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 الرمحن الرحيم  هللا بسم
 مقدمة 

احلمد هلل، حنمده ونستتعينه ونستتهديه، ونعواب ابهلل من شترور أنفستنا ومن ستي ات   إن
، من يهده هللا فال مضتتتتتل له، ومن يضتتتتتلل فال أادد له، وأشتتتتتهد أن الإله إال اله الناأعم

وحده الشتتتتري، له، وأن  مدا عبده ورستتتتوله، صتتتتلى هللا عليه وعلى لله وصتتتت به وستتتتلم 
 تسليما كثريا، أما بعد، 

ر يف أذا العصتتر التستتاأل يف تكفري املستتلم أبدة ابريعة، ح  وكأن األصتتل ظه لقد
أو التكفري والفرع أو اإلستتتتتتتتتتتالب، مع أن البلتتد إستتتتتتتتتتتالم ، وعتتامتتة من يعي  فيتته من 
املستتتتلمنيال  والشتتتت، أن أذا من الضتتتتالل املبني، الذد أبطلته الشتتتتريعة  ثلة يف الكتا  

 والسنة، وإمجاع الراسخني يف العلمال 

من الناس يف اب  التكفري ضتتتتالال بعيداخ فأخذوا بظواأر النصتتتتو    كثري ل  ضتتتت  وقد
الن و الذد فهمه الستتلا الصتتاخ، فخلطوا بني كفر العقيدة   علىدون فهم صتت يهل ،ا،  

الكبرية أد كبرية كتافر ابهلل، وخلطوا بني حكم الشتتتتتتتتتتترع   بوكفر العمتل، وقتالوا أبن مرتكت 
أن من حتقق بتتته وصتتتتتتتتتتتا الكفر، وجتتتب تطبيق    بتكفري املطلق والتكفري املعنيخ وفهموا

أحكاب الكفر عليه، فيستتتبي ون دمه وماله، وابلملة فم م ال يراعون الضتتوابش الشتترعية 
ينتستتتتتتتتتتتبوا إىل فرقتهم،   الرأد أو ا  ختتتتالفوأم يف  التكفري ح  رموا ابلكفر كتتتتل من  يف 

 .واستباحوا منهم كل ش ء

 عليه  يرتتب ملا  قضائ   حكم    املُعنّي  فري تكمن دين اإلسالب أن    ورةاملعلوب ابلضر  ومن
(  التكفري   عليتته  أطلق  التتذد)  املَُكفَّر  بني  التفريق  وجو   -1منهتتا:     عظيمتتة  أحكتتاب  من

 يبقوا  أن  جيوز ال  أوالده  أنّ  –  2ال  لكافر زوجة  تكون  أن يصتتتهل   ال  املستتتلمة  ألنّ  وزوجته؛
  الردة  حكم تنفيذ  – 4ال  ونصرته  املسلم  اجملتمع والية يف  له حق ال أنه  – 3ال   واليته  حتت

ال  يورث  وال  املسلمني  مقابر يف   يدفن  وال  عليه  يصلى  وال يُغسل  ال  –  5عليه وأو القتلال   
 هللا  رمحتتة  من  والطرد  للعنتتة  موجتتب  أنتته  –  7ال   لتته  مورث  متتات  إابا  مورثتته  يرث  ال  –  6

 الالنار يف  األبدد للخلود  وموجب
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التكون إال بعتتد الت قق من   -املرتتبتتة على تكفري املعني-األحكتتاب اخلطرية    وأتتذه
، الشتتتتتتتتبهة وتوضتتتتتتتتيهل ، املستتتتتتتتألة وحتديد، احلجة وإقامة، وانتفاء املوانع، شتتتتتتتتروطوجود ال

 املنضود حتت والية شرعيةال  القضاء اختصاصات ضمن جمموعه يف  ،وأذاواالستتابة 

أذا الكتا  املختصتتتتتتتر مقدمات مهمة يف أتصتتتتتتتيل أذه املستتتتتتتألة العظيمة، من  ويف 
مجيع جوانبها، أببستتتتتتتش عبارة  كنة وأخصتتتتتتترأا، مجعتها، وحرركا، من نصتتتتتتتو  الكتا  

 والسنة، ومن كتب الراسخني من أأل العلم، موثقا ماأنقله عنهمال 

حصتتتاد لستتتنوات فرتة قصتتترية، بل أ    ليدماجاء يف أذه املقدمات ا يكن و  ومعظم
طويلة يف دراسة وتدريس تل، املسألة الكبرية، والشبهات املتعلقة هبا، يف لقاءات متعددة 
مع طلبة للعلم، وأأل اختصتا  سستائل العقيدة، ومن خالل التطرهل ،ا يف مادة مقاصتد 
الشتتريعة الأ أقوب بتدريستتها يف مرحلة املاجستتتري لطال  املعهد العاا للقضتتاء يف جامعة 

ماب  مد بن ستتتتتتتتعود اإلستتتتتتتتالمية، ومن خالل الدروس العامة الأ ألقيتها يف مواضتتتتتتتتع اإل
ومن خالل مشتتتتتتتتاركأ يف مراكة املناصتتتتتتتت ة يف مناطق اململكة ، ومقابلة املتأثرين   متفرقةال

 املتقدمني واملتأخرينال أئمة السلاأو مستخلص من كالب  بتل، الشبهات ،

بيتتتان خطورة التكفري وأثره يف    :األولالمبحدددث  :    وقدددد تعلتددده في مبحثين
التكفري وضتتتتتتتتتتتوابش تطبيقته يف   :والمبحدث الثدانيوفيته ثالث مقتدمتات ال   املعاصر

 ، وتضمن مثان مقدمات ال  على املعني

    ال أسأل هللا العظيم أن ينفع به وجيعله خالصا لوجهه الكرمي

مت االنتهاء من مراجعته يف يوب الثالاثء املوافق للثالثني من شتتهر ابد القعدة من عاب 
واحد وأربعني ومائة وألا للهجرةال يف املدينة النبوية على صتتتتاحبها أفضتتتتل صتتتتالة وأزكى 

 تسليم ال



 

6 
 

 المبحث األول
 مقدمات في بيان خطورة التكفير وأثره المعاصر

 

 سلم:المقدمة األولى : خطورة تكفير الم
فهو معرض ،تذا ،  من يطلق أتذا احلكم على أحتد من املستتتتتتتتتتتلمني بال بينتة اثبتتة  إن

الوعيد الشتديد يف كون حكم الكفر يعود عليه، ومن ابل، قوله عليه الصتالة والستالب يف 
قال:) إابا كفر الرجل   هللا عنهما  أن النيب   رضتتتتتتتت الصتتتتتتتت ي ني عن نفع عن بن عمر 

امرئ قال ألخيه   أميا)   ، ويف لفظ ملسلم  قال رسول هللا     )1(أخاه فقد ابء هبا أحدمها(
ويف لفظ ملستتتتتتتتتلم ) من   )2(فر فقد ابء هبا أحدمها إن كان كما قال وإال رجعت عليه(اي كا

، وجتاء يف البختارد )3( )دعتا رجتل ابلكفر، أو قتال عتدو هللا وليس كتذلت، إال حتار عليته
رجل رجال ابلفسوهل، وال يرميه ابلكفر، إال ارتدت عليه،   :) اليرم من حديث أيب ابر  

)  ، وجاء يف البخارد أيضا من حديث اثبت بن الض اك )4(  إن ا يكن صاحبه كذل،(
   )5(ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله(

، :" وليس ألحد أن يكفر أحداً من املستلمني -رمحه هللا-يةشتي  اإلستالب بن تيم قال •
ح  تقاب عليه احلجة وتبني له احملجة، ومن ثبت إستتتتتتتالمه بيقني ا ،  وإن أخطأ وغلش 

  ( 6)يةل ابل، عنه ابلش، بل ال يةول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة"
 يكفرون ال  الستنة  و  العلم أأل  "الالالكان(492/  2)  االستتغاثة  كتابة  وقال يف تلخيص •

  ، فليس شتتتتتتتتتتترع  حكم  الكفر  ؛ ألن يكفرأم املخالا ابل،  كان  إن  ، و  خالفهم  من
 تكتذ   أن  لت، ، ليس  أبألت،  وزة  عليت،  كتذ   ، كمن  سثلته  يعتاقتب  أن  لإلنستتتتتتتتتتتان

 
/ باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال  ، ورواه بهذا اللفظ أيضا  5753/ ح 2264/ص5صحيح البخاري ج   -   (1)

/باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما    5752/ح2263/ص5من طريق أبي هريرة رضي هللا عنه صحيح البخاري ج 
 يا كافر     /بيان حال إيمان من قال ألخيه المسلم 60/ ح 79/ص1قال ، صحيح مسلم ج 

 /بيان حال إيمان من قال ألخيه المسلم يا كافر    60/ ح 79/ص 1صحيح مسلم ج   -  (2)
 /باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم    61/ ح 79/ص 1صحيح مسلم ج   -  (3)
 / باب ماينهى من السباب واللعن 5698/ ح2247/ص 5صحيح البخاري ج   -  (4)
 / باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال 5754/ح 2264/ص 5صحيح البخاري ج   -  (5)
 ( 466/ 12مجموع الفتاوى البن تيمية ) - ((6
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 حق  التكفري   كتذلت،  ، و  تعتاىل  هللا  حلق  حراب  الةن  و  الكتذ   ؛ ألن  أبألته  تةين  و  عليته
 " رسوله و هللا كفره  من إال يكفر فال  هلل

التمهيتد: فالقرلن والستتتتتتتتتتتنتة ينهيتان عن تفستتتتتتتتتتتيق  يف  -هللا    رمحه–ابن عبتد ال   وقال •
، ببيان ال إشتتتكال فيه، ومن جهة النظر الصتتت يهل الذد ال مدفع له  وتكفريهاملستتتلم 

أو ،  مث أابنب ابنبا  ،  أن كل من ثبت له عقد اإلستتتتتالب يف وقت ممجاع من املستتتتتلمني 
ا يكن الختالفهم بعد إمجاعهم   ، فاختلفوا بعد يف خروجه من اإلستتتالب،  أتول أتويالً 

أو ستتتتتنة ،  إال ابتفاهل لخر ،  وال خيرج من اإلستتتتتالب املتفق عليه  ،    معىن يوجب حجة
على ،  وأم أأل الفقته واألثر  ، أأل الستتتتتتتتتتتنتة والمتاعة  اثبتتة ال معتارض ،ا، وقد اتفق

وختالفهم أأتل البتدع، فتالواجتب يف ، أن أحتداً ال خيرجته ابنبته وإن عظم من اإلستتتتتتتتتتتالب 
أو قتتتاب على تكفريه دليتتتل ال ،  ن اتفق الميع على تكفريه  إالنظر أن ال يكفر إال  

  ( 7)مدفع له من كتا  أو سنة"
عنددمدا قدال:ا فدالواتدا في الن ر أن     فتدممدك م ه هداا اممداه ال ليدك

ن اتفق ال ميع على تكفيره أو قداه على تكفيره دليدك   مددفع لده إيكفر إ   
 من متاب أو سنةا 

والاي  يعود في مع مه   ثم تممك معي منشدم التكفير في هاا العردر  
إلى مسددددددددددملتين : األولى هي: الحكم بلير مدا أنال ة . والثدانيدة : تولي 

السلف والخلف  أئمة  الكفار . وهي من المسائك التي تم ا تفاق عليها من  
في اشدددددترات ا سدددددتح ل حتى يكفر بها   وناض  فيها بع، العلماء   مما 

ب . والشداهد من هاا : أنهم مفروا  سديمتي بيانه في األصدك الثالث من الكتا
في مسدائك خ يية   بك   -بك وم تمعات إسد مية بممملها -أعيان الناس

وطبقوا أحكاه الكفر عليهم  بناء على القول المرتوح باألدلة وأقوال األئمة 
    فمين هاا من م ه ابن عبدالبر رحمه ة تعالى؟.

 
 ( 21/ 17التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )  - ((7
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/  1)  األزأتار حتدائق  على املتتدفق  ارالر  يف  الستتتتتتتتتتتيتل -رمحته هللا-وقتال الشتتتتتتتتتتتوكتاين •
 ودخوله اإلستالب دين من خبروجه املستلم  الرجل على  احلكم  أن  اعلم:  "أقول  (:978

 أوضتتتتتهل  ب أان  إال عليه يقدب  أن  اآلخر  واليوب  ابهلل يؤمن  ملستتتتتلم  ينبغ  ال الكفر،   يف 
 من مجاعة طريق من املروية الصتتتتتتت ي ة األحاديث يف  ثبت قد ، فمنه  النهار مشس من

 ويف  ، الصتت يهل  يف  أكذا" أحدمها هبا  ابء فقد  كافر  اي: ألخيه  قال  من: "أن الصتت ابة
  وليس  هللا عتدو قتال أو ابلكفر رجال   دعتا  من: "وغريمهتا ، الصتتتتتتتتتتت ي ني  يف   لخر لفظ

ففي   ،"أحتدمهتا  كفر  فقتد: "الصتتتتتتتتتتت يهل   يف   لفظ  ويف   رجع  أد ،"عليته  حتار  إال كتذلت،
هاه األحاديث وما ورد موردها أع م ضاتر وأمبر واعظ عن التسددر  في  

 وال دينته على  يشتتتتتتتتتتتهل   من  يفعلته ال  البتأس  بعض فيته  متا على  اإلقتداب الالالفتمنالتكفير  
فكيف إذا مان يخشدددى على نفسددده إذا  عائدة  وال فيه  فائدة ال  فيما به يستتتتمهل 

ة عليه وسددددلم أخطم أن يكون في عداد من سددددماه رسددددول ة صددددلى 
 " مافرا

رمحه -مفأ الداير النجدية، الشي  عبد هللا بن عبد الرمحن املشتهر أباب بطني  وقال   •
/    1جمموعة الرسائل واملسائل النجدية )الةء الرابع، القسم الثاين( )يف    -هللا تعاىل
وابلملة فيجب على من نصهل نفسه أن ال يتكلم يف أذه املسألة :"الالال  522-523

إال بعلم وبرأان من هللا، ولي ذر من إخراج رجل من اإلسالب سجرد فهمه، واست سان 
عقله، فمن إخراج رجل من اإلسالب، أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وقد كفينا بيان  

فالواجب علينا االتباع    أحكاب الدينال  بل حكمها يف الملة أظهر،  أذه املسألة كغريأا  
تبتدعوا فقد كفيتم،   اتبعوا وال  عنه:  ابن مسعود رض  هللا  قال  االبتداع، كما  وترك 
وأيضا فما تناض  العلماء في مونه مفرا  فا حتيات للدين التوقف وعده  

املعصوب صلى هللا عليه وسلمال  امقداه املسألة نص صريهل عن  ا يكن يف  وقد    ما 
الشيطان أكثر الناس يف أذه املسألة فقصر بطائفة، ف كموا مسالب من دلت    استةل

حكم  من  فكفروا  آبخرين،  وتعدى  على كفره،  واإلمجاع  والسنة  الكتا   نصو  
ومن الع ا أن أحد هؤ ء لو سئك عن    الكتا  والسنة مع اإلمجاع أبنه مسلمال
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ن عقله  بك  مسملة في الطهارة أو البيع  لم يفت بم رد فهمه واستحسا
يعتمد في هاا األمر   قالوه  فكيف  بما  العلماء ويفتي  يبحث عن م ه 
فهمه  م رد  على  خطرا  وأشدها  الدين  أمور  أع م  هو  الاي  الع يم 

البليتني،     واستحسانه؟  تين،  الطائفتني، و نته من  أاتني  اإلسالب من  فيا مصيبة 
أنعمت عليهم غري املغضو  ونسأل، اللهم أن كدينا الصراط املستقيم، صراط الذين  

 عليهم وال الضالني، واحلمد هلل ر  العاملني، وصلى هللا على  مد ولله وص به وسلمال 

- 138/    59جملة الب وث اإلسالمية )نشر يف    بيان من أي ة كبار العلماءال  ويف   •
الالال  140   ": واألربعني  وفيه  التاسعة  دورته  العلماء يف  أي ة كبار  فقد درس جملس 
أتال ما جيرد يف كثري من البالد  1419 \  4 \  2ابلطائا ابتداء من اتري   املنعقدة

وختريب   الدماء،  سف،  من  عنه  ينشأ  وما  والتفجري  التكفري  من  وغريأا  اإلسالمية 
املنشآت، ونظرا إىل خطورة أذا األمر، وما يرتتب عليه من إزأاهل أرواح بري ة، وإتالف  

منهم واستقرارأم، فقد رأى اجمللس إصدار  أموال معصومة، وإخافة للناس، وزعةعة أل
بيان يوضهل فيه حكم ابل،، نص ا هلل ولعباده، وإبراء للذمة، وإزالة للبس يف املفاأيم 

 لدى من اشتبه عليه األمر يف ابل،، فنقول وابهلل التوفيق: 

أوال: التكفري حكم شرع ، مرده إىل هللا ورسوله، فكما أن الت ليل والت رمي واإلجيا  
هللا ورسوله، فكذل، التكفري، وليس كل ما وصا ابلكفر من قول أو فعل، يكون  إىل  

 كفرا أك  خمرجا عن امللةال
وملا كان مرد حكم التكفري إىل هللا ورسوله ا جية أن نكفر إال من دل الكتا  والسنة 
على كفره داللة واض ة، فال يكف  يف ابل، جمرد الشبهة والظن، ملا يرتتب على ابل،  

حكاب اخلطرية، وإابا كانت احلدود تدرأ ابلشبهات، مع أن ما يرتتب عليها أقل  من األ
صلى    - ا يرتتب على التكفري، فالتكفري أوىل أن يدرأ ابلشبهات؛ ولذل، حذر النيب  

من احلكم ابلتكفري على شخص ليس بكافر، فقال: »أميا امرئ قال    - هللا عليه وسلم  
 ا، إن كان كما قال وإال رجعت عليه « ال ألخيه: اي كافر، فقد ابء هبا أحدمه
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وقد يرد يف الكتا  والسنة ما يفهم منه أن أذا القول أو العمل أو االعتقاد كفر، وال 
يكفر من اتصا به، لوجود مانع مينع من كفره، وأذا احلكم كغريه من األحكاب الأ  

مثال   -سببه القرابة    ال تتم إال بوجود أسباهبا وشروطها، وانتفاء موانعها كما يف اإلرث،
وقد ال يرث هبا لوجود مانع كاختالف الدين، وأكذا الكفر يكره عليه املؤمن فال   -

يكفر بهال وقد ينطق املسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو حنومها فال يكفر هبا  
لعدب القصد، كما يف قصة الذد قال: " اللهم أنت عبدد وأن رب، " أخطأ من شدة  

 الفرحال
لتسرع يف التكفري يرتتب عليه أمور خطرية من است الل الدب واملال، ومنع التوارث،  وا

عليه   يقدب  أن  للمؤمن  يسوغ  فكيا  الردة،  يرتتب على  النكاح، وغريأا  ا  وفس  
 ألدة شبهة ؟  

وإابا كان أذا يف والة األمور كان أشد؛ ملا يرتتب عليه من التمرد عليهم ومحل السالح 
  - الفوضى، وسف، الدماء، وفساد العباد والبالد، و،ذا منع النيب  عليهم، وإشاعة  

من منابذكم فقال: »إال أن تروا كفرا بواحا    - صلى هللا عليه وعلى لله وص به وسلم  
 « ال     عندكم فيه من هللا برأان

فأفاد قوله: " إال أن تروا "، أنه ال يكف  جمرد الظن واإلشاعةال وأفاد قوله: " كفرا "  
ال يكف  الفسوهل ولو ك ، كالظلم وشر  اخلمر ولعب القمار واالست ثار احملربال  أنه  

وأفاد قوله: " بواحا " أنه ال يكف  الكفر الذد ليس ببواح، أد صريهل ظاأر، وأفاد  
قوله: " عندكم فيه من هللا برأان " أنه ال بد من دليل صريهل، حبيث يكون ص يهل 

 ليل ضعيا السند، وال غامض الداللةالالثبوت، صريهل الداللة، فال يكف  الد
وأفاد قوله: " من هللا " أنه ال ع ة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منةلته يف العلم  

صلى    -واألمانة إابا ا يكن لقوله دليل صريهل ص يهل من كتا  هللا أو سنة رسوله  
 ، وأذه القيود تدل على خطورة األمرال- هللا عليه وسلم 

َا  ومجلة القول: أن   التسرع يف التكفري له خطره العظيم؛ لقول هللا عة وجل: }ُقْل ِإَّنَّ
مْثَ َواْلبَتْغَ  ِبَغرْيِ احْلَقِّ َوَأْن ُتْشرُِكوا اِبّللَِّ  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ َ اْلَفَواِحَ  َما َظَهَر ِمنتْ  َما َحرََّب َريبِّ

 ( ال 2اّللَِّ َما اَل تَتْعَلُموَن{ )َاْ يُتنَتةِّْل ِبِه ُسْلطَاًن َوَأْن تَتُقوُلوا َعَلى 
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 المقدمة الثانية : أثر التكفيرفي الواقع المعاصر:
إن من أع م آثار التكفير في هاا العرددددددر هو ال رأة على سددددددف  الدماء 

وفي ذلد        المعردددددددددومدة  واسدددددددددتبداحدة األعرا  واألموال بهداه الح دة 
 مسائك:  

 المسملة األولى: ماتاء في تع يم الدماء المعرومة 
األصتول املعت ة شترعا أن الشترع يتشتوف إىل صتون الدماء، وحفظها، لميع ب   من
 فقدالنفس بغري حق  رب يف مجيع الشترائع الستماوية،   وقتلاملستلمني والكفارال  لدب من 

  قتتال ستتتتتتتتتتتب تتانتته:                                             

                                                 

        سورة املائدة 32 اآلية 

معصتتوب، ال  آلدم األصتتل أن دب ا  فمن: "-هللا  رمحه–شتتي  اإلستتالب ابن تيمية   قال
القتتل للكفر من األمر التذد اتفقتت عليته الشتتتتتتتتتتترائع و ال أوقتات   ليس ويقتتل إال ابحلق، 

كان دب   والشتتتتتتتتريعة الواحدة، كالقتل قودا فمنه  ا ال ختتلا فيه الشتتتتتتتترائع و ال العقولال 
سنع هللا املؤمنني من قتله، و دماء   والكافر يف أول اإلستتالب معصتتوما ابلعصتتمة األصتتلية، 

ستى و كدب الكافر الذد ا تبلغه الدعوة يف زماننا، أؤالء القوب كدب القبط  الذد قتله مو 
أو أحستن حاال من ابل،، و قد عد موستى ابل، ابنبا يف الدنيا و اآلخرة مع أن قتله كان  

 (ال 8)خطأ شبه عمد، أو خطأ  ضا، و ا يكن عمدا  ضا "

أتملت تل، الدعوات الأ تدعوا لستتتف، الدماء لكل من ينتم  لغري اإلستتتالب حبجة   وإابا
ابل،، علمت يقينا فستتاد   ميونه كافرا، مع ماجاءت به نصتتو  الشتتريعة القطعية من حتر ك

  قدمن قال به وضتتتالله املبني، وأن أذا األصتتتل من املعلوب ابلضتتترورة من دين اإلستتتالب، ف

 
   210/    2الصارم المسلول   - ((8
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جتاءت لايت كثرية وأحتاديتث حترب قتتل النفس املعصتتتتتتتتتتتومتة، وأن ابلت، من أك  الكبتائر،  
 ومن األدلة على أذا األصل:  

      تعتتتاىل:  قولتتته                                                

                                                    

                                                         

                             األنعاب 151اآلية  من 

وأتذه اآليتة    عن قتتل النفس احملرمتة مؤمنتة   …القرطيب وغريه  يف تفستتتتتتتتتتتري اآليتة    قتال
كانت أو معاأدة إال ابحلق الذد يوجب قتلها، وقد تقدب الوعيد الشديد كما يف ص يهل 

 البخارد أن من قتل معاأدا ا يرح رائ ة النةال

 تعتاىل:    وقتال                                            

                                                        

                     سورة الفرقان 68،69 اآليتان 

 ومن السنة:

قال أبغض   وستلمعباس أن النيب  صتلى هللا عليه   ابن عنصت يهل البخارد}  ويف  -1
الناس إىل هللا ثالثة مل د يف احلرب ومبتغ يف اإلستتتتتتتالب ستتتتتتتنة الاألية ومطلب دب 

 )9( امرئ بغري حق ليهريق دمه{

 عمر رضتت  هللا عنهما قال قال رستتول هللا  صتتلى  ابن  عنصتت يهل البخارد } ويف  -2
 ال )10(هللا عليه وسلم  ال يةال املؤمن يف فس ة من دينه ما ا يصب دما حراما{

 
    6488/ر 2523/ص 6صحيح البخاري ج   -  (9)

     6469/ر 2517/ص 6صحيح البخاري ج   -  (10)
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عبتد هللا بن عمر قتال إن من ورطتات األمور الأ ال   عنصتتتتتتتتتتت يهل البختارد}   ويف  -3
 ال )11(خمرج ملن أوقع نفسه فيها سف، الدب احلراب بغري حله{

النيب  صتتتتتلى هللا   عنرضتتتتت  هللا تعاىل عنه }   أريرةصتتتتت يهل البخارد عن أيب   ويف  -4
عليه وستتتلم  قال اجتنبوا الستتتبع املوبقات قالوا اي رستتتول هللا وما أن قال الشتتترك 

 احلديثال )12(لس ر وقتل النفس{ابهلل وا

أنس بن مال، عن النيب  صتتتلى هللا عليه وستتتلم  قال  عنصتتت يهل البخارد } ويف  -5
صتت يهل البخارد من  احلديثالويف  )13(أك  الكبائر اإلشتتراك ابهلل وقتل النفس  {

استتتتتتتتطاع أن ال هال بينه   ومنحديث جند  بن جنادة رضتتتتتتت  هللا تعاىل عنه: } 
   )14(وبني النة سلء كا من دب أأراقه فليفعل{

النصتتتتتتو  الستتتتتتابقة تشتتتتتتمل النفس املستتتتتتلمة، واملعاأدة، ولكن قد جاءت  ومجيع
 نصو  خاصة يف عصمة دب النفس املعاأدة، ومن ابل،: 

البخارد  )من قتل معاأدا ا يرح رائ ة النة وإن رهها توجد من   يف ص يهل  ماجاء
  )15(مسرية أربعني عاما ( 

 له معاأدة نفستا قتل من أال: "قال    النيب عن:  -رضت  هللا عنه-  أريرة  يبأ وعن
 من   ليوجتد  رههتا  وإن  النتة  رائ تة  يرح  فال ،  هللا  بتذمتة  أخفر  فقتد،  رستتتتتتتتتتتولته  وابمتة  هللا  ابمتة

 بغري  معاأدة نفستتتا قتل منوالستتتالب:  "  الةعليه الصتتت  وقال:    (16)"خريفا  ستتتبعني مستتترية
   (17)" عاب م ة مسرية من ليوجد النة ريهل  وإن النة رائ ة يرح ا، حقها

 
     6470/ر 2517/ص 6بخاري ج صحيح ال  -  (11)
    6465/ر 2515/ص 6صحيح البخاري ج   -  (12)
      6477/ر 2519/ص 6صحيح البخاري ج   -  (13)
     6733/ر 2615/ص 6صحيح البخاري ج   -  (14)
 2995/ر 1155/ص 3صحيح البخاري ج   -  (15)
 ، وقال "حسن صحيح"  1403[  /ح 20صفحة     -  4سنن الترمذي    ] جزء  - (16)
، قال شعيب    7382[/ح  391صفحة     -   16صحيح ابن حبان    ] جزء    - رضي هللا عنه -بكرة   من حديث  أبي   - (17)

 األرنؤوط : إسناده صحيح على شرط البخاري 
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 رستتول عن  لابئهم عن وستتلم  عليه هللا صتتلى  هللا رستتول  أصتت ا   أبناء من عدة عن
 أو،  طاقته  فوهل  كلفه  أو، انتقصتتتته  أو معاأدا  ظلم  من  أال:  قال  وستتتتلم عليه  هللا صتتتتلى  هللا
  (18)القيامة يوب حجيجه فأن، نفس طيب بغري  شي ا منه أخذ

(من لتته دبتته )أد املعتتاأتت   واملراد"  12/259حجر يف فتهل البتتارد     ابناحلتتافظ    قتتال
 عهد مع املسلمني سواء أكان بعقد جةية أو أدنة من سلطان أو أمان من مسلم"ال  

كان    من، أبن املعاأد أو:  "7/313جاء يف عون املعبود شتتتترح ستتتتنن أيب داود    بل
بينت، وبينته عهتد، وأكثر متا يطلق يف احلتديتث على أأتل التذمتة وقتد يطلق على غريأم من 

وقد نقله صتتاحب فيض القدير أيضتتا  من  ،ر  مدة ما"الكفار إابا صتتوحلوا على ترك احل
 ال6/193قول بن األثري 

يف اإلستتتتتتتتتالب أبن من قتل رجال من أأل الذمة الذين ،م ميثاهل، عن طريق اخلطأ  جاء  بل
  فيجب عليه صتوب شتهرين متتابعني ودفع الدية إىل أأله، فقال ستب انه         

                                                         

                                                  من 
 فكيف بمن يقتك معاهدا عن طريق العمد؟  النساء،  92 اآلية

املستتلمني واحدة يستتعى هبا أدنأم   وابمةالصتت ي ني قوله عليه الصتتالة والستتالب)ال الال ويف 
مستتتتتتتتتتتلمتا فعليته لعنتة هللا واملالئكتة والنتاس أمجعني ال يقبتل منته صتتتتتتتتتتترف وال    خفرفمن أ
  )19(عدل(

