
 1 

 
 

 تكفري اظتعني 
 شركطو كموانعو 

 كقواعده
 
 

 
 عدادا

 الشبل زعلي بن عبد العزي
 
 
 



 2 

 :المقدمة  
إف اضتمد  ؿتمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا من   

و، يهده ا فال مضل لو كمن يضلل فال ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك ل
 .كعلى آلو كصحبو كسلم تسليمان  كأشهد أف ػتمدان عبده كرسولو 

   َيَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َحقَّ تُ َقاتِِو َوال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُمون:[201]آؿ عمراف    

  ُِهَما يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا رَبَُّكْم الَِّذي َخَلَقُكْم م َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمن ْ ْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ
رَِجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي تَ َتَساَءُلوَن ِبِو َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم 

 .[2 ]النساء:رَِقيباً 
    َُّيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِف ْر َلُك ْم  *َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديداً  وَ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا الل

 .[00,02]األحزاب:   ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطْع اللََّو َوَرُسوَلُو فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً 
 :أما بعد  
ذك  اف شػركطو كموانعػوكالتكفػري إرتػاالن كتكفػري اظتعػنيي كبيػ البحث يف موضوع الكفر كبيانوفإف  

 كالبعػػد عنػػو، فهػػو عالمػػب شػػ اكة ريكفػػتأقتيػػب بالغػػب. تكمػػن ىػػ ه األقتيػػب يف كنػػوب اضتػػ ر مػػن ال
العبػػد يف الػػدنيا كا. ػػرة. كىػػو أيضػػان أعوػػم الػػ نوب كا.اػػاـ كأشػػدىا   ػػران كأعومهػػا كقعػػان كأاػػران 

منهػا قولػو  ..ة نػدان كىو أ وؼ ما متافػو كلتػ ره اظتنمنػوف كيف ذلػك نمػوص مػن الػوحيني متكػاار 
، [5 اظتائدة:]﴾َوَمن َيْكُفْر بِاإِليَماِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُو َوُىَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ ﴿تعاذل: 

يَ ا أَي َُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ وْا آِمنُ وْا بِاللَّ ِو َوَرُس وِلِو َواْلِكتَ اِي الَّ ِذي ﴿كيف سورة النساء ي وؿ عػز كنػل: 
لَ  ر َرُس  وِلِو َواْلِكتَ  اِي الَّ  ِذَي أَن  َزَ  ِم  ن قَ ْب  ُل َوَم  ن َيْكُف  ْر بِاللَّ  ِو َوَمَِِوَكتِ  ِو وَُكتُبِ  ِو َوُرُس  ِلِو نَ   زََّ  عَ 

َِالً بَِعي  داً    ََ ََ  لَّ  ، كي ػػوؿ سػػبحانو يف سػػورة الب ػػرة: [636 النسػػاء:] ﴾َواْليَ   ْوِم اآلِخ  ِر فَ َق  ْد 
ََلَّ َسَواَء السَِّبيلِ َوَمن يَ َتَبدَِّ  اْلُكْفَر بِاإِليَماِن ﴿  [.608الب رة: ] ﴾فَ َقْد 

التكفػػري ين ػػل مػػن اظتلػػب يف الػػدنياك فينػػاؿ أحكػػاـ  أفكػػ لك مػػن أقتيػػب طػػرؽ مملػػل ىػػ ه اظتوضػػوع 
الكفػػر عاقبتػػو يف ا. ػػرة  لػػود صػػاحبو يف النػػار كدكاـ عػػ اب نهػػنم عليػػو فيهػػا أبػػدا، الكفػػار. ك 

 :ابو يف االاب مواضع من كتابو اظتنزؿحيث نص ا على ذلك اطتلود اظتنبد لو يف ع 

ِإنَّ الَّ ِذيَن َكَف ُروْا ﴿كأكؿ ى ه اظتواضع الملالاب، يف آ ر سورة النسػاء، حيػث قػاؿ عػز كنػل:   1 
َِالً بَِعيداً  ََ ََلُّوْا  ْغِف َر ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوظََلُموْا َلْم َيُكِن اللَُّو لِي َ  *َوَصدُّوْا َعن َسِبيِل اللَِّو َقْد 
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ََ َعلَ ر اللَّ ِو َيِس يراً  *رِيقاً َلُهْم َواَل لِيَ ْهِديَ ُهْم طَ   ﴾ِإالَّ َطرِيَق َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً وََكاَن َذلِ 
   .[669-667النساء: ]
ََ النَّ  اُس َع  ِن السَّ  اَعِة قُ  ْل ِإنََّم  ا ِعْلُمَه  ا  ﴿كيف آ ػػر سػػورة األحػػزاب ي ػػوؿ سػبحانو:     2  َيْس  لَُل

ََ َلَع لَّ السَّ اَعَة َتُك وُن َقرِيب اً   *ِإنَّ اللَّ َو َلَع َن اْلَك اِفرِيَن َوَأَع دَّ َلُه ْم َس ِعيراً  *ِعنَد اللَِّو َوَما يُْدرِي
 .[65 -63األحزاب : ]﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً الَّ َيِجُدوَن َولِّياً َوال َنِصيراً 

ََ ّراً 10و رَبِّي َوال ُأْشِرُك ِبِو َأَحداً )ُقْل ِإنََّما َأْدعُ ﴿: كآ ر سورة اصتن  3  َُ َلُك ْم  ( ُقْل ِإنِّي ال َأْمِل 
غ اً مِّ َن 11( ُقْل ِإنِّي َلن ُيِجيَرِني ِم َن اللَّ ِو َأَح ٌد َولَ ْن َأِج َد ِم ن ُدونِ ِو ُمْلَتَ  داً )12َوال َرَشدًا ) ( ِإالَّ بَِ

 [03 ػػػ00اصتػػن:]﴾وَلُو فَ  ِننَّ لَ  ُو نَ  اَر َجَه  نََّم َخالِ  ِديَن ِفيَه  ا أَبَ  داً َوَم  ن يَ ْع  ِل اللَّ  َو َوَرُس  اللَّ  ِو َوِرَس  االتِِو 
يػػػ با الكػػػبو يف صػػػورة اظتػػػوت حػػػديث  كحػػديث اطتلػػػود ألىػػػل اصتنػػػب باصتنػػو، كألىػػػل النػػػار فيهػػػا

لم قػاؿ: فعػن أ  سػعيد اطتػدرم ػ رضػ  ا عنػو عػن النػهلل صػلى ا عليػو كسػمشػهور معػركؼ، 
في ػوؿ: ىػل  !: يا أىػل اصتنػب، فيشػرئبوف كينوػركفكبو أملا، فينادم منادو  كهيئب باظتوت ينتى"

مث ي ػوؿ: يػا أىػػل اصتنػب  لػػود  ي بافييػػ يىػ ا اظتػػوت، ككلهػم قػد رآه !تعرفػوف ىػ اف في ولػػوف: نعػم
ْم َوأَنِذْرُىْم يَ ْوَم اْلَ ْسَرِة ِإْذ ُقِضَي اأَلْمُر َوىُ ﴿مث قرأ:  يفال موت، كيا أىل النار  لود فال موت

مػع مػا رتػهلل ا علػى (1)متفق عليػو كىػ ا لفػل البيػارم "[39مػر:: ]﴾ِفي َغْفَلٍة َوُىْم ال يُ ْؤِمُنونَ 
 ػػػاـ عػػػن الكفػػػر مػػػن العػػػ اب الشػػػديد كالسػػػعري السػػػرمدم، كسػػػي و كع وبتػػػو مػػػا يضػػػيق ىػػػ ا اظت

ورة كمػػن ذلػػك قولػػو تعػػاذل يف سػػ ياظتػػ كوره يف كالمػػو تعػػاذل ال ػػرآف أنواعػػوكم ػػدار  ي كتعػػدادبسػػ و
ُهم مِّ  ْن  ﴿فػػاطر:  َوالَّ  ِذيَن َكَف  ُروا َلُه  ْم نَ  اُر َجَه  نََّم ال يُ ْقَض  ر َعلَ  ْيِهْم فَ َيُموتُ  وا َوال ُيَخفَّ  ُ  َع  ن ْ

ََ َنْجِزي ُكلَّ َكُفورٍ   .[36 :فاطر]﴾َعَذاِبَها َكَذِل

 يف اسػم العبػد يف الػػدنيا "ي كذلػكاألشتػاء كاألحكػػاـائل فػإف الكفػر قسػػيم ا نتػاف يف مسػ كػ لك
ىػػل ىػػو مػػنمن أك كػػافرف مث حكػػم ذلػػك اظتآلتػػهلل عليػػو يف ا. ػػرة: أمػػن أىػػل اصتنػػبف أك مػػن أىػػل 

األشتػػػػاء  ائلمسػػػػ"كلػػػػو دل يكػػػػن مػػػػن أقتيػػػػب البحػػػػث ىػػػػ ا إال بيػػػػاف ناللػػػػب ىػػػػ ه اظتسػػػػ لب:  .النػػػػارف
 !، لكفى ب لك، كحسبك بو"كاألحكاـ

                                 
اب اصتنب (ي كأ رنو مسلم يف صحيحو كت8406( ك)0070أ رنو البيارم يف صحيحو يف عدة مواضع منها ) (1)

 (.1602كصفب نعيمها كأىلهاي باب  النار يد لها اصتباركف )
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 نتاف كالرد على اظترنئػب كقد لفت إذل ذلك علماء ا سالـ يف تمانيفهم كمنلفاهتم يف موضوع ا
 .مػػػػػػػػػػػػػن نهػػػػػػػػػػػػػب، كالػػػػػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػػػػػى الوعيديػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػن اطتػػػػػػػػػػػػػوارج كاظتعتزلػػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػػن نهػػػػػػػػػػػػػب أ ػػػػػػػػػػػػػرل

يف معػػرض بيانػػو ظتوضػوع الكفػػر كالتكفػػري  (1)كلػ ا ي ػػوؿ شػػيال ا سػالـ ابػػن تيميػػب يف "الكيالنيػب"
"فمػػػل: إذا تبػػػني ذلػػػك  قػػػاؿ: ي حيػػػثكعالقتػػػو باعتػػػدل، كأسػػػبابو كدكاعيػػػو، كمػػػنه  اظتبتدعػػػب فيػػػو