عهده وابمته، فمن  أذا احلديث أن اإلنستتتتان املستتتتلم إابا أمن إنستتتتان وجعله يف  فف 
للمستتتتتتتلمني مجيعا من أخفرأا وغدر هبذا الذد أعط  األمان من مستتتتتتتلم فعليه  ابمةابمته 

 لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعنيال 

 
، صححه األلباني ، انظر صحيح أبي     3052/ باب في تعشير أهل الذمة سنن/ح  170ص      3سنن أبي داود  ج    - (18)
 2626/ر  95/ 2داود   
 1371/ح999/ص2؛ صحيح مسلم ج 1771/ح661/ص 2صحيح البخاري ج   -  (19)
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أانئ بنت أيب طالب تقول   أبح  لو كان أمان من امرأة، فف  الصت ي ني )أن    بل
ته يغتستتتتتل وفاطمة ابنته ابأبت إىل رستتتتتول هللا  صتتتتتلى هللا عليه وستتتتتلم  عاب الفتهل فوجد

تستتترته قالت فستتتلمت عليه فقال من أذه فقلت أن أب أانئ بنت أيب طالب فقال مرحبا 
أبب أانئ فلما فرغ من غسله قاب فصلى مثاين ركعات ملت فا يف ثو  واحد فلما انصرف  
قلت اي رستتتتتتول هللا زعم بن أم  أنه قاتل رجال قد أجرته فالن بن أبرية فقال رستتتتتتول هللا  

فأجاز أمان املرأة وجعل أما ا   )20(لى هللا عليه وسلم  قد أجرن من أجرت اي أب أانئ (ص
 عاصم لدب املشرك، فكيا أبمان وا األمر، الش، أنه أعظم  ادة هلل ولرسولهال  

من دخل أبمان صيب فمَّنا اباك ألنه يعتقد  أما و: "  -رمحه هللا-وقال شي  اإلسالب 
أنه مستتتتأمن فصتتتارت له شتتتبهة أمان، و ابل، مينع قتله، كمن وطئ فرجا يعتقد أنه حالل 

 (ال 21)ال حد عليه، و كذل، ال ينسب يف دخوله دار اإلسالب إىل تفريش "

 (.  22)و قال: ا و معلوه أن شبهة األمان محقيقته في حقن الده ا 
الستتوء ابملستتلمني ال انع العهد مع الكفار:"  إن وإن أقررنأم    إرادةمبينا أبن   وقال

على ما يعتقدونه من الكفر و الشتتترك فهو كمقرارن ،م على ما يضتتتمرونه لنا من العداوة، 
حنن نعلم أ م يعتقتتدون خالف ديننتتا، و   فتتمنو إرادة الستتتتتتتتتتتوء بنتتا، و ا  الغوائتتل لنتتا،  

و علو دينهم، و يستتتتتتتتتتعون يف ابل، لو قدروا عليه ؛ فهذا القدر   يريدون ستتتتتتتتتتف، دمائنا،
 (ال 23)أقررنأم عليه "

  

 
 336/ح 498/ص 1؛ صحيح مسلم ج 350/ح141/ص 1صحيح البخاري ج   -  (20)
    499/    2الصارم المسلول   - ((21
   522/    2الصارم المسلول   - ((22
    391/    2الصارم المسلول   - ((23
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 المسملة الثانية:  في عرمة من نطق بالشهادتين:
عصمة دمه وماله،  ح  لو تبني لنا ابلقرائن املؤكدة أنه   يف كلمة عظيمة تنفع من قا،ا    إ ا

 األصل: قا،ا كااباب، وإلي، نصني عظيمني يف تقرير أذا 

 النص األول:  
 إىل    هللا  رستتتتتولالصتتتتت ي ني عن أستتتتتامة بن زيد رضتتتتت  هللا عنهما قال: "  بعثنا  يف  -

 غشيناه  فلما  منهم  رجال   األنصار  من  ورجل  أن  وحلقت  فهةمناأم  القوب  فصب نا  احلرقة
   النيب  بلغ قدمنا  فلما  قتلته  ح  بر    فطعنته األنصتتتتتارد  فكا هللا  إال إله  ال قال
 ح  يكررأا  زال فما  متعوابا  كان  قلت  هللا إال إله  ال قال ما بعد  أقتلته أستتامة اي فقال
 ال: فقال رجال   فأدركت" ويف لفظ ملستلم:"  اليوب ابل،  قبل  أستلمت  أكن ا  أين  انيت
»    هللا  رستتول فقال    للنىب  فذكرته، ابل، من نفستتى ف   فوقع  فطعنتهال  هللا  إال إله

 قالال  السالح  من  خوفا  قا،ا  إَّنا  هللا  رسول  اي:  قلت  قال«ال    وقتلته  هللا  إال  إله  ال  أقال
 أة  انيت  ح  على يكررأا  فمازال«ال   ال أب  أقا،ا  تعلم  ح   قلبه  عن  شتتتققت  أفال » 

 ( 24) يوم ذ أسلمت

 املستتتتلمني من رجل  إىل يقصتتتتد  أن شتتتتاء  إابا  املشتتتتركني  من  رجل  فكانلفظ ملستتتتلم: "   ويف 
 زيد  بن  أستتتتتامة أنه حندث  وكنا  قال غفلته قصتتتتتد املستتتتتلمني  من  رجال  وإن  فقتله له قصتتتتتد
 فأخ ه فستتأله    النىب  إىل البشتتري  فجاء فقتلهال  هللا  إال إله ال  قال  الستتيا عليه  رفع  فلما
 هللا  رستتتتتتول اي  قال«ال   قتلته  ا»  فقال فستتتتتتأله فدعاه صتتتتتتنع  كيا  الرجل خ   أخ ه  ح 
 رأى  فلمتتا  عليتته  محلتتت  وإة  -  نفرا  لتته  ومسى  -  وفالن  فالن  وقتتتل  املستتتتتتتتتتتلمني  ف   أوجع

ال نعم  قال«ال    أقتلته»    -وسلم  عليه  هللا  صلى-  هللا  رسول قالال  هللا  إال  إله  ال  قال  السيا
 استتتتتغفر هللا  رستتتتول اي  قال«ال  القيامة  يوب  جاءت  إابا  هللا  إال إله بال   تصتتتتنع  فكيا»   قال

 
؛    4269باب بعث النبي صلى هللا عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة ر144/ 5البخاري   صحيح  - ((24

 باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال الإله إال هللا    287( ر 67/ 1صحيح مسلم ) 
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  يةيتده  ال  فجعتل  قتال«ال    القيتامتة  يوب  جتاءت  إابا  هللا  إال  إلته  بال   تصتتتتتتتتتتتنع وكيا»    قتالال  ىل
 «ال القيامة يوب جاءت إابا هللا إال إله بال  تصنع كيا»   يقول أن على

 وته امستد ل:
 :القرائن التي  بررت القتل تأمل

 املكان أو معركة مع  كفارال أن -1

 األصل يف الشخص املقتول أو الكفرال أن -2

 قتل عددا من املسلمنيال  أنه -3

 ا يقل أذه الكلمة إال بعد أيقن ا،الكال  أنه -4

أذا اإلنكار، وأتمل أن الفاعل   وكررفعل أستتتتتتامة   ابل، كله أنكر النيب   ومع
أو أستتتتتتتتامة ابن زيد رضتتتتتتتت  هللا عنهما، وأو حبه وابن حبه، وا يقبل تل، الت يرات الأ  

وكيا سن يستتتتتت ل قتل املستتتتتلمني الذين أم على  ؟  احتج هباال  فكيا بغري أستتتتتامة  
 أصل األسالب ؟

 النص الثاني:   
  رستتول مع  بدرا  شتتهد  نوكان  -    األستتود بن املقداد عنيف الصتت ي ني    ماجاء  -

 الكفار من رجال  لقيت  إن: أرأيت    هللا  لرستتتتتول  قال أنه  وستتتتتلم  عليه هللا صتتتتتلى  هللا
 هلل  أستتتتلمت فقال  بشتتتتجرة م   الاب  مث فقطعها  ابلستتتتيا يدد  إحدى فضتتتتر   فاقتتلنا
 هللا  رستتتول اي:  فقالال تقتله:  ال    هللا  رستتتول فقال  قا،ا  أن بعد  هللا  رستتتول  اي  أأقتله
ال  تقتلته  ال:   هللا  رستتتتتتتتتتتولال  فقتال قطعهتا  متا  بعتد ابلت،  قتال  مث يتدد  إحتدى قطع  إنته
(  25")قال  الأ  كلمته  يقول  أن  قبل  سنةلته، وإن، تقتله  أن  قبل  سنةلت،  فمنه  قتلتهفمن  

 ( 26)ال"هللا إال إله ال قال ألقتله أأويت فلما ، ويف لفظ ملسلم:"

 
 285( ر 67/ 1صحيح مسلم )  - ((25
 284(  66/  1؛ صحيح مسلم ) 4019( ر 85/ 5صحيح البخاري )  - ((26
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 وته امستد ل:
 :بررت القتلالقرائن التي   تأمل

 األصل يف الشخص املقتول أو الكفرال أن -1

 ابتدائ القتال بناء على أن القتال بني كافر ومسلمال أ ما -2

 الكافر قطع يد املسلمال  أن -3

عليته ابلستتتتتتتتتتتيا، كمتا جتاء يف لفظ   ىا يقتل أتذه الكلمتة إال بعتد أن أأو   أنته -4
 مسلمال

لكلمتة  ؟ وتوعتد من عن قتلته سجرد أن قتال أتذه ا    النيب ى    فقتدابلت، كلته    ومع
 فعل ابل، أنه يكون سنةلة الكافر قبل أن يسلمال  وايله من وعيد شديدال 

أتملت أذين النصتتتتتني أتمال فاحصتتتتتا، علمت أن ماجيرد اآلن من أذا االستتتتتتخفاف   فمابا
 ال ابلدماء املعصومة أبعد مايكون عن شريعة اإلسالب الأ جاء هبا 

  



 

19 
 

 :  لثةالمقدمة الثا
 الخو  في مسائك التكفير  

 مقرور على األئمة الراسخين في العلم  
  
وأو يتكلم عن مسألة من مسائل الهاد    -رمحه هللا–يقول شي  اإلسالب ابن تيمية   •

العلم"  أأل  الدقائق من وظيفة خوا   فالب ث يف أذه  الملة  :     (27)   "ويف  قلت 
 فكيا هبذه املسألة العظيمة ؟

من موقع الشي   فتاوى نور على الدر   يف    -رمحه هللا–قال الشي   مد بن عثيمني    •
ولكن قد يكون اإلنسان مقصراً بطلب العلم، حبيث يتيسر له العلم ولكنه ال يهتم  :"

إليه، وقد يكون اإلنسان مستك اً عما بلغه من احلق، فيبني له احلق  به وال يلتفت 
 لاَبَءَن َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّ َعَلى لاَثرِِأْم ُمْهَتُدوَن( ال كما يوجد من ولكنه يقول: )ِإنَّ َوَجْدنَ 

كثري من العامة املعظمني لك ائهم من أمراء أو علماء أو غري ابل،، يستنكفون عن  
ليسوا سعذورين،   إليه، وأؤالء  إابا دعوا  فالمسملة مسملة خطيرة ع يمة  احلق 

قول:   يقضى فيها قضاًء عاّمًا بك  ي ا التمني فيها والتريث  وربما ن 
، فقد حنكم على شخص بكفره مع جهله وقد ال حنكم  ين ر إلى مك قضية بعينها

عليه، والناس خيتلفون يف مدى غايتهم يف الهل: منهم الاأل مطلقاً جهالً مطبقاً ال 
يدرد عن ش ء كأنه هبيمة، ومنهم من عنده فطنة وحركة فكر لكنه عنده استكبار عن 
احلق، ومنهم من أو بني ابل،ال فعلى كل حال الوا  على وجه عاب فيه نظر، ولكن  

 تذكر قواعد وتطبق كل حال على ما تقتضيه أذه احلالال

 األجوبة يف   الستتتتتتتتتتنية قال الشتتتتتتتتتتي  عبداللطيا بن عبد الرمحن بن حستتتتتتتتتتن يف الدرر •
 أشتتتتتباأكم،  من  رجلني وستتتتتتني،  أربع  ستتتتتنة  رأيت  وقد  (:469-467/    1) النجدية
 من  البالد  تلتتت،  يف   من  وكفرا  والمتتتاعتتتة،  المعتتتة  اعتةال  قتتتد  ابألحستتتتتتتتتتتتتاء،  املتتتارقني،

 
    248/ 4هاج السنة النبوية  من  - ((27
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 فريوز،  ابن  جيالستتون  األحستتاء أأل:  يقولون  حجتكم،  جنس  من  وحجتهم املستتلمني،
 رد  التذد  جتده،  بتكفري   يصتتتتتتتتتتترح  وا ابلطتاغوت،  يكفر  ا   ن  وأمثتالته،  أو  وخيتالطونته،

 ا  ابهلل،  كافر  فهو بكفره،  يصرح ا  ومن:  قاالالوعاداأا  يقبلها،  وا  مد، الشي    دعوة
  الكتااببتني  املقتدمتني أتاتني على ورتبوا;   مثلته فهو  جتالستتتتتتتتتتته،  ومن;   ابلطتاغوت يكفر

 إا  فرفع  السالب،  رد  تركوا  ح   األحكاب، من  الصرهة  الردة  على  يرتتب ما  الضالتني،
 عقيتدة  على  أ م:  أوال  فةعموا;  القول  ،م وأغلظتت  وكتددكم،  فتأحضتتتتتتتتتتتركم،  أمرأم،
 وأدحضتتتت  شتتتبهتهم،  فكشتتتفت  عندأم،  رستتتائله  وأن الوأا ،  عبد بن  مد الشتتتي  

 الاجمللس يف  حضرين سا ضاللتهم،
 املستلمون  أمجع سا إال  يكفر ال وأنه واملذأب، املعتقد أذا من الشتي    ب اءة  وأخ كم

 بعد منها، بشتت ء  أو ورستتله،  هللا آبايت والكفر  األك ،  الشتترك  من  فاعله  تكفري   على
 من مستتتائل يف  وخضتتتتم أذا، من حنو  عنكم بلغنا  املعت الالالالوقد  وبلوغها  احلجة،  قياب
 األموال  وبتتذل  واملكتتاتبتتات،  واملصتتتتتتتتتتتتاحلتتة  واملعتتاداة،  املواالة  يف   كتتالكالب  البتتا ،  أتتذا

 هللا  أنةل ما بغري   واحلكم والضتتالالت،  ابهلل  الشتترك أأل  مقالة من ابل،  وحنو  وا،دااي،
 ومن  األلبتا ،  ابود  من  العلمتاء  إال  فيهتا  يتكلم  ال  الفتاة،  من  وحنوأم  البوادد،  عنتد
 الاخلطا  وفصل احلكمة وأويت هللا، عن الفهم رزهل 

والك ه في هاا يتوقف على معرفة ما قدمناه  ومعرفة أصددددددول عامة ملية  
تهلهدا  وأعر  عنهدا وعن غيره  لمن      ي وض الك ه في هداا البداب  وفي

تفداصددددددددديلهدا  فدإلن امتمدال وامط ق  وعدده العلم  بمعرفدة مواقع الخطداب  
وتفاصددديله  يحردددك به من اللبس  والخطم  وعده الفقه عن ة  ما يفسدددد  

 األديان  ويشتت األذهان  ويحول بينها  وبين فهم السنة والقرآن
 األجوبة يف  الستتتتتنية  الدرر قرد يف ، وقال الشتتتتتيخان  مدبن عبداللطيا وعبدهللا العن •

 كمتا  أألته،  عن  التدين  أختذ  مكلا،  كتل  على  "فواجتب(:135-133/    9)  النجتديتة
فدممدا من   دينكم،  أتختذون  عمن فتانظروا  دين،  العلم  أتذا  إن:  الستتتتتتتتتتتلا  بعض  قتال

تعلق ب واهر ألفاظ من م ه العلماء المحققين  ولم يعرضدددها على العلماء  
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بدك يعتمدد على فهمده  وربمدا قدال: ح تندا م موعدة التوحيدد  أو م ه العدالم 
 الف ني  وهو   يعرف مقروده بال  الك ه  فإلن هاا تهك وض ل.

 إال نقبل ما:  إنستان قال  فلو  العةية؛  هللا كالب  وأصت ه، الكالب  أعظم  أن:  املعلوب  ومن
 ضتتتتتتتتتتتتاأى   فقتتد  أتويلتته،  غري   على  أولتته  أو  معنتتاه،  يعرف  ال  لفظ  بظتتاأر  وتعلق  القرلن،
 تعلق سن  فكيا الستتتتتتنة، عن ابلقرلن  اكتفى من حال أذا  كان  فمابا  املارقني، اخلوارج
 !أبلفاظها؟ يراد ما وال معناأا، يعرف ال وأو الكتب، أبلفاظ
 والعاب واملقيد،  واملطلق والضتتتتتتتعيا، الصتتتتتتت يهل :  األحاديث من  فيها أيضتتتتتتتا  والكتب
 أم التذين  النقتاد، العلمتاء  عن  العتام   أيختذ ا فتمابا واملنستتتتتتتتتتتو ،  والنتاستتتتتتتتتتت   واخلتا ،
 جهالة  وادد يف  واته عشتتتواء،  خبش خبش والفضتتتة،  للذأب  الصتتتيارفة سْنةلة  لل ديث
 عن  التوحيتد،  سجموعتة  يستتتتتتتتتتتتغىن أنته  يتدع  التذد أن تبني  أتذا عرف إابا الالالالالعميتاء
 ستتتتتبب  أن  ابكر  وستتتتتلم عليه  هللا صتتتتتلى  النيب ألن  خمطئ، املستتتتتلمني  علماء عن األخذ
 وستتتتتألوأم جهاال، رؤستتتتتاء  الناس  واختذ العلماء  ابأب  فمابا العلماء، موت  العلم قبض

 بفتواأم، وأخذوا
ُيالحظ على من "  1/43يف جمموع الفتاوى-حفظه هللا-وس ل الشي  صاخ الفوزان •

يطلق لفظ الاألية على اجملتمعات اإلسالمية أنه يريد به تكفري تل، اجملتمعات، وابلتاا  
أو أن يتكلَّم ابلتفكري ،  ليس من حقِّ كلِّ أحد أن ُيطلق التكفري  فاجا  :"       ؟اخلروج

  على الماعات أو على األفراد، التَّكفري له ضوابش، فمن يرتكب نقًضا من نواقض
رك ابهلل عة وجل،   اإلسالب؛ فمنه ُهكم بُكفره، ونواقض اإلسالب معروفة، أعظمها الشِّ

ُ  }  :وادِّعاء علم الغيب، واحلكم بغري ما أنةل هللا؛ قال تعاىل َوَمن اَّْ َهُْكم ِسَا أَنَةَل اّللَّ
  ال [ال44 :املائدة] {فَُأْولَتِ َ، ُأُم اْلَكاِفُرونَ 

به يف حقِّ غريه، إَّنا أذا من صالحيَّات    فالتكفري  يتفوَّه  خطري، وال جيوز لكل أحد أن 
احملاكم الشرعيَّة، ومن صالحيَّات أأل العلم الرَّاسخني يف العلم، الذين يعرفون اإلسالب،  
ويعرفون نواقض اإلسالب، ويعرفون األحوال، ويدرُسون واقع الناس واجملتمعات؛ فهم أأل  

الناس وأنصاف املتعلِّمني؛ فهؤالء ليس من       الغريه احلكم ابلتفكري و  أمَّا الهَّال وأفراد 
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حقِّهم إطالهل التَّكفري على األشخا  أو على الماعات أو على الدُّول؛ أل م غري مؤأَّلني 
 "  ال،ذا احلكم 

من رسالة ) ظاأرة التبديع والتكفريوالتفسيق وضوابطها بتعليق ابن    28-27وقال يف    
الذين يظنون    ةجةافا الهل  التكفري   إَّنا يطبق     "وأ  يف األصل  اضرة ال    -رمحه هللا-ابز

أ م علماء  وأم ا يتفقهوا يف دين هللا ،وإَّنا يقرؤون الكتب ويتتبعون العثرات ، وأيخذون  
يست قها   أومن  أص اهبا  غري  على  علم  بغري  ويطلقو ا    ، التفسيق  أل م  ؛  مسميات 

األمور يف موضعها لعدب فقههم يف دين هللا عة وجل ، ومثلهم يف    اليعرفون وضع أذه
ابل، كمثل إنسان جاأل أخذ سالح وأو اليعرف كيا يستخدمه ، فهذا يوش، أن يقتل  
نفسه وأأله وأقاربه ؛ ألنه الهسن استعمال أذه اآللة الالال والكالب بغري علم السيما يف  

قال   بغري علم وأو أعظم من الشرك  أذه األمور شر عظيم ، وأو من الكالب على هللا
َا  ُقلْ }تعاىل : َ   َحرَّبَ   ِإَّنَّ َها  َظَهرَ   َما  اْلَفَواِح َ   َريبِّ مثَْ   َبَطنَ   َوَما  ِمنتْ   َوَأنْ   احْلَقِّ   ِبَغرْيِ   َواْلبَتْغ َ   َواإْلِ
  سورة ﴾  33{ ﴿ تَتْعَلُمونَ   اَل   َما  اّللَِّ   َعَلى  تَتُقوُلوا  َوَأنْ   ُسْلطَانً   بِهِ   يُتنَتةِّلْ   اَْ   َما  اِبّللَِّ   ُتْشرُِكوا
  لِتَتْفرَتُوا  َحَراب    َوَأَذا  َحاَلل    َأَذا  اْلَكِذ َ   أَْلِسنَتُتُكمُ   َتِصاُ   ِلَما   تَتُقوُلوا  َواَل }  ، وقال :  األعراف

  الن ل   سورة﴾  116{ ﴿يُتْفِلُ ونَ   اَل   اْلَكِذ َ   اّللَِّ   َعَلى  يَتْفرَتُونَ   الَِّذينَ   ِإنَّ   اْلَكِذ َ   اّللَِّ   َعَلى
: {  الظَّاِلُمونَ   يُتْفِلهلُ   اَل   ِإنَّهُ   آِباَيتِهِ   َكذَّ َ   َأوْ   َكِذابً   اّللَِّ   َعَلى  اْفرَتَى  ِ َّنِ   َأْظَلمُ   َوَمنْ }  وقال 

و،ذا جيب على شبا  املسلمني وطال  العلم أن يتعلموا العلم    ،األنعاب    سورة ﴾  21﴿
 به  "     النافع من  مصادره وعلى أأله املعروفني

 تطبيق مباشر   •
ل عن التساأل  س :      45-44يف      بعد اية احملاضرة السابقة س ل عدة أس لة منها

فأجا      يف البدع ، وعن حكم دخول برملانت  احلكومات الأ التطبق الشريعة ،  
أما ال اء الثاني من السؤال فمتاب عنه بقوله عن الةء األول من السؤال ،  

دراستها :ا   ي ا  قضية  فهاه  الكافرة  البرلمانات  في  المسلم  مشارمة  وأما 
فتممك أنه لم   وامتابة عن حكمها لدى الم امع العلمية وتهات الفتوى ا

ي رؤ على امتابة مباشرة وهو من هو   وإنما تعك ذل  من اختراص  
 .  تحتاج إلى تممك وتبادل للرأي الم امع العلمية   فهي
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 2-1/1مسائل اإلميان والكفر  يف  أس لة وأجوبةوقال يف   •

األول:  وال ود   السؤال  ابالعتقاد  خا   أو  أل  الرّدة؟  أو  األك   الكفر  يكون  مَب 
 والتكذيب، أب أو أعم من ابل،؟

بسم هللا الرمحن الرحيم، احلمد هلل ر  العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا  مد    الوا  :
، وجيب تعلم العقيدة جبميع     وعلى لله وص به وبعد:  العقيدة مهمة جداً  فمن مسائل 

إلقاء األس لة وتشتيت  فيها  يكف   ، فال  العلم  أأل  أبواهبا ومجيع مسائلها وتلقيها عن 
مهم  فم ا   ، فيها  ال  األس لة  أك   سيكون  الهل  فمن   ، عنها  وأجيب  األس لة  ا كثرت 

فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع إخوانه املسلمني أن يتعلم العقيدة من أو،ا إىل  
لخرأا، وأن يلم أببواهبا ومسائلها ، ويتلقاأا عن أأل العلم ومن كتبها األصيلة ، من كتب  

هتاج إىل كثرة األس لة ، وأيضاً يستطيع أو  السلا الصاخ الال وهبذا يةول عنه الهل وال  
 أن يبني للناس وأن يعلم الّهال، ألنه أصبهل مؤأالً يف العقيدةال

القراءة واملطالعة ، أل ا ال تؤخذ  الكتب فقش الال أو عن  العقيدة عن  يتلقى  كذل، ال 
م وأأل  مسائلها ابتداًء من الكتب وال من املطالعات ، وإَّنا تؤخذ ابلرواية عن أأل العل

يدور   الال أذا أو واجب النصي ة الال البصرية الذين فهموأا وأحكموا مسائلها الال ما  أما 
اآلن يف الساحة من كثرة األس لة حول العقيدة ومهماكا من أنس ا يدرسوأا من قبل، أو  
للكتب أو   العقيدة عن جهل أو اعتماد على قراءكم  العقيدة وأمور  يتكلمون يف  أنس 

ذا سيةيد األمر غموضاً ويةيد اإلشكاالت إشكاالت أخرى ، ويثبش الهود  مطالعاكم ، فه
وهدث االختالف، ألننا إابا رجعنا إىل أفهامنا دون أخذ للعلم من مصادره، وإَّنا نعتمد  
على قراءتنا وفهمنا ، فمن األفهاب ختتلا واإلدراكات ختتلا الال وابلتاا يكثر االختالف  

نا جاءن ابالجتماع واالئتالف وعدب الفرقة ، واملواالة ألأل يف أذه األمور املهمة ال ودين
اإلميان واملعاداة للكفار الال فهذا ال يتم إال بتلق  أمور الدين من مصادرأا ومن علمائها  
الذين محلوأا عمن قبلهم وتدارسوأا ابلسند وبلغوأا ملن بعدأم الال أذا أو طريق العلم  

العقيدة أأم أل ا األساس ، وألن االختالف فيها  الص يهل يف العقيدة ويف غريأا ، ولكن 
 جمال للضالل وجمال للفرقة بني املسلمنيال 
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   الثانيالمبحث 
 مقدمات في  التكفير وضوابط تطبيقه على المعين 

 المقدمة األولى : في معنى التكفير 
 وفيها مسملتان 

 المسملة األولى:    
 التكفير للة واصط حا

خ (28) الكفر لغة سترت الشت ءخ ووصتا الليل ابلكافر لسترته األشتخا :  لغة التكفري 
خ قال تعاىل: )  َكَمَثِل َغْيٍث (29)والةراع أو الفالح يستتتتتتتتمى كفارا لستتتتتتتترته البذر يف األرض

َفرُثا مثَّ َيُكوُن ُحطَاًما  (  هللاُ  دعاهُ  املَّ   الكاِفرَ الال  و (30)َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَتَباتُُه مثَّ يَِهيُج َفرَتَاُه ُمصتتتْ
 إليته  دعاه  ما  َأىب  فلمتّا  إليته دعاهُ   ما  إىل  َأجابَه  إابا له  وَأحبَّهتا نعمتةٍ   إىل دعاهُ   فقتد توحيتِده  إىل
يتاً  أد، هللاِ   نعمتةَ  كتافراً   كتانَ   توحيتِده  من رجتل رجال أد  وكفرال عنته  ،تا  حتاجبتاً ، مابئتِه  ،تا ُمغطِّ

 (31) نسبه إىل الكفر

 كفر أصغر   -2كفر أك ال    -1يف اصطالح العلماء يطلق ويراد به :   والكفر

األك  اصتتطالحا: " كل اعتقاد أو قول أو فعل حكم الشتترع أبنه كفر خمرج   والكفر
 ( 32)عن امللة "

األصتتتتتغر اصتتتتتطالحا:  "أو ماورد وصتتتتتفه من الذنو  كفرا ا يصتتتتتل إىل حد   والكفر
 (33)الكفر األك  املخرج عن امللة"
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: الالال لكن ليس كل من قاب به شتتتتتتتتعبة من شتتتتتتتتعب الكفر -رمحه هللا-ل ابن تيميةقا
يصري كافراً الكفر املطلق ، ح  تقوب به حقيقة الكفر ، كما أنه ليس كل من قاب به شعبة 
من شتتتتتتتعب اإلميان يصتتتتتتتري مؤمناً ، ح  يقوب به أصتتتتتتتل اإلميان ، وفرهل بني الكفر املعرف 

عليه وستتتلم: )) ليس بني العبد وبني الكفر أو الشتتترك إال   ابلالب ، كما يف قوله صتتتلى هللا
ترك الصتتتتتالة (( ، وبني كفر منكر يف اإلثبات ال وفرهل أيضتتتتتاً بني معىن االستتتتتم املطلق إابا  
قيتل: كتافر أو: مؤمن ، وبني املعىن املطلق لالستتتتتتتتتتتم يف مجيع موارده ، كمتا يف قولته:)) ال 

قوله: )) يضتتتتتتر  بعضتتتتتتكم رقا  ترجعوا بعدد كفاراً يضتتتتتتر  بعضتتتتتتكم رقا  بعض ( ف
بعض(( تفستتتتتتتتري الكفار يف أذا املوضتتتتتتتتع ، وأؤالء يستتتتتتتتمون كفاراً تستتتتتتتتمية مقيدة ، وال 

وقال: الالالأن ابل، الكفر      34يدخلون يف االستتتتتم املطلق إابا قيل: كافر ومؤمن االأتتتتتتتتتتتتتتتت 
ه منّكر مبهم مثل قوله )) وقتاله كفر (( ، )) مها هبم كفر(( وقوله ))  كفر ابهلل (( وشتتتتتتتتتتتب

ابل، ، وأنا عرف ابلالب بقوله: )) ليس بني العبد وبني الكفر أو قال الشترك  (( والكفر 
   35املعرف ينصرف إىل الكفر املعروف وأو املخرج عن امللة االأت

"الالال فمن النفاهل ما أو أك  يكون صتتتتتتتتاحبه يف الدرك األستتتتتتتتفل من النار ، وقال :
كنفاهل عبدهللا بن أيب وغريه ، أبن يظهر تكذيب الرستتتتتتتتتول أو ج ود بعض ما جاء به أو 
بغضه ، أو عدب اعتقاد وجو  اتباعه ، أو املسرة ابخنفاض دينه ، أو املساءة بظهور دينه 

األك  ، وأمتتا النفتتاهل األصتتتتتتتتتتتغر فهو النفتتاهل يف   فهتتذا النفتتاهل   -مث قتتال    -، وحنو ابلتت،  
  36األعمال وحنوأا االأت

وقتال: والنفتاهل كتالكفر نفتاهل دون نفتاهل ، و،تذا كثرياً متا يقتال: كفر ينقتل عن امللتة ، 
وكفر ال ينقل ، ونفاهل أك  ، ونفاهل أصتتتغر ، كما يقال: الشتتترك شتتتركان أصتتتغر وأك  الال 

  37االأت

 

 ( ال 1/211اقتضاء الصراط املستقيم )  34
 ال  82شرح العمدة قسم الصالة     35
 ( ال 434/ 28)   36
 ال   66اإلميان األوسش  37
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 بيان أنواع النفاهل : وأو نوعان: أك  وأصغر ال فاألك   رمحه هللا يف -وقال ابن القيم
يوجب اخللود يف النار يف دركها األستتتتفل ال وأو أن يظهر للمستتتتلمني إميانه ابهلل ومالئكته 
وكتبه ورستتتتتله واليوب اآلخر ال وأو يف الباطن منستتتتتل  من ابل، كله مكذ  به ، ال يؤمن 

 للناس ، يهديهم مابنه ، وينذرأم أبسته ، أبن هللا تكلم بكالب أنةله على بشتر جعله رستوالً 
  38وخيوفهم عقابه االأت

الكفر لكل من وقع يف مكفر من املكفرات"، وأذا  نستتتتتتتتبة:  والتكفير اصدددددددط حا
التعريا يشتتمل نوع  الكفر ؛ فمن نستتبة الكفر ألحد من الناس حتتمل أن براد هبا الكفر 

ال  ( 39)كفر عند اإلطالهل:  الكفر األك  العلماء ابل  مراداألك ، أو الكفر األصتتغر، ولكن 
وعلى أذا جرى اإلطالهل  يف عرف الناسال فمن قيل عن أحد  أنه كافر، فهم الستتتتتتتتتتتامع 

 من نستبةأبن املراد نف  اإلستالب عنه وعلى أذا املعىن يكون تعريا الكفر األك  أبنه: " 
 وقع يف مكفر خمرج عن امللة إىل الكفر" ال 

: البراءة من الكفر  التكفير من حيدث التطبيق  المسددددددددددملدة الثدانيدة : معنى  
 وفاعله

وهو معتى مددا تدداء في ،    حقيقددة التكفير هي البراءة من الكفر وفدداعلدده
عابد   كرمن النفي   المتضددددددمن : البراءة من مك معبود سددددددوى ة   والبراءة من م

  وهاا القدر من البراءة  واتا للير ة   والبراءة من مك عبادة تردددددرف للير ة  
 على مك مكلف  .

يكفر املشتتتتتركني  ا منوأذا أو معىن الناقض الثالث من نواقض اإلستتتتتالب وفيه: "  
كفر الكافر، أو شتتتت، يف بت ء من  ا  منأو صتتتت هل مذأبهم كفر" أد   أمأو شتتتت، يف كفر 
فالستتتتتتالمة من أذا الناقض تت قق قد أن مذأبه مذأب صتتتتتت يهل فقد كفرال  كفره، أو عت

 و ن فعله ال ال اءة منهو نكار الكفر ابلقلب م

 

 ( ال 1/376مدارج السالكني )   38
 114الامع ق  الرد على الشبهات       -39
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    ممددا في  قولدده تعددالى:                                           

                          انتَتتْ   قتَتدْ }الةخرف ال وقولتته تعتتاىل :    27،  26اآليتتتان   كتتَ
َوة    َلُكمْ  َنة   ُأستتتتْ  ِمنْ  تَتْعُبُدونَ   َوِ َّا ِمْنُكمْ   بُتَرلءُ   ِإنَّ  ِلَقْوِمِهمْ   قَاُلوا  ِإابْ   َمَعهُ   َوالَِّذينَ   ِإبْتَراِأيمَ  يف   َحستتتتَ
نَتَنا  َوَبَدا  ِبُكمْ   َكَفْرنَ   اّللَِّ   ُدونِ  َنُكمُ   بَتيتْ اءُ  اْلَعَداَوةُ   َوبَتيتْ  {   َوْحَدهُ   اِبّللَِّ   تُتْؤِمُنوا  َح َّ   أََبًدا َواْلبَتْغضتتتتتتَ

ا  َوَأْعَتةُِلُكمْ }املمت نتة   الوقلته تعتاىل :     ستتتتتتتتتتتورة﴾  4﴿من اآليتة    اّللَِّ   ُدونِ   ِمنْ   تَتْدُعونَ   َومتَ
ى  َريبِّ   َوَأْدُعو قِ   َريبِّ  ِبُدَعاءِ   َأُكونَ   َأالَّ   َعستتَ  َوِإابِ }مرمي     وقوله تعاىل :  ستتورة﴾  48{ ﴿يُثاشتتَ

 ُقلْ   ﴿ الكها  وقوله تعاىل :  سورة﴾  16﴿ من اآلية  {   اّللََّ   ِإالَّ   يَتْعُبُدونَ  َوَما  اْعتَتَةْلُتُموُأمْ 
ْ ءٍ   َأدُّ  َهاَدةً  َأْكَ ُ  شتَ ِهيد    اّللَُّ   ُقلِ   شتَ َنُكمْ   بَتْيِ   شتَ  َوَمنْ  ِبهِ  أِلُْنِذرَُكمْ   اْلُقْرلنُ  َأَذا  ِإَاَّ  َوُأوِح َ   َوبَتيتْ
َهُدونَ   أَئِنَُّكمْ   بَتَلغَ  َهدُ  اَل   ُقلْ  ُأْخَرى لِ،َةً   اّللَِّ  َمعَ   َأنَّ   لََتشتْ َا  ُقلْ   َأشتْ  بَِردء    َوِإنَِّ   َواِحد    ِإَله    ُأوَ   ِإَّنَّ
رُِكونَ  ِ َّا  لِ،َِتَنا بَتْعضُ   اْعرَتَاكَ   ِإالَّ   نَتُقولُ   ِإنْ }األنعاب  وقوله تعاىل :  ستتتتتتتتتتورة﴾ 19﴾ ﴿ُتشتتتتتتتتتتْ

 أود   سورة﴾ 54{ ﴿ُتْشرُِكونَ  ِ َّا بَِردء   َأيّنِ  َواْشَهُدوا اّللََّ  ُأْشِهدُ  ِإيّنِ  قَالَ  ِبُسوءٍ 

: فيهتتا ال اءة من املعبود والعتتابتتد لغري هللا ،   وتدده ا سدددددددددتددد ل من ا يددات 
 ان لرك  النف  واإلثبات الوتتضمن ال اءة  ا يصرف من العبادة لغري هللا ، وفيها بي

ذَّبُوكَ   وقولتته تعتتاىل:َوِإنْ  لْ   كتتَ لُ    تتَِّا  بَرِيُ ونَ   أَنْتُتمْ   َعَمُلُكمْ   َوَلُكمْ   َعَمِل   ِا   فَتقتتُ  َوَأنَ   َأْعمتتَ
 ِ َّا بَِردء    ِإيّنِ  فَتُقلْ   َعصَتْوكَ  فَِمنْ }يونس  ال  وقوله تعاىل:   ستورة﴾  41{ ﴿تَتْعَمُلونَ   ِ َّا بَِردء  

: فيها ال اءة  ا  وته ا سدددتد ل من ا يات الشتتتتعراء    ستتتتورة﴾  216{ ﴿تَتْعَمُلونَ 
 يصرف لغري هللا   

عن ستتتعيد بن املستتتيب  صتتت يهل البخارد  ما جاء يف يف  -1وأما الستتتنة فمن ابل، :   •
اي عم قل ال إله إال هللا كلمة أشتتتتتهد ل، هبا عند هللا عن أبيه قصتتتتتة أيب طالب وفيه :"

وعبتد هللا بن أيب أميتة اي أاب طتالتب أترغتب عن ملتة عبتد املطلتب فلم  فقتال أبو جهتل  
يعرضتتتتتها عليه ويعودان بتل، املقالة ح  قال أبو طالب لخر ما كلمهم أو   يةل  

" فقتد علم أتذا الكتافر وأبو جهتل   على ملتة عبتد املطلتب وأىب أن يقول ال إلته إال هللا  
 الاملطلبأنه لو قا،ا لةب منه اعتقاد بطالن ملة عبد 
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أن اإلميان اليوجد إال ابل اءة من ملة الكفار الأ تضتتتتتمنتها ملة   وته ا سددددتد ل:
وأذا يلةب منه ال اءة من املعبود ستتتتتتتوى هللا ، والعابد  عبد املطلب ابعتقاد بطال ا  ،

 لغري هللا ، والعبادة الأ تصرف لغري هللا ال

» من قال   أن    كما يف صت يهل مستلم عن أيب مال، األشتجع     قوله    -2 
   قال ال إله إال هللا وكفر سا يعبد من دون هللا حرب ماله ودمه وحسابه على هللا «

ومنها قوله صتلى هللا قال الشتي   مد بن عبد الوأا  رمحه هللا:"  وته ا سدتد ل:
عليه وستتتتتتتتتتتلم:"من قال : ال إله إال هللا وكفر سا يُتْعبُد من دون هللا ، حرب ماله ودمه ، 

)40( وحسابه َعلى هللا"
ا جيعل التلفَُّظ   "ال إله إال هللا"فمنه وأذا من أعظم ما يبني معىن   

ماً للدَّب واملال ، بل وال معرفة معناأا مع َلْفظها ، بل وال اإلقراَر بذل، ، بل  هبا عاصتتتِ
يَا إىل  وال كونه ال يدعو إال هللا وحده ال شتتتري، له ، بل ال َهُْرُب ماله ودُمه ح  ُيضتتتِ

،َّ أو توّقَا ا هَْ  ُرْب ماله ودُمه الفيا،ا من ابل، الكْفَر سا يْعُبُد من دون هللا ال فمن شتتتتتتتتتتَ
ا   ٍة متتا أقطََعهتتَ ُه ، وحجتتّ ُه من بيتتاٍن متتا أْوضتتتتتتتتتتتَ تتَ مستتتتتتتتتتتتتألتتٍة متتا أْعَظمهتتا وأَجّلهتتا، وايلتتَ

    )41(  "للمنازع 

" فالنه  عن الشتتتترك يستتتتتلةب الكفر ابلطاغوت وال إله إال قال يف إحدى رستتتتائله :و  
هللا اإلميان ابهلل وأذا وإن كان متالزما فيوضتتتتتتتت ه لكم الواقع وأو أن كثريا من الناس  
يقول ال أعبد إال هللا وأن أشتتتتتتتهد بكذا وأقر بكذا ويكثر الكالب فمابا قيل له ما تقول 

قتال متا عل  من النتاس هللا أعلم حبتا،م   يف فالن وفالن إابا َعبتدا أو ُعبتدا من دون هللا
  )42( ويظن بباطنه أن ابل، ال جيب عليه" 

 

الوأا /    - (  40)  عبد  بن  الشي   مد  مؤلفات  جمموع  ا90/ 3انظر  الرسائل  الثالثة  /  الرسالة   / لشخصية 
 والعشرونال   

/ من كتا  التوحيد / اب  تفسري التوحيد    6/17انظر جمموع مؤلفات الشي   مد بن عبد الوأا     -   (41)
 وشهادة أن الإله إال هللاال 

الوأا /    - (  42)  عبد  بن  الشي   مد  مؤلفات  جمموع  الثالثة  90/ 3انظر  الرسالة   / الشخصية  الرسائل   /
 والعشرونال   
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 المقدمة الثانية : 
 ع قة التكفير بمرمان التوحيد وشروطه:  
التكفري داخلة يف رك  النف  واإلثبات أو بتخلا  احلد األدة لشتترط من   مستتائل

من ا يثبت شي ا  ا أو  نفى شي ا  ا جيب هلل يف ركن النف  كفر،    فمن  ،شروط الشهادتني
 جيب إثباته هلل يف ركن اإلثبات كفرال 

: الشتتتتترك فاألولعن ابل،،   خترجاإلستتتتتالب العشتتتتترة وماكان يف حكمها ال  فنواقض
: من جعل بينه وبني هللا وستتتتتتتتتتائش يدعوأم ويستتتتتتتتتتأ،م الشتتتتتتتتتتفاعة ويتوكل عليهمال  والثاين
 يكفر املشركني أو ش، يف كفرأم أو ص هل مذأبهم كفرال: من ا والثالث

أحتد أتذه النواقض الثالثتة أثبتت متا جيتب نفيته يف ركن األلوأيتة فقتد اعتقتد   ففتاعتل 
 أن أناك من يست ق العبادة سوى هللاال 

أكمل من أديه، أو أن حكم غريه أحستتتتتتن من   : من اعتقد أن غري أدد النيب  الرابع
-ابن ابز قتالفهو كتافرال   -اغيتت على حكمته  حكمته، كتالتذد يفضتتتتتتتتتتتل حكم الطو 

ويدخل يف القستتتتتتتتتم الرابع: من اعتقد أن األنظمة والقوانني الأ يستتتتتتتتتنها   -رمحه هللا
أفضل من شريعة اإلسالب، أو أ ا مساوية ،ا، أو أنه جيوز الت اكم إليها،   (  43)الناس

طبيقه يف ولو اعتقد أن احلكم ابلشتتتتتريعة أفضتتتتتل، أو أن نظاب اإلستتتتتالب ال يصتتتتتلهل ت
القرن العشتتتترين، أو أنه كان ستتتتببا يف ختلا املستتتتلمني، أو أنه هصتتتتر يف عالقة املرء 
بربه، دون أن يتدخل يف شتتتت ون احلياة األخرى، ويدخل يف الرابع أيضتتتتا من يرى أن 
إنفااب حكم هللا يف قطع يد الستارهل أو رجم الةاين احملصتن ال يناستب العصتر احلاضتر، 

ن اعتقد أنه جيوز احلكم بغري شتريعة هللا يف املعامالت أو م لويدخل يف ابل، أيضتا ك
احلدود أو غريمها، وإن ا يعتقد أن ابل، أفضتتتتتتتتتتتل من حكم الشتتتتتتتتتتتريعة؛ ألنه بذل، 
يكون قد استتباح ما حرمه هللا إمجاعا، وكل من استتباح ما حرب هللا  ا أو معلوب من 

فهو كافر ممجاع   -يعة هللا الدين ابلضتترورة؛ كالةن، واخلمر، والراب، واحلكم بغري شتتر 
 

43-    : يوافق    وال ش، أبن مقصوده  الكثري من األنظمة والقوانني  القوانني واألنظمة املخالفة للشريعة ؛ ألن 
 الشريعة  ، فهذا ليس أو  ل كالمهال 
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يف ركن النف  أيضتتتتتتا فقد أثبت  الرابع وما تضتتتتتتمنه  داخل  والناقض(ال  44)املستتتتتتلمني"
بعض أحكتاب الربوبيتة لغري هللا، وكمتا تقتدب يف ركن النف :  أنته يقتضتتتتتتتتتتت  نف  مجيع 

 خصائص الربوبية عن غري هللا وإثباكا هلل وحدهال 

: من أبغض شي ا  ا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، اخلامس
 خمالا لشرط احملبةال  وأذا

: من استتتتهةأ بشتتت ء من دين الرستتتول صتتتلى هللا عليه وستتتلم أو ثوابه أو عقابه دسالستتتا
 خمالا لشرط الصدهل، وشرط اليقني وأذا كفر، 

متضتتتتمن  وأو، : الستتتت ر، ومنه الصتتتترف والعطا، فمن فعله أو رضتتتت  به كفرالستتتتابع
 ألثبات  ما جيب نفيه يف ركن األلوأية ؛ ألنه اليتوصل إىل ابل، إال ابلشركال  

: من اعتقد أن بعض الناس  التاستتتع: مظاأرة املشتتتركني ومعاونتهم على املستتتلمني، منالثا
كما وستع اخلضتر اخلروج عن   -يستعه اخلروج عن شتريعة  مد صتلى هللا عليه وستلم  

الناقضان راجعان ألثبات  ما جيب   وأذان،   فهو كافر  -شريعة موسى عليه السالب 
ال اءة من املعبود ستتتتتتتتوى  تضتتتتتتتتمنالنف  ي  األلوأية ؛ فقد تقدب أن ركن كننفيه يف ر 

 فالواقعهللا، وال اءة من العبادة الأ تصرف لغري هللا، وال اءة من كل عابد لغري هللا،  
رغبة يف دينهم ، أو موافقة يت ء من أأل الشتتتتتترك، فمن توليهم   ايف الناقض الثامن  

التتاستتتتتتتتتتتع، قتد نقض االعتقتاد ينتاقض ال اءة منهم، والواقع يف النتاقض  ،م عليته ،  
 ووجو  اتباع أديهال    النيب   ةالواجب يف ركن املتابعة ومن ابل، اعتقاد حترمي خمالف

راجع لفقد  شتتتتتترط  العلم    وأو،  : اإلعراض عن دين هللا، ال يتعلمه وال يعمل بهالعاشتتتتتتر
 من أذين الشرطني، وهللا تعاىل أعلمال  األدةوالقبول، فلم يوجد عنده احلد 

 

 ( 164/  1جمموع فتاوى ابن ابز ) -44
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 المقدمة الثالثة:  
 الكفر يكون بالقول والفعك وا عتقاد 

 

يكون نقض اإلستتتتتتتتتتتالب، قوال، وقتد يكون فعال، وقتد يكون اعتقتادا، وقتد يكون   قتد
رمحته هللا -األمثلتة على ابلت، متا جتاء عن الشتتتتتتتتتتتي  ابن ابز  ومن   من جمموع ابلت، كلتهال   

،  كافرا   صتتاحبه  فيكون،  ويبطلها العقيدة أذه ينقض  قستتم: قستتمان  والقوادححيث قال:"
 الذد:   وأو،  نقضتا:  يستمى:  فاألولال ويضتعفها  العقيدة أذه ينقص  وقستمال  ابهلل  نعواب

 القوادح:  أو النوع  أذاو ،  اإلستتتتتتالب عن مرتدا  كافرا  صتتتتتتاحبه  ويكون،  ويفستتتتتتدأا  يبطلها
 ال نواقض:  تسمى أذه، للردة املوجبة وأ ، اإلسالب نواقض وأ :  املكفرة

 يرتتد  فقتدال   شتتتتتتتتتتتكتا  ويكون،  اعتقتادا  ويكون،  عمال   ويكون،  قوال  يكون:   والنتاقض
 األمور أذه،  عليه  يطرأ بش،  أو،  يعتقده ابعتقاد  أو،  يعمله بعمل  أو يقوله  بقول  اإلنسان
 يف  العلم  أأتل ابكرأتا  وقتد،  ويبطلهتا العقيتدة  يف   يقتدح التذد النتاقض  منهتا أييت  كلهتا  األربعتة
  قول  أتذا، هللا  ستتتتتتتتتتتب:   مثتل:   ابلقول  فتالردة ال الالاملرتتد حكم  اب :  ) ابهبتا  ومسوا  كتبهم
 هلل  والستتتتتب اللعن:  يع ،  وستتتتتلم عليه  هللا صتتتتتلى  الرستتتتتول ستتتتتب وأكذا،  الدين ينقض

  إن، فقري  هللا  إن،  خبيل هللا  إن،  ظاا  هللا  إن:  يقول  أن مثل،  والتنقص  العيب أو،  ولرستتتتوله
 األقوال  أتتتذه  كتتتل،  األمور  بعض  على  يقتتتدر  ال  أو،  األمور  بعض  يعلم  ال  وعال   جتتتل  هللا

 مرتد  كافر  فهو بشت ء عابه  أو ستبه  أو  هللا انتقص فمنال اإلستالب عن  وردة ستب  وأشتباأها
 أو  به  استتتتتتتهةأ  أو  هللا ستتتتتتب  إابا،  قولية  ردة وأذه  - ابل، من  ابهلل نعواب  - اإلستتتتتتالب عن

، أغنياء  وحنن  فقري   هللا  إن،  خبيل  هللا  إن:  اليهود  تقول كما،  يليق  ال أبمر  وصتتفه  أو تنقصتته
 نفى  أو،  األمور  بعض  على  يقتتدر  ال  أو،  األمور  بعض  يعلم  ال  هللا  إن:   قتتال  لو  وأكتتذا
 ال السي ة أبقواله مرتدا يكون فهذا، هبا يؤمن وا هللا  صفات
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 ال لكن -  واجبة إ ا:   قال  وإن  يصتل  ال  فكونه،  الصتالة  ترك:   مثل الفعلية  والردة
 ترك وأ ،  فعلية  ردة وأذهال الالالعلماء أقوال من ( 45)األصتتتتتتتتهل   على  ردة أذه  -  يصتتتتتتتتل 
 أو،  به مستتتهينا  عليه وقعد  الشتتريا ابملصتت ا  استتتهان  لو:  ابل،  ومن  ال عمدا  الصتتالة
 ومنال اإلستتتتتالب عن بذل، يرتد  فمنه، به  يستتتتتتهني  بقدمه  وطأه  أو، عمدا ابلنجاستتتتتة لطخه
 وأذه، للجن  أو  ،م يصتتتتتتل   أو،  بذل، ألألها  يتقر   ابلقبور  يطوف  كونه:   الفعلية  الردة
،  ابلقبور  طاف من أماال  قولية  فردة:  ،م  والنذر  هبم واالستتتتعانة  ،م دعاؤه أماال  فعلية  ردة

 وال،  الشتتتتترك  وستتتتتائل  من  ووستتتتتيلة،  الدين يف  قادحة بدعة  فهو،  هللا عبادة  بذل، يقصتتتتتد
 فعل وإَّنا، بذل،  إليهم  التقر  يقصتتتتتد ا  إابا  الدين يف  قادحة بدعة  يكون  إَّنا،  ردة  يكون
 ال منه جهال  سب انه هللا إىل تقراب ابل،

 يتذبهل ،  ابلتذابئهل   ستتتتتتتتتتتب تانته  لغريه  ويتقر ،  هللا  لغري   يتذبهل  كونته:   الفعل   الكفر  ومن
 للجن  أو، هبا يعبدأم  إليهم  تقراب  القبور  ألصتتت ا   البقرة  أو الدجاجة  أو الشتتتاة  أو البعري 

، ميتتة  فيكون،  هللا  لغري   بته  أأتل   تا  وأتذا،  بتذلت،  إليهتا  يتقر   للكواكتب  أو،  هبتا  يعبتدأم
 عن والنواقض  الردة أنواع  من  كلها  أذه،  ابل، من العافية  هللا نستتتتتتتتتتأل،  أك    كفرا  ويكون
 ال الفعلية اإلسالب

  يتكلم  ا  وإن  بقلبته  يعتقتدأتا  الأ  العقتديتة  الردة  أنواع   من  :  ابالعتقتاد  الردة:   ومنهتا
 أنه  أو،  خبيل  أنه  أو، فقري  وعال   جل هللا  أن بقلبه  اعتقد  إابا:  يعتقد بقلبه  بل، يفعل  وا هبا
 ممجتاع   -  العقيتدة  أتذه  سجرد  -  كفر  أتذا،  شتتتتتتتتتتتي تا  يفعتل  ا  ولو،  تكلم  متا  أنته  ولو،  ظتاا

 له  ليس أذا يف  جاء ما كل  وأن، نشتتتتتور وال  بعث  يوجد  ال أنه  بقلبه اعتقد  أوال املستتتتتلمني
 بقلبته  ابلت،  اعتقتد  إابا،  أخرى  حيتاة  وال،  نر  أو  جنتة  يوجتد  ال  أنته  بقلبته  اعتقتد  أو،  حقيقتة
 أعماله  وتكون  - ابل، من ابهلل  نعواب  - اإلستتالب عن  وردة  كفر  أذا، بشتت ء  يتكلم  ا ولو

 ال العقيدة أذه بسبب النار إىل مصريه ويكون، ابطلة

 

والقول الثاين لألئمة الثالثة ورواية عن أمحد رج ها صاحب املغ  أبن اترك الصالة كاون وكسال اليكفر      -45
 10/327؛    404/ 1؛ اإلنصاف    359- 354/  3غ  ، انظر امل
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، وتنقصتتتته  اإلميان  تضتتتتعا لكنها،  الكفر  دون القوادح  وجود  فهو:  الثاين  النوع  وأما  الالالال
 ابل،  وأمثلةال  كافرا  صتتتتاحبها  يكون ال  لكن،  هللا  وغضتتتتب  للنار  معرضتتتتا صتتتتاحبها وجتعل
  يكون ال أذا،  عا  أنه  ويعلم  يةين  بل،  يستتتتتتت له  وا  حراب أنه  لمن  إابا  الةن:  منها  كثرية
  دون لكن  عقيدته يف   قدحت  املعصتية وأذهال  نقص إميانه  لكن، عاصتيا  يكون وإَّنا  كافرا
، حالل الستتتتترقة:   قال  لو وأكذاال  كافرا  بذل، صتتتتتار حالل  الةن  أن اعتقد  فلوال  الكفر
 (  46)ال "هللا حرب ما است ل ألنه كافرا؛  يكون، ابل، أشبه ما أو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ( 178-165/ 8ينظرجمموع فتاوى ابن ابز ) -46
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 ( 47) المقدمة الرابعة: شروت تكفير المعين
 

ابكر العلماء شتتتتتتتتتتروطا البد من الت قق من  ى  التكفري،  ابلنظر إىل اآلاثر املرتتبة عل
وجودأتتا، قبتتل تطبيق أحكتتاب الكفر على املعني، وأوجبوا التثبتتت من انتفتتاء املوانع الأ  

 انع تطبيق أحكاب الكفر على املعنيال 

"  نصتتتتتو   فمن  (:372/   10) الفتاوى رمحه هللا يف جمموع –قال شتتتتتي  اإلستتتتتالب 
 ال ابل،  وحنو  والتفستتتتتتتتتيق ابلتكفري   األئمة ونصتتتتتتتتتو  والستتتتتتتتتنة الكتا  يف   الأ"    الوعيد

 يف  فرهل  ال  املوانع وانتفت الشتتتتتتتروط وجدت  إابا  إال املعني حق يف   موجبها  ثبوت  يستتتتتتتتلةب
 والفروع" األصول بني ابل،

 -  العتاب  التكفري   أن"    الثتاين  األصتتتتتتتتتتتتل"  :"(498/    12)  الفتتاوى  وقتال يف جمموع 
 أو  كتتافر  أبنتته  املعني  على  احلكم  وأمتتاال  وعمومتته  مطالقتته  القول  جيتتب  -  العتتاب  كتتالوعيتتد
 شتتتتتتتروطه ثبوت  على يقا  احلكم  ؛ فمن املعني  الدليل  على يقا  فهذا:  ابلنار  له مشتتتتتتتهود
   "الموانعه وانتفاء

يف شترحه للكتا  العقيدة الط اوية: )   -حفظه هللا-الشتي  صتاخ لل الشتي   وقال
فأأل الستنة والماعة أصتلهم أ م يكفرون من كفره هللا تعاىل وكفره رستوله صتلى هللا عليه 
وستتتلم من الطوائا أو من األفرادال فيكفرون اليهود ويكفرون النصتتتارى ويكفرون اجملوس 

األصتتتتتتتليني ألن هللا شتتتتتتتهد بكفرأمالالالالالالالكذل، نقول   ويكفرون أأل األواثن من الكفار
خ ومن  تكفري من حكم هللا بكفره يف القرلن  ن أنكر شتتتتتتتي ا يف القرلن( يف مطالهل القول  

 أذا القبيل كتكفري فرعون و أيب ،ب مثال لتكفري هللا تعاىل ،ماال

وأذا ال  التكفري املعني أو تكفري الشخص الذد وقع يف أمر خمرج من األسالب وأما
 ال يكفر ح  تتوفر الشروط وتنتفى املوانع

 

انظر كتا  الت رير يف بيان أحكاب التكفري لفضيلة الدكتور عصاب عبدهللا السناين ، وأو كتا  نفيس يف    -47
 يال الجتده يف غريه  ال أذا البا  وقد فصل بعض الضوابش والشروط  يف الفصل الثاين والثالث من الكتا  ، تفص
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 وجود  وجوده  من  يلةب وال العدب، عدمه  من  يلةب مايف اصتطالح أأل األصتول:"    والشترط
 احلكم  وجود عدب  - مثالً   الطهارة:  وأو  -  الشتترط عدب من  يلةب  حيثال  لذاته عدب وال
 الصتتالة، صتت ة: وأو احلكم  وجود  الطهارة  وجود  من  يةب وال  ،-  الصتتالة  صتت ة: وأو-
 أو  الوقت،  دخول  قبل  صتتتلى  لكونه  صتتتالته،  تصتتتهل  ال ولكن  ويصتتتل   الطهارة توجد فقد
 (ال 48)القبلة لغري  صلى