لم أف مسػػائل التكفػػري ىػػ  مػػن مسػػائل األشتػػاء كاألحكػػاـ الػػ  يتعلػػق  ػػا الوعػػد كالوعيػػد يف فػػاع
الدار ا. رة، كتتعلػق  ػا اظتػواالة كاظتعػاداة، كال تػل كالعمػمب ك ػري ذلػك يف الػدار الػدنياك فػإف ا 
ل سػػبحانو أكنػػهلل اصتنػػب للمػػنمنني، كحػػـر اصتنػػب علػػى الكػػافرين، كىػػ ا مػػن األحكػػاـ الكليػػب يف كػػ

 ". اىػ.كقت كمكاف

 بيػػاف يف شػرحو ضتػديث نليػل عليػو السػالـ يف اضتنبلػ  كبنحػو ىػ ا مػا ضتوػو اضتػافل بػن رنػػهلل 
كىػػػ ه اظتسػػػائل، أعػػػإل مسػػػائل ا نتػػػاف، كالكفػػػر " :(2)ا سػػػالـ كا نتػػػاف كا حسػػػاف حيػػػث ي ػػػوؿ

ة كاستح اؽ كالنفاؽ، مسائل عويمب ندانك فإف ا عز كنل علق   ه األشتاء السعادة كالش اك 
 .اصتنب كالنار

كاال تالؼ يف أشتائها أكؿ ا تالؼ كقع يف ى ه األمب، كىػو  ػالؼ اطتػوارج للمػحابب، حيػث 
أ رنػػػوا عمػػػاة اظتوحػػػدين مػػػن ا سػػػالـ بالكليػػػب، كأد لػػػوىم يف دائػػػرة الكفػػػر، كعػػػاملوىم معاملػػػب 

 .الكفار، كاستحلوا ب لك دماء اظتسلمني كأمواعتم

: زلػب كقػوعتم باظتنزلػب بػني اظتنػزلتني. مث حػدث  ػالؼ اظترنئػب كقػوعتممث حدث بعػدىم  ػالؼ اظتعت
إف الفاسػػػق مػػػنمن كامػػػل ا نتػػػاف. كقػػػد صػػػند العلمػػػاء قػػػدنتان كحػػػديملان يف ىػػػ ه اظتسػػػائل تمػػػانيد 

كاعتنوا  ا عنايب عويمبي ف دموا الرد على اصتهميب كاظتعتزلب يف اؿترافهم يف ا نتاف قبػل  ".متعددة
رافهم يف األشتاء كالمفاتي كتد ى ا من ي ػالع كتػهلل السػنب:ل ماـ أزتػد كابنػو الرد عليهم يف اؿت

 عبد ا كاطتالؿ كابن أ  عاصم ..اخل
يآلتػهلل عليػو مػن ا.اػار اطت ػرية، كإباحػب  حيثمن أ  ر األحكاـ كأعومها،  التكفري كظتا كاف 

كحتر: دفنو مع اظتسلمني كقبل  دـ اظتسلم كمالو، كت ليق زكنتو، كق ع التوارث بينو كبني أقربائو،
نػاء عنػػو ذلػك مػػن أحكػاـ تلحػق اظترتػد.  ، كمػا إذلذلػك حتػر:  سػلو كالمػالة عليػػوي كالػدعاء لػو

                                 
 (.21/086ال اعدة الكيالنيب ضمن غتموع الفتاكل: ) (1)
 .221نامع العلـو كاضتكم ضتافل ابن رنهلل نشر منسسب الرسالب طبعب األكذل. ص  (2)
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، كقػد نػاءت األحكػاـ (1)"وم ن رم ر مؤمن ا بكف ر فه و كقتل و"صلى ا عليو كسلم أنو قػاؿ: 
 بػػن عمػػر رضػػ  ا علػػى اظتسػػلم، فعػػن عبػػد ا الكفػػر الشػرعيب بالتحػػ ير مػػن التسػػرع يف إطػػالؽ

يما رجل قا  ألخيو: يا كافر فقد باء به ا أ"عنهما، أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، قػاؿ: 
 .(2)"أحدىما

و مػػن ديػػن ا سػػالـي كد ولػػو يف نػػرزتػػو ا: "اعلػػم أف اضتكػػم علػػى اظتسػػلم  رك قػػاؿ الشػػوكا   
يو إال بلىػاف كاضػا أكضػا مػن  ػ  الكفر ال ينبغ  ظتسلم ينمن با كاليـو ا. ر أف ي دـ عل

 .(3)النهار.."ا ىػ
ليسػػػت بػػػاألمر اعتػػػني، احتػػػاط الشػػػرع يف إطالقهػػػا احتياطػػػان شػػػديدان  التكفػػػري ظتػػػا كانػػػت مسػػػ لبك  

كحػػه ال تسػػتباح أمػػواؿ النػػاس كأعراضػػهم   ػػرد ري بكفػػ ف كنػػهلل التملبػػت، حػػه ال يػػتهم مسػػلم
َََربْ ُتْم ِفي َسِبيِل اللَّ ِو فَ َتبَ ي َّنُ وا َوال تَ ُقولُ وا يَا أَي َُّها الَِّذي﴿الون كاعتول، قاؿ تعاذل:  َن آَمُنوا ِإَذا 

نْ َيا فحػ رىم  [44النسػاء:]﴾ِلَمْن أَْلَقر ِإلَْيُكُم السََِّم َلْسَت ُمْؤِمناً تَ ْبتَ ُغوَن َعَرَض اْلَ َياِة ال دُّ
الـ يف مػػوطن مػػن التسػػرع يف التكفػػري، كأمػػرىم بالتملبػػت يف حػػق مػػن  هػػرت منػػو عالمػػات ا سػػ

 .لي  أىلو  سلمني

كؽتػػػا يػػػدؿ علػػػى احتيػػػاط الشػػػرع يف التكفػػػري، إكتابػػػو التح ػػػق مػػػن كنػػػود شػػػركط التكفػػػري كانتفػػػاء  
ي دان بعيدا عن التعمهلل كاعتػولأكيموانعو، فال كتوز تكفري معني إال بعد التح ق من ذلك حت  ان 
 .كأناط حكم ذلك كإنفاذه بالعلماء كال ضاة اضتاكمني بالشريعب

ى ا طرؼ مهم من أقتيب موضوع الكفر كا نتاف، كالتبمر فيهما كتعلم مسائلهما كإدراؾ ذلك  
إدراكان نيػدان، مػع اضتػ ر الشػديد مػن االنػزالؽ يف مهػاكم التكفػري كالتبػديع كالتفسػيق، أك اضتكػم 
علػػى اظتعػػني بكمػػاؿ إنتػػاف أك ننػػب أك نػػار، إال مػػن شػػهد لػػو الػػنص الشػػريد مػػن الػػوحيني بػػ لك، 

 .ه ه قاعدة أصيلب من قواعد أىل السنب كاصتماعبك بل كمن أصوؿ ع ائدىمف

                                 
 .(8204) ركاه البيارم (1)
 .(80(ي كصحيا مسلم )8207صحيا البيارم ) (2)
 .1/10فتا ال دير  (3)
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ف ػاء ىػػ ا البحػث ػ ب ػدر االسػػت اعب ػ حػػوؿ تكفػري اظتعػػنيا يف شػػرطو كموانعػوي كأىػػم قواعػػده   
 كضواب و ككانت   ب البحث على النحو التارل: 

 رهي كمهماتو.: كفيها زتد ا كالملناء عليوي كالتنويو ب قتيب اظتوضوع ك المقدمة   
 كفيو مبحملاف: التمهيد :  

      : التنويو ب ىم قواعد كضوابط التكفري كالكفر كأنواعو.         المب ث األو ػ 6            
 اظتعني.التكفري ك اظت لق : الفرؽ بني التكفري المب ث الثانيػ 0            

  كيتضمن شركط تكفري اظتعني. :ثم الفصل األو 
 احث التاليب: كتضمن اظتب

 ػ اظتبحث األكؿ: الشرط األكؿ التكليد.6
 ػ اظتبحث الملا : الشرط الملا  العلم.0
 ػ اظتبحث الملالث: الشرط الملالث ال مد.3
 ػ اظتبحث الرابع: الشرط الرابع اال تيار.4

 كتضمن موانع تكفري اظتعني. ثم الفصل الثاني : 
 كفيو اظتباحث التاليب: 

 انع األكؿ عدـ التكليد.: اظتالمب ث األو ػ 6
 : اظتانع الملا  اصتهل.المب ث الثانيػ 0
 : اظتانع الملالث اطت   كالت كيل.المب ث الثالثػ 3
 : اظتانع الرابع ا كراه.المب ث الرابعػ 4

 الخاتمة. 
 مث فهرس اظترانع كاتول.

لم أك ما كاف فيو من صواب كحق فمحض توفيق ا كىدايتوي كما كاف من ندا قك ى ا 
 سهو أك     كزلل فمن نفس  كالشي افي كأعوذ با منو.