الفاعل، وشتروط ترجع  إىل الفعل  ىلشتروط التكفري إىل قستمني:   شتروط ترجع   وقستموا
 بيا ا: فيمايل خ و (49)أو القول املكفر

 : الشروط الأ ترجع إىل الفاعل أوال •
 خ متعمدا لفعل الكفرخ خمتارا لهال اأ : أن يكون عاقال ابلغ و 

فال يكفر من فعتتل الكفر أو قتتال قول الكفر من الصتتتتتتتتتتتيب    ال أن يكون عتتاقال ابلغتتاخ1
واجملنون لقول رستتتول هللا صتتتلى هللا عليه وستتتلم:  ) رُِفَع اْلَقَلُم َعْن َثالَثٍَة َعِن اْلَمْجُنوِن  

ىبِّ َح َّ هَْ   ُلو ِ اْلَمغْ  تَتْيِقَظ َوَعِن الصتتتتتتتَّ   َتِلَم (َعَلى َعْقِلِه َح َّ يُِفيَق َوَعِن النَّائِِم َح َّ َيستتتتتتتْ

 (ال 50)

اّللََّ جَتَاَوَز َعْن   صلى هللا عليه وسلم: ) ِإنَّ   رسولال أن يكون متعمدا لفعل الكفر لقول ال2
ُتْكرُِأوا َعَلْيِه  ( َياَن َوَما استتتتتتتتتْ ال فال يكون كافرا من فعل أو قال (51)أُمَِّ  اخْلَطَأَ َوالنِّستتتتتتتتتْ

 قول الكفر خطأال

 ملج تا   إكراأتاأن يكون خمتتارا لته فال يكفر من فعتل الكفر أو قتال قول الكفر مكرأتا   ال3
َكَفَر اِبّللَِّ ِمْن بَتْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَتْلُبُه   َمنْ   لل ديث الستتتتتتتتابق ولقول هللا تعاىل: 

 

 ( 45الامع ملسائل أصول الفقه ) :   -48
ضوابش تكفري املعني عند شيخ  اإلسالب : ابن تيمية ، وابن عبد الوأا  ، وعلماء الدعوة اإلصالحية       -49
44 
 ( ال   4/    2، و ص  ه األلباين ،و جاء مثله من حديث عل  و أيب قتادة )اإلرواء  4398( رواه أبو داود ر  50) 

 رواه ابن ماجه و ابن حبان والبيهق  -51
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ب  ِمَن اّللَِّ َوَ،ُْم َعَذا    ْدرًا فَتَعَلْيِهْم َغضتتتتتتَ َرَح اِبْلُكْفِر صتتتتتتَ ميَاِن َوَلِكْن َمْن شتتتتتتَ ُمْطَمِ نٌّ اِبإْلِ
َعِظيم  

 (ال 52)

 : وأ  املكفر: الشروط الأ ترجع إىل الفعل أو القول اثنيا

 أو اإلمجاع أنه كفر أك  أو شرك أك ال ابلنصال أن يكون فعله أو قوله ثبت 1

 إلحتمتتاالتال وأن يكون الفعتتل أو القول صتتتتتتتتتتتريهل التتداللتتة على الكفر وال هتمتتل ا2
والتدليتل على   (ال  53)فيمتا تقتدبخ  -هللا  رمحته–كتاألمثلتة الأ ابكرأتا الشتتتتتتتتتتتي  ابن ابز  

أنه قال: " دعان النيب صتتتتلى هللا  يف الصتتتت ي ني عن عبادة ابن الصتتتتامت  ماجاء
عليه و سلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن ابيعنا على السمع والطاعة يف منشطنا 
ومكرأنا وعستتترن ويستتترن وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أأله إال أن تروا كفرا بواحا 

وقول رسول هللا " إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من خ(  54)عندكم من هللا فيه برأان "
  أمورا: يقتض هللا برأان " 

بتتتهخ وأنتتته ال يكف  جمرد الظن واإلشتتتتتتتتتتتتتتاعتتتة   وتال ثب1 ابلتتت، املكفر وظهورهخ والعلم 
 واالحتمال ولذل، قال: ) إال أن تروا (

 ال ثبوت ابل، وظهوره لماعة أأل احلل والعقد لقوله خطااب ،م:  ) أن تروا (2

ال أن يكون ابل، األمر مكفرا فال يكف  الفستتتتوهل مهما ك خ كالظلمخ وشتتتتر  اخلمرخ  3
 خ ولذل، قال: ) كفرا (رولعب امليسرخ والةنخ والقما

 ال أن يكون ابل، األمر كفرا صرها ظاأراخ ولذا قال: ) بواحا (4

 

 106الن ل:   -52
ضوابش تكفري املعني عند شيخ  اإلسالب : ابن تيمية ، وابن عبد الوأا  ، وعلماء الدعوة اإلصالحية        -53
44 -45 
البخارد    -54 ر  47/  9ص يهل  تنكرو ا  أمورا  بعدد  النيب صلى هللا عليه وسلم سرتون  قول  ؛  7055اب  

 4877 16  /6ص يهل مسلم 
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فال يكف  الدليل ضتتتتتتعيا   الثبوت صتتتتتتريهل الداللةخ  هل ال أن يكون الدليل عليه صتتتتتت ي5
 برأان ( فيه من هللا السندخ وال غامض الداللةخ ولذا قال: ) عندكم

ال أن يكون ابل، ال أان مأخوابا عن هللا تعاىل يف كتابه أو ثبت يف ستتتنة رستتتوله صتتتلى 6
هللا عليه وستتتتلمخ ولذا قال:  ) من هللا (خ فال ع ة بقول أحد يف ابل، مهما كان إابا 

 (ال 55)هللا عليه وسلم لىل صريهل من كتا  هللا أو سنة رسوله صا يكن لقوله دلي

 : ثبوت الكفر أو الردة ثبوات شرعيا إما بطريق اإلقرار أو الشهادةاثلثا
الشتتتتتتتتتتتروط   -ومنهتتا التكفري -الفقهتتاء يف كون اإلقرار حجتتة تثبتتت بتته األحكتتاب  اشتتتتتتتتتتترتط

 :(56)اآلتية

 صيب واجملنون يف الكفرالال أن يكون املقر ابلغا عاقالخ فال يقبل إقرار ال1

ال أن يكون املقر خمتتاراخ فال يقبتل إقرار املكرهخ فمن أقر أنته قتد كفر مكرأتا فال يقبتل 2
 إقرارهال

أَيتَُّها    ايَ ال أال يكون املقر متهما يف إقراره ألن اإلقرار سثابة الشتهادةخ لقول هللا تعاىل:  3
الَِّذيَن لَمُنوا ُكونُوا قَتوَّاِمنَي اِبْلِقْسِش ُشَهَداَء ّلِلَِّ َوَلْو َعَلى أَنْتُفِسُكْم 

(57 ) 

 أن يكون ما وقع ليس كفرا وال ردةال لال أن يكون اإلقرار مفصال ال جممال الحتما4

ا ما الشتتتهادة فه  تصتتتهل بشتتتروط خ وأذه الشتتتروط منها ما يرجع إىل أدائهاخ ومنه وأما
 الالشهادة يف التكفري  نصا يرجع إىل املشهود بهخ ومنها ما يرجع إىل الشهود 

 

    32مقررات دورة التأأيلية ومعلم العلوب الشرعية والعربية ألوقاف الراج       -55
دار    1ط    15ج    485  -483اقرأ شرح املمتع على زاد الستقنع اب  اإلقرار للشي  ابن العثيمني      -56

ار الفتهل  د  2ط    4ج    229أاال وانظر أيضا فقه السنة لسيد سابق اب  اإلقرار      1422ابن الوزد س  
 ال  155 - 148جامعة املدينة العاملية     2بال وانظر الفقه املقارن   1999  - أا 1419لإلعالب العريب س 

 135النساء:   -57
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املاليةخ أو  هل الشتتهود خيتلا ابختالف املشتتهود بهخ والشتتهادة إما أن تكون يف احلقو  عدد
البدنيةخ أو احلدود والقصتا خ ولكل حالة من أذه احلاالت عدد من الشتهداء ال بد منه 

 ح  تثبت الدعوىال

هتتادة يف إثبتتات التكفري أ  شتتتتتتتتتتتهتتادة رجلني عتتدلني وأتتذا متتا ابأتتب إليتته مجهور الشتتتتتتتتتتت    
خ فال تقبل شتتتتهادة النستتتتاء يف إثبات الكفر على أحدال ولذل، قال ابن قدامة (58)العلماء

املقتدستتتتتتتتتتت  يف كتتا  املغ : ) وتقبتل الشتتتتتتتتتتتهتادة على الردة من عتدلني يف قول أكثر أأتل 
ال وقال ابن املنذر: (59)شتتافع خ وأصتت ا  الرأد (العلمخ وبه يقول مال،خ واألوزاع خ وال

) وأمجع أأل العلم على أن شتتتهادة شتتتاأدين جيب قبو،ا على االرتداد ويقتل املرتد على 
 ( 60)شهادكما إن ا يرجع على اإلسالب (

أ  الشتروط يف التكفري املعني الأ ال بد من توفرأا عند إثبات الكفر على شتخص   فهذه
 معنيخ فمابا فقد شرط أو أكثر فال يصهلال

 

الوانظر أيضا الوجية يف فقه السنة والكتا     4ج   242-  238انظر فقه السنة اب  نصا  الشهادة    -58
  1421س    2دار بن رجب املنصورة ط    477  –   476العةية ل دال عبد العظيم بدود اب  نصا  الشهادة    

 ال 47ال وانظر ضوابش تكف  املعني    410بال وانظر أيضا الفقه امليسر اب  الشهادة     2001 -أا
 دار عاا الكتب دون الطبع وال السنة  12ج  287املغ  البن قدامة املقدس  كتا  املرتد     -59
 ب 2003  -أا1424س  2عاا الكتب ط   دار  175اإلمجاع البن املنذر كتا  املرتد    -60
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 ( 61)المعين  المقدمة الخامسة: موانع تكفير
 

  يلةب وال، العدب  وجوده  من  يلةب ما أو: واصتتتطالحا  الشتتتي ني،  بني  احلائل:  لغة  املانع
 من يلةب  وال العدب  عدمه من  يلةب ما  وأو  الشتترط  عكس  لذاته، عدب وال  وجود  عدمه من

فتمابا وجتد متانع من موانع التكفري عتدب حكم التكفري،   (ال  62)لتذاتته  عتدب  وال  وجود وجوده
 احلكم  ترتيب  مينع مانع يوجد ولكن  شتتتتتروط مجيع  وتتوافر  الشتتتتترع  الستتتتتبب يت قق فقد
 ال عليه

فالبد   ،الكفر أو فعل فعل الكفر بابلغا عاقال قد تكلم بكال   شتتخصتتاقدرن أن    فلو
نوعني منهتتا:    يف قبتتل أن نطبق أحكتتاب الكفر عليتته أن نتثبتتت من انتفتتاء املوانع املتمثلتتة  

  (ال 63)مانع للسبب  -2مانع لل كم    -1

من وجود   ابلرغم،  كممتتا يرتتتتب  على وجوده عتتدب وجود احل  وأو: متتانع احلكم:  األول
فعلى ستتتتتبيل املثال أن األبوة مانعة من القصتتتتتا خ   (ال 64)ملستتتتتتوف لشتتتتتروطهستتتتتببه ا

 فاأل  ال يقتل قصاصا إابا قتل ابنه عمدا وعدوانال 

ال يرتتتب عليته حكم    ولكنالتكفري قتد يقول أحتد ابلغ عتاقتل قول الكفر،    مستتتتتتتتتتتألتة  ويف 
 الكفر لوجود مانع وأو اإلكراه مثال أو حديث عهد ابإلسالب أو غري ابل،ال

الذد يؤثر يف الستبب حبيث يبطل عمله وهول دون اقتضتائه  وأو: مانع الستبب: الثاني
فاملثال يف قضتية التكفري قد يفعل اجملنون فعل املكفر ولكنه ال يكفر   (ال 65)للمستبب

 ال تصهل صالة اجملنون لعدب القصداللبطالن فعله كما 

 

فما بعدأا    165انظر كتا  الت رير يف بيان أحكاب التكفري لفضيلة الدكتور عصاب عبدهللا السناين من     -61
 ، وفصل القول فيه فلرياجع   ال  217، وقد أضاف مانع التقليد    

 ( 115/  20جمموع فتاوى ابن ابز ) -62
احلكم  -63 الفقه مب ث  وانظر اإلحكاب لآلمدد ج  63الوضع       الوجية يف أصول  دار    171     1ال 

 بال  2003 - أا  1424س  1الصميع  ط  
 ال 63الوجية يف أصول الفقه     -64
 ال 63املصدر السابق    -65
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 أأل العلم من قسم موانع التكفري إىل ثالثة أقساب:  ومن

وأ  ما  مؤاخذ أبفعال وأقوال شتتتتتتتتتتترعاخ  غري الفاعل: وأ  ما يعرض له سا جيعله  موانعال  أ
تستتتتتتتتتتتمى بعوارض األأليتةخ مثتل: الهتلخ واخلطتأخ والتتأويتلخ واإلكراهال واألأليتة عنتد 

ال أألية األداء: وتع  صتتتتتالحية الفرد ألن تعت  1األصتتتتتوليني تنقستتتتتم إىل قستتتتتمني:  
ال أألية 2أقواله وأفعاله شتتترعاخ والعقل والبلوغ واالختيار من شتتتروط صتتت ة األأليةال  

د ألن تكون له حقوهل وعليه واحباتال وعوارض األألية الوجو : تع  صتتتالحية الفر 
متعلقتتة أبأليتتة األداءخ وأ  أمور تعرض للمكلا فتجعتتل أقوالتته وأفعتتالتته غري معت ة 

 شرعاال

الفعل غري صتتتتتتتريهل يف الكفر أو الدليل الشتتتتتتترع  غري   لكونيف الفعل املكفر:  موانعال  
 قطع  الداللةال

ل املكفر على املعني لكون أحد الشتتتتتتتتهود ليس  من ثبوت الفع  انعيف الثبوت:    موانعال ج
  (ال 66)عدال غري مقبول الشهادة أو صغريا ال يعتد بشهادته

 على ما قد سبق فالتكفري له موانع ال بد من فهمها وأ : بناء •
 ال الهل1

خ وأو عتدب العلمخ وقيتل يف املفردات إنته على ثالثتة (67)من العوارض املكتستتتتتتتتتتتبتة  الهتل
 أضر :

 من العلم وأذا أو األصل وأذا ما يسميه األصوليون ابلهل البسيش سالنفال خلو 1

 ال اعتقاد الش ء خبالف ما أو عليه وأذا ما يسميه األصوليون ابلهل املركب2

 

ابن تيمية ، وابن عبد الوأا  ، وعلماء الدعوة اإلصالحية       ضوابش تكفري املعني عند شيخ  اإلسالب :  -66
48 
دار الكتب العلمية ط    377    2انظر شرح التلويهل على التوضيهل للتفتةاين اب  العوارض املكتسبة ج  -67
 بدون السنةال  1



 

41 
 

ال فعل الش ء خبالف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقادا ص ي ا أو فاسدا كمن 3
 ال(68)يرتك الصالة متعمدا

خ العذر ابلهل له ولذل،ينا أن الهل ليس واحدا بل يتنوعخ  أذا التقستتتتتتتتتيم رأ فمن
حاالت ألنه خيتلا ابختالف األزمنةخ واألمكنةخ واألشتتتتخا  خيتلفون: فمنهم من قامت 
عليه احلجةخ ومنهم من ا تقم عليهخ ابعتباره مثال حديث عهد ابإلستتالب أو نشتتأ يف ابدية 

و معلوب من الدين ابلضتتترورة  أو ما دون  بعيدةخ وكذل، الهل خيتلا إن كان جهال سا أ
 (ال 69)ابل،

 ال اخلطأ2

خ قال (70)يطلق ويراد به ما يقتابل الصتتتتتتتتتتتوا خ ويطلق ويراد به ما يقتابل العمتد  اخلطتأ
: ) اخلطأ العدول عن الهة وابل، أضتتتتتتر : أحدأا: أن يريد غري ما حتستتتتتتن األصتتتتتتف اين

إرادتته فيفعلته وأتذا أو اخلطتأ التتاب املتأخواب بته اإلنستتتتتتتتتتتانخ يقتال: خطئ خيطتأ وخطتأةخ قتال 
َلُهْم َكاَن ِخْطً ا َكِبريًا    ِإنَّ تعاىل:  قَتتتْ

: أن يريد ما هستتتن فعله ولكن يقع منه والثاين (ال  71)
خالف متتا يريتتد فيقتتال: أخطتتأ خيط ء إخطتتاء فهو خمطئخ وأتتذا قتتد أصتتتتتتتتتتتتا  يف اإلرادة  

  أجران  فله  أصتتتا   مث  فاجتهد  احلاكم  حكم  إابا:  )وأخطأ يف الفعلخ وأذا املعىن بقوله 
فعله ويتفق من خ والثالث: أن يريد ما ال هستتن (  72)(أجر  فله  أخطأ  مث  فاجتهد حكم  وإابا

خالفهخ فهذا خمطئ يف اإلرادة ومصتتيب يف الفعل فهو مذموب يف قصتتده وغري  مود على 
 (ال 73)فعله(

 

 ال  133-132املفردات    -68
  1417س    2بن وأا الق طاين ط انظر قضية التكفري بيني أأل السنة وفرهل الضالل لسعيد ابن عل  ا  -69
 ال 54ب     1997-أا
 ال  115الوجية يف أصول الفقه     -70
 31اإلسراء:  -71
 7352اب  أجر احلاكم إابا اجتهد فأصا  أو أخطأ ر   108/   9ص يهل البخارد    -72
 201املفردات    -73
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من ابل، التقستتتيم أن اخلطأ املانع للتكفري أو اخلطأ يف معناه الثاين وأو املراد    فتبني
ا َأْخطَتْأمُتْ بِتِه َولَ   من قولته تعتاىل:   َدْت قُتُلوُبُكمْ َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجنَتاح  ِفيمتَ ا تَتَعمتَّ ِكْن متَ

خ  ( 74) 
ومنه قوله صتتلى هللا عليه وستتلم: ) إن هللا وضتتع عن أمأ اخلطأ والنستتيان وما استتتكرأوا 

 ال  )75(عليه (

املعىن أو الذد قصتتتتتتتتتده الفقهاء واألصتتتتتتتتتوليون يف كتبهم ملا بينوا اخلطأ الذد   وأذا
يكون عتتذرا شتتتتتتتتتتترعيتتا يستتتتتتتتتتتقش بتته التكلياخ فقيتتل يف الكتتتا  التلويهل لإلمتتاب التفتةاين  

 (ال 76)الشافع : ) اخلطأ أو أن يفعل فعال من غري أن يقصده قصدا اتما (

اإلنستتتتتتتتتتتتتان على خالف متتتا عرف اخلطتتتأ أبنتتته:  )وقوع الفعتتتل أو القول من    ولقتتتد
 (ال 77)يريده(

يَنا   خ اخلطأ مانع من موانع التكفري ألن هللا يقول:  فبالملة رَبتََّنا اَل تُتَؤاِخْذَن ِإْن َنستتتتتِ
َأْو َأْخطَْأَن  

 ال ولذل، قال القاضتتتتتتت  صتتتتتتتدر الشتتتتتتتريعة عبيد هللا ابن مستتتتتتتعود احملبويب(78)
البخارد احلنف  يف كتابه التنقيهل: ) اخلطأ وأو يصتتتتلهل عذرا يف ستتتتقوط حق هللا تعاىل إابا  
حصتتتتتتل عن اجتهادخ ويصتتتتتتلهل شتتتتتتبهة يف العقوبة ح  ال أيمث إمث القتل وال يؤاخذ حبد وال 

 (ال 79)قصا  ألنه جةاء كامل فال جيب على املعذور (

 ال التأويل3

 األصتتتتتتتتلخ ومنه املوئل  للموضتتتتتتتتع الذد لغة يؤخذ من األول أد الرجوع إىل  التأويل
 (ال 80)وابل، أو رد الش ء إىل الغاية املرادة منه علما كان أو فعال" إليهيرجع 

 

 5اإلحةا :   -74
       7219/ح202/ 16من حدبث ابن عباس رض  هللا تعاىل عنهما، ص يهل ابن حبان ج –  (75)
 ال   411   2شرح التلويهل على التوضيهل اب  حكم اخلطأ ج   -76
 115الوجية يف أصول الفقه     -77
 ال   286البقرة:   -78
 ال  411شرح التلويهل على التوضيهل    -79
 39املفردات    -80
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يف القرلن جيتتد أن لفظ التتتأويتتل ورد فيتته كثريا سعتتانتته املختلفتتةخ ومن معتتاين   والنتتاظر
 التأويل يف القرلن أ :

الَِّذيَن يف قُتُلوهِبِْم زَْيغ  فَتيَتتَِّبُعوَن َما َتَشابََه    افََأمَّ ال التفسري والتعيني وابل، يف قوله تعاىل:  1
 ُ َنِة َوابِْتَغاَء أتَِْويِلِه َوَما يَتْعَلُم أتَِْويَلُه ِإالَّ اّللَّ ِمْنُه ابِْتَغاَء اْلِفتتْ

 ال(81)

ْ ٍء فَتُردُّوُه ِإىَل اّللَِّ    ال العتاقبتة واملصتتتتتتتتتتتري وابلت، يف قولته تعتاىل:  2 فَتِمْن تَتنَتازَْعُتْم يف شتتتتتتتتتتتَ
ُتْم تتُ  اِبّللَِّ َواْليَتْوِب اآْلِخِر اَبِلَ، َخرْي  َوَأْحَسُن أتَِْوياًل  ْؤِمُنونَ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكنتْ

 (ال 82)

ْل يَتْنُظُروَن ِإالَّ أتَِْويلَتُه يَتْوبَ   ال وقوع املخ  بته وابلت، يف قولته تعتاىل: 3 خ  ( 83) يت أتَِْويلُتُه(أيَْ   أتَ
بُوا ِسَا َاْ هُِيُطوا ِبِعْلِمِه َوَلمَّا أيَِْكِْم أتَِْويُلهُ  وقوله تعاىل: ) َبْل َكذَّ

 ال(84)

َوَما حَنُْن بَِتْأِويِل اأْلَْحاَلِب ِبَعاِلِمنَي  ال نفس مدلول الرؤاي كقوله تعاىل: 4
 (ال 85)

 في االصطالح  التأويل 
يف االصتتتتتتتطالح له اجتاأان: التأويل عند الستتتتتتتلاخ والتأويل عند املتأخرين   والتأويل

 من املتفقهةخ واملتكلمةخ واحملدثةخ واملتصوفةال

 ال التأويل عند السلا وله معنيان:1

: تفستري الكالب وبيان معناهخ ستواء أ وافق ظاأره أو خالفهخ فالتأويل يف أذا أحدمها
ه اإلماب ابن جرير الط د بقوله يف تفستتتريه )القول يف املعىن مرادف للتفستتتري وأذا ما يعني

 أتويل قوله تعاىل كذا وكذا (ال

 

 7لل عمران:  -81
 59النساء:   -82
 53اإلعراف:   -83
 39يونس:  -84
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: أو نفس املراد ابلكالبخ فتتمن كتتان الكالب طلبتتا كتتان التتتأويتتل نفس الفعتتل الثتتاين
املطلو خ وإن كان خ ا كان نفس الشتت ء املخ  بهخ فمابا قيل: طلعت الشتتمسخ فتأويل 

 أذا أو نفس طلوعهاال

 اليل عند املتأخرين من املتفقهة واملتكلمني واحملدثة واملتصوفنيال التأو 2

املرجوح   املعىنالراجهل إىل    املعىنعنتتد أؤالء مجيعتتا: أو صتتتتتتتتتتترف اللفظ عن    ال التتتأويتتل3
 ( 86)بدليل

 الال اإلكراه4 

 

ف مل اللفظ على املعىن املرجوح البد أن يكون بدليل يدل عليه ، ومثاله قوله تعاىل: } فقوىل إين نذرت    -86
الصوب  26للرمحن صوما { سورة مرمي،لية:   الظاأر سعىن  معنيني: أحدمها وأو  اآلية هتمل  الصوب يف  ال  فلفظ 

مساك عن الكالبال وأذا أو املراد من اآلية  الشرع  وأو اإلمساك عن املفطراتال والثاين وأو املرجوح سعىن اإل
الال وأذا أو التأويل يف اصطالح األصولينيال وأو ال يكون  26بدليل } فلن أكلم اليوب إنسّيا { سورة مرمي،لية:  

 ص ي اً مقبواًل إال  بشروط منها: 
اللفظال فصر  للتأويلال أبن يكون املعىن املرجوح  ا هتمله  اللفظ قابالً  عن    - مثالً    -ف العاب  األول: أن يكون 

عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل أو أتويل ص يهل، ألن العاب هتمل اخلصو  فقوله تعاىل: } حّرمت عليكم امليتة  
صلى هللا عليه    - نص ظاأر يف حترمي جلد امليتةال لكن صرف أذا العموب عن ظاأر قوله    3{ سورة املائدة، لية:  

م به" ال فمن كان اللفظ ال هتمل املعىن املرجوح أصالً فهو أتويل فاسد مردود،  : "أال أخذمت إأاهبا فانتفعت- وسلم 
ال  فمن ظاأره أن هللا تعاىل عال على العرش علّواً  5كقوله تعاىل: } الرمحن على العرش استوى { سورة طه، لية:  

االستيالء واملل، ابطل،  إىل معىن  املرادال وصرفه  يليق ابهلل عة وجلال وأذا وأو  اللغة    خاّصا  يعرف يف  ألنه ال 
 االستواء سعىن االستيالء واملل،ال 

الشرط الثاين: أن يقوب دليل ص يهل على ص ة صرف اللفظ عن ظاأره، إىل املعىن املرجوح، فال يصهل التأويل  
فالعاب على عمومهال    - كما تقدب    -سجرد االحتمالال ألن األصل العمل ابلظاأر وعدب صرف الدليل عن ظاأره  

على بعض أفراده إال بدليلال واملطلق على إطالقة وال يعدل عن إطالقة إىل تقييده إال بدليلال وظاأر    وال يقصر
  - مثالً    -األمر الوجو  فال همل على الند  أو غريه إال بدليلال وظاأر النه  الت رمي فال همل على الكراأة  

 دعوى بال برأان ال إال بدليلال فمن ا يوجد دليل أصاًل فهو أتويل فاسد مردود، ألنه  
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ال من فعل اإلنستتتتتتتان نفستتتتتتتهخ ولكن من فعل الغري  من عوارض املكتستتتتتتتبةخ  اإلكراه
 خ وأو من اإلعذار الشرعية الأ تسقش هبا املؤاخذة يف الدنيا واآلخرةال(87)به

نوع اإلكراه التتذد يكون متتانعتتا من موانع التكفري لةامتتا علينتتا معرفتتة أنواع   وملعرفتتة 
 ق به التكفري على اإلكراه ح  نعلم ما أو اإلكراه الذد يكون عذرا شتتتترعيا الذد ال يل

 شخصخ وما أو اإلكراه الذد ال يكون عذرا شرعياال

 األصوليون اإلكراه إىل نوعني: قسم

 الال إكراه ملجيئ أو إكراه كامل1

 الال إكراه غري ملج ء أو أكراه نقص2

 الملجيء   األكراه
أو بعضتتتتو منها وال يبقى معه قدرة   امللج ء أو الذد يكون متالف النفسخ  اإلكراه

وال اختيار كملقاء شتتتخص من ستتتاأق  على شتتتخص ليقتلهخ فالشتتتخص امللقى ال قدرة له 
على الوقوع ال فعال وال تركاخ ومن أذا القبيل: التهديد متالف مجيع املالال ويستتمى أذا 

ألن املكره ) الفاعل ( مضتتتتطر إىل مباشتتتترة الفعل خوفا من فوات  إكراأا ملجي ا  اإلكراه
 ال(88)النفس أو العضوخ  وحكم أذا اإلكراه أنه مينع التكليا ابلفعل امللجأ إليه

 غير ملجيء  اإلكراه
غري ملج ء أو اإلكراه التتذد ال ينته  إىل حتتد اإللتتاء وأو يكون ستتا ال   واإلكراه

اليستتتتتتتري الذد ال خياف منه التلا أواحلبس أو  يفوت النفس أو عضتتتتتتتوا منها كالضتتتتتتتر 
 التقييد ابلقيد أو إتالف بعض املالخ كما لو قيل لشخص: إن ا تفعل حبست،ال

 

دار الكتب    2ج    414خ وانظر شرح التلويهل على التوضيهل للتفتةاين      134الوجية يف أصول الفقه      -87
 بدون السنة   1العلمية ط  

 2ج   414و شرح التلويهل    136الوجية يف أصول الفقه     -88
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أذا النوع من اإلكراه أنه يعدب الرضتتتتتتتتتتتا وال يفستتتتتتتتتتتد االختيار إاب إن الفاعل ميكنه   وحكم
 ال(89)الص  على ما أدد به عادة

 افصتيل تبني لنا أن اإلكراه الذد يكون مانعأن تكلمنا عن اإلكراه بشت ء من الت بعد
من موانع التكفري أو اإلكراه امللج ء ألنه ما يعت  عذرا شتتتتتتتتتترعيا وابل، لقول هللا تعاىل: 

 َْرَح اِبْلكُ   َمن ميَاِن َوَلِكْن َمْن شتتتتتتتتَ ْفِر َكَفَر اِبّللَِّ ِمْن بَتْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَتْلُبُه ُمْطَمِ نٌّ اِبإْلِ
ب  ِمَن اّللَِّ َوَ،ُْم َعَذا   َعِظيم     ْدرًاصتتَ  فَتَعَلْيِهْم َغضتتَ

كما -وستتبب النةول ،ذه اآلية  (ال  90)
: ) نةلت يف عمار ابن ايستر وابل، أن املشتركني أخذوه -عنهماقال ابن عباس رضت  هللا 

وأابه ايستتتتتتتترا وأمه مسية وصتتتتتتتتهيبا وبالال وخبااب وستتتتتتتتاملاخ فأما مسية فم ا ربطت بني بعريين 
ووج ء قبلها حبربة وقيل ،ا: إن، أستتتتتتتلمت من أجل الرجال فقتلت وقتل زوجها ايستتتتتتتر  

فمنه أعطاأم ما أرادوا بلستتتتتتتتتتانه مكرأاخ  عمار وأما   ومها أول قتيلني قتال يف اإلستتتتتتتتتتالبال
فأخ  النيب صتتتلى هللا عليه وستتتلم أن عمارا كفرخ فقال:  )) كال إن عمارا مل ء إميان من 
قرنه إىل قدمه واالختلش اإلميان بل مه ودمه (( خ فأتى عمار رستتتتتتول هللا صتتتتتتلى هللا عليه 

وقال: ))إن عادوا ل، وستتتلم يبك  فجعل رستتتول هللا عليه الصتتتالة الستتتالب ميستتتهل عينيه 
ويف رواية قال له رستتتتتول هللا صتتتتتلى  (ال  91)فعد ،م سا قلت((خ فأنةل هللا تعاىل أذه اآلية (

هللا عليه وستتتتتتتتلم: ) كيا جتد قلب، ( ؟ قال: )مطم نا ابإلميان (خ فقال: ) إن عادوا فعد 
 (ال 92)(

  خشتتتتتتتتت  قال القرطيب: ) أمجع أأل العلم على أن من أكره على الكفر ح ولذل،
على نفستتتتتتتته القتل أنه ال إمث عليه إن كفر وقلبه مطم ن ابإلميانخ وال تبني منه زوجتهخ وال 

 ال(93)هكم عليه حبكم الكفر (

 ال كون الفعل غري صريهل يف الكفر أو الدليل الشرع  غري قطع  الداللة5
 

 2ج  414وشرح التلويهل    137الوجية يف أصول الفقه     -89
 106الن ل:   -90
 دار التقوى بدون الطبع وال السنة  177-176أسبا  النةول لعل  بن أمحد النيسابورد    -91
 3ج   274فتهل القدير    -92
 3ج   272املصدر السابق    -93
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الفعل  :ابلصتتتتتريهل أد اخلالص من كل شتتتتت ءخ والفعل الصتتتتتريهل يف الكفر أو  واملراد
 التتدليتتل التتذد ال هتمتتل إال معىن  :قطع  التتداللتتة أو  والتتدليتتلالتتذد ال هتمتتل إال كفراال  

؛ أو ظ  التداللتة  ،متا يستتتتتتتتتتتمى ابلنصخ فتمابا كتان التدليتل غري قطع  التداللتة    :واحتدا أد
 فال يصهل أن يستدل به إلثبات التكفري على معنيال، حبيث إنه هتمل معان 

يشتتتتتترتط له االعتقاد، مثل مستتتتتتألة  ل أو قول مكفراألمثلة على ابل،:  كل فع  ومن
كما   الوالء وال اء، ومثل مستتألة احلكم بغري ما أنةل هللا، ومثل الطواف ابلقبور وحنو ابل،

 ال سيأيت

 ال كون الشهادة غري مقبولة شرعا6

الشهود ليس عدال مثال أو صغريا ال يعتد بشهادته أو غري ابل، كما قد سبق   بكون
 تكفريالبيانه يف شروط ال
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 المقدمة السادسة:
   وحكمهما  التكفير بالنو   والتكفير بالعين معنى

 : مسائك    وفيها

 المسملة األولى:  معنى  التكفير بالنو   والتكفير بالعين 
احلكم ابلكفر على الفعتتل والقول دون تنةيتتل احلكم   ابلتكفري ابلنوع:  تنةيتتل  املراد
يف املقدمة الثالثة،  -رمحه هللا-يف األمثلة الأ ابكرأا الشتتتتتي  ابن ابز كماخ  (94)على املعني

  كقولفه  من اب  التكفري ابلنوع، من فعتل كتذا، أو قتال كتذا، أو اعتقتد كتذا فقتد كفر  و 
جعل بينه وبني هللا  ومن  أأل العلم: " من ستب هللا ورستوله كفرالالالمن ترك الصتالة كفرالال

 فري ابلعني فهو: أن تعني شخصا بعينه فتقول فالن كافرال التك وأما  .وسائش يدعوأم كفر"

 : حكم التكفير بالنو   والتكفير بالعين  الثانية المسملة
تقتدب يف بعض األمثلتة، ولكن تكفري املعني  فيته   كمتاابلنوع بال خالف    التكفري   جيوز
على  من جهة الشخص الذد له احلق يف تكفري املعني سعىن" إطالهل حكم الكفر     تفصيل

 الشخص املعني" وأ  املسألة الثالثة ال

 عين   م: مراتا الناس في تكفير ال الثالثةالمسملة 
 ميكن القول أبن حكم إطالهل الكفر على الشتتخص املعني خيتلا ابختالف الناس ،
وأو تفصتتتتتيل مستتتتتتنبش من كالب أأل العلم يف أذه املستتتتتألة العظيمة ، وأو أيضتتتتتا سثابة  
حترير  ل النةاع فيما جيوز إطالقه على املعني ، وماال جيوز ، وحتديد صتتتتاحب الصتتتتالحية 
يف ابل، ،ال فالناس يف أذه املسألة على مراتب ، فيجب أن يعرف كل من خيوض يف أذه 

ت قها ، ليعرف حدود صتتتتتالحيته الأ خيو،ا له الشتتتتترع  يف تل، املستتتتتألة املرتبة الأ يستتتتت 
 املسألة :

 

ضوابش تكفري املعني عند سي  اإلسالب ابن تيمية وابن عبد الوأا  وعلماء الدعوة اإلصالحية أليب العال    -94
 ب   2006 - أا 1427س   1مكتبة الرشد الرايض ط   44راشد ابن العال الراشد   
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العام   : واملقصتتتتتتتتتود به: الاأل الذد ال يعرف أن الفعل  ا خيالا   المرتبة األولى :
 الشريعة أصال  ، فهذا ليس له شأن يف أذه املسألة ال

، وأو الشتتتتتتتتتتخص املتعلم : الذد عنده مبادئ علم الشتتتتتتتتتتريعة إمجاال  المرتبة الثانية :
الذد يدرك أن أذا الفعل منكر ، ولكنه اليستطيع أن ميية بني كونه كفرا أوال ، فالواجب 
عليه إنكار  أذا املنكر بقلبه على أقل تقدير ، في أ من الفاعل وفعله ، بصتتتتتتتتتتترف النظر  

 عن كون الفعل مكفرا أو الال 

قد وقع يف أمر خمرج عن طالب العلم الذد يدرك أبن الشتتخص املعني   المرتبة الثالثة:
اإلستتالب ، ولكنه اليعرف تفاصتتيل املستتالة ، والشتتروط واملوانع املتعلقة هبا ، فيجب عليه 
ال اءة من الفعتتل وفتتاعلتته ، ولتته أن يقول أبن الفعتتل كفر ، وفتتاعلتته اليكفر ح  تت قق 

 الشروط وتنتف  املوانع وال يةيد عن ابل، ال

أ  مرتبة الراسخني من األئمة ، وأم الذين قد ثبتت وأذه املرتبة ،    المرتبة الرابعة :
إمامتهم لألمة بصتتت ة املنهج ، والستتتلوك ، والعقيدة ال  فصتتتاحب أذه املرتبة  الذد تبني  

فال شتتتتتت، عندأم يف    -1له وقوع الشتتتتتتخص يف نقض من نواقض اإلستتتتتتالب الظاأرة  :  
بتتة والقتتتل من مع اتفتتاقهم على أن االستتتتتتتتتتتتتتتا  -2وجو  ال اءة من الفعتتل وفتتاعلتتهال   

وأن حد الردة اليقاب إال بعد ثبوت ردة الشتتتتتتخص ابلشتتتتتتروط   -3اختصتتتتتتا  وا األمر  
  :هم اختلفواولكنالشرعية املتمثلة يف البينة ، أو اإلقرار ، واستتابته بعد ابل،    

أتل جبتب اعتقتاد كفر املعني إابا وقع يف الكفر ، بعتد ثبوت كفره عنتدأم بقول أو فعتل ، 
 ة عليه  ؟ وأل جيوز أن يكفره بعينه تصرها فيقول : فالن كافر ؟   وبعد قياب احلج 

فمنهم : من اليتجاوز   -1،   هؤ ء األئمةهاا القسددددم ليس موضددددع اتفاق بين  
يف التكفري املرتبة الثالثة الستتتتتابقة ) فيفصتتتتتل بني الوصتتتتتا املكفر وفاعله( ، ح  لو وقع 

احلجة  ، فضال عن ما أو دون املكفرات املخالا يف املكفر الظاأر البني و أقيمت عليه  
ومنهم: من   -3ومنهم: من يكفر املعني يف األمر الظاأر ف ستتتتتتب ال    -2الظاأرة  ال    

وقد يكون  للعاا منهم   -4يكفر املعني ح  يف املستتتتائل اخلفية أو املستتتتائل اخلالفية ال   
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يما الجيب ال   ومن وأم خيتلفون فيما جيب إقامة احلجة فيه وف -5يف املستتتتتتتتتتتألة أقوال ال  
أو التتذد جيتتب أن تقتتاب عليتته احلجتتة ؟ مع اتفتتاقهم على عتتذر من كتتان حتتديتتث عهتتد  

وخيتلفون يف املقصتتتتتتتود مقامة احلجة : أل أ  جمرد   -6  الابإلستتتتتتتالب ومن كان يف حكمه
 ؟    (95أو البد من فهم احلجة -وأو قول األكثر منهم-بلوغها ؟) يع  بلوغ الدليل( 

،  فهو اليتجتاوز  يف ابلت، جمرد االعتقتاد   ومن مفر المعين من أهدك هداه المرتبدة
)يع  اعتقاد كفر من فعل الكفر عينا ، دون فصتتتتتتتتتتتل بني الفعل وفاعله ، مع اتفاقهم أن  

واتفاقهم على   تطبيق أحكاب الردة عليه يكون من اختصتتتا  احلاكم الشتتترع  كما تقدب ،
)سعىن أن أذا أو حكمهم ابلنستتتبة ملا –يا دون اآلخرة  أن أذا احلكم متعلق أبحكاب الدن

  96-ظهر ،م ابلدليل الشتتتتتتتتترع  ،ولكن اليع  ابل، القطع أبن أذا أو احلكم عند هللا ( 
وأتذا مفهوب من جمموع كالمهم حبمتل املطلق على املقيتد واجملمتل على املفستتتتتتتتتتتر ، وكمتا 

 سيأيت يف بعض التطبيقات  ال 

 من حيث التطبيق: والرابعةالفرق بين المرتبة الثالثة 

فإلنهم   ؛  وفاعله  الكفر  فعك  البراءة من  في وتوب   ال ميع   اشتراك  مع 
وأما بع، : أن أأل املرتبة الثالثة ، يفصلون بني الفعل املكفر وفاعله ال     يختلفون في

فلم يفصل بني الفعل املكفر    ،  من قال بتكفير المعين من أهك المرتبة الرابعة
وفاعله ، بل ربش الوصا ابملوصوف ، فقال أو كافر بعينه  ، ف كم فاعتقاد كفره عينا  
منفصل عن بقية أحكاب الردة ، وأو قاصر على القائل دون غريه ، وال يرتتب على ابل،  

نفيذ أحكاب  أد أثر من جهة إقامة حد الردة وحنوه ، وأذا القائل  الجيية لنفسه وال لغريه ت
الردة على املعني ، وإَّنا أو يقصر تل، الصالحية على صاحب الوالية الشرعية ، وأو  
أمر متفق عليه عند مجيع العلماء ، أما اعتقاد كفره فهو متعلق سن ثبت عنده ابل، منهم   

تعاىل مع اللجنة الدائمة عندما س ل   - رمحه هللا–ال ومن أمثلة ابل، فتوى الشي  ابن ابز  

 

انظر كتا  الت رير يف بيان أحكاب التكفري لفضيلة الدكتور عصاب عبدهللا السناين ،  شرط قياب احلجة على   -95
 وقد فصل القول يف أذه املسألة وبينه بيان شافيا فرياجع  ال  147املعني   

 يان أركان التوحيد فلرياجع ال وقد سبق تقرير ابل، يف كتا  مقدمات يف ب -  96
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بيا ا فقال مانصه "عمن و  كل من لمن    قع يف الشرك وأقيمت عليه احلجة وأصر بعد 
إابا سجد بعد ،  وسائر ما جاء به يف الشريعة  ،  برسالة نبينا  مد صلى هللا عليه وسلم  
،  يعت  كافرا مرتدا عن اإلسالب  ،  أو شي  طريق،  ابل، لغري هللا من وا وصاحب ق   

؛ إلتيانه سا ينقض قوله    ،ولو نطق ابلشهادتني وقت سجوده   مشركا مع هللا غريه يف العبادة
وتقاب عليه ،  فال تنةل به العقوبة ح  يعلم  ،  من سجوده لغري هللااللكنه قد يعذر لهله  

يتو ، فمن أصر على    وميهل ثالثة أايب ،  احلجة   إليه لرياجع نفسه، عسى أن  ؛ إعذارا 
يان وإقامة الح ة لإلعاارإليه قبك إناال  فالبالالاللردته  سجوده لغري هللا بعد البيان قتل

العقوبة به   ليسمى مافرا بعد البيان  فإلنه يسمى: مافرا بما حدث منه من 
 ال  (97) ال"أأت، وابهلل التوفيقس ود لليرة أوناره قربة أو ذبحه شاة مث  للير ة 

 يف الدرر-رحمه ة -ة بن عبد الرحمن أبا بطين  الشيخ  عبدقول    ومثل ابل،
المعين  ( 418-417/  13)  النجدية  الكتب  يف   السنية تكفير    الالالوأعظمفي حكم 
و  مانع من تكفير من    املسلمني،   ممجاع   كفر  هللا،وأو  غري   بعبادة  الشرك :  الكفر  أنواع 

    راب. اترف بال   مما أن من ضنى قيك: ف ن ضان  ومن رابى: قيك: ف ن م

 تكفريه،  من  إنسان  وامتنع  احلجة،  عليه  وقامت  الكفر،   إنسان  من  ظهر  إابا :  قول،  وأما
: املعلوب  ومن;  األك    الشرك  عندأا  يقع  الأ  املشاأد،  أذه  أأل  حال  إىل  تشري   فكأن،

  قال   هللا،   دون  من  عبد  ما   كل   وأو  ابلطاغوت،  يكفر  ح    إنسان،   إسالب  يصهل   ال   أنه
 احلديث  ويف {ال  اْلُوثْتَقى  اِبْلُعْرَوةِ   اْسَتْمَس،َ   فَتَقدِ   اِبّللَِّ   َويُتْؤِمنْ   اِبلطَّاُغوتِ   َيْكُفرْ   َفَمنْ : }تعاىل

والكفر    ؛"  ودمه   ماله  حرب   هللا،  دون  من  يعبد  سا  وكفر  هللا،  إال  إله  ال  قال  من: "الص يهل 
 وسيمتي تفريك ذل  في التطبيقات.   أهد.ا بال : البراءة منه  واعتقاد بط نه.

 

العلمية واإلفتاء )  -97 للب وث  الدائمة  اللجنة  الفتوى رقم )  267-266/  1فتاوى  الثاين من  السؤال     )
بعضوية كل من الشي  عبد هللا بن غداين ، ونئب رئيس اللجنة    ( يرجع إىل اب  )الغلو يف القبور(ال :   4400

 الشي  عبد الرزاهل عفيف  ، ورئيس اللجنة  الشي  عبد العةية بن عبد هللا بن ابز 
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 -1  فلو قلنددا بددمن المترتددا على الردة أحكدداه  هي على الترتيددا التددالي:
اعتقاد كفر املعني الذد وقع يف نقض من نواقض اإلستتالب ، إابا كان ستتبب الكفر ظاأرا 

استتتتابته   -4وجو  إثبات كفره ابلبينة الشتترعية ال    -2، وقد قامت عليه احلجةال        
فتمن ا يتتب طبقتت عليته أحكتاب الردة، املتعلقتة ابلقتتل ، والتفريق وبينته وبني زوجتته    -5

 وعدب دفنه يف مقابر املسلمني إىل غري ابل، من األحكاب ال

بقيتة   أمتا   فدمهدك المرتبدة الرابعدة  يت داوضون الحكم الثداني عندد البع، منهم
إال من كان منهم خمول   -األحكاب فهم جيعلو ا خاصتتتتتة بوا األمر والقاضتتتتت  الشتتتتترعية ال

بوالية شتتتتتتتترعية ، فمنه جيرد عليه بقية األحكاب سوجب الرتتيب الستتتتتتتتابق وغالبا أنه األمر 
 ينته  ابالستتابة ، كما سيأيت يف بعض األمثلة يف التطبيقاتال

 تكفير المعين: منشم الخ ف في  الرابعة المسملة 
مستتألة تكفري املعني من املستتائل املشتتكلة قدميا وحديثا ، ومن أعظم أستتبا  اخلالف  •

عتدب محتل   -3اختالف نصتتتتتتتتتتتو  األئمتةال    -2عتدب حترير  تل النةاع ال   -1فيهتا :  
املطلق من نصتتتتتوصتتتتتهم على املقيد ، واجململ على املفستتتتتر ، واملتشتتتتتابه على احملكم ال 

املتقتتتدمني ،ومن   كثرة إطالهل تكفري املعني  -4 العلم من  يف بعض نصتتتتتتتتتتتو  أأتتتل 
املتاخرين ، بدون بيان الواجب على املكلا ، وأذا مع وضتتتتتتتتوحه التاب ،م  ، ولكن 
املعتتتاين املرتتبتتتة على تلتتت، اإلطالقتتتات قتتتد خفيتتتت على من بعتتتدأم ، فتتتالكثري من 

أ م عنتدمتا يقررون كفر أحتد من     ومثدال ذلد :   العبتارات حتتتاج إىل حترير وبيتان  
النتاس ، أو أن من فعتل ابلت، الفعتل ، أو قتال ابلت، القول فقتد كفر، يرتبون على أتذا 
احلكم مجيع أحكتتاب الكفر من حتتل دمتته ، والتفريق بينتته وبني زوجتتته وعتتدب دفتتته يف 
مقابر املستتتلمني ، وغري ابل، من األحكاب ، ويطلقون ابل، يف فتاواأم من غري قيد ، 

الذد رأى من وقع يف الوصا -ري فصل بني تل، اإلحكاب ، فيتصور السامع  ومن غ
أن من حقته إقتامتة تلت، األحكتاب عليته ال وال شتتتتتتتتتتت، أن    -املكفر من القول أو الفعتل

 العلماء ا يريدوا ابل، الفهم ال     
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متاأو الواجتب على املكلا جتتاه من فعتل الكفر أو قتالته ، من :  ومن تهدة ثدانيدة
أل جيب عليه أن يت أ منه ومن قوله بقلبه ، وأو أضتتتعا اإلميان ؟ أو  حيث االعتقاد ؟ 

يتوقا يف ابل، ؟ وال شتتتتتتتتتتت، عندد أ م يوجبون إنكار املنكر ملن عرف أنه منكر ، وأن  
الواجب عليه تغيريه ولو أبدة الدرجات ،وأو التغيري ابلقلب ،ولكن الذد أشتتتتتتتكل على 

لى التكفري ، فجعلهتا أمرا واحتدا اليتجةء  بنتاء الكثريين أو ربش مجيع األحكتاب املرتتبتة ع
على بعض النصتتتتتو  الواردة عن أأل العلم ، والشتتتتت، أن أذا خطأ ، فليستتتتتت أحكاب 
التكفري مرتابطتة ،  فتال اءة القلبيتة  ن وقع يف الكفر أو فعلته جتتب على كتل مكلا تبني  

الكفر على   ل وصفف فتنزي  له ابل، بيان اللبس فيه ، أما بقية األحكاب فليستتتت إليه ال
الشتتتخص املعني إَّنا أو للعلماء ، وتطبيق أحكاب الكفر على املعني إَّنا أو لإلماب ونئبه، 
أما لحاد الناس فليس ،م ستتتتتتوى اإلنكار ابلقلب أو اللستتتتتتان بشتتتتتتروطه على التفصتتتتتتيل 

 املذكور يف املسألة السابقة ال

م بتكفير  أن من قال منه  -المبني على استقراء م ه األئمة-والتحقيق  •
المعين     يلتاه قو  واحدا في المسملة   وإنما هم يراعون في هاه 
المسملة الحال والامان والمكان والشخص   مما يدل على رسوخهم في  

رحمه ة –وقد تقده قول الشيخ ابن عثيمين    ،  هاه المسملة الع يمة
العار بال هك حين قال :ا  فالمسملة مسملة خطيرة ع يمة    في مسملة 

ي ا التمني فيها والتريث  وربما نقول:   يقضى فيها قضاًء عاّمًا بك  
، فقد حنكم على شخص بكفره مع جهله وقد ال حنكم  ين ر إلى مك قضية بعينها

عليه، والناس خيتلفون يف مدى غايتهم يف الهل: منهم الاأل مطلقاً جهالً مطبقاً ال 
نه هبيمة، ومنهم من عنده فطنة وحركة فكر لكنه عنده استكبار عن يدرد عن ش ء كأ

فعلى مك حال ال واب على وته عاه ييه ن ر   احلق، ومنهم من أو بني ابل،ال  
 " الولكن تامر قواعد وتطبق مك حال على ما تقتضيه هاه الحال 

  (165-163/  1)  يف كتا  االستتتقامة  -رمحه هللا–وقال شتتي  اإلستتالب اين تيمية   •
 نعم  ضتتتتتلى هللا عليه وستتتتتلم ،  هللا  رستتتتتول  إال يقوله ما  كل  يف   معصتتتتتوما  أحد  ليس  :"و
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  إن املؤمنني  من  أتذا مثتل  يف  اجملتهتد إن دائمتا نقولته  متا يوجتب أتذا  مثتل  يف  الغلش وقوع 
،  تقصتتري  نوع  منه  حصتتل ، وإن  خطأه له يغفر  هللا  ، فمن  احلق  طلب  يف  وستتعه استتتفرغ 
 ، كمتا  كفر  الكالب  أتذا أبن القول يطلق كتان  وإن،   الكفر  يبلغ أن  جيتب  ال  ابنتب فهو
القرلن   خبلق  القول ، مثل الهمية  مقاالت ببعض قال من  على الكفر  الستتتتتتلا  أطلق
 فوهل   ، وأنته  اخللق  على  هللا  علو  إنكتار  دون  أو   تا  ابلت،  حنو  ، أو  الرؤيتة  إنكتار  أو  ،  

 التكفري   فمن األمور،  أظهر  من  عندأم  كان  املقالة  أذه  صتتتتتتتتتاحب تكفري   ، فمن العرش
 احلجة عليه تقوب ح   املعني  الشتتتتخص تكفري   يستتتتتلةب ، ال  املطلق  الوعيد مثل  املطلق
 الرجل يف  ضتتتلى هللا عليه وستتتلم    النيب عن الصتتت اح يف   ثبت  كما  ،    اتركها تكفِّر  الأ
 هللا  قتدر  ل ن  فوهللا اليم  يف   ابروين  مث  استتتتتتتتتتتت قوين  مث  فتأحرقوين  متت  أن  إابا  قتال  التذد
 متتا  على  محلتت،  متتا  لتته:    هللا  ، فقتتال  العتتاملني  من  أحتتدا  يعتتذبتته  ال  عتتذااب  ليعتتذب   على

فهداا الرتدك اعتقدد أن ة   يقددر على   ال  لته ، فغفر  خشتتتتتتتتتتتيتت،  قتال: فعلتت؟
ومك من هاين ا عتقادين . تمعه إذا فعك ذل  أو شدددددددد  وأنه   يبعثه  

ولم يبللده    لكنده مدان ي هدك ذلد      قدامدت عليده الح دة   يكفر من     مفر
ومدان عندده إيمدان بداأ وبدممره ونهيده ووعدده   العلم بمدا يرده عن تهلده 

 بعض يف  أخطتأ فمن ال  فخداف من عقدابده فلفر ة لده بخشددددددددديتده  ووعيدده  
 ، ا  الصتتتتتاخ  والعمل  اآلخر  وابليوب  وبرستتتتتوله  ابهلل  اإلميان  أأل  ، من االعتقاد مستتتتتائل
 يف  تفريش منه  كان  ، إن  يعذبه  أو  خطأه هللا ، فيغفر الرجل امن أذ  حاال  أستتتتتتتتتتتوأ يكن
تكفير شدخص علم إيمانه بم رد الللط في   ، وأما  دينه قدر  ، على  احلق اتباع 

يدل  على صعوبة إط ق   فهاه النروص ونحوها  أهددددددد.    ا ذل  فع يم
الكفر على المعين. فكمن المتمخرين توصددددلوا إلى الفرددددك بين وصددددف 
الكفر وفداعلده بنداء على مداتقدده من خ ف األئمدة    وهو القول الداي 
ي ا األخا به في هااالعرددددددددر   والوقوف عنده   وتوضدددددددديح ذل  في  

 المقدمة السابعة:
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 المقدمة السابعة: 
قاعدة الفرك بين الفعك المكفر وفاعله   أو القول  تمصيك :

 المكفر وقائله
إن هاه القداعدة الع يمدة في الفردددددددددك بين الفعدك المكفر   وفاعلده    

 يكفر     أو قائله    وفاعله  أو القول مفر الفعك مفروالتي تقتضددي : أن 
  من القواعد التي ترسددددددخت   حتى    حتى تتوفر الشددددددروت وتنتفي الموانع

كن القول بمنها القاعدة المستقرة في هاا العرر   وهي قاعدة مستنبطة يم
اسدددتخفاف مثير من الناس في مسدددائك من م ه أهك العلم   فإلنهم لما رأوا  

من يكفر  ويقوه  ورأوا   وتسددددددددرعهم فيها   مع تهلم الع يم بال    التكفير
وت ن ر إلى توفر الشددددددر   بتطبيق أحكاه الكفر على المعين بنفسدددددده  دون 

من أتدك سدددددددددد ذريعدة   و  واألعرا الددمداء   اسدددددددددتحلواوانتفداء الموانع   فد 
ي دا التفريق بين الفعدك المكفر  وفداعلده     قدالوا:     التسددددددددداهدك في التكفير

هو الداي اسدددددددددتقر عليده أهدك العلم من وهداا التفريق بين الفعدك  والفداعدك  
المتمخرين   وهو أيضددددددددا يفهم من أقوال المتقدمين وإن مان بعضددددددددهم لم 

وبإلي ابهم مراعاة   –يرددرح بال    ولكن م ل قولهم ابالقيود التي ذمروها  
ينتهي لوتوب الفردك بين الفعك المكفر وفاعله     -الحال والامان والمكان

ألند    -1   الفعدك المكفر وفداعلده ممدا تقدده.  وهداا  يندافي وتوب البراءة من
وألن   -2.   قدد تكون مخطئدا في فهمد  و ند  أن هداا الفعدك أو القول مكفر أصددددددددد 

الكفر المخرج عن الملة قد قيد بقيود شدددددددديدة يردددددددعا تحقيقها مما تقده في بيان  
وألندده قددد يوتددد من الموانع    -3الشدددددددددروت  وتلدد  القيود تخفى على أمثر الندداس.  

تطبيق أحكاه الكفر عليه ممن يكون فاقدا للعقك  أو تاه   أو ملضددددددبا في   مايمنع
وألن الواتدا اسدددددددددتتدابتده قبدك تطبيق تلد  األحكداه   -3حكم فداقدد العقدك  أو مكرهدا.  

 وألن تطبيق هاه األحكاه الخطيرة من اختراص ولي األمر.    -4عليه.  
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 ومن أهم أسباب استقرار هاه القاعدة :

بني أأتل العلم يف أتذه املستتتتتتتتتتتألتة يف أكثره : كالب نظرد  ، من   إن احلتديتث  أو  :
اب  التكفري ابلنوع،  يراد منه يف األصتتتتتتل حتصتتتتتتني االعتقاد سعرفة األمور الأ ينتقض هبا 

وليس املراد منه ، الشتتتتتتتروع يف تطبيق تل، النواقض على    -اإلستتتتتتتالب من أجل اجتناهبا  
 أعيان الناس ال

التي تاءت في الكتاب -وانتفاء الموانع  وألن تحقق الشدددددددروت  ثانيا :
من أتك تطبيق أحكاه الردة على المعين يكاد   -والسدنة   وم ه أهك العلم 

أن يكون مسدددتحي    وقد قردددد به أن يكون مال  ؛ فإلن حفط النفس من 
الضددددددددروريات الخمس  التي تاء الدين بحف ها   وهو أصددددددددك قطعي في  

د مر علينا في متاب الضددددددوابط مما في الرددددددحيح : فق -1: الشددددددريعة  
الرددددددددحابي الاي قال أنه وتد رت  مع امرأته   فطالبه النبي صددددددددلى ة 
عليه وسددلم بالبينة أو أن يقاه عليه حد القاف   يبالرغم من ثبوت صدددق 
الرددددحابي عند النبي صددددلى ة عليه وسددددلم    ومون الكاب في مثك هاا 

رفدا   ومع ذلد  ملده لم يعتبر قولده بم رد دعواه   في غدايدة  البعدد ديندا وع
وقد ثبت في   -2وطالبه بالبينة الشددرعية المسددتحيلة  فنالت آيات اللعان.  