ي م ربػػان ولنػػا يػػـو ل ػػاهي ككتعلػػو  المػػان لونهػػ هكأسػػ ؿ ا عػػز كنػػل أف يت بلػػو عنػػده كيػػد ر 
علػى نبينػا ػتمػد كآلػو للزلفى لديوي كأف ينفع بوي كيت بلو منػاي إنػو سػبحانو نػواد كػر: كصػلى ا 

 صحبو أرتعيني .
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 التمهيد: 
 و:أنواعالتكفير والكفر و قواعد مهمة في وفيو لمب ث األو : ا
كػػم علػػيهمي كلػػ ا أكلتهػػا كاضتالتكفػػري مػػن اظتسػػائل العويمػػب اظتهمػػب اظتتعل ػػب بالتعامػػل مػػع النػػاس   

ت صػػيالن كتػػدليالن كتعريفػػان الشػػريعب عنايػػب عويمػػب كاحتفػػى  ػػا علمػػاء اظتسػػلمنيي كاعتنػػوا بالتنويػػو  ػػا 
كىػػػػ ه  يالنمػػػػوص الشػػػػرعيب اسػػػػتنب وا قواعػػػػد يف التكفػػػػري اءالعلمػػػػؿ اسػػػػت راء فمػػػػن  ػػػػالكدتملػػػػيالني 

ال اعػػدة يف أصػػلها نػػن  تشػػمل عػػدة قواعػػد كضػػوابط البػػد مػػن معرفتهػػا قبػػل ذكػػر أنػػواع الكفػػر 
بال لػػهلل كال ػػوؿ كالعمػػل، حيػػث يآلتػػهلل علػػى فهػػم ىػػ ه ال واعػػد كالضػػوابط فهػػم موضػػوع الكفػػر 

 .طراد قواعدىم كأصوعتم فيو كعدـ اض را اكالتكفري عند أىل السنب كاصتماعب، كا
 :وىذه القواعد والضوابط ىي كالتالي   
الكفر اص الح كحكم شرع  ػتض، مرده إذل ا يف كتابو، كإذل رسػولو صػلى ا عليػو  -1  

كسػػلم يف سػػنتو المػػحيحب الملابتػػب عنػػو، كلػػي  مبنػػاه علػػى اعتػػول كالتشػػه  كسػػوء الوػػن أكفاسػػد 
ا أك كٌفػػرىم رسػػولو صػػلى ا عليػػو كسػػلم عينػػان أك ننسػػان أك كصػػفان كنػػهلل  فمػػن كٌفػػرىم. الفهػػم

 .كتعني تكفريىم، كما ال فال، كلي  ألحد ابتداء تكفريىم دكف مستند شرع  صحيا كصريا
كأبػو نهػل  كىامػاف يف الػنص الشػريد كحيػان علػى سػبيل التعيػني: إبلػي  كفرعػوف فممن ُكفِّرَ  -أ

 . ضت هلل كأميب بن  لد كؿتوىمكامرأتو زتالب ا كأبو عتهلل
 .كاعتندكسي كأمملاعتم كاجملوس كالنمارل: اظتشركوف كاليهود جنساً  وممن ُكّفر -ي
أك برسػولو، كاٌكػم لغػري مػا أنػزؿ ا أك بدينػو : اظتسػتهزئ بػا أك باياتػو وممن ُكّفر وص فاً  -ج

 .كالساحر كالكاىن كمدع  علم الغيهلل كؿتوىم
و كضػػواب و كشػػركطو كموانعػػو لػػو أسػػباب لشػػريعبمػػن أحكػػاـ اػتػػض ع  التكفػػري حكػػمه شػػر  -2   

كعت ا فهو حكم شرع  ػتض مرده إذل ذكره  ، ش نو يف ذلك ش ف سائر األحكاـ الشرعيبكآااره
 ا كذكر رسولو فهو حق  عز كنل كحق لرسولو كمم فاه عليو المالة كالسالـ.

الكفػػػػر حكػػػػم شػػػػرع  كإفتػػػػا يملبػػػػت باألدلػػػػب : "ألف (1)قػػػػاؿ شػػػػيال ا سػػػػالـ يف غتمػػػػوع الفتػػػػاكل 
"فلهػػػ ا كػػػاف أىػػػل العلػػػم كالسػػػنب ال  :(1)الشرعيب..."ا.ىػػػػ. كقػػػاؿ رزتػػػو ا يف رده علػػػى البكػػػرم

                                 
 .(20/06) غتموع الفتاكل= البن تيميب (1)
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يكفركف من  الفهم كإف كاف ذلك اظتيالد يكفرىمك ألف الكفر حكم شرع  فلػي  ل نسػاف 
تػػػز  ب ىلػػػو ألف  أف يعاقػػػهلل  مللػػػو كمػػػن كػػػ ب عليػػػك كزأ ب ىلػػػك لػػػي  لػػػك أف تكػػػ ب عليػػػو ك 

ـه ضتق ا  .الك ب كالزنا حرا
ككػػ لك التكفػػري حػػق  فػػال يكفػػر إال مػػن كفػػره ا كرسػػولو كأيضػػان فػػإف تكفػػري الشػػيص اظتعػػني 
كنواز قتلو موقوؼ على أف تبلغو اضت ب النبويب ال  يكفر من  الفها كإال فلػي  كػلم مػن نهػل 

 .شيئا من الدين يكفر..."ا.ىػ
  :فواود جليلةىذه القاعدة  من فيدونست  
 .أنو ال يملبت التكفري على قوؿ إال بدليل شرع ك ألف الكافر ىو من كفره ا كرسولو -أ 
 .أنو ال لتكم يف التكفري إال العادل باألدلب الشرعيب -ي 
أنو البد من تعلم أحكامو كالتف ػو فيػوك ألنػو حكػم شػرع ك كألف لػو أقتيػب كبػرية الرتباطػو  -ج  

  .من األحكاـ الشرعيبي مملالو: النكاح فلك  ن بل بالرنل زكنان البد أف يكوف مسلمان  بكملريو 
  .أنػػػػػػػػػو ال يمػػػػػػػػػا كال كتػػػػػػػػػوز غتػػػػػػػػػاكزة اضتػػػػػػػػػدا الشػػػػػػػػػرع  فيػػػػػػػػػو، ال بػػػػػػػػػا فراط كال بػػػػػػػػػالتفريط -د 

كىناؾ فرؽ بني التح ير من التكفري كبني التح ير من الغلو يف التكفػري ، فالنمػوص حتػ ر مػن  
  التحػ ير منػوي كمػػن تلػك النمػػوص مػا ركاه البيػارم يف صػػحيحو مػن طريػػق أ  الغلػو فيػو كلػػي

معمػػر عػػن عبػػد الػػوارث عػػن اضتسػػني عػػن عبػػد ا بػػن بريػػدة قػػاؿ حػػداإل لتػػ  بػػن يعمػػر أف أبػػا 
ال األسػود الػػديل  حداػو عػػن أ  ذر رضػ  ا عنػػو أنػو شتػػع النػهلل صػػلى ا عليػو كسػػلم ي ػػوؿ: "

وال يرمي    و ب    الكفر إال ارت    د  علي    و إن ل    م يك    ن ص    احبو  يرم    ي رج    ٌل رج    ًِ بالفس    و  
 .(2)"كذلَ

: "كى ا كعيده عويمه ظتن كف ر (3)"إحكاـ األحكاـ"كل ا قاؿ ا ماـ ابن دقيق العيد رزتو ا يف  
أحػػدان مػػن اظتسػػلمني كلػػي  كػػ لك كىػػ  كرطػػب عويمػػب كقػػع فيهػػا  لػػق كملػػري مػػن اظتتكلمػػني كمػػن 

ديث ظت ا ا تلفوا يف الع ائد فغلووا على ؼتالفيهم كحكمػوا بكفػرىم اظتنسوبني إذل السنب كأىل اضت

                                                                                               
 .(2/762)االست امب كالرد على البكرم= البن تيميب  (1)
 .(4826) رقمصحيا البيارم ب (2)
 .(0/08) إحكاـ األحكاـ= البن دقيق العيد (3)
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ك رؽ ح اب اعتيبب يف ذلك رتاعب من اضتشويب كى ا الوعيد الحق  ػم إذا دل يكػن  مػومهم  
 .ك لك..."ا.ىػ

:" اعلػػػم أف اضتكػػػم علػػػى الرنػػػل اظتسػػػلم (1)"السػػػيل اصتػػػرار"كقػػػاؿ االمػػػاـ الشػػػوكا  رزتػػػو ا يف  
ن ا سػػالـ كد ولػػو يف الكفػػر ال ينبغػػ  ظتسػػلم يػػنمن بػػا كاليػػـو ا. ػػر أف ي ػػدـ  ركنػػو مػػن ديػػ

عليو إال بلىاف أكضا من    النهار فإنو قػد ابػت يف األحاديػث المػحيحب اظتركيػب مػن طريػق 
رتاعػػب مػػن المػػحابب )أف مػػن قػػاؿ أل يػػو يػػا كػػافر ف ػػد بػػاء  ػػا أحػػدقتا( ىكػػ ا يف المػػحيا كيف 

م ن دع ا رج ِ ب الكفر أو ق ا  ع دو ا  ول يس ك ذلَ إال " ك ريقتػا لفل آ ػر يف المػحيحني
ففػ  ىػ ه األحاديػث كمػا  "فق د كف ر أح دىما"أم: رنع كيف لفل يف المػحيا  (2)"حار عليو

  .كرد موردىا أعوم زانر كأكل كاعل عن التسرع يف التكفري..."ا.ىػ
ن حػديث أ  ىريػرة رضػ  أف الكفر كا نتاف لو شعهلل كملػرية، فكمػا صػا يف المػحيحني مػ  3 

اإليم ان بض ع وس بعون ش عبةال أعِى ا ا عنو يرفعو إذل النػهلل صػلى ا عليػو كسػلم أنػو قػاؿ: "
ق     و  ال إل     و إال ا ال وأدناى     ا إماط     ة األذ  ع     ن الطري     قال وال ي     اء ش     عبة م     ن ش     ع  

  .(3)"اإليمان

 .مسػػػػلم أيضػػػػان اضتػػػػديث، كىػػػػو يف  (4)"اإليم    ان بض    ع وس    تون ش    عبةكيف لفػػػػل يف البيػػػػارم: "

ككػػ لك الكفػػر لػػو شػػعهلل كأنػػواع كملػػرية، ضػػاب ها مػػا شتػػ  شػػرعان يف الػػوحيني مػػن كتػػاب ا كسػػنب 
 .رسولو كفران، دكف تسميب  ريقتا

 :نفي  أسوقو ب ولوبت رير  (5)"كتاب المالة"يف  -رزتو ا-ابن ال يم ى ا كل ا ي رر 

 ي ػب ا نتػاف كالكفػر، مث يمػا النفػ  : معرفب المواب يف ى ه اظتس لب مبإل علػى معرفػب حفصل"
كا ابػػات بعػػد ذلػػك، فػػالكفر كا نتػػاف مت ػػابالف إذا زاؿ أحػػدقتا،  لفػػو ا. ػػر. كظتػػا كػػاف ا نتػػاف 
أصػػالن لػػو شػػعهلل متعػػددة، ككػػل شػػعبب منهػػا تسػػمى إنتانػػان، فالمػػالة مػػن ا نتػػاف، ككػػ لك الزكػػاة 