متاب ربنا وسددددنة نبينا صددددلى ة عليه وسددددلم وتوب توفير أربعة شددددهداء 
مقدامدة حدد الرتم على الااني بردددددددددفدة معيندة   لم توتدد على مر التدمريح  

ار المدعي ماذبا حتى ولو توفر معه ث ثة شهود   من امس مي   وإ  ص
 أتك صون األعرا  . فرون الدماء من باب أولى .

فليس م رد الوقو  في الكفر مبيح لسددددف  الده حتى لو تحقق الوقو  في   
فلو قدرنا أن  سدددمعت أحد يسدددا ة والرسدددول ومان شدددخردددا    الكفر    .

عداق    وليس هنداك عدار يمكن أن تعداره بده   ف  بدد قي إقدامدة الحدد عليده 
من البيندة الشدددددددددرعيدة   وليس لد  الحق في إقدامدة الحدد عليده   ولو فعلدت 
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ُقِتلت به قرددددداصدددددا    وليس هو مرتد عند من لم يسدددددمعه منه   و  عند 
ي ماداه ينكر ذل     فتطبيق الحكم الشددرعي يكون بشددروطه الحامم الشددرع

  الشرعية مما سيمتي توضيحه في بع، األمثلة .

، وعلى فرض أنه حوستتتتتتتتتتتب على قوله أو فعله  ، وأثبتت البينة   ومن تهة ثانية
ابل، ؛ فمنه يستتا  قبل قتله ، فيندر أن أحدا سوف يصر على ابل، مع معرفته ابحلكم  

شي  اإلسالب ابن تيمية   ال اءة منه ومن قوله وحسابه على هللا ال   قالال فلم يتبقى سوى  
ليس القتتل    ومعصتتتتتتتتتتتوب، ال يقتتل إال ابحلق،    آلدم األصتتتتتتتتتتتل أن دب ا  فتمن: "-هللا  رمحته–

للكفر من األمر الذد اتفقت عليه الشتتتترائع و ال أوقات الشتتتتريعة الواحدة، كالقتل قودا  
 (ال 98)العقول "فمنه  ا ال ختتلا فيه الشرائع و ال 

و  أقول  -ينددر،    وبدالن ر للواقع في التدمريخ القدديم   والحدديدث  ثدالثدا :
أن ترى حكمدا أقيم على مرتدد رغم وقوعده في الردة القوليدة   أو    - يوتدد

 ممددا سددددددددديددمتي في بع، األمثلددة-الفعليدده    وثبوت الدددليددك على ذلدد   
مما يدل على أن تحقق الشددروت  -التطبيقية من قبك أهك العلم الراسددخين ييه

وانتفداء الموانع   أمر من النوادر   وعلى فر  تحقق ذلد  فلدالبدا يددرء عنده الحدد 
  ومراعاة للمردالح والمفاسدد   ومراعاة  ألسدباب متعددة من أهمها: ا سدتتابة

ي التدمريخ على قلتهدا قداه بهدا والوقدائع التي ترت ف .الامدان والمكدان والحدال
ونفاها من له الردددد حية الشددددرعية لكونه قاضدددديا شددددرعيا مخو    أو ذو 

 ال و ية شرعية   وليس من آحاد الناس

وألنده على فر  انطبداق وصدددددددددف الفعدك المكفر على من فعلده  بعدد   رابعدا :  
 -ةوهو أمر في غاية الرددعوب -التحقق أنه من الكفر البواح المخرج عن الملة  

فإلن مع م صدددددددور التكفير يتلير الحكم فيها بم رد تلير القردددددددد  وهو من األمور 
  التي  تتبين إ  بعد التثبت من انطباق الشددددددروت  وانتفاء الموانع:  ممن    الباطنة
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يمكن أن تكون مفرا   رأيناه يسددد د عند الردددنم   ف  شددد  أن ذل  معردددية  ولكن  
قرد بال  الس ود الرنم ؛  حتمال أنه قد يكون  مخرتا عن امس ه حتى نعلم أنه 

قرددد السدد ود إ  وإنما  ن برمة البقعة التي سدد د عندها  ومثك ما تقده من م ه 
في أنوا  الكفر حيث قال: ا أما من طاف بالقبور     -رحمه ة  –الشددددددددديخ ابن باض 

شدرك  و  يقردد بال  عبادة ة  فهو بدعة قادحة في الدين  ووسديلة من وسدائك ال
يكون ردة  إنما يكون بدعة قادحة في الدين إذا لم يقرددد التقرب إليهم بال   وإنما 

 ( . 99)فعك ذل  تقربا إلى ة سبحانه ته  منها

ال فه   الدددالددة على مددا ذمرت  العلمدداء  وفي المقدددمددة التدداليددة تطبيقددات
العلم، والأ يستتتتدل هبا  أأل بعضنصتتتو  التكفري الأ جاءت يف كالب  بعض تتضتتتمن 

املعني   التكفري يف تكفري  التعليق والتنبيتتتته على ،أأتتتتل  وتطبيق أحكتتتتاب الكفر عليتتتته، مع 
 ماجيب يف فهمهاال 
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   المقدمة الثامنة 
 تطبيقات على التكفير بالنو  والعين: 

   :تنبيهات مهمة
وقع يف   صمطلقتا ألد شتتتتتتتتتتتخ ال تكفري    -1لتدينتا  ثالث اجتتاأتات :  التنبيته األول :   •

التكفري مطلقتا بتطبيق مجيع أحكتاب الكفر على املعني   -2الكفر املخرج عن امللتةال   
البراءة ممن فعدك الكفر أو قدالده   دون بقيدة أحكداه التكفير     -  3ال    

ا ت ددداه   بدددالمكلف   وهو  المنوطدددة  المعين  تكفير  وهددداه هي حقيقدددة 
 وة تعالى أعلم المتعين .

النصتتتتتتتتتتتو  الأ جتاءت عن  العلمتاء  يف تكفري املعني : إمتا أن حتمتل لثتاين:  التنبيته ا  •
على أن املقصتتتتتتتتتتتود أو تطبيق مجيع أحكتاب الكفر على من وقع هبتا ، لكتل من ثبتت  
عنده ابل، ، وأذا ا يقل به أحد منهم  ال أو أ ا لغو ال    أو أن املقصتتود ال اءة  ن 

متا تطبيق أحكتاب الكفر على املعني  فهو  قتا،تا أوفعلهتا عنتد من ثبتت عنتده ابلت،  ، وأ
وهاا هو من اختصتتتتتتتتتتتا  احلاكم بعتد التثبتت من وجود الشتتتتتتتتتتتروط وانتفتاء املوانع ال 

 ال    المقطو  به
بنتاء على اإلطالقتات الأ جتاءت يف تكفري املعني عن بعض أأتل العلم  التنبيته الثتالتث:   •

ذا الظاأر غري مراد ، فظاأرأا:  استتت قاهل تطبيق مجيع أحكاب الكفر عليه ، ولكن أ
يف تكفري املعني  -قطعا ، فيجب تقييد تل، اإلطالقات ، أبن احلد األعلى للمكلا  

أو ال اءة القلبية من الفعل املكفر وفاعله دون   -إابا ثبت عنده ، وستتتتتتلمنا له بذل،
 مةيد ال

أو غري مكفر ال أمر عستتتتتتتتتتتري على   معرفة كون الفعل أو القول مكفرا ،التنبيه الرابع:    •
بعض طلبتة العلم فكيا بغريأم ؟ ، وابلنظر إىل الوعيتد الشتتتتتتتتتتتتديتد التذد جتاءت بته 
الستتتتنة يف من قال ملستتتتلم أنه كافر ، جيب الت رز يف تكفري املعني ، ولكن لوتنةلنا مع 
املختتالا ، فنقول لتته : ح  لو حتقق عنتتدك كفر القتتائتتل ، أو الفتتاعتتل ، فليس لتت، 

 اءة منه ومن فعله دون مةيد السوى ال  
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أتمل نصتتتتتتتوصتتتتتتتهم عندما يقولون ) من ا يكفر الكافر فهو مثله ( ال التنبيه اخلامس :  •
أل املقصتود  أن من ا يطبق أحكاب الكفر على الكافر فهو مثله ؟ وأو غري مقصتود 
قطعا ، أو أن املقصتتتود أن من ا يت أ من الكافر وكفره ، فهو مثله ؟ ، وأو املقصتتتود 

 قطعا بشرطه كما سيأيت يف بعض األمثلةال
كالب  -إن ا يكن كلته-كالب أأتل العلم يف أتذه املستتتتتتتتتتتألتة أكثره  التنبيته الستتتتتتتتتتتادس :   •

قتتتتد يفهمهتتتتا من مسع  التكفري ابلنوع  ، واليقولون بلوازمتتتته الأ  نظرد ، ومن اب  
الكالب أو قرأه ، فهو كالب علم  نظرد ، وأمتتا التطبيق فلتته شتتتتتتتتتتتتأن لخر ، وأم يف 

حيان كثرية قد يطلقون الكالب يف مسائل التكفري من غري قيودأا املعت ة ؛ العتبارات أ
متعددة منها : أ ا قيود معروفة ا يكن املقاب مناسبا لذكرأا، أو أل ا من اب  حتصيل 

 احلاصل لوضوحها عندأم ، ولكنها خفيت على من بعدأمال
كم ابلتكفري ، وتطبيق أحكتامته ، ابستتتتتتتتتتتتقراء كالب أأتل العلم : فتاحلالتنبيته الستتتتتتتتتتتابع:   •

خاضتتع حلكم الةمان واملكان واحلال ، وأو تطبيق األ الرستتو  من أأل العلم ، فرسا 
يوجد الكفر وتتوفر شتتتتروطه وتنتف  موانعه ، وال يطبق ، بل وال يصتتتترح به ، وستتتتوف 

 نصتتتتوصتتتتا الجييةون فيها تكفري املعني ، إال بعد حتقق الشتتتتروط واملوانع ،  -1،م    جتد
واترة هكمون بتكفري املعني إابا    -2ستتتتتتتواء كان ابل، يف األمور اخلفية أو الظاأرة ال 

واترة يطلقونه ح  يف املستتتتائل اخلفية ،   -3كان يف األمور الواضتتتت ة الأ الختفى ال  
أو املستتتتتتتتتتتائتل اخلالفيتة ،  والثتابتت عنتدأم أو األول ، وأو التذد انتهوا إليته ، وإليت، 

 ، وتطبيقاكم ال مايوضهل ابل، من أقوا،م 
 : -رحمه ة–أو :  من أقوال شيخ امس ه ابن تيمية  

: وأقوال أؤالء شتتتتتتتر من أقوال النصتتتتتتتارى، وفيها من التناقض من -رمحه هللا    - قال .1
جنس متتتا يف أقوال النصتتتتتتتتتتتتتتارى، و،تتتذا يقولون ابحللول اترة وابالحتتتتاد اترة أخرى، 

  فهذاذا يلبستون على من ا يفهمه، وابلوحدة اترة، فمنه مذأب متناقض يف نفسته، و،
كله كفر ابطناً وظاأراً ممجاع كل مستتتتلم، ومن شتتتت، يف كفر أؤالء بعد معرفة قو،م،  
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ومعرفة دين اإلستتتتتتالب فهو كافر، كمن يشتتتتتت، يف كفر اليهود والنصتتتتتتارى واملشتتتتتتركني 
 (  100)االأت

 : التعليق
 من التكفري ابلنوعال  أذا •

بعد معرفة دين   -2أن يكون الشتتتتتتتتت، بعد معرفة قو،مال    -1قيد ابل، بقيدين:   أنه •
اإلستتتتتتتتتالب، ومثل على ابل، أبمر اليلتبس على أحد ككفر اليهود والنصتتتتتتتتتارى، فمن 

 والنصارى فقد كفرال  يهودش، فيما مياثل كفر ال

إال نفراً قلياًل، أو أ م فستتقوا   فيمن زعم أن الصتت ابة ارتدوا بعد رستتول هللا   وقال .2
ال ريب أيضتاً يف كفره ؛ ألنه مكذ  ملا نصته القرلن يف غري موضتع من   فهذاعامتهم:  

 ( 101)من يش، يف كفر مثل أذا فمن كفره متعني االأت بلالرضى عنهم والثناء عليهم، 

 :  التعليق

تكفري ابلنوع، ويع  أن من اعتقد ابل، أو صتتتتترح به  فهو كافر، فمابا وجدن من  أذا •
، ولكن ليس لنا  ن أ منه ومن قوله    نأ  علينافيجب  قال ابل، وأو شتتتتتتتتخص معني، 

تطبيق أحكتاب الكفر عليته ؛ ألنته أتذا مقيتد ابستتتتتتتتتتتتيفتاء الشتتتتتتتتتتتروط وانتفتاء املوانع كمتا  
 ال  سيأيت من كالمه رمحه هللا

يصتتتتتتتو  احلالج يف   -ال أو،م وال لخرأم   -: وليس أحد من مشتتتتتتتاي  الطريق  وقال .3
مجيع مقاله، بل اتفقت األمة على أنه إما خمطئ، وإما عا ، وإما فاستتتتق، وإما كافر،  
ومن قتال: إنته مصتتتتتتتتتتتيتب يف مجيع أتذه األقوال املتأثورة، فهو ضتتتتتتتتتتتال بتل كتافر ممجتاع 

 ( 102)املسلمني االأت

 

 ( ال 368/ 2جمموع الفتاوى )  -100
 ال  592- 591الصارب املسلول    -101
 ال   116الستقامة   ا -102
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 :  التعليق

 يعني واحدا منهاال  واشخص معني وأو احلالج  يف قرر عدة احتماالت  أنه •

 كفر من قال أنه مصيب يف أقواله، وأذا تكفري ابلنوعال   أنه •

: " وما كان كفراً من األعمال الظاأرة كالستتتتتجود لألواثن وستتتتتب الرستتتتتول وحنو وقال .4
ابل،، فمَّنا ابل، لكونه مستتتتلةماً لكفر الباطن، وإال فلو قدر أنه ستتتجد قداب وثن وا 

 ( 103)يقصد بقلبه السجود له بل قصد السجود هلل بقلبه ا يكن ابل، كفراً االأت

 :  التعليق

وقيده أيضا ابشرتاط القصد يف السجود أبن يكون لغري داخل يف التكفري ابلنوع،    أذا •
هللاال  والقصتد أمر ابطن الميكن أن يعرف إال بعد التثبت من استتيفاء الشتروط وانتفاء 

 املوانعال 

ستتب هللا أو ستتب رستتوله كفر ظاأراً وابطناً، وستتواء   إنيف الصتتارب املستتلول: "   وقال  -5
كان الستتتتا  يعتقد أن ابل،  رب، أو كان مستتتتت الً له، أو كان اباأالً عن اعتقاده، أذا 

 (  104)مذأب الفقهاء وسائر أأل السنة القائلني أبن اإلميان قول وعمل االأت

 :  التعليق

حصل منه ابل، فهو كافر بعينه، من التكفري ابلنوع، ويفهم منه أننا نعتقد أن من   أذا •
سعىن ال اءة منه ومن فعله، ولكن اليع  ابل، أننا نطبق أحكاب الكفر عليه، بل البد 

 من استيفاء الشروط وانتفاء املوانع كما تقدبال 

 اإلستتتتالب  عن  والردة  املشتتتتركني دين يف   يصتتتتنا  من  منهم  أن  ابل، من  وأبلغوقال: "    -6
 ابل، حستتتتتتتن على األدلة  وأقاب واألصتتتتتتتناب  الكواكب  عبادة يف   كتابه  الرازد صتتتتتتتنا  كما

 

 ( ال 120/ 14الفتاوى ) -103
 ( ال 648/ 3الصارب )  -104
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 منه  ات   يكون قد  كان  وإن  املستتتتلمني ابتفاهل  اإلستتتتالب عن  ردة وأذه فيه ورغب  ومنفعته
 "اإلسالب إىل وعاد

 :  التعليق

، ومعىن ابلت،: أنته  تكفري ملعني، حيتث كفر الرازد بستتتتتتتتتتتبتب أتليا أتذاالكتتا   أتذا
اعتقتد كفر الرازد بتذلت،، فهو ي أ منته ومن كالمته التذد قتال، مع احتمتال أنته قتد ات  

 من كالمه أذاال  

نردوص شديخ امسد ه المحكمة التي تقيد النردوص السدابقة وما تاء  •
 في معناها:

النصتو  الستابقة أ  من التكفري ابلنوع، وقد قيد بعضتها بقيود، ولو وجد من قال   أكثر
بين مايسددول للمكلف  وبين بذل، يف أد مستتألة من أذه املستتائل فيجب التفريق  

، قليس للمكلا ستتوى ال اءة القلبية من الفعل وفاعله، أو مايسدول للحامم ونائبه
عليه فهو من اختصتتتتا  اإلماب  ؛ ولذا فمنه  القول وقائله أما تطبيق بقية أحكاب الكفر

أنه جيوز تطبيق    -كما يف األمثلة السابقة-من كالب شي  اإلسالب  يفهمالجيوز ألحد أن  
املعني دون حتقق من توفر الشتروط وانتفاء املوانع وقياب احلجة، فمن  ىأحكاب الكفر عل

ص عليها يف مواضتتتتع أن تقيد ابلقاعدة احملكمة الأ ن  جيبتل، النصتتتتو ، وماشتتتتاهبها  
متعتددة ، أبن تطبيق األحكتاب على املعني البتد فيته من توفر الشتتتتتتتتتتتروط وانتفتاء املوانع 

أن التكفري لته شتتتتتتتتتتتروط وموانع قتد تنتف  يف   بروا:  "الالال وا يتتد-هللا  رمحته–حيتث قتال 
حق املعنيخ وأن تكفري املطلق ال يستتتتلةب تكفري املعني إال إابا وجدت الشتتتروط وانتفت 

متا مينع   بته: ) لكن لعن املطلق ال يستتتتتتتتتتتتلةب لعن املعني التذد قتاب  وقتالال (105)ع (املوان
 أة  مع  أتتذا  : "وقتتال  (ال  106)خ وكتتذلتت، التكفري املطلق والوعيتتد املطلق(بتته  عنتتةحلوهل الل
 اىل معني ينستتتتتتتب  أن عن   يا  الناس  أعظم من  اة مىن  ابل،  يعلم جالستتتتتتتىن  ومن  دائما

 

جممع املال، ف د لطباعة املص ا الشريا س    12ج    488-487جمموع فتاوى لإلماب ابن تيمية      -105
 ب   2004 – أا  1425
 10ج   330-329املصدر السابق    -106
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 خالفها من ال   الرستالية  احلجة  عليه  قامت  قد أنه  علم  اابا إال ومعصتية  وتفستيق تكفري 
 ( 107)"أخرى وعاصيا أخرى وفاسقا اترة كافرا  كان

  -رحمه ة-ثانيا:  من أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
 كفر  وختالا  احلق عرف  فتمن:  املعني  وأمتا النوع،  كّفروا  الستتتتتتتتتتتلا إنهللا"   رمحته–  قتال .1

 ( 108)"يكّفروا ا وإال بعينه،

 :  التعليق

ال،  واملعىن فتةاملختالفتة بعتد املعر   -2معرفتة احلقال     -1تكفري املعني بقيتدين:     قيتد
، ولكن اليؤختذ من سعىن ال اءة منته ومن فعلتهأنته يف حتال توفر القيود جتاز تكفري املعني  

 أذا تطبيق أحكاب الكفر عليه من قبل لحاد الناسال  

  يف معىن قولتته تعتتاىل:      - تعتتاىلرمحتته هللا-الشتتتتتتتتتتتي   متتد بن عبتتد الوأتتا   وقتتال .2
ميَانِ   ُمْطَمِ نٌّ   َوقَتْلُبهُ   ُأْكرِهَ   َمنْ   ِإالَّ   ِإميَانِهِ   بَتْعدِ   ِمنْ   اِبّللَِّ   َكَفرَ   َمنْ (105)  َشَرحَ   َمنْ   َوَلِكنْ   اِبإْلِ

ْدرًا اِبْلُكْفرِ  ُمُ   اَبِل،َ (  106)  َعِظيم   َعَذا     َوَ،ُمْ   اّللَِّ   ِمنَ   َغضتَب    فَتَعَلْيِهمْ   صتَ َتَ بُّوا   أبَِ َّ استْ
نْتَيا احْلََياةَ      اْلَكاِفرِينَ  اْلَقْوبَ  يَتْهِدد اَل  اّللََّ  َوَأنَّ  اآْلَِخَرةِ  َعَلى الدُّ

يعتذر هللا من أؤالء إال من أكره مع كون قلبته مطم نتاً ابإلميتانال وأمتا غري أتذا فقتد   فلم
شتت ة بوطنه، أو أأله، أو عشتتريته أو كفر بعد إميانه، ستتواء فعله خوفاً أو مداراة أو م

تتتدل   فتتاآليتتةمتتالتته، أو فعلتته على وجتته املةح، أو لغري ابلتت، من األغراض إال املكرهال   
قوله:  } إال من أكره { فلم يستثن هللا تعاىل إال املكرهال   األوىلعلى أذا من جهتني:   

عقيدة القلب فال يكره  وأماأن اإلنستتتتتتتتان ال يكره إال على الكالب أو الفعلال  ومعلوب
تعاىل:  } ابل، أب م استتتتتتتت بوا احلياة الدنيا على اآلخرة {ال    قوله  والثانيةعليها أحدال  

 

 ( 229/ 3جمموع الفتاوى البن تيمية ) -107
 221الرسائل الشخصية     -108
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فصترح أن أذا الكفر والعذا  ا يكن بستبب االعتقاد أو الهل أو البغض للدين أو 
  ال )109( بة الكفر، وإَّنا سببه أن له يف ابل، حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين 

أتتذا من التكفري ابلنوع ، وحتققتته يف املعني الميكن أن يعرف إال سعرفتتة متتايف :   التعليق
 ال  قلبه، أنه  فعل ابل،  بة للدنيا، ورغبة فيها على اآلخرة

بعد أن ابكر نواقض اإلستتتتتتتتتتالب   -رمحه هللا- مد بن عبد الوأا   الشتتتتتتتتتتي   وقال -3
ا،تتتازئ   النواقض بني  والتتتاد واخلتتتائا إال العشتتتتتتتتتتترة: " وال فرهل يف مجيع أتتتذه 

  )110(املكره"

 :  التعليق
من التكفري ابلنوع:  ولكن اليفهم أن من وقع يف نقض منها يطبق عليه أحكاب  وأذا

ابل اءة منه ومن فعله   جيب عليناالكفر بدون استتتتتيفاء الشتتتتروط وانتفاء املوانع، وإَّنا 
 ال يف النصو  املقيدة لذل، أما انطباهل وصا الكفر عليه فشأن لخر بدليل ماسيأيت

أرستلهاال الال واابكر إمجاع الصت ابة ملا استتفتاأم عمر على أن من زعم  رستالةيف  وقال .3
  :أن اخلمر حتتل للخوا  مستتتتتتتتتتتتتدال بقولته تعتاىل                   

                   من أأتل بتدر،    ماملتائتدةال مع كو   93اآليتة    من
يف عبد القادر وردكم    ؤالءوأمجع الصتتت ابة على كفر من اعتقد يف عل  مثل اعتقاد أ

وقتلهم فأحرقهم عل  بن أيب طالب رضتتتتتتتتت  هللا عنه وأم أحياء فخالفه ابن عباس يف 
مع كو م من أأل القرن األول أخذوا العلم عن   )111(اإلحراهل وقال يقتلون ابلستتتتيا

 

 132-131/ 6انظر جمموع مؤلفات الشي   مد بن عبد الوأا   -  (109)
     259/ 6انظر جمموع مؤلفات الشي   مد بن عبد الوأا   -  (110)
/ اب  قتل الصبيان يف احلر  ) عن عكرمة أن عليا    2854/ ح1098/  3ص يهل البخارد ج  -  (111)

رض  هللا عنه حرهل قوما فبلغ بن عباس فقال لو كنت أن ا أحرقهم ألن النيب  صلى هللا عليه وسلم  قال ال تعذبوا  
وه( ويف لفظ لخر يف ص يهل البخارد  بعذا  هللا ولقتلتهم كما قال النيب  صلى هللا عليه وسلم  من بدل دينه فاقتل

) عن عكرمة قال أتى عل  رض  هللا عنه بةندقة فأحرقهم فبلغ ابل، بن عباس فقال     6524/ ح2537/  6ج
لو كنت أن ا أحرقهم لنه  رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  ال تعذبوا بعذا  هللا ولقتلتهم لقول رسول هللا  صلى  

 ه فاقتلوه( هللا عليه وسلم  من بدل دين
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من كفره العلماء مع ادعائه اإلستتتالب وأفتوا بردته وقتله  نعددابأبنا    ولو…الصتتت ابة 
إن أؤالء  -بعدأم  فمن- الصتتتتتتتتت ابةقال واحد من أؤالء    أل……ب لطال الكال 

 )112( أأت ؟يكفر أنواعهم ال أعيا م

 يقرر:  –هللا  رمحه–الشي  :  التعليق

 تكفري املعني مقرر عند السلا، إابا ثبت مايدل عليهال  أن •

 الذد كفر أؤالء املعينني أم العلماء وليسوا عامة الناسال أن •

 الكفر أم والة األمر بناء على فتوى شرعية معت ةال كابالذد طبق عليهم أح أن •

 (7:   )  عبدالوأا  بن حملمد  ومستتائل  قال الشتتي   مد بن عبد الوأا  يف فتاوى .4
 بعد نكّفره  وأيضتتتتتتتتاً،ال  الشتتتتتتتتهاداتن: وأو  كلهم،  العلماء عليه  أمجع  ما  إال نقاتل  :"وال

 وأنكر"  عرف إابا التعريا
أن القتتال والتكفري اليكون إال بعتد إقتامتة احلجتة  –هللا   رمحته–الشتتتتتتتتتتتي  قرر:   التعليق

 وعدب القبول بعد البيان ال

 امص حيةثالثا : فهم أئمة الدعوة 
، شتتتترحا لكالب جده، قال الشدددديخ: عبد الرحمن بن حسددددن رحمه ة تعالى •

الشي :  مد بن عبد الوأا ، رمحهما هللا تعاىل:   عندما قال :  أصل دين اإلسالب، 
وقاعدته أمران؛ األول: األمر بعبادة هللا وحده ال شتتتتتتتتري، له، والت ريض على ابل،، 
واملواالة فيه، وتكفري من تركه الالال  الثاين: اإلنذار عن الشتترك يف عبادة هللا، والتغليظ  

 ابل،، واملعاداة فيه، وتكفري من فعله " فقال الشتتتتتتي  عبدالرمحن بن حستتتتتتن رمحه يف 
خ تكلم هبا شتتي    بقي مسدملة حدثتهللا بعد كالب له يف شتترح أذين األمرين الالال  

اإلستتالب ابن تيمية خ وأو: عدب تكفري خ املعني ابتداء خ لستتبب ابكره رمحه هللا تعاىل خ 

 

الرسالة    –الرسائل الشخصية     122–  119/ 3انظر جمموع مؤلفات الشي   مد بن عبد الوأا      – (  112) 
 الثالثة والثالثونال 
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قامة احلجة عليه خ قال رمحه هللا تعاىل: وحنن نعلم أوجب له التوقا يف تكفريه خ قبل إ
ابلضتتتتتتتترورة خ أن النيب صتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتلم ا يشتتتتتتتترع ألحد خ أن يدعو أحداً من 
األموات خ ال األنبياء خ وال الصتتتتتاحلني خ وال غريأم؛ وال بلفظ االستتتتتتغاثة وال بغريأا خ 

و ابل،؛ بل نعلم: أنه  ى كما أنه ا يشترع ألمته: الستجود مليت خ وال إا ميت خ وحن
عن أذه األمور كلها خ وأن ابل، من الشتتتتترك خ الذد حرمه هللا خ ورستتتتتوله صتتتتتلى هللا 
عليه وستتتلم ولكن: لغلبة الهل خوقلة العلم آباثر الرستتتالة خ يف كثري من املتأخرين خ ا 
  ميكن تكفريأم بذل، خ ح  يبني ما جاء به الرسول خ  ا خيالفه خ انتهىال قلت: فذكر
رمحه هللا تعاىل خ ما أوجب له عدب إطالهل الكفر عليهم خ على التعيني خاصتتتتتتتتتتتة خ إال 
بعد البيان واإلصترار؛ فمنه قد صتار أمة وحده؛ ألن من العلماء خ من كفره خ بنهيه ،م 
عن الشتترك يف العبادة خ فال ميكن أن يعاملهم سثل ما قال؛ كما جرى لشتتيخنا:  مد 