                                 
 .(0/406) السيل اصترار اظتتدفق على حدائق األزىار= للشوكا  (1)
 (.82مسلم برقم ) صحيا (2)
 (.74صحيا مسلم برقم ) (3)
 (.2صحيا البيارم برقم ) (4)
 .40-47كتاب المالة = البن ال يم ص   (5)
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طتشػػيب مػػن ا، كا نابػػب إليػػو حػػه تنتهػػ  كاضتػػ  كالمػػياـ، كاألعمػػاؿ الباطنػػب كاضتيػػاة، كالتوكػػل، كا
ى ه الشعهلل إذل إماطب األذل عن ال ريق، فإنو شعبب من شعهلل ا نتاف، كى ه الشعهلل منها مػا 
يػػزكؿ ا نتػػاف بزكاعتػػا كشػػعبب الشػػهادة، كمنهػػا مػػا ال يػػزكؿ بزكاعتػػا كػػآلؾ إماطػػب األذل عػػن ال ريػػق، 

حق بشعبب الشهادة، كيكوف إليها أقرب، كمنها كبينهما شعهلل متفاكتب تفاكتان عويمان، منها ما يل
 .ما يلحق بشعبب إماطب األذل، كيكوف إليها أقرب

ككػػ لك الكفػػر ذك أصػػل كشػػعهلل، فكمػػا أف شػػعهلل ا نتػػاف إنتػػاف، فشػػعهلل الكفػػر كفػػر، كاضتيػػاء "
شػػػعبب مػػػن ا نتػػػاف، كقلػػػب اضتيػػػاء شػػػعبب مػػػن شػػػعهلل الكفػػػر، كالمػػػدؽ شػػػعبب مػػػن شػػػعهلل ا نتػػػاف، 

عهلل الكفر، كالمالة كالزكاة كاضت  كالمياـ من شػعهلل ا نتػاف، كتركهػا مػن كالك ب شعبب من ش
شػػػعهلل الكفػػػر، كاضتكػػػم  ػػػا أنػػػزؿ ا مػػػن شػػػعهلل ا نتػػػاف، كاضتكػػػم بغػػػري مػػػا أنػػػزؿ ا مػػػن شػػػعهلل 
 .الكفػػػػػر، كاظتعاصػػػػػ  كلهػػػػػا مػػػػػن شػػػػػعهلل الكفػػػػػر، كمػػػػػا أف ال اعػػػػػات كلهػػػػػا مػػػػػن شػػػػػعهلل ا نتػػػػػاف

لك شعهلل الكفػر نوعػاف: قوليػب كفعليػب. كمػن شػعهلل كشيعهلل ا نتاف قسماف: قوليب كفعليب، كك "
ا نتػػػاف ال وليػػػب: شػػػعبب يونػػػهلل زكاعتػػػا زكاؿ ا نتػػػاف، فكػػػ لك مػػػن شػػػعبو الفعليػػػب مػػػا يونػػػهلل زكاؿ 
ا نتاف. كك لك شعهلل الكفر ال وليب كالفعليب، فكما يكفر با تياف بكلمػب الكفػر ا تيػاران، كىػ  

شػػعبو كالسػػ ود للمػػنم، كاالسػػتهانب شػػعبب مػػن شػػعهلل الكفػػر، فكػػ لك يكفػػر بفعػػل شػػعبب مػػن 
 .باظتمحد، فه ا أصل

كىهنا أصل آ ر، كىو أف ح ي ب ا نتاف مركبب من قوؿ كعمػل. كال ػوؿ قسػماف: قػوؿ ال لػهلل، "
كىو االعت اد، كقوؿ اللساف، كىو التكلم بكلمب ا سػالـ. كالعمػل قسػماف: عمػل ال لػهلل، كىػو 

ألربعػػب، زاؿ ا نتػػاف بكمالػػو، كإذا زاؿ تمػػديق نيتػػو كإ الصػػو، كعمػػل اصتػػوارح، فػػإذا زالػػت ىػػ ه ا
ال لػػػهلل، دل تنفػػػع ب يػػػب األنػػػزاء، فػػػإف تمػػػديق ال لػػػهلل شػػػرط يف اعت ادىػػػا ككو ػػػا نافعػػػب. كإذا زاؿ 
عمػػػل ال لػػػهلل مػػػع اعت ػػػاد المػػػدؽ، فهػػػ ا موضػػػع اظتعركػػػب بػػػني اظترنئػػػب كأىػػػل السػػػنب، ف ىػػػل السػػػنب 

انتفػاء عمػل ال لػهلل، كىػو ػتبتػو كان يػاده،  غتمعوف علػى زكاؿ ا نتػاف، كأنػو ال ينفػع التمػديق مػع 
كمػا دل ينفػػع إبلػػي  كفرعػػوف كقومػو كاليهػػود كاظتشػػركني الػػ ين كػانوا يعت ػػدكف صػػدؽ الرسػػوؿ، بػػل 

 .كي ركف بو سران كنهران كي ولوف: لي  بكاذب، كلكن ال نتبعو، كال ننمن بو

ؿ أعوػم أعمػاؿ اصتػوارح، كإذا كاف ا نتاف يزكؿ بزكاؿ عمل ال لهلل، فغري مستنكر أف يزكؿ بػزكا"
كال سيما إذا كػاف ملزكمػان لعػدـ ػتبػب ال لػهلل كان يػاده الػ م ىػو ملػزـك لعػدـ التمػديق اصتػاـز كمػا 
ت ػػدـ ت ريػػره، فإنػػو يلػػـز مػػن عػػدـ طاعػػب ال لػػهلل عػػدـ طاعػػب اصتػػوارح، إذ لػػو أطػػاع ال لػػهلل كان ػػاد، 
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ق اظتسػتلـز لل اعػب، كىػو أطاعت اصتوارح، كان ادت، كيلـز من عدـ طاعتو كان يػاده عػدـ التمػدي
ح ي ػػب ا نتػػاف. فػػإف ا نتػػاف لػػي  غتػػرد التمػػديق، كمػػا ت ػػدـ بيانػػو، كإفتػػا ىػػو التمػػديق اظتسػػتلـز 
لل اعػػػب كاالن يػػػاد، كىكػػػ ا اعتػػػدل لػػػي  ىػػػو غتػػػرد معرفػػػب اضتػػػق كتبينػػػو، بػػػل ىػػػو معرفتػػػو اظتسػػػتلزمب 

اظتسػتلـز لالىتػداء، كمػا  التباعو، كالعمل  ونبػو، كإف شتػ  األكؿ ىػدل، فلػي  ىػو اعتػدل التػاـ
أف اعت ػػاد التمػػديق، كإف شتػػ  تمػػدي ان، فلػػي  ىػػو التمػػديق اظتسػػتلـز ل نتػػاف، فعليػػك  رانعػػب 

 .ى ا األصل كمراعاتو." اىػ

كظتا كاف الكفر شػعبان كملػرية، فػإف ىػ ه الشػعهلل متفاكتػو، الكفػر فيهػا دركػات، فمنهػا الكفػر   4
ها الكفػر األصػغر، كسػهلٌل اظتسػلم كقتلػو كالنياحػب، كمػا األكل )كىسىهلٌل ا كرسولو كدينو(، كمن

أف الكفػػر األكػػل، شػػعبو متفاكتػػب أيضػػان تفاكتػػان كاضػػحان.ككل مػػن نػػوع  الكفػػر األكػػل كاألصػػغر 
  :(1)على مراتهلل بعضها أشد من بعض، ل ا ي وؿ شيال االسالـ ابن تيميب كما يف الفتاكل

ظتكػػػػ ب أعوػػػػم نرمػػػػان مػػػػن الكػػػػافر  ػػػػري أ لػػػػل مػػػػن بعضػػػػو، فالكػػػػافر ا وكاعلػػػػم أف الكفػػػػر بعضػػػػ"
اظتكػػ ب، فإنػػو رتػػع بػػني تػػرؾ ا نتػػاف اظتػػ مور بػػو، كبػػني التكػػ يهلل اظتنهػػ  عنػػو، كمػػن كفػػر ككػػ ب 
كحػػارب ا كرسػػولو كاظتػػنمنني بيػػده أك لسػػانو، أعوػػم ؽتػػن اقتمػػر علػػى غتػػرد الكفػػر كالتكػػ يهلل، 

 .كمن كفر كقتل كزنا كسرؽ كصد كحارب كاف أعوم نرمان"اه
األكصػػاؼ كالتكفػػري اظتعني)األعيػػاف(: كىػػ ا ىػػو مػػ ىهلل أىػػل ب فريػػق بػػني التكفػػري اظت لػػقالت -5 

 .السنب كاصتماعب
  ، ، ف ما اطتػوارج فػ طل وا التكفػري كأمػا اظترنئػب فمنعػوا منػو فهمػا مػابني طػريٍف ن ػيضو ك الفت فرؽه

 .كك ا ما كقع من بعض األفراًد من اؿتراؼ يف ى ه ال اعدة
"فلػػػي  ألحػػػدو أف ييكفػػػر أحػػػدان مػػػن اظتسػػػلمني كإف  :(2)غتمػػػوع الفتػػػاكل قػػػاؿ شػػػيال ا سػػػالـ يف 

 .أ    ك ًلط حه ت اـ عليو اضت ب كتبني لو ا ب
كمػػػن ابػػػت إنتانػػػو بي ػػػني دل يػىػػػزيٍؿ ذلػػػك عنػػػو بالشػػػك بػػػل ال يػػػزكؿ إال بعػػػد إقامػػػب اضت ػػػب كإزالػػػب   

 .الشبهب"ا.ىػ

                                 
 .10/60غتموع الفتاكل= البن تيميب  (1)
 .(21/402) غتموع الفتاكل (2)
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ري اظت لػق ال يسػتلـز تكفػري اظتعػني فػإف بعػض : "لكػن  تكفػ(1)كقاؿ رزتػو ا يف غتمػوع الفتػاكل  
العلماء قد يتكلم يف مس لب بانتهاده فيي ئ فيها فال ييكفػر كإف كػاف قػد ييكفػر مػن قػاؿ ذلػك 

 .ال وؿ إذا قامت عليو اضت ب اظتكفرة..."ا.ىػ
" ككنػػت أيبػػني عتػػم أفتػػا ني ػػل عتػػم عػػن السػػلد كاألئمػػب مػػن  :(2)كقػػاؿ رزتػػو ا يف غتمػػوع الفتػػاكل