خ فمنه إابا مسعهم يدعون زيداً   في ابتداء دعوته تعاىل خ  بن عبد الوأا  خ رمحه هللا
بن اخلطا : قال: هللا خري من زيد خ ارينا ،م على نف  الشتتترك خ بلني الكالب خ نظراً  
إا املصتتتتتتل ة خ وعدب النفرة خ وهللا ستتتتتتب انه أعلم؛ وصتتتتتتلى هللا على ستتتتتتيدن  مد خ 

 )113(وعلى لله وص بة وسلمال" أ أتال
 التعليق : •
قولته :"فتذكر رمحته هللا تعتاىل خ متا أوجتب لته عتدب إطالهل الكفر عليهم خ    أتمتل مع  .1

على التعيني خاصتتتتة خ إال بعد البيان واإلصتتتترار"  فلو مت البيان للواقع يف الكفر ، 
وأصتتتتتتتتر على كفره ، فهل يصتتتتتتتتهل أن يقال فعله كفر وأو اليكفر ، وإن قلنا  أبنه 

قول او الفعل ، فقطعا أو قاصتتتتتتتتتتر على اعتقاد كفر عينا من دون فصتتتتتتتتتتل بني ال
ابل، ، أما إقامة حد الردة عليه فهو من اختصتتتتا  القاضتتتت  الشتتتترعية بعد إقامة 
البينة الشتتتترعية ، واليقتل إال بعد االستتتتتتابة  فالشتتتتي  اإلستتتتالب وال غريه من أأل 

فيه  -ال  العلم جيعل إقامة حد الردة ألحد من الناس دون القاضتتتتتتتت  الشتتتتتتتترع  
إىل  أن أذا رأد لشتتتتتتتتي  اإلستتتتتتتتالب وليس أو  ل اتفاهل ، وأيضتتتتتتتتا ليس    إشتتتتتتتتارة

أومطردا عنده ،وإَّنا اعت  فيه زمنه  الذد بلغت فيه غربة اإلستالب أشتدأا ال قال 
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 احلق اإلستتتتتتتتالب بل  :" الالال  (5/  81)  الستتتتتتتتالكني مدارج يف  -رمحه هللا-ابن القيم
 منه غربة أشتد  اليوب أو  وأصت ابه  وستلم عليه  هللا صتلى  هللا  رستول عليه  كان  الذد
 فاإلستتتتتتتتالب معروفة مشتتتتتتتتهورة الظاأرة  ورستتتتتتتتومه  أعالمه  كانت  وإن  ظهوره أول يف 

 الناس"   بني الغربة أشد غرابء وأأله جدا غريب احلقيق 
في  "كمتا جرى لشتتتتتتتتتتتيخنتا:  متد بن عبتد الوأتا  خ رمحته هللا تعتاىل خ  أتمتل قولته : .2

خ فتمنته إابا مسعهم يتدعون زيتداً بن اخلطتا : قتال: هللا خري من زيتد   ابتدداء دعوتده
"  خ ارينا ،م على نف  الشتتتتتترك خ بلني الكالب خ نظراً إا املصتتتتتتل ة خ وعدب النفرة 

قوله يف ابتداء دعوته ، فالدعوة مرن سراحل ،  -فدعوة غري هللا شتتترك قطعا ،  
فف  البداية كان أذا  جة ، مث صترح بكفر الرؤوس على التعيني ، مث صترح بكفر 

أن الشتتتي  أو احلاكم الشتتترع    -1:   وي ا أن تسددتحضددر أموراأتباعهم ، 
أنه أطلق ابل، على   -2  ن له والية شتتتتترعية فهو ميل، الصتتتتتالحية الشتتتتترعية  ال

أنس هاربونه وقد أقيمت عليهم احلجة مرارا وتكرارا وأم يصتترون على شتتركهم ، 
أنه يعذر من وقع يف نواقض اإلستتتتتتالب بستتتتتتبب   -3ومينعونه من نشتتتتتتر التوحيد ال 

وا يكفر    ؟أؤالء    جهلهم رغم أ م قتتد وقعوا يف كفر ظتتاأر  ،فتعرف ملتتاابا كفر
د االستتتغاثة بغري هللا من قبل شتتخص معني ا يصتترح أنه رغم وجو  -4ال      ؟أؤالء

 بكفره ال
 يف منهاج–رمحه هللا  –  قال الشدددديخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن آل الشدددديخ •

 وإحجاماً  توقفاً   الناس  أعظم من هللا رمحه   مد  الشتتتتتتي    (98-97/  1)   التأستتتتتتيس
  القبور  أأل  من  هللا  غري   يدعو  الذد  الاأل  بتكفريه  جيةب  ا  أنه  ح   إطالهل الكفر،  عن
 بعض يف  قال  اتركها، يكفر  الأ احلجة ويبلغه  ينصتتتتتت ه من له  يتيستتتتتتر ا  إابا غريأم  أو

 الدين إخال   إىل  بدعوته نتقدب ح   الكواز  قبة يعبد من نقاتل ال  كنا  وإابا:  رستتتتتتتائله
 موحدًا؟" مؤمناً  كان  وإن إلينا يهاجر ا من نكفر فكيا هلل،

 يقرر:  –هللا  رمحه–الشي  :  التعليق •
أن القتتال   -2أن إمتاب التدعوة يعتذر التاأتل التذد ا تقم عليته احلجتة ال    -1

 أن الذد يقوب بذل، أو وا األمر ال -3اليكون إال بعد البيان ال    
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 رأيت  وقد  (:469-467/    1) النجدية  األجوبة يف  الستنية  وقال أيضتا يف الدرر •
 المعة اعتةال قد ابألحستتتتتاء،  املارقني،  أشتتتتتباأكم، من  رجلني  وستتتتتتني،  أربع ستتتتتنة

 حجتكم،  جنس  من  وحجتهم  املستتتتتتتتلمني،  من  البالد  تل، يف   من  وكفرا والماعة،
 يكفر ا  ن وأمثاله، أو  وخيالطونه، فريوز،  ابن  جيالستتتتتون األحستتتتتاء أأل:  يقولون

  يقبلها، وا  مد، الشتتتتتتتتتي    دعوة  رد  الذد  جده، بتكفري  يصتتتتتتتتترح  وا  ابلطاغوت،
 ومن;    ابلطاغوت  يكفر  ا  ابهلل،  كافر  فهو  بكفره،  يصرح  ا ومن:  قاال     الوعاداأا
 يرتتب ما  الضتتتتتتتالتني،  الكااببتني  املقدمتني  أاتني على  ورتبوا;   مثله  فهو  جالستتتتتتته،

 أمرأم،  إا  فرفع  الستتتتتتتتتتتالب،  رد  تركوا  ح   األحكتتاب،  من  الصتتتتتتتتتتترهتتة  الردة  على
 الشتي   عقيدة  على  أ م: أوال  فةعموا;  القول  ،م  وأغلظت  وكددكم،  فأحضتركم،

 وأدحضتتتتتتتت  شتتتتتتتبهتهم،  فكشتتتتتتتفت  عندأم، رستتتتتتتائله  وأن  الوأا ، عبد بن  مد
 الاجمللس يف  حضرين سا ضاللتهم،
 أمجع  ستتا  إال  يكفر  ال  وأنتته  واملتتذأتتب،  املعتقتتد  أتتذا  من  الشتتتتتتتتتتتي    ب اءة  وأخ كم

 أو  ورستتتتتتله، هللا آبايت  والكفر األك ،  الشتتتتتترك من فاعله تكفري  على  املستتتتتتلمون
 ودعاأم  الصاحلني،  عبد  من  كتكفري   املعت ،  وبلوغها  احلجة،  قياب  بعد  منها،  بش ء
 واإل،يتة،  العبتادات،  من  خلقته،  على  يستتتتتتتتتتتت قته  فيمتا  لته،  أنتدادا  وجعلهم  هللا،  مع

 املقلتتدة،  املتتذاأتتب  أأتتل  من  طتتائفتتة  وكتتل  واإلميتتان،  العلم  أأتتل  عليتته  جممع  وأتتذا
  الردة  يوجتتب  ومتتا  حكمهتتا،  فيتته  يتتذكرون  عظيم،  ببتتا   املستتتتتتتتتتتتتألتتة  أتتذه  يفردون

 بكتا  املستتتتتألة، أذه حجر ابن  أفرد وقد;   الشتتتتترك  على  وينصتتتتتون  ويقتضتتتتتيها،
 الاإلسالب بقواطع اإلعالب: مساه
 حلقا مث  ،ما،  ظهر احلق  أن وزعما  والندب،  التوبة  املذكوران،  الفارستتتتتتتيان  أظهر وقد

 سكاتبة املستتتتتتتتتتتلمني، أئمة تكفري   عنهم وبلغنا املقالة،  تل،  إىل وعادا ابلستتتتتتتتتتتاحل،
 ابهلل  نعواب  املستتلمني،  مشتتاي    من  كاتبهم  من خالش من  كفروا  بل  املصتتريني،  امللوك
 الالكور بعد واحلور ا،دى، بعد الضالل من
 يف  كالكالب  البا ،  أذا  من مستتتتتتتتتائل يف   وخضتتتتتتتتتتم  أذا،  من  حنو  عنكم  بلغنا وقد

 من ابل، وحنو  وا،دااي، األموال  وبذل واملكاتبات،  واملصتتتتتتتتتتاحلة  واملعاداة، املواالة
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  البوادد،  عنتد  هللا أنةل  متا  بغري  واحلكم  والضتتتتتتتتتتتالالت، ابهلل  الشتتتتتتتتتتترك  أأتل  مقتالتة
  الفهم  رزهل   ومن  األلبتا ،  ابود  من  العلمتاء  إال فيهتا  يتكلم  ال  الفتاة،  من  وحنوأم

 الاخلطا  وفصل احلكمة وأويت هللا، عن
  جيوز ال  كلية،  عامة أصتتتتتول ومعرفة  قدمناه، ما  معرفة  على  يتوقا أذا يف  والكالب
  فتمن  تفتاصتتتتتتتتتتتيلهتا،  وعن  عنهتا  وأعرض  جهلهتا،  ملن  وغريه،  البتا ،  أتذا  يف   الكالب
 من به هصتتل  وتفاصتتيله، اخلطا ،  مواقع سعرفة  العلم، وعدب واإلطالهل، اإلمجال
 وهول  األابأان،  ويشتتتت  األداين، يفستتد ما هللا، عن الفقه وعدب  واخلطأ،  اللبس،
 والقرلن السنة فهم وبني بينها،

أن اخلطأ يف فهم دعوة الشتتتتتتتتتتي    -1يقرر:   –هللا    رمحه–الشتتتتتتتتتتي  :   التعليق •
أن أذا الفهم خطأ   -2 مد بن عبد الوأا  يف مستتتتتتتتتتألة التكفري ،  أمر قدمي ال  

 على  املستتتتتتلمون أمجع سا  إال يكفر ال  قطعا ، وأن احملكم من دعوة الشتتتتتتي  ،  أنه
 بعد منها، بشتتتت ء  أو  ورستتتتله، هللا آبايت  والكفر األك ،  الشتتتترك من فاعله تكفري 
أن مستتتتتتتتتتتألتة الوالء وال اء ، واحلكم بغري متا    -3املعت  ال    وبلوغهتا  احلجتة،  قيتاب

أن سبب اخلطأ يف ابل، أو الهل   -4التكفري ال   أنةل هللا أعظم املسائل يف منشا
أن اخلوض يف تل، املستائل الكبرية خا  أبأل الرستو  من العلماء  ن   -5ال   

وتفاصتتتتيله ال  ويف ابل، قال الشتتتتي    اخلطا ، ومواقع  يعرف األصتتتتول  الكلية  ،
 واالبتداع   الهل أأل  خمالفة يف   واالتباع  احلق أأل ستتليمان  بن ستت مان يف منهاج

 معرفة وال ،م  علم ال  الذينخ احلمقى  الصتتتتتتتعافقة  الهلة ،ؤالء فيقال  (:20/    1)
 شتتتتتتتتتتتي    كالب  النتتاس  على  يقرؤون  التتذينخ  األحكتتاب  ومتتدارك  األمور  حبقتتائق  لتتديهم

 األمور  وتوقيع اخلطتا   مواقع يفهمون ال  وأمخ الوأتا  عبتد  بن   متد  اإلستتتتتتتتتتتالب
 واملشتتاي خ  البدو يف  الشتتي    قول أذاخ  نعم:  قائلهم  يقول حيثخ  عليه أ   ما  على
 الويقولون يقولون اليوب
 من معهم ليس  كفار  قوب يف   الناس  على  تقرءونه  الذد الشتتتي   كالب  إن:  ،م فيقال

 وينقادواخ شتتتترائعه  ويلتةمواخ اإلستتتتالب يف  يدخلوأا  أن  قبل  وابل،خ شتتتت ء  اإلستتتتالب
  يقول  فال   اإلستتتتتتتتتتتالب  يف   دخو،م  بعتد  وأمتاخ  ونواأيته  زواجره  عن  وينةجرواخ  ألوامره
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  أخبث  أذه ومقالتهخ وورعا  دينا  وأقلهم  أأله محار من  أضل  أو من  إال  فيهم  ابل،
  "الاإلسالب س ض يكفرو م وأؤالءخ ابلذنو  يكفرون الذين اخلوارج  مقالة من

مث إن القول قد "(:  371/    8الدرر الستتنية يف األجوبة النجدية )أيضتتا يف قال و  •
يكون ردة وكفرًا، ويطلق عليتته ابلتت،، وإن كتتان مث متتانع من إطالقتته على القتتائتتلال  

 عليه  هللا صتتلى  النيب  يعنفه  ا النفاهل،  إىل  ونستتبه  قال، ما حلاطب  عمر قال  الالالوملا
  ال مانعاً" أناك أن أخ ه وإَّنا وسلم،
أن من صتتدر عنه قول الكفر أو فعل الكفر صتتهل إطالهل أذا الوصتتا  :   التعليق

عليته فيقتال أبنته كفر هبتذا القول ، أو هبتذا الفعتل ، رغم أنته حقيقتة الينطبق عليته أتذا 
الوصتتا ؛ لوجود مانع من املوانع ، فمن أطلق احلكم على املعني بناء على ماظهر له 

ومن ُأطِلق عليتته احلكم معتتذور   ، فهو معتتذور ؛ ألنتته حكم بنتتاء على متتا ظهر لتته  ،
كتذلت، ؛ لوجود املتانع ، ولكن تطبيق أحكتاب الكفر عليته من جهتة القتتل وحنو ابلت، ، 

 اليكون إال بعد الت قق من الشروط ، وانتفاء املوانع  ن له الصالحية الشرعية  ال

 خمالفة يف  واالتباع  احلق أأل يف منهاج قال الشددديخ سدددليمان  بن سدددحمانو  •
  يقولون  اليوب  واملشتتتتتتتتتتتتاي  :  قولتته  الالالوأمتتا(:21-20/    1)  واالبتتتداع   الهتتل  أأتتل

 ظتتتاأره  من  نكفر  ال  يقولون  اليوب  املشتتتتتتتتتتتتتاي    نعم:  نقول  أن  فتتتالوا خ  ويقولون
 أأتتل  أظهر  بني  أم  التتذين  البتتاديتتة  أأتتل  مجيع  على  الكفر  يطلقون  والخ  اإلستتتتتتتتتتتالب
 غري  يعبد كمن  كافر؛  فهو  منهم  الكفر  وصتتتتتا به  قاب  من:  يقولون وإَّناخ اإلستتتتتالب

 حكمهم  أن  ويرىخ  الطواغيت  إىل  يت اكم أوخ  املخلوقني من أحدا به  ويشتتركخ  هللا
  ينكر أوخ  ورستتتتوله هللا  بدين يستتتتتهةئ  أوخ  ورستتتتوله  هللا  حكم  من  وأفضتتتتل أحستتتتن
 من خيرج  ا وغريأا املكفرات  من  ابكرن  الذد الوصتتتتتتتتا  أذا به قاب فمن  الالبعث
 عبد بن  مد اإلستتتالب شتتتي   ابل،  ابكر  كماال  كافر  فهو:  حاضتتترة أو  ابدية يف  امللة

 أد  يف  بته هللا  نتدين التذد  أو وأتذا_ تعتاىل هللا  رمحهم_ العلمتاء  من وغريه الوأتا 
 الحاضرة أو كانت  ابدية

أتذا تكفري ابلنوع ، أن من قتاب بته وصتتتتتتتتتتتا الكفر فقتد كفر ، وأمتا اعتقتاد   :   التعليق
 لخركفره ، وتطبيق أحكاب الكفر عليه فشأن 
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الوهاب • بن عبد  بن محمد  الشيخ عبدة  الدرر  قال    األجوبة   يف  السنية  يف 
 (: 275- 273/   10) النجدية

  اإلميان   وأصول  اخلمس  اإلسالب  قواعد  وإقامة  التوحيد،  على  مات  عمن:  الثالث  املب ث
 دعائه   يف   بنبيه  ويتوجه  ربه،  دعا  إابا  الدعاء  يف   ويتوسل  وينادد،  يدعو  كان  ولكنه  الستة،
 حكمهم؟  كيا   وغباوة،  منه جهال  أو ابكرنمها، الذين  احلديثني على معتمدا

  بينه   الفرهل   وبينا  به،  واالستغاثة  امليت  سؤال  على  الكالب  قدمنا  قد:  يقال  أن  فالوا ،
 وتفريج   احلاجات،  قضاء  يف   به  واالستغاثة  امليت  سؤال  وأن   الدعاء،  يف   به  التوسل  وبني

 والدعوات  اإل،ية،   الكتب  واتفقت  ورسوله،  هللا  حرمه  الذد  األك    الشرك  من  الكرابت،
 الومعاداته منه وال اءة  فاعله، وتكفري  حترميه  على النبوية،
  عليه  تقوب  ح   بذل،،  املعني  الشخص  يكفر  ال  الهل،   وغلبة  الفرتات  أزمنة  يف   ولكن
  فمابا   ورسوله؛  هللا   حرمه  الذد  األك    الشرك   أو  أذا  أن   ويعرف  له،  ويبني   ابلرسالة،  احلجة
 فهو  شركه  على  أصر  مث  النبوية،  واألحاديث  القرلنية،  اآلايت  عليه  وتليت  احلجة،  بلغته
  ال   ولكن  كفر،  فعله  فالاأل  ابل،؛  على  ينبه  وا  منه،  جهالة  ابل،  فعل  من  خبالف كافر،
  كفر،   فقد  شركه  على  أصر  مث  احلجة  عليه  قامت  فمابا  إليه،  احلجة  بلوغ   بعد  إال  بكفره  هكم
 ابألصول   ويؤمن  ويةك ،  ويصل   هللا،  رسول    مدا  وأن  هللا،  إال  إله  ال  أن  يشهد  كان  ولو

 الالستة
  طويلة؛   مدة  من  األمساع،  ومأل   واباع،  وشاع   أمره  ظهر  قد  إليه،  ندعو  الذد  الدين  وأذا
  وا  وأموالنا،  دماءن  واست لوا   وقاتلون،   عنده،  وعادون  وخرجون،  بدعون،   الناس  وأكثر 
 أحدث  وما  بغريه،  واالستغاثة  هللا،  غري   دعوة  عن  والنه   التوحيد،  جتريد   سوى  ابنب  لنا  يكن
  الاإلنكار بعد وأقروا   أابعنوا، ابل،  فعند  وقهروا، غلبوا ح   واملنكرات، البدع  من

  عليه  تقوب  ح   أن الشخص املعني الذد وقع يف الشرك األك  اليكفر ،  -1  :  التعليق
أن من وقع يف الشرك األك  اليصهل    - 2ابلرسالة ويصر على ابل، بعد البيان ال    احلجة

أن أذا التفصيل أو    -3إطالهل الكفر عليه ، ولكن يقال فعله كفر ، وليس بكافرال   
 هللا ال  حقيقة دعوة الشي   مد بت عبدالوأا  رمحه
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  نكل  فهذا  عنادا،  ال  جهال   الشرك  يفعل  وأو  مات،  من  وأما  275وقال رمحه هللا      •
 من  كثريا   ألن  وابل،  له،  واالستغفار  عليه،  والرتحم   له،  الدعاء  ينبغ   وال  هللا،   إىل  أمره

 احلجة،   عليه قامت فقد القرلن، بلغه من: يقولون العلماء
أن املسألة   - 2أن من مات على الكفر وأو جاأل ا جيةب بكفره ال     - 1   :  التعليق

أن عدب مشروعية الدعاء له والرتحم عليه مب  على اخلالف يف    -3من مسائل اخلالف ال  
 املسألة ال

 (: 236- 234/   1) النجدية األجوبة يف  السنية وقال أيضا يف الدرر  •
يلاه من تقريرمم وقطعكم  في أن  :  له  واإلابعان   احلق   قبول  عن  منفر   قائل  قال  فمن

من قال: يا رسول ة  أسمل  الشفاعة  أنه مشرك مهدر الده  أن يقال  
 مندو ،   ابل،  أن  املعت ين  علمائهم  لتصريهل   املتأخرين،  سيما  وال   بكفر غالا األمة 

  سذأب،   ليس  املذأب  الزب   ألن   يلةب،  ال :  قلت!  ابل،  يف   خالا  من  على   الغارة  وشنوا
  احلديث   ورد  كما  العلو،  جبهة  قلنا  وإن  جمسمة،  نكون  أن  يلةب  ال  ابل،   ومثل  مقرر،  أو  كما
    البذل،
  ووض ت   لل ق،  دعوتنا  بلغته  من  إال  نكفر  وال  خلت،  قد  أمة  تل،:  مات  فيمن  نقول  وحنن
  يصرون  اليوب، نقاتلهم  من  كغالب  معاندا،  مستك ا  وأصر  احلجة،  عليه  وقامت  احملجة،  له

;   واحملرمات  الكبائر  أبفعال  ويتظاأرون  لواجبات،  فعل  من  وميتنعون  اإلشراك،   ابل،  على
  والتأليب   ابكر،  من  سواد   ولتكثري   به،   ورضاه  حاله،   أذه  من  ملناصرته  نقاتله   إَّنا   الغالب  وغري 
  عصمتهم  لعدب  معذورون،  خمط ون  أب م  مضى  عمن  ونعتذر  قتاله،  يف   حكمه  حين ذ  فله  معه،
     قطعا  نوع  ابل، يف  واإلمجاع  اخلطأ، من
  بن  عمر كمثل  منه، خري  أو من غلش  فقد يغلش، أن بدع  وال غلش، فقش الغارة شن ومن

  ابل،  يعرف   ابل،،  غري   ويف   املهر،   مسألة  يف   رجع   املرأة   نبهته  فلما  عنه  هللا   رض    اخلطا 
  فيهم   سار  أظهرأم،  بني  وسلم  عليه  هللا  صلى  ونبينا  مجع،  وأم  الص ابة  غلش   بل  سريته،  يف 

 الأنواط ابات  ،م  كما  أنواط ابات  لنا اجعل: فقالوا نوره،
  كالب  على  واطلع  األدلة،  حرر  فيمن  القول  فما   انتبه،  نبه  فلما   ابأل،  فيمن  أذا:  قلت  فمن

  ابكر،  ملن  نعتذر  أن  مانع  وال:  قلت  مات؟  ح   ابل،  على  مصرا  واستمر  القدوة،  األئمة
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  عن   يناضل  من  لعدب  خط ه،   على   استمر  وإن   خمطئ،   أنه  تقدب  ملا  وال   كافر،  إنه: نقول  وال
  احملجة؛   له  وض ت  وال   احلجة،  عليه  تقم  فلم   وسنانه،  وسيفه  بلسانه  وقته،  يف   املسألة  أذه
  رأسا،   ابل،  يف   السنة  أئمة  كالب  أجر  على   التواطؤ  املذكورين  املؤلفني  زمن  على   الغالب  بل
  عن   أصاغرأم  تنهى  أكابرأم  يةل  وا  قلبه،  يف   يتمكن  أن  قبل  عنه،  أعرض  عليه  اطلع  ومن
  هللا   شاء  من  إال  ابل،  من  ش ء  قلبه   يف   وقر   ملن  قاأرة   امللوك   وصولة  ابل،،   يف   النظر   مطلق
 ال منهم
  طالب   أيب  بن  عل    املؤمنني  أمري   منابذة  -   عنهم  هللا  رض   -  وأص ابه  معاوية  رأى  وقد  أذا
 ابل،  يف   واستمروا  ابإلمجاع،  خمط ون  ابل،  يف   وأم  احلر ،   ومناجةته  وقتاله،   عنه  هللا  رض 
  أثبتوا   بل  تفسيقه،  وال  بل  إمجاعا،  منهم  أحد  تكفري   السلا  من  أحد  عن  يشتهر   وا  اخلطأ،
 ال السنة أأل عند مشهور  ابل،  أن كما  خمط ني،  كانوا  وإن االجتهاد، أجر  ،م

ديانته  وشهر ص حه  وعلم ورعه   كذل،  وحنن بكفر من صحت  نقول    
وضهده  وحسنت سيرته  وبلغ من نرحه األمة  ببال نفسه لتدريس العلوه  

مابن    ،النافعة  والت ليف فيها  وإن مان مخطئا في هاه المسملة أو غيرها
  بكتبه،  نعت   و،ذا   علمه،   مسة  ننكر   وال  املنظم،   الدر   يف   كالمه  نعرف  فمن   ، ح ر الهيتمي

 علماء   مجلة  من  ألنه  نقل  إابا  نقله  على   ونعتمد  وغريأا،  والةواجر،  األربعني،  كشرح
 الاملسلمني

  إىل  امليل عن  خال ابإلنصاف، متصا  وأو وعلم، عقل له من خماطبني  عليه، حنن ما أذا
  وعادته،   مألوفه  لةوب   شأنه  من  وأما  قال،  من  إىل  ال  يقال،   ما  إىل   ينظر  واالعتساف،  التعصب
 َعَلى  َوِإنَّ   أُمَّةٍ   َعَلى  لاَبَءنَ   َوَجْدنَ   ِإنَّ : }فيهم   هللا   قال  من  فقلد  حق،  غري   أو  حقا،  كان  سواء
 { ُمْقَتُدونَ  لاَثرِِأمْ 

أن من لوازب دعوة الشي   مد بن عبد الوأا  تكفري غالب األمة ليس   -1   التعليق :
أن القتال والتكفري أو للمعاند املصر على    -2بالزب ، وا يقل به الشي  ، وا يلتةمه ال    

الكفر الذد حار  الدعوة ، وامتنع عن إقامة الواجبات ،  رغم البيان وإقامة احلجة ال    
   - 4ار املخالا أو  ج دعوة الشي   مد بن عبد الوأا  ال أن أذا النهج يف إعذ -3

 ابكر َّناابج على أذا الفهم عن السلا ال 
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 السنية   يف الدرر   -رحمه ة -قال الشيخ  عبد ة بن عبد الرحمن أبا بطين  •
   في حكم تكفير المعين  ( 418-417/ 13)  النجدية الكتب يف 
  هللا غري  بعبادة الشرك مثل كفر،  أنه على العلماء وإمجاع  والسنة  الكتا  عليه دل "الذد

 سن  أبس  وال   الكفره  يف   ش،  ال  فهذا  جنسه،   أو  النوع   أذا  من  شي ا  ارتكب  فمن  سب انه،
  يذكرون   الفقهاء  أن :  أذا  يبني   الفعل،  هبذا   فالن  كفر:  تقول  أن   ابل،،  من  شي ا  منه  حتققت

 من:  بقو،م  البا   أذا  ويفتت ون   كافرا،   املسلم  هبا  يصري   كثرية،   أشياء   املرتد  حكم  اب   يف 
   ال معني  مع  تكون  إَّنا  واالستتابة  قتل،  وإال   ات   فمن  يستتا   أنه  وحكمه  كفر،   ابهلل  أشرك
;  العظيم   ابهلل  كفرت:  قال;  خملوهل   القرلن  إن:  الشافع   عند  البدع  أأل  بعض  قال  وملا

 كفر  وأو  هللا،  غري   بعبادة  الشرك:  الكفر  أنواع   وأعظم    الكثري   املعني  تكفري   يف   العلماء  وكالب
و  مانع من تكفير من اترف بال   مما أن من ضنى قيك:    املسلمني،  ممجاع 

    ف ن ضان  ومن رابى: قيك: ف ن مراب. 

 تكفريه،  من  إنسان  وامتنع  احلجة،  عليه  وقامت  الكفر،   إنسان  من  ظهر  إابا :  قول،  وأما
: املعلوب  ومن;  األك    الشرك  عندأا  يقع  الأ  املشاأد،  أذه  أأل  حال  إىل  تشري   فكأن،

  قال   هللا،   دون  من  عبد  ما   كل   وأو  ابلطاغوت،  يكفر  ح    إنسان،   إسالب  يصهل   ال   أنه
 احلديث  ويف {ال  اْلُوثْتَقى  اِبْلُعْرَوةِ   اْسَتْمَس،َ   فَتَقدِ   اِبّللَِّ   َويُتْؤِمنْ   اِبلطَّاُغوتِ   َيْكُفرْ   َفَمنْ : }تعاىل

والكفر    ؛"  ودمه   ماله  حرب   هللا،  دون  من  يعبد  سا  وكفر  هللا،  إال  إله  ال  قال  من: "الص يهل 
 بال : البراءة منه  واعتقاد بط نه. 