طػػػالؽ ال ػػػوؿ بتكفػػػري مػػػن ي ػػػوؿ كػػػ ا ككػػػ ا فهػػػو أيضػػػا حػػػقهي لكػػػن كتػػػهلل التفريػػػق بػػػني ا طػػػالؽ إ
كالتعيػػػػػني كىػػػػػ ه أكؿ مسػػػػػ لب تنازعػػػػػت فيهػػػػػا األمػػػػػب مػػػػػن مسػػػػػائل األصػػػػػوؿ الكبػػػػػار كىػػػػػ  مسػػػػػ لب 

 .)الوعيد(..."ا.ىػ
 :أن الكفر نوعان -6 

يغفر لماحبو، كينفػى  ؼترج عن اظتلب، كػتبط للعمل، كمونهلل لليلود يف النار، كال كفٌر أكبر  
أك كتابػػػػو أك  عػػػن صػػػػاحبو اسػػػػم ا نتػػػػاف أصػػػػالن ككمػػػػاالن، كالسػػػػحر كسػػػػهلل ا أك رسػػػػولو أك دينػػػػو

 !!..ا عراض عن دين ا

ال مترج من اظتلب كال لتبط العمل كال يونهلل اطتلود يف النار، كىو حتػت مشػيئب ا  وكفر أصغر 
كمالػػو الوانػػهلل، كىػػو حكػػم الكبػػائر مػػن الػػ نوب،  يف مغفرتػػو، كال ينػػايف أصػػل ا نتػػاف، بػػل ينػػايف  

 .كالنياحب على اظتيت، كال عن يف األنساب، كقتاؿ اظتسلم.. اخل

 .كما أف الشرؾ كالولم كالفسق كالنفاؽ نوعاف أكل كأصغر -  

كىػػ ا األمػػر مشػػهور معػػركؼ بػػني العلمػػاء قػػد تػػواردكا عليػػو، كال أ ػػن ذا علػػم ينكػػر، أك يت ػػرؽ   
 .ضى يف الن ل السابق عن ابن ال يم يف كتابو المالة ما ينيدهكم .إليو شك فيو

)العمل (: كما ميػز العلمػاء األصغر  )االعت ادل( كالكفر األكلالتمييز بني الكفر  فال بد من  
 مػػػػػػػن أصػػػػػػػوؿ الػػػػػػػدين، كالكفػػػػػػػر أصػػػػػػػل)االعت ػػػػػػػادل( كال ػػػػػػػائم علػػػػػػػى إنكػػػػػػػار األكلبػػػػػػػني الكفػػػػػػػر 

ال يزن  ر الزان  ي ح  ين يزن  ر وى  و "  عليػػو كسػػلم:لى ال اظتعمػػيب ك ولػػو صػػأ)العمل ( األصػػغر
. فاألكؿ يونهلل اطتركج مػن اظتلػب، كالملػا  ال يونػهلل ذلػك. ي ػوؿ بػن عبػاس رضػ  ا (3)"مؤمن

ََ ُى  ُم اْلَك  اِفُرونَ ﴿ :عنػو يف تفسػػري قولػػو تعػػاؿ ]اظتائػػدة: ﴾َوَم  ن لَّ  ْم َيْ ُك  م ِبَم  ا أَن  َزَ  اللَّ  ُو فَُلْولَِْ  
                                 

 .(74/22)غتموع الفتاكل  (1)
 .(7/170)غتموع الفتاكل  (2)
 (.1004) ركاه البيارم يف صحيحو برقم (3)
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فػالكفر  صػغر.أكل ككفر أكفر  ف ما الكفر فنوعاف:: "وؿ ابن ال يمكي  "كفر دكف كفر" [44
 .(1)"مونهلل الستح اؽ الوعيد دكف اطتلود كاألصغر: ىو اظتونهلل لليلود يف النار. :األكل
 كدليل ذلك يف السنبقولو كفره  أف: كما قالوا بعدـ تكفري من نهل العذر بالجهل ،  
. ن ػػل الػػ ىهلل يف اظتوقوػػب عػػن (2)"نهم ال يعلم  ونالله  م اى  د ق  ومي ف  نلى ا عليػػو كسػػلم: "صػػ

كنػػت أقػػوؿ لل هميػػب مػػن اضتلوليػػب كالنفػػاه الػػ ين نفػػوا أف ا فػػوؽ العػػرش ظتػػا كقعػػت "ابػػن تيميػػب 
ػتنػتهم، أنػػا لػو كاف ػػتكم كنػػت كػافران أل  أعلػػم أف قػولكم كفػػر، كأنػػتم عنػدم ال تكفػػركف ألنكػػم 

أمػػا : "كي ػػوؿ ابػػن ال ػػيم كشػػيو هم كأمػػرائهم. ككػػاف ىػػ ا   ابػػان لعلمػػائهم كقضػػاهتم (3)"نهػػاؿ
أىػػػل البػػػدع اظتواف ػػػوف ألىػػػل ا سػػػالـ، كلكػػػنهم ؼتػػػالفوف يف بعػػػض األصػػػوؿ كالرافضػػػب كال دريػػػب 
كؿتػػوىم فهػػنالء أقسػػاـ: أحػػدقتا اصتاىػػل اظت لػػد الػػ م ال بمػػرية لػػو فهػػ ا يكفػػر كال يفسػػق كال تػػرد 

م اظتستضػػػعفني الػػػ ين ال يسػػػت يعوف شػػػهادتو إذا دل يكػػػن قػػػادران علػػػى تعلػػػم اعتػػػدل كحكمػػػو حكػػػ
 .(4)"حيلب كال يهتدكف سبيالن ف كلئك عسى ا أف يغفر عنهم

أف ىنػػاؾ عالقػػب بػػني الكفػػر األكػػل كالشػػرؾ األكػػل، كىػػ  عالقػػب عمػػـو ك مػػوص، فكػػل  -7 
 .شرؾ كفر، كلي  كل كفر شركان 

تلك العبادات، كىو كفر  فال با لغري ا كالن ر لو كاطتوؼ منو  وؼ عبادة، شرؾ مع ا يف 
 .أكل ؼترج عن اظتلب، كمناقض ل نتاف

أمػػا سػػهلل ا كرسػػولو كدينػػو أك االسػػتيفاؼ بشػػرعو أك باظتمػػحد كؿتػػو ذلػػك فهػػو كفػػر ؼتػػرج   
 .عن اظتلب، كال يعد شركان يف االص الح

كك لك ا عراض أك االستيفاؼ بشرعو أك باظتمحد كؿتو ذلك فهو كفر ؼترج عن اظتلب، كال  
 .يعد شركان يف االص الح

 .كك لك ا عراض أك االستكبار أك الشك كاالرتياب فهو كفر أكل كال يسمى شركان  

                                 
 .2/780:السالكني جمدار  (1)
 (.1/811ركاه البيه   يف شعهلل ا نتاف ) (2)
 .260اظتوقوب  لل ىهلل  (3)
 .200، ص= البن ال يمال رؽ اضتكميب (4)
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كمن ال واعد ىنا أصل كىو أف اظتسلم قد جتتمع فيو اظتادتاف الكفر كا سالـي كالكفػر كالنفػاؽي  
كمػػا ىػػو مػػ ىهلل أىػػل   كالشػػرؾ كا نتػػافي كأنػػو جتتمػػع فيػػو اظتادتػػاف كال يكفػػر كفػػرنا ين ػػل عػػن اظتلػػب

 السنب كاصتماعب كدل متالد يف ذلك إال أىل البدع.
 8-  

ي
 . يكوف يف األشياء ال  قد متفى دليلهاعنيا التوقد يف تكفري اظت

"إف الػػػ ين توقفػػػوا يف تكفػػػري اظتعػػػني يف األشػػػياء الػػػ  قػػػد متفػػػى  :قػػػاؿ الشػػػيال ػتمػػػد بػػػن إبػػػراىيم 
كأمػػا مػػا عيلػػم … سػػاليب مػػن حيػػث الملبػػوت كالداللػػبدليلهػػا، فػػال يكفػػر حػػه ت ػػـو عليػػو اضت ػػب الر 

فهػػ ا يكفػػر   ػػرد  –اظتعػػني  –بالضػػركرة أف رسػػوؿ ا صػػلى ا عليػػو كسػػلم نػػاء بػػو، ك الفػػو 
 .ا.ىػ(1)ذلك كال لتتاج إذل تعريد سواء باألصوؿ أك الفركع ما دل يكن حديث عهد با سالـ"

م ل ػػان بػػل ىػػو يف اظتسػػائل الػػ  متفػػى علمهػػا أم: أف  شػػرط تػػوفر الشػػركط كانت ػػاء اظتوانػػع لػػي   
ك ألف مػػا ييعلػػم بالضػػركرة أمػػره نسػػهللي كمػػا قػػاؿ شػػيال ا سػػالـ يف  غتمػػوع "علػػى مملػػل ذلػػك اظتعػػني 

"فكوف الش ء معلومان من الدين ضركرة أمره إضايف فحػديث العهػد با سػالـ كمػن  :(2)"الفتاكل
ن كونو يعلمو بالضركرة ككملريه من العلماء يعلم نش  بباديب بعيدة قد ال يعلم ى ا بالكليب فضالن ع

بالضػركرة أف النػهلل سػ د للسػهو كقضػى بالديػب علػى العاقلػب كقضػى أف  الولػد للفػراش ك ػري ذلػك 
 .ؽتا يعلمو اطتاصب بالضركرة كأكملر الناس ال يعلمو البتب"ا.ىػ

كاالعت ػاد ق عيػان ك نيػان  : "كك لك كوف العلم ضركريان كنوريان (3)"درء التعارض"كقاؿ رزتو ا يف 
أمػػوره نسػػبيب ف ػػد يكػػوف الشػػ ء ق عيػػان عنػػد شػػيصو كيف حػػاؿو كىػػو عنػػد آ ػػرو كيف حػػاؿو أ ػػرل 
غتهػػػػوؿ فضػػػػالن عػػػػن أٍف يكػػػػوف مونونػػػػان كقػػػػد يكػػػػوف الشػػػػ ء ضػػػػركريان لشػػػػيصو كيف حػػػػاؿو كنوريػػػػان 

 .لشيصو آ رى كيف حاؿو أ رل"ا.ىػ
 يكوف معلومان عند طالػهلل العلػمي كمػا قػد يكػوف فما قد يكوف معلـو بالضركرة عند العادل قد ال 

 ...معلومان بالضركرة عند طالهلل العلم قد ال يكوف معلومان عند عامب الناسي كىك ا
ر بالكفر كفر   9   .الَر

                                 
 .22/260فتاكل الشيال ابن إبراىيم  (1)
 .(27/226)غتموع الفتاكل  (2)
 .(7/700) درء تعارض الع ل كالن ل= البن تيميب (3)
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نو أك أقر بشرعيتو من  ري إكراه كرضيو أف يكوف أك يسود فهو كافر كحس   يمن رض  بالكفرف  
 . اىران كباطنان 

َوقَ  ْد نَ   زََّ  َعلَ  ْيُكْم ِف  ي اْلِكتَ  اِي َأْن ِإَذا َس  ِمْعُتْم ﴿: لػػى ىػػ ه ال اعػػدة قولػػو تعػػاذلكمػػن األدلػػب ع 
َُ وْا ِف ي َح ِديٍث َغْي رِهِ  َ تَ ْقُعُدوْا َمَعُهْم َحتَّ ر َيُخو  ﴾.... آيَاِ  الّلِو ُيَكَفُر ِبَها َوُيْستَ ْهَزأُ ِبَها فَِ

 [.041:النساء]
ي ي كتػارة باليػػدتغيػري اظتنكػػر يكػوف تػارة بال لػػهللي كتػارة باللسػػاف"ابػن تيميػػب: شػيال ا سػػالـ قػاؿ   

 .(1)"ف مػػػا ال لػػػهلل في ػػػػهلل بكػػػل حػػػػاؿي إذ ال ضػػػرر يف فعلػػػوي كمػػػػن دل يفعلػػػو فلػػػػي  ىػػػو  ػػػػنمن
إف معػػا ا.يػػب علػػى  اىرىػػاي " :قػػاؿ الشػػيال سػػليماف بػػن عبػػد ا بػػن ػتمػػد بػػن عبػػد الوىػػابك   

ا كيستهزأ  ا ف ل  عند الكافرين اظتستهزئني مػن  ػري كىو أف الرنل إذا شتع آيات ا يكفر  
إكػػراه كال إنكػػار كال قيػػاـ عػػنهم حػػه متوضػػوا يف حػػديث  ػػريه فهػػو كػػافر مػػمللهمي كإف دل يفعػػل 

ك ػػػ ه ا.يػػػب كؿتوىػػػا اسػػػتدؿ  .فعلهػػػم ألف ذلػػػك يتضػػػمن الرضػػػى بػػػالكفري كالرضػػػى بػػػالكفر كفػػػر
أنػػو يكػػره ذلػػػك ب لبػػو دل ي بػػل منػػػوي ألف العلمػػاء علػػى أف الراضػػ  بالػػػ نهلل كفاعلػػوي فػػإف ادعػػػى 
 .(2)اضتكم على الواىر كىو قد أ هر الكفر فيكوف كافران 

ه ال لػػهلل كىػػو أمػػر بػػاطن ال سػػبيل لنػػا إذل معرفتػػو كاضتكػػم عليػػو إال مػػن  ػػالؿ قػػرائن الرضػػى م ػػرم ف
لفويػػب كعمليػػب  ػػاىرة علػػى اصتػػوارح تػػدؿ عليػػو ي فمػػن أتػػى بشػػ ء منهػػا كػػاف داالن علػػى ح ي ػػب 

 ي كأعومو ا قرار كاالعآلاؼ كالتمريا!ر يف ال لهللطنو كما كق  با
ألف ": قػاؿ ال ػرطهلل يف التفسػري اصتلوس يف غتال  الكفر كاالستهزاء بالدين. ا.يب الساب بكك ا  

 .(3)اخل"من دل كتتنبهم ف د رض  فعلهم كالرضى بالكفر كفر .... 
 كالالمباالة كاالستهتار. للعهللاالستهزاء بالدين كىو على سبيل اظتملاؿ اطتوض كاك  

 .(4)"قاؿ أبو بكر بن العر : " فإف اعتزؿ بالكفر كفر ال  الؼ فيو بني األمب

                                 
 (.16/118الفتاكل )موع غت (1)
 .747تيسري العزيز اضتميد ص  (2)
 (.4/026) = لل رطهللاصتامع ألحكاـ ال رآف (3)
 (.6/220) = البن العر أحكاـ ال رآف (4)
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ا.يت بيا ػػا إف  –حػػه تتػػوفر الشػػركط كتنتفػػ  اظتوانػػع  –التوقػػد يف عػػدـ تكفػػري اظتعػػني   -11 
نيو أك نيًهػل حالػو ، إفتا يكوف ذلك فيمن ابت إسالمو بي ػشاء ا يف الفملني: األكؿ كااا . ك 
  .كأما من ابت كفره فال يتوقد فيو

أف الكفػػر، كمػػا كرد يف مػػوارده اظتعتػػلة يف نمػػوص الػػوحيني الشػػريفني : كتػػاب ا كسػػنب   -11
 :رسولو صلى ا عليو كسلم، يرد على صورتني

 .اظتيرج من اظتلب معر فان بااللد كالالـ، فاظتراد بو الكفر اظتعهود أك اظتستغرؽ يف الكفر كىو -أ 
كيػػ يت منكػػران  ػػري معػػر ؼ ال بػػاأللد كالػػالـ كال با ضػػافب كالتيمػػيص. فػػال يعػػد بالمػػورة  -ي 

 .الملانيب كفران أكل، بل األصل فيو أنو كفر أصغر ال مترج من اظتلب

كمملل الفرؽ بني تلك المورتني للفوب الكفر، ك لك ىناؾ فرؽ بني االسم اظت لق للكفر، كبني  
اسػػػم الكفػػػر، كمػػػا قلنػػػا سػػػاب ان، كاظت لػػػهلل العاشػػػر يف الفػػػرؽ بػػػني ا نتػػػاف اظت لػػػق كم لػػػق م لػػػق 
كىػػػػ ا اظتعػػػػا ىػػػػو مػػػػا قػػػػرره الشػػػػيال أبػػػػو العبػػػػاس ابػػػػن تيميػػػػب يف كتابػػػػو "اقتضػػػػاء المػػػػراط  .ا نتػػػػاف

كركل مسلم يف صحيحو عن األعمو عن أ  صاحل عن أ  ىريػرة " :حيث ي وؿ (1)اظتست يم"
. (2)"اثنتان في الناس ىما بهم كفرقاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "رض  ا عنو قاؿ، 

أم ىاتاف اطتملتاف قتا كفر قائم بالناس، فف  اطتملتني كفر، حيث كانتا مػن أعمػاؿ الكفػار، 
كقتػػػا قائمتػػػاف بالنػػػاس، لكػػػن لػػػي  كػػػل مػػػن قػػػاـ بػػػو شػػػعبب مػػػن شػػػعهلل الكفػػػر يمػػػري كػػػافران الكفػػػر 

 .الكفراظت لق، حه ت ـو بو ح ي ب 

كما أنو لي  كل من قاـ بػو شػعبب مػن شػعهلل ا نتػاف يمػري منمنػان، حػه ي ػـو بػو أصػل ا نتػاف  
ل  يس ب  ين العب  د وب  ين كفػػرؽ بػػني الكفػػر اظتعػػرؼ بػػالالـ، كمػػا يف قولػػو صػػلى ا عليػػو كسػػلم: "

 .. كبني كفر منكر يف ا ابات(3)"الكفر أو الشرك إال ترك الصِة

سم اظت لق إذا قيل كافر، أك منمن، كبني اظتعػا اظت لػق لالسػم يف رتيػع كفرؽ أيضان بني معا اال 
 ."مػػػػػػػػػوارده، كمػػػػػػػػػا يف قولػػػػػػػػػو: "ال ترنعػػػػػػػػػوا بعػػػػػػػػػدم كفػػػػػػػػػاران يضػػػػػػػػػرب بعضػػػػػػػػػكم رقػػػػػػػػػاب بعػػػػػػػػػض

                                 
 .176-2/170اقتضاء المراط اظتست يم= البن تيميب  (1)
 (.80صحيا مسلم برقم ) (2)
 (.087( كالنسائ  برقم )04ركاه أبو داكد برقم ) (3)



 17 

ف ولػػو :"يضػػػرب بعضػػكم رقػػػاب بعػػض" تفسػػػري الكفػػػار يف ىػػ ا اظتوضػػػع، كىػػنالء يسػػػموف كفػػػاران 
 .ل : كافر، كمنمنتسميب م يدة، كال يد لوف يف االسم اظت لق إذا قي

كما أف قولو تعاذل : )من ماء دافػق( شتػى اظتػإل مػاء تسػميب م يػدة، كدل يػد ل يف االسػم اظت لػق 
 [. 43]النساء: ﴾فَ تَ َيمَُّمواْ  فَ َلْم َتِجُدوْا َماءً ﴿: حيث قاؿ

:أف   12  قػوؿ  أكالكفػر الػ ل يلػـز مػن مػ ىهلل  أفكمػا قػرر العلمػاء  الـز اظتػ ىهلل لػي  بػالـز
شػيال ا سػالـ ؿ اال وؿ، ق أكدرؾ ذلك اللزـك صاحهلل اظت ىهلل أي  إذا إالونهلل التكفري معني ال ي
فيلػق كملػري  فػالـز اظتػ ىهلل لػي   ػ ىهلل، إال أف يلتزمػو صػاحهلل اظتػ ىهلل،": رزتػو ا ابن تيميػب

كيكػػوف ذلػػك مسػػتلزمان ألمػػور  بػػل ينفػػوف معػػا  أك يملبتو ػػا، مػػن النػػاس ينفػػوف ألفا ػػان أك يملبتو ػػا،
... كلػػػو كػػػاف الـز اظتػػػ ىهلل "كقػػػاؿ يف موضػػػع آ ػػػر:  .(1)"ىػػػم ال يعلمػػػوف باظتالزمػػػبك  ىػػػ  كفػػػر،

م ىبان للـز تكفري كل من قاؿ عن االستواء ك ريه مػن المػفات أنػو غتػاز لػي  ؛ ي ػبك فػإف الـز 
 .(2)"ى ا ال وؿ ي تض  أف ال يكوف ش ء من أشتائو كصفاتو ح ي ب

تكفػػري نػػدان، ككتعلونػػو ح ػػان  كلرسػػولو صػػلى أف أىػػل السػػنب كاصتماعػػب يعومػػوف لفػػل ال -13 
 .ا عليو كسلم ف ط فال كتوز كال يسوغ عندىم تكفري أحد إال من كٌفره اي أك كٌفره رسوليو