ص ة إطالهل وصا الكفر على من   -2  ال   أن أذا من التكفري ابلنوع   -1   :التعليق
أن أذا منفصل عن مسألة   - 3وقع فيه أبن يقال أو كافر بعد قياب احلجة والبيان ال   

أن معىن التكفري أو ال اءة من الكفر وفاعله حيث قال أبن معىن   -4االستتابة والقتل ال  
 البراءة منه  واعتقاد بط نه. الكفر سا يعبد من دون هللا أو 

 لشيخ محمد بن إبرهيم  ارابعا:  
 (: 74-73/  1)  والرسائل قال الشي  رمحه هللا يف جمموع الفتاوى •
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 أَبشياء   أؤالء  ويستدل   الأَبدا   املعني  يكفر  ال:  يقول  من  الناس  من :  املعني  تكفري   "مسأَلة
  كفره   على  القرلن  نص  من  إال  يكفرون  ال  وَأظنهم      فهمها  يف   غلطوا  تيمية  ابن  كالب  من

  على   يطبق  وال(  املرتد  حكم )  اب    يدرسال  َأحد  كل   بتعيني  جت ء  ال   والنصو ال  كفرعون
 ال بشرط يطبق بل  ك ى،  وجهالة عمياء ضاللة أذه َأحد،

  عليه  تقوب  ح   يكفر   فال   دليلها  خيفى قد  الأ   اأَلشياء  يف   املعني  تكفري   يف   توقفوا  الذين  مث
 سواء  كفر  الكايف   ابلبيان   احلجة  له  ُأوض ت  فمابا  والداللة   الثبوت   حيث   من  الرسالية   احلجة
 علم  ما  وَأما  العناد  عن  كله  الكفار  كفر  ليس   وأَنكر،  فهم  َأو  فهمت،   ما  :قال  َأو  فهم،

 يف   سواء  تعريا  إىل   هتاج  وال  ابل،  سجرد  يكفر  فهذا  وخالفه  به  جاء  الرسول  َأن  ابلضرورة
 الابإلسالب عهد حديث يكن ا ما الفروع   َأو األصول

بعينه     أذا    -1:  التعليق الوصا املذكور كفر  فيه  التكفري ابلنوع  ، فمن حتقق  من 
أن تكفري املعني واجب بشروطه   -2،ولكن تطبيق أحكاب الكفر على املعني شأن لخر  

  ن أو أأل لذل، ، وأتمل التطبيقني التاليني: 

ال •    (:   187-186/    12)رمحه هللا  –للشي     رسائل  الفتاوى و جاء يف جمموع 
بن  " إىل  من  مد  برقم  الالال إبراأيم  منكم  الواردة  املعاملة  على  أطلعنا    47فقد 

اخلاصة معرتاف سعد بنالالالالالبسب الدينخ واملثبت إعرتافة    1381/ 5/1واتري   
يثبت لدى فضيلته ما   الك ى سكة املكرمة خوأنه ا  لدى فضيلة رئيس احملكمة 

لقاض  املستعجلة قامه حد الردة بقتل سعد املذكور خ ويرى أحالته إىل اإيوجب  
ونفيدكم أننا ابطالعنا     األوىل للنظر يف موضوع تعةية سعدال إىل أخرة ما ابكرهال

على أوراهل املعاملة وعلى كتابة فضيلة رئيس احملكمة ا يظهر لنا ما يوجب على  
؛ إاب أنه ا يصرح بسب اإلسالبخ واَّنا سب دين ابل، الرجل   سعد أقامه حد الردة 
أرا  أنه  الرجل ردخ وأذا هتمل  تدين  أن  تدرا ابلشبهاتخ وهبذا  دءد  خ واحلدود 

 أماال  وجيها  عليه  الالزب  التعةية  لتقرير  املستعجلة  تكون أحاله املذكور إىل القاض 
 ال هفظكم  وهللاال السجن يف  له مض  سا يكتفِ   فانه سجنه
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مت إثبات    -3أن ظاأر ابل، كفر ال     -2أن الرجل املذكور سب الدين     -1   :التعليق
أن تطبيق    -5أن حد الردة ا يقم عليه لوجود الشبهة ال     -4ابل، على املذكور ابلبينة ال  

 أحكاب الكفر ألأل االختصا  دون غريأم ال 

 من   (:   188-187/    12)رمحه هللا  –للشي     رسائل  ال فتاوى و جاء يف جمموع ال •
 لعنه  من  منه  صدر  وماالالالالالالالال  بن  معوض  خبصو  مسألة  الالال  إىل  إبراأيم  بن   مد
قرراوه  املهدد،  بن   مد  دين   تعةيةاً،  أسواط  عشرة  جلده  من   حقه  يف   وما 

  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال بذل،  إالحاطة  منا  وطلبكم   واستغفاره،  تويته  مث  وإستتبابته،
 سب  أو  مسلم   املهدد   مد  أن   واحلال  املهدد  بن   مد  دين   سبه   أن   ونفيدكم 
 وعليهال  ابهلل   والعيااب  ارتداد  عليكم  خيف   ال  كما   الدين  وسب  اإلسالم ،  للدين

،  وأمره  املذكور،   احضار  أجرىتم   ما  على  عالوه  فيلةمكم    النطق  مث  مالغتسال 
 موجب  عن   إالقالع   من:  الثالثة  بشروطها  أخباره  بعد  التوبة  وجتديده  ابلشهادتني ،

 عنه  ابكرته  ملا  ونظراً ال  إليه  العودة  عدب  على   والعةب  منه،  صدوره  على  والندب  إالمث،
    "الهللا   وفقكمال تعةيةاً  عليه قرراوه سا فيكتف  منه صدر ما سدلول جاأل أنه من
أن    -2أن الرجل املذكور سب دين شخص معني  ن يدين اإلسالب     -1   :التعليق

أنه قد مت   -4أنه كفر بذل، عينا ، فانطبق وصا الكفر عليه ال   -3ظاأر ابل، كفر ال  
  - 6أن حد الردة ا يقم عليه رغم ثبوكا لتوبته  ال     - 5إثبات ابل، على املذكور ابلبينة ال  

 ن غريأم ال أن تطبيق أحكاب الكفر ألأل االختصا  دو 

  -رحمه ة-: من أقوال الشيخ ابن باضخامسا
:  "اليقول أحد من املستتتتتتلمني -هللا تعاىل رمحه–الشتتتتتتي  عبد العةية ابن ابز  قال -1

 ال  )114(فال يقوله إال جاأل" رأنه البد من االعتقاد ح  يكف

 :  التعليق

 

 من شرحه لكشا الشبهات / الشريش الثاين/ الوجه األول/ تسجيالت ال دين اإلسالمية  –  (114)
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أن بعض املكفرات   واملعىنالنص جتاء جوااب ملن قتال أبنته الكفر إال ابإلعتقتاد،    وأتذا •
، أو سجرد الفعل، لقولالتكفري فيها:  االعتقاد، بل قد يكفر سجرد ا  طليس من شتتتر 

ولو ا نعرف االعتقاد الذد صتتتتتتتاحب الفعل أو القول، وأذا من قبيل التكفري ابلنوع  
 كما سبق أن ابكر من األمثلة يف املقدمة الثالثة من أذا املب ثال

لته التدليتل    وبنيأقيمتت عليته احلجتة،    إابالكتافر فهو مثلته،  :  ومن ا يكفر اوقتال -2
فأصتتتتتتر على عدب التكفري، كمن ال يكفر اليهود أو النصتتتتتتارى أو الشتتتتتتيوعيني أو 

 ( 115)حنوأم  ن كفره ال يلتبس على من له أدة بصرية وعلم االأت

 : التعليق
تقتاب عليته احلجتة ويبني لته  -1من التكفري ابلنوع فيمن ا يكفر الكتافر بقيتدين:   أتذا •

املكفر  تا اليلتبس على   الفعتلأن يكون    -3أن يصتتتتتتتتتتتر على املختالفتة    -2التدليتل  
 أحدال

 ال )116(بعينه" كفر: "إابا وجد الكفر من شخص  وقال -3

التوحيد ليس فيها عذر ماداب موجودا بني املستتتلمني ويستتتمع قال هللا   أمور:"وقال -4
  فهذاويستتغيث هبا أو يستب الدين   وروقال رستوله وال يباا وال يلتفت ويعبد القب

  )117(كافر يكفر بعينه كقول، فالن كافر"أأت

 :  التعليق

من التكفري ابلنوع: أن من ثبتت منته ابلت، القول أو الفعتل جتاز أن يُعتقتد كفره بعينته،  أتذا
سعىن:  أنتته جيوز إطالهل الكفر على الشتتتتتتتتتتتخص املعني إابا ثبتتت أن متتاقتتالتته، أو فعلتته من 

 

 ( ال 418/ 7جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة )  -115
 من شرحه لكشا الشبهات / الشريش الثاين/ الوجه األول/ تسجيالت ال دين اإلسالمية  –  (116)
 10-9/ 3انظر كتا  الدعوة / الفتاوى ج –  (117)
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، أمتا تطبيق أحكتاب الكفر األخرى   الكفر املخرج من امللتة، فيجتب ال اءة منته ومن فعلته
 الفشأن لخر 

ماتقدب يف األمثلة الستتتتتتتابقة ليس ألحد من الناس  أن يستتتتتتتتدل هبا على جواز على   وبناء
رمحه -تطبيق أحكاب الكفر على املعني ؛فمن تل، النصتتتتتتتتتتو  املطلقة قد قيدأا الشتتتتتتتتتتي  

 مواضع متعددة منها:    يف   -هللا

قال: "أظهر األمور الشتتتتتتتترك، فال يعذر من أظهر الكفر بني املستتتتتتتتلمني ومن بلغه  أنه •
   )118(يقتل ح  يستتا " والالقرلن، 

 : التعليق

قيد تطبيق حكم القتل ابالستتتتتتتتابة، واالستتتتتتتتابة التكون من أفراد الناس، بل من  فقد -
 هللا  قال ويستتتمع املستتتلمني  بني  كانقال يف موضتتتع لخر: " من   حيثقبل وا األمر،  

  فهذا الدين يستب  أو  هبا ويستتغيث  القبور ويعبدخ   يلتفت  وال  يباا والخ    رستوله وقال
وعلى و ة األمور من حكاه المسلمين ،  كافر  فالن  كقول،خ    بعينه  يكفرخ  كافر

 يستتتت ل أوخ    ابلدين يستتتتهةئ من وأكذاخ   كافرا  قتل وإال ات   فمن  أن يسدددتتيبوه
القوانين  خ    حالل  اخلمر  أو  حالل  الةة  يقول  كتتتتتتأن:   هللا  حرب  متتتتتتا تحكيم  أو 

خ   هللا حكم من  أفضتتل أنه  أوخ   حالل هللا  أنةل  ما بغري   احلكم  أوخ   الوضددةية ح ل
فددالواتددا على مددك حكومددة خ    ابلتت،  من  ابهلل  نعواب  اإلستتتتتتتتتتتالب  عن  ردة  أتتذه  كتتل

إسدددد مية أن تحكم بشددددر  ة ت وأن تسددددتتيا من وتد منه ناق، من 
  ( 119)"نواق، امس ه من رعيتها فإلن تاب وإ  وتا قتله

 تطبيق األحكاب يكون من قبل احلاكم الشرع  بناء على حكم شرع ال فقدقررأن 
حكم من يصتتتتتتتر على عدب تكفري اترك الصتتتتتتتالة، أو   وما:"الالال-رمحه هللا-وستتتتتتت ل -5

أتذا   إن:  ) التذبهل، النتذر، املتدد ( ويقول:   مثتلتكفري من أييت أبفعتال شتتتتتتتتتتتركيتة  
 

 حه لألصول الثالثة / الشريش األول/ الوجه األول/ تسجيالت ال دين اإلسالمية من شر  –  (118)
 ( 232/ 9جمموع فتاوى ابن ابز )   -119
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: فأجا  ( 120)؟العمل شرك ولكن فاعله ال جيوز أن نطلق عليه كلمة الكفر بعينه
من ترك الصتتتتالة من املكلفني الكفر األك  يف أصتتتتهل قوا العلماء وإن ا  حكم"  

يعتقتد ابلت، أو؛ ألن االعتبتار يف األحكتاب ابألدلتة الشتتتتتتتتتتترعيتة ال بعقيتدة احملكوب 
عليهال  وأكذا من تعاطى مكفرا من املكفرات كاالستتتتتتتتتتتتهةاء ابلدين، والذبهل لغري 

لبهم النصتتتر على األعداء أو شتتتفاء هللا، والنذر لغري هللا، واالستتتتغاثة ابألموات وط
ومن لم يكفر الكددافر فهو مثلدده إذا أقيمددت عليدده املرض وحنو ابلتت،ال الال  

، كمن ال يكفر اليهود  الح ة وأبين له الدليك فمصدددددددر على عده التكفير
ممن مفره   يلتبس على من له أدنى أو النصارى أو الشيوعيني أو حنوأم  

ن ترك الصتتالة أو فعل شتتي ا من أنواع للمستتلم أن يتخذ م  وليس  برديرة وعلم.
الكفر صتتتديقا، وال أن جييب دعوته، وال أن يدعوه إىل بيته بل الواجب أجره مع 
النصي ة والدعوة ح  يتو  إىل هللا سب انه  ا أو عليه من الكفر إال إابا دعت 
املصتتتل ة الشتتترعية لعدب ا،جر، ليتمكن من دعوته ويتابعها لعله يستتتتجيب لل ق 

ا أو عليه من الباطل من دون اختاابه صتتتتتتتديقا أو جليستتتتتتتا، وقد ترك النيب  ويدع م
صتتتتتتتتتلى هللا عليه وستتتتتتتتتلم أجر عبد هللا بن أيب رأس املنافقني من أجل املصتتتتتتتتتل ة 
العامة، وأجر الثالثة الذين ختلفوا عن غةوة تبوك من غري عذر لعدب ما يقتضتتتتتتت  

دعاة إىل هللا ستتتتب انه عدب أجرأمال  فالواجب على والة األمور وعلى العلماء وال
األمور ما تقتضتتتيه القواعد الشتتترعية، واملصتتتل ة العامة للمدعو  ذهأن يراعوا يف أ

  (ال 121)وللمسلمني وهللا وا التوفيق"

 :  التعليق

تكفري املعني برتك   ركتان عن تكفري املعني، وحكم من ا يكفر الكتافر، فقر   الستتتتتتتتتتتؤال -
ال اءة  يتكفريه  الصتتتالة، أو بفعل الشتتترك، أو غري ابل، من املكفرات ،واملقصتتتود أو 

 من غري مةيدالومن فعله ، ألو قوله منه 

 

    415-413/ 7جمموع فتاوى ابن ابز   -120
121- 
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تكفري من ا يكفر الكافر بقيود ثالثة تقدب ابكرأا، واملقصتتتود أيضتتتا بتكفري من ا   قرر -
 من غري مةيدال ومن قوله أو فعله منهيكفر الكافر إابا توفرت القيود الثالثة: ال اءة 

 الشخص املعني واملقصود بذل، ال اءة القلبية من الكفر وفاعلهال تكفري وجو   قرر -

يف كالمه تطبيق أحكاب الكفر على املعني من جهة ستتتتتتتتتتف، الدب وغري ابل، من   ليس -
األحكاب ، بل أمر هبجره، وقرر ترك أجره إابا اقتضتت املصتل ة ابل، مع كونه يعتقد 

 القد كفر بذل، الفعل أنه

أو قتالته   ،    من فعتل الكفر  أو اعتقتاد كفر،  بني أبن املقصتتتتتتتتتتتود من تكفري املعني    أنته -
 من غري مةيدال سعىن: ال اءة منه ومن قوله ، أو فعله 

: أناك وفيها نص السؤال  الدائمة  برائسة الشي  ابن ابز    اللجنة  ماجاء يف فتاوى -6
 مد صلى هللا عليه وسلم واستقبل القبلة ابلصالة من يقول: كل من يتقيد برسالة  

ولو سجد لشيخه ا يكفر وا يسمه مشركا، ح  قال: إن  مد بن عبد الوأا  
الذد تكلم يف املشركني يف خلودأم يف النار إابا ا يتوبوا قد أخطأ وغلش، وقال:  

 مد ا خيلد   إن املشركني يف أذه األمة يعذهبم مث خيرجهم إىل النة، وقال: إن أمة
 فيهم أحد يف النارال 

وسائر ما جاء به  ،  كل من لمن برسالة نبينا  مد صلى هللا عليه وسلم      نص ال واب :
يعت     ،   أو شي  طريق،  إابا سجد بعد ابل، لغري هللا من وا وصاحب ق   ،  يف الشريعة  

لشهادتني وقت  ، ولو نطق اب   مشركا مع هللا غريه يف العبادة،  كافرا مرتدا عن اإلسالب  
فال تنةل به  ،  لكنه قد يعذر لهله      ؛ إلتيانه سا ينقض قوله من سجوده لغري هللاال  سجوده

؛ إعذارا إليه لرياجع نفسه، عسى   وميهل ثالثة أايب،  وتقاب عليه احلجة  ،  العقوبة ح  يعلم  
قامة احلجة فالبيان وإ  الالال   لردته  أن يتو ، فمن أصر على سجوده لغري هللا بعد البيان قتل
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لإلعذار إليه قبل إنةال العقوبة به، ال ليسمى كافرا بعد البيان، فمنه يسمى: كافرا سا حدث  
    (122) منه من سجود لغري هللا أو نذره قربة أو ابحبه شاة مثال لغري هللا، وابهلل التوفيقال

 :  التعليق

فيه جواز اعتقاد كفر من وقع يف الكفر ، وص ة    -2    أذا من تكفري النوع  ال  -1 
اطالهل حكم الكفر عليه ، وأن أذا منفصل عن بقية أحكاب التكفري ، ومقتضاه : ال اءة  

أن إقامة احلجة والبيان لإلعذار أو من أجل إنةال العقوبة    -3من الفعل املكفر وفاعله ال  
قامة حد الردة من اختصا  وا أن إ  -4، وليس من أجل إطالهل وصا الكفر عليهال    

 أن مدة االستتابة ثالثة أايب ال   - 5األمر ، واليكون إال بعد االستتابة ال 
  ،وفيها :نص السؤال: (123) الدائمة  برائسة الشي  ابن ابز    اللجنة  ماجاء يف فتاوى -7

 ، وجب  كفره  ثبت  من  ص ال واب:ن    الالكافر  يكفر  ا  من  حكم  معرفة  نريد
  ومن   يتب،   ا إن   عليه الردة  حد األمر وا ، وإقامة به عليه واحلكم،   كفره  اعتقاد

 من   بد   فال   ابل،،  يف   شبهة  له  تكون  أن   إال   كافر،  فهو  كفره  ثبت  من  يكفر  ا
 الكشفها

 :  التعليق 

 فيه وجو  اعتقاد كفر من وقع يف الكفر ،  -2أذا من تكفري النوع  ال      -1  -8
وص ة اطالهل حكم الكفر عليه ، وأن أذا منفصل عن بقية أحكاب التكفري ، 

أن إقامة حد الردة من اختصا    - 3ومقتضاه : ال اءة من الفعل املكفر وفاعله ال  

 

(   السؤال الثاين من الفتوى رقم )  267-266/  1فتاوى اللجنة الدائمة للب وث العلمية واإلفتاء )   -122
بعضوية كل من الشي  عبد هللا بن غداين ، ونئب رئيس اللجنة    )الغلو يف القبور(ال :   ( يرجع إىل اب   4400

 الشي  عبد الرزاهل عفيف  ، ورئيس اللجنة  الشي  عبد العةية بن عبد هللا بن ابز 

( :   بعضوية كل من  6201الفتوى رقم )    ( ، 362/  2فتاوى اللجنة الدائمة للب وث العلمية واإلفتاء )   -123
الشي  عبد هللا بن قعود ، والشي  عبد هللا بن غداين ، ونئب رئيس اللجنة الشيخعبد الرزاهل عفيف  ، ورئيس  

 اللجنة  الشي  عبد العةية بن عبد هللا بن ابز 
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أن من ا يكفر من وقع يف الكفر ،    - 4وا األمر ، واليكون إال بعد االستتابةال  
الأ انع من ابل، ، ح  تةال عنه   وثبت كفر ببينة ، فاليكفر إابا وجدت الشبهة

 ال

:  ،وفيها : نص السؤال(124) الدائمة  برائسة الشي  ابن ابز    اللجنة  ماجاء يف فتاوى -9
 أؤالء   عن   يدافع  وجود من  الوقت  نفس   ويف   القبور  عبادة  ظاأرة  تفش   عندن
،    فتياتنا  من  يتةوجوا  أن   من  مانع  ، فال   جبهلهم   معذورون  مسلمون  إ م:  ويقول
  يسمون   بل  يكتفون،  وال  املسلم  على  املسلم  حقوهل   كافة  ،م  وأن  خلفهم  نصل   وأن
  أن   ويدعون  بل  املبتدعني،  معاملة  يعامل  بدعة  صاحب  إنه :  أؤالء  بكفر  يقول  من

 الغباش   يدعى  لشخص مذكرة  أقررمت   حيث   جبهلهم   القبور   عباد   تعذرون   مساحتكم
  تبني  كاف   شاف  حبث  إرسال  مساحتكم  من  أرجو  لذل،  القبور،  عباد  فيها  يعذر
  املراجع  بيان  كذل،  فيها،   عذر  ال  الأ  األمور  من  ابلهل  العذر  فيها  الأ   األمور  فيه
:   نص ال واب     الالشكر  جةيل   منا  ولكم  ابل،،  يف   إليها  الرجوع   ميكن  الأ

أو   الدينية  املسائل  يف   ابلهل   يعذر   أبنه  اإلنسان  على  احلكم   خيتلا   يعذر  ال   ، 
وتفاوت   وخفاء  وضوحا  نفسها  املسألة  وابختالف  وعدمه،  البالغ   ابختالف  ، 
  كشفا   ، أو   للضر   دفعا القبور  أبص ا   استغاث فمن   ال وضعفا  قوة   الناس   مدارك
  فمن   البالغ،  لواجب   أداء  احلجة؛  عليه  وأقيمت   شرك،  ابل،   أن   له  بني  للكر 
 العذا    ، واست ق  الكافرين  معاملة   الدنيا  يف   يعامل  مشرك  فهو  البيان  بعد  أصر
 جهة  من   الشريعة  أحكاب  من  خيفى  ما  ابل، ، وأما  على  مات  إابا   اآلخرة   يف   األليم
 ولكن   وكفر  لمن:  فيه  خالا  ملن  يقال  ، فال   وجتاابهبا  األدلة   لتقابل  ، أو  الداللة
  يعلم  احلق ال وبذا   أصا   من  فيه  ويؤجر  أخطأ  من  فيه  فيعذر  وأخطأ،   أصا :  يقال
  إخوا م   يكفروا  ، أن   القبور   عباد  كفر   يعتقدون  ، الذين   املوحدين  لطائفة  جيوز   ال   أنه

 

(: فتوى رقم  150- 147/    2)   1  - فتاوى اللجنة الدائمة للب وث العلمية واإلفتاء اللجنة الدائمة    -124
(  بتوقيع كل من : نئب رئيس اللجنة الشي  عبد الرزاهل عفيف  ، ورئيس اللجنة  الشي  عبد العةية  11043)

 بن عبد هللا بن ابزال 
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 عن  توقفهم   ألن  احلجة؛  عليهم  تقاب  ، ح   كفرأم  يف   توقفوا  الذين  ، املوحدين
  القبوريني   أول ،  على  احلجة  إقامة  من  بد  ال  أنه  اعتقادأم  ، وأ   شبهة  له  تكفريأم

خبالف  تكفريأم  قبل   والشيوعيني   والنصارى  كاليهود   كفره  يف   شبهة  ال  من  ، 
 التوفيق    وا   وهللا  يكفرأم،  ا  من  كفر   يف   ، وال  كفرأم  يف   شبهة  ال  فهؤالء  وأشباأهم،

 :  التعليق 

احلكم بكفر أحد من الناس عينا خيتلا    أن   -2أذا من تكفري النوع  ال     -1
 - 3ابختالف احلال ، والةمان ، واملكان ، وتقدير ابل، خا  أبأل العلم ال  

عدب التكفري ألحد ح  تقاب عليه احلجة مث يصر على املخالفة بعد البيان ال   
أن   - 4أن من ا يكفر من وقع يف الكفر اليكفر إابا وجدت الشبهة ال    -3

ل على وجود اخلالف يف حكم اعتقاد كفر من وقع يف ظاأر أذه الفتوى يد
وظاأرأا ترجيهل القول جبواز اعتقاد كفر من وقع    -5الكفر األك  كالشرك ال  

يف الكفر كالشرك ، ولكن ابل، يقيد مقامة احلجة وجصول اإلصرار بعد البيان  
 ال   
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 والخ صة في ذل :  •
  فهو  -و تحققل-  أن تكفير من وقع في الكفر األمبر بدددليددك قدداطع  

وليس له أن يتعدى الرتبة   البراءة من الفعك المكفر وفاعلهقاصدددددر على   
  وإن اقترددر   الثالثة المتمثلة في وتوب فرددك الوصددف المكفر عن فاعله

المتعلقدة بدالتكفير   األحكداهعلى البراءة القلبيدة فقدد أدى مداعليده   أمدا بقيدة 
باللسددددددددان  وباليد  فينكر    فإلن إنكار المنكر يكون بالقلا  و فليسددددددددت إليه

   المنكر الاي رآه وسمعه بقلبه  وبلسانه مع اممكان وعده المفسدة األمبر 
  والتحقق من ثبوت    وأمدا امنكدار بداليدد في هداه المسدددددددددملدة ومداشدددددددددابههدا

 . فهي خاصة بولي األمر ونائبه الشروت وانتفاء الموانع   

الناس المعينين ممن أ هر   ولو أن أحدنا طرح على نفسه سؤا  : من من
امسدد ه    نعتقد أنه مفر الكفر المخرج عن الملة   والاي نتحمك بموتبه 
الوعيدد الداي تداء في وضر تكفير المسدددددددددلم ؟ ربمدا تتردد   أو تتوقف عن 
ال واب   وربما أن   تعلم أحد محددا   وسدددددددوف ترى أن األسدددددددلم ل  أن 

  وتتبرء ممن فعله أو قاله   و  تتبرء من مك قول أو فعك يناق، امس ه  
 يلام  الشددر  أن تعتقد مفره   و  أن ترددرح بال    وهو نهئ األئمة قبل 

. 

/   14)  -  للتذأيب  النبالء  أعالب  يف ستتتتتتتتتتتري   -رمحته هللا-ومدا أتمدك قول الداهبي
 ستتتتتوى  ومبتدعهم  وستتتتتنيهم  وفاستتتتتقهم، مؤمنهم  كلهم،  القبلة أأل  أن  اعلم  "الالالمث  (343

 أال،، شتتتق  أبنه مستتتلم على  جيمعوا وا  نج، ستتتعيد أبنه مستتتلم  على واجيمع ا الصتتت ابة
 وكذل،  عثمان،  وكذل، عمر،  وكذل،  فيه،  تفرقهم  علمت قد االمة،  فرد الصتتتتتديق  فهذا
 املريستتتتتتتتتتت ، بشتتتتتتتتتتتر  وكتذلت،  املتأمون،  وكتذلت، احلجتاج،  وكتذلت، الةبري،  ابن  وكتذلت، عل ،
 اخلري  يف  االعيان من  جرا وألم  والنستائ ،  والبخارد، والشتافع ،  حنبل، بن أمحد  وكذل،
 املستتتتتتتتتتتلمني  جهتة  من أنس  ومث  إال  اخلري   يف   كتامتل  إمتاب  من  فمتا  أتذا،  يومت،  إىل  والشتتتتتتتتتتتر
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  أنس  ولته  إال والرفض والتجهم  يف البتدعتة رأس  من  ومتا  عليته،  وهطون  يتذمونته ومبتتدعيهم
العبرة بقول تمهور  وإنمدا   وجهتل، هبوى بقولته  ويتدينون عنته،  ويتذبون لته،  ينتصتتتتتتتتتتترون

فتدبر يا   ا مة الخالين   من الهوى وال هك  المتردددددددفين   بالور  والعلم 
عبددد ة نحلددة الح ج الدداي هو من رؤوس القرامطددة  ودعدداة الاندددقددة   

 املرء أذا مشائل  أن ل، ت أن  فمن  ،وأنرددددف وتور  واتق ذل   وحاسددددا نفسدددد 
  حنلته،  من  فت أ وحبق،  بباطل  الظهور  على حريص  للرائستتتتتتتة،  ب لالستتتتتتتالب، عدو مشائل
 إستتتتتتتتتتتالمت،  فجتدد ،    مهتداي أتاداي   قتا أتذه واحلتالتة كتان  أنته ابهلل، والعيتااب لت،  ت أن وإن

 هللا يقذفه  نور  ا،دى فمَّنا  دينه،  على  قلب،  يثبت  وأن لل ق،  يوفق،  أن  برب، واستتتتتتتتغث
تعرف حقيقته  وتبرأت  وإن شددددككت ولم   ابهلل، إال  قوة  وال  املستتتتتلم، عبده  قلب يف 

 مما رمي به  وأرحت نفس   ولم يسمل  ة عنه أص .ا 

من حنلة احلالج   وجو  الت ء  -1  فتممك أنه فرددك القول على ث ث  أحوال •
أن من ا يعتقتد كفره بعتد أن بلغته حقيقتة عقيتدتته فيجتب   -2إابا تبني لت، بطال تاال   

عله أن جيدد إستتتتتالمه ، ومفهوب ابل، أن من ا  يعتقد بطالن حنلته فقد  كفر بشتتتتترط 
يف حالة الشتت، وعدب معرفة احلقيقة وجب ال اءة  ا   -3أن يفهم حقيقة مارم  بهال  

وهداا التفرددددددددديدك هو الداي قدال بده علمداء السدددددددددلف  كفىالرم  بته احلالج و 
 والخلف   لو تدبرنا أقوالهم وتمعنا بينها .  وة تعالى أعلم .