كل ا ي وؿ ال حاكم يف ع يدتو اظتشهورة اظتتداكلب :"كال نكفر أحدان من أىل ال بلب ب نهلل ما دل  
 ".ذنهلل ظتن عملو يستحلو. كال ن وؿ: ال يضر مع ا نتاف

 :كك ا قرره ابن تيميو يف ع يدتو الواس يب اظتتل اة بال بوؿ حيث ي وؿ 

فمػػل: مػػن أصػػوؿ أىػػل السػػنب أف الػػدين كا نتػػاف قػػوؿ كعمػػل: قػػوؿ ال لػػهلل كاللسػػاف، كعمػػل " 
 .ال لهلل كاللساف كاصتوارح، كأف ا نتاف يزيد بال اعب كين ص باظتعميب

لب   لق اظتعاص  كالكبائر، كما يفعلو اطتػوارج، بػل األ ػٌوة كىم مع ذلك ال يكفركف أىل ال ب" 
 .االنتانيب اابتب مع اظتعاص .." . إذل آ ر الفمل

 .كإفتا أىل البدع كاألىواء ىم الػ ين شػعارىم تكفػري مػن  ػالفهم، فضػالن عػن ظتػزىم كتعيػريىم"  
 :(3)ل ا ي وؿ رزتو ا يف "الكيالنيب"

                                 
 .4/708غتموع الفتاكل:  (1)
 .10/120غتموع الفتاكل:  (2)
 .21/088غتموع الفتاكل "الكيالنيب"= البن تيميب  (3)
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اظتسػػلمني كإف أ  ػػ  ك لػػط حػػه ت ػػاـ عليػػو اضت ػػب كتبػػني لػػو أف يكفػػر أحػػدان مػػن  ألحػػدلػػي  " 
ا ػػب، كمػػن ابػػت إسػػالمو بي ػػني دل يػىػػزيٍؿ ذلػػك عنػػو بالشػػك، بػػل ال يػػزكؿ إال بعػػد إقامػػب اضت ػػب 

 .كإزالب الشبهب

: كأمػػا تكفػػري قائػػل ىػػ ا ال ػػوؿ فهػػو مبػػإل علػػى أصػػل ال بػػد مػػن التنبيػػو عليػػو، فإنػػو بسػػبهلل فص  ل 
اضػػ رابان كملػػريان يف تكفػػري أىػػل البػػدع كاألىػػواء، كمػػا اضػػ ربوا قػػدنتان عػػدـ ضػػب و اضػػ ربت األمػػب 

 . كحديملان يف سلهلل ا نتاف عن أىل الف ور كالكبائر

صػػار كملػػري مػػن أىػػل البػػدع مملػػل اطتػػوارج كالػػركافض كال دريػػب كاصتهميػػب كاظتممللػػب يعت ػػدكف اعت ػػادان   
 مػنهم شىػوبه قػوم مػن أىػل ىو ضالؿ يركنو ىو اضتق، كيركف كفر من  الفهم يف ذلػك، فيمػري

الكتاب يف كفرىم باضتق ك لمهم لليلق، كلعل أكملر ىنالء اظتكفرين يكفاػر ب "اظت الػب" الػ  ال 
 .تفهم ح ي تها كال تعرؼ ح تها

كبػػػإزاء ىػػػنالء اظتكفػػػرين بالباطػػػل أقػػػواـ ال يعرفػػػوف اعت ػػػاد أىػػػل السػػػنب كاصتماعػػػب كمػػػا كتػػػهلل، أك  
عرفػوه منػو قػد ال يبينونػو للنػاس بػل يكتمونػو، كال ينهػوف عػن يعرفوف بعضػو ككتهلػوف بعضػو، كمػا 

البدع اظتيالفػب للكتػاب كالسػنب، كال يػ موف أىػل البػدع كيعػاقبو م، بػل لعلهػم يػ موف الكػالـ يف 
السػػنب كأصػػوؿ الػػدين ذمػػان م ل ػػان ال يفرقػػوف فيػػو بػػني مػػا دؿ عليػػو الكتػػاب كالسػػنب كا رتػػاع، كمػػا 

ي ركف اصتميع على مناى هم اظتيتلفب، كمػا ي ػٌر العلمػاء يف مواضػع  ي ولو أىل البدع كالفرقب، أك
االنتهاد ال  يسوغ فيهػا النػزاع، كىػ ه ال ري ػب قػد تغلػهلل علػى كملػري مػن اظترنئػب كبعػض اظتتف هػب 
كاظتتمػػػػوفب كاظتتفلسػػػػفب، كمػػػػا تغلػػػػهلل األكذل علػػػػى كملػػػػري مػػػػن أىػػػػل األىػػػػواء كالكػػػػالـ، ككلتػػػػا ىػػػػاتني 

 ."ن الكتاب كالسنبال ري تني منحرفب  ارنب ع

كاظت مػػػود أف اظتبتدعػػػب، علػػػى تنػػػوع مشػػػار م كتبػػػاين أصػػػوعتم كمنػػػاى هم، يػػػركج عنػػػدىم تكفػػػري  
ؼتػػػالفيهم عنػػػد أدأ ؼتالفػػػب، يف حػػػني يتحػػػرج أىػػػل السػػػنب كاصتماعػػػب مػػػن تكفػػػري اظتيػػػالد حرنػػػا 
يف  شديدان، ألف التكفري حكم شرع ، كىػو حػق  كلرسػولو صػلى ا عليػو كسػلم، كىػو   ػري

ا.مث دنيػا كعاقبػب، كلػ ا فهػم ال ينا ػ كف بلػػواـز األقػواؿ يف التكفػري حػه يكػوف الكفػر صػػرلتان ال 
، كإفتػػا اظتعػػوؿ عليػػو عػػنهم كاألىػػواءلػػب  فيػػو، كمػػا ال يعولػػوف يف التكفػػري علػػى الونػػوف كاألكىػػاـ 
 .األمر البواح ال م عتم فيو من ا سل اف كح ب  اىرة كبرىاف
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اصتماعػػب يفرقػػوف بػػني الكفػػر اظت لػػق كالكفػػر اظتعػػني، فهػػم ي ػػركف بػػالكفر ك  أف أىػػل السػػنب -14
األكػػل م ل ػػان علػػى  ػػري معينػػني، كعتػػم شػػركط كضػػوابط كتػػورع كديانػػب يف إي اعػػو علػػى اظتعينػػني، 
فإ م يركف كفر اظتعني ي ع عليػو بنفسػو، كأىػم ىػ ه الشػركط يف إي ػاع الكفػر األكػل عليػو: بلػوغ 

الشػػبهب عنػػو، كؽتػػن اعتػػا  ػػ ه اظتسػػ لب تفمػػيالن أئمػػب الػػدعوة الن ديػػب مػػن  اضت ػػب عليػػو، كانػػدفاع
الوىاب، ف بناؤه كتالمي ىم، فػإ م أنلوىػا كح  وىػا حت ي ػان ال تكػاد جتػده  الشيال ػتمد بن عبد

 .عند  ريىم، كيضيق اظت اـ يف الواقع عن تتبع كالمهم كرتعو ىنا فاضتمد 

كال  اظتعػػػػني كانبػػػػبه يف اظت ػػػػدكر عليػػػػوي كال جتػػػػهلل يف اظتمتنػػػػعيف تكفػػػػري  الضػػػػوابط : ىػػػػ هتنبي    و *
اارب، أم: البد أٍف نفرؽ بني أمرين: بػني اضتكػم بتكفػري اظتعػني كبػني إقامػب أحكػاـ الػردة علػى 
ذلك اظتعني، فال يلـز من عدـ إقامب أحكاـ الردة عدـ تكفري اظتعني. مملاؿ ذلػك مػن الواقػع: مػن 

ي ينػػان أنػػو كػػافر كىػػو  ػػري م ػػدكر عليػػو، أم:  ػػريي م ػػدكرو علػػى  انتسػػهلل إذل ا سػػالـ كلكػػن ابػػت
 . إقامػػػػػػػػب األحكػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػرعيب اظتآلتبػػػػػػػػب عليػػػػػػػػو، فػػػػػػػػال يلػػػػػػػػـز مػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػك عػػػػػػػػدـ تكفػػػػػػػػريه

ُي بني أف يغزكا اظتسػلموف بلػده فهػ ا تػيبػىل ػهي لػو اضت ػبك ألف ال مػد مػن اصتهػاد   كأما اارب ففرؽه
اظتسػػلمني فػػال جتػػهلل إقامػػب اضت ػػب عليػػو بػػل الوانػػهلل دفعػػو تبليػهي الػػدين، كأمػػا إٍف  ػػزا اػػارب بػػالد 

 .إرتاعان كما ن لو  ري كاحد من أىل العلم كى ا يف نهاد الدفع
 أمر مهم ال بد من التف ن لو كىو أف ذتب فرقان بني مراحل االث يف الكفر اظتيرج  كىنا 

 :عن اظتلب كاظتونهلل للردة، كى 
 .كل، بالدالئل الشرعيبتعيني أف ى ا اصتـر ىو من الكفر األ -1 
، بانتمػػػاع الشػػركط فيػػػو كانتفػػاء اظتوانػػػع عنػػو كىػػػو  -2 مث مرحلػػب تكفػػري اظتعػػػني اظتواقػػع عتػػػ ا اصتػػـر

 .مناط بال ضاة الشرعيني أصالبن 
مث مرحلب االملب بعدـ ال  ػع لػو بعػد اظتػوت بػاطتلود يف النػار، مػع إنػراء أحكػاـ الكفػر عليػو  -3 

 .كا أعلم يف أحكاـ الدنيا،
كتػػوفرت فيػػو الشػػركط -أحكػػاـ الكفػػر يف الػػدنيا جتيػػرل علػػى الوػػاىر. فمػػن أ هػػر الكفػػر -15 

ي كأما عن باطنو فعلمو عند ا تعاذل -كانتفت اظتوانع  .فإنو ييكىف ري
 .كصلى ا على نبينا ػتمد كعلى آلو كصحبو كسلم   
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 :نعيَّ التكفير المطلق والتكفير المُ الفر  بين : المب ث الثاني   
ى ه اظتس لب أصل عويم من أصوؿ التكفريي كتهلل الت    ا كفهمها الفهم المحيا لئال تػزؿ    

 ػػا األفهػػاـ كالع ػػوؿي ككملػػري مػػن التكفرييػػني كاطتائضػػني يف التكفػػري دل يف نػػوا للفػػرؽ بػػني التكفػػري 
يعػػػني  
ري ال ائػػػل أك كبػػػني تكفػػػ اظت لػػػقفػػػرؽ العلمػػػاء ا  ػػػوف بػػػني تكفػػػري كقػػػد  ياظت لػػػق كالتكفػػػري اظت

 
ي
 امث سػػل كػػالـ أىػػل العلػػم يف ىػػػ  كت مػػل يف األدلػػبي، كىػػو فػػرؽه عوػػيم مػػن فػػتا ا عليػػػو عػػني  اظت
 .بإذف ااجملازفب كاطتلط ، كسلم من الوقوع يف     كجتل ت اتضحت لو اظتس لب وضوعاظت
فػرؽ  ظتػاكسػلم  الشرعيب مػا يسػتنبط مػن ىػدم نػهلل ا ػتمػد صػلى ا عليػو ناء من األدلبكؽتا  

عن عمر أمري اظتنمنني رض  ا عنػو يف صحيحو البيارم  ركاه  ما بني اللعن العاـ كلعن اظتعني،
ضػحك النػهلل صػلى أف رنالن كاف على عهد النهلل ككاف اشتو عبد ا، ككاف يل هلل زتاران، ككػاف يي 

جبلػده، ف ػاؿ رنػل مػن  تى بػو يومػان، فػ مرا عليو كسػلم ، ككػاف النػهلل قػد نلػده يف الشػراب، فػ ي 
: اللهم العنو، ما أكملر ما ينتى بو، ف ال تلعنو ال فوا  م ا » اؿ النهلل صلى ا عليو كسلم: ال ـو

 . (1)«علمت إال أنو ي   ا  ورسولو
فنهى عػن لعنػو مػع إصػراره علػى الشػرب، لكونػو "بن تيميب رزتو ا: كعت ا قاؿ شيال ا سالـ ا  

الػ م  لعن يف اطتمر عشرة ...كلكن لعػن اظت لػق ال يسػتلـز لعػن اظتعػني، لتهلل ا كرسولو مع أنو
قاـ بو ما نتنع ضتوؽ اللعنب بو، كك لك التكفري اظت لق كالوعيػد اظت لػق ،كعتػ ا كػاف الوعيػد اظت لػق 

 .(2)"كانتفاء موانع يف الكتاب كالسنب مشركطان بملبوت شركط،
بػن اموقد ا ماـ اظتب ل أزتد ا كإليك سآل يي  منه الماحل مملاالن ييهتدلي ك ىدم السلد  كافك  

ال ين زتلوا الناس على ال وؿ  لق ال رآف كامتحنوا العلماء من أنلو اصتهميب كاطتالفب حنبل من 
أنػو كفػر  -رزتػو ا تعػاذل -عنػو عػرؼكمع فتواه ب ف ى ا ال وؿ كفػر،دل يي  كدعوا إذل ى ه البدعب،

طتليفػػب الػ م ت لػد ىػ ه البدعػػب كع بػو كسػ نو مػن أنػػل أحػدان بعينػو، بػل ن ػػل عنػو عػدـ تكفػري ا
أرل طاعتو يف العسػر " اظتعتمم إليو بعوث اطتليفبفن ل عنو قولو ظت صله على اضتق كؼتالفتو إياه!
 .(3)"اصتماعبكإ  .سد عن ختلف  عن صالة  كاليسر كاظتنشط كاظتكره كاألار،

                                 
 .(60-21/08( كانور: فتا البارم )8060البيارم رقم )صحيا  (1)
 .20/712الفتاكل )غتموع  (2)
 .0/400فتاكل غتموع ال (3)
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ػػ   المػػحيحني مػػن حػػديث ابػػن عمػػر رضػػ  ا م مػػن ا مػػاـ أزتػػد رزتػػو ا ظتػػا نػػاء يفكىػػ ا ترسم
عل   ر الم   رء المس   لم الس   مع والطاع   ة, فيم   ا أح     وك   ره, إال أن ي    ؤمر عنهمػػػا مرفوعػػػان: "

 .(1)"بمعصية, فنن أمر بمعصية فِ سمع وال طاعة
و كتسػػػبهلل يف افتتػػػاف النػػػػاس  نضػػػػربو كسػػػآذاه: بفػػػوؽ ذلػػػك دعػػػػا لليليفػػػب ك ػػػريه، ؽتػػػن أيضنػػػا ك  

عتػم كحللهػم ؽتػا فعلػوه بػو مػن الولػم كالػدعاء إذل ال ػوؿ  لػق ال ػرآف  كصدىم عن اضتق،كاسػتغفر
فػػإف االسػػتغفار للكفػػار ال كتػػوز  ف!لػػوا كػػانوا مرتػػدين دل كتػػز االسػػتغفار عتػػمإذ الػػ م ىػػو "كفػػر" 

 .بنص كتاب ا كسنب رسولو صلى ا عليو كسلم كإرتاع اظتسلمني! فت مل
: تكفري أمملاؿ "اصتهميب" من كنوه كملرية التمرياعنو  ك لك فإف ا ماـ أزتد رزتو ا كقد ن ل

كىػػم: اظتع لػػب لمػػفات الػػرزتن! ألف قوعتم:صػػريا يف مناقضػػب مػػا نػػاء بػػو رسػػوؿ ا مػػن ال ػػرآف 
 دل-رزتػػػو ا–كالسػػػنب، أطلػػػق كىػػػو ك ػػػريه مػػػن علمػػػاء السػػػنب اظتعتػػػلين ىػػػ ه العمومػػػات، إال أنػػػو 

  .تكفري أعيا م –يشتهر عنو 
كىػػ ه األقػػواؿ كاألعمػػاؿ منػػو كمػػن  ػػريه مػػن األئمػػب ": -رزتػػو ا-بػػن تيميػػب الـ اشػػيال ا سػػ قػػاؿ

 
ي
نػػني مػػن اصتهميػػب الػػ ين كػػانوا ي ولػػوف : ال ػػرآف ؼتلػػوؽ، كأف ا ال عيا صػػرلتب يف أ ػػم دل يكفػػركا اظت

ف ما أف يػ كر عنػو يف  يرل يف ا. رة . كقد ن ل عن أزتد ما يدؿ على أنو كفر بو قومان معينني،
في ػػاؿ: مػػن كفػػر بعينػػو فل يػػاـ الػػدليل  ظتسػػ لب ركايتػػاف ففيػػو نوػػرف أك لتمػػل األمػػر علػػى التفمػػيل،ا

كمػن دل يكفػر بعينػب فالنتفػاء ذلػك يف ح ػو  على أنو كندت فيو شركط التكفري كانتفػت موانعػو،
 . (2)"،ى ا مع إطالؽ قولو بالتكفري على سبيل العمـو

كقػػػػوة نوػػػػرو يف كحسػػػػن اسػػػػتدالؿ كرسػػػػوخ يف الػػػػدين  إال ظتػػػػا آتػػػػاىم ا مػػػػن علػػػػمو  اف ىػػػػ اكمػػػػا كػػػػ
ك شػيبن مػن أف  كلعلمهػم بااػار ذلػك مػن اسػتحالؿ للػدـ، يالػوحينيي الكتػاب كالسػنب مػن األدلػب

يػػ يت ىػػ ا اظتكفػػر أك ذاؾ يػػـو ال يامػػب بػػني يػػدم أحكػػم اضتػػاكني كأرحػػم الػػرازتني مػػن يعلػػم  ائنػػب 
أك ي ػوؿ فيمػا قتلػإل أك اسػتحل  يمػا كفػر األعني كما ختف  المدكر، مث ي وؿ:يا رب سل ىػ ا ف
 قتل ف أك فيما استحل عرض ف أك دل بدع إل أك فس إل.

 –ظتػا ذكػر اظتنلػد رزتػو ا تعػاذل " يف مسػ لب "اللعػن":ػ رزتػو ا ػ ي ػوؿ شػيينا ابػن عمليمػني ك  
                                 

 (.2672سلم يف صحيحو رقم )(ي كم1244ركاه البيارم يف صححيو رقم ) (1)
 (.062-060/ 21الفتاكل )غتموع  (2)
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أف تلعػػػن كأنػػػو ال كتػػػوز   حتػػػر: لعػػػن اظتعػػػني، ػ "ريػػػاض المػػػاضتني"يعػػػإل ا مػػػاـ النػػػوكم يف كتابػػػو 
ألنػك ال تػدرم فلعػل ا أف يهديػو فيعػود إذل ا سػالـ  شيمان معينان كلػو كػاف كػافرا مػاداـ حيػا،

 إف كاف مرتدان أك يسػػػلم إف كاف كافران أصليان ..إذل أف قاؿ: ألف ىناؾ فرقان بني اظتعني كبني العاـ،
 .(1)"شيمان بعينو في وز أف تلعن أصحاب اظتعاص  على سبيل العمـو إذا كاف ذلك ال متص

غتػرد لعنػوي فػاللعن دعػاء  كال شك أف إطالؽ الكفر على اظتعينني مملل ى اي بل أعوم كأشد من 
أك إ بػػاري فمػػا كػػاف دعػػاء فهػػو يف حكػػم ال بػػوؿ أك عدمػػو عنػػد اظتػػدعو سػػبحانوي كمػػا كػػاف مػػن 

 . إ بار فهو من علم الغيهلل ب نو مبعد م ركد من رزتب ا
المػػػػاحلي كالعلمػػػػاء ا  ػػػػوف مػػػػن بعػػػػدىم السػػػػائركف علػػػػى السػػػػلد كعلػػػػى كػػػػل حػػػػاؿ ف ػػػػد كػػػػاف  

يعيانػػني حػػه ي ػػـو الػػدليل المػػحيا المػػريا علػػى 
مػػنه هم يتحرنػػوف مػػن إي ػػاع التكفػػري علػػى اظت

تكفػػريىمي كػػل ىػػ ا كرعػػان كديانػػبن كحػػ ران مػػن العواقػػهللي فللػػو درىػػمي كؿتػػن م ػػالبوف بػػ لك أيضػػاني 
  اظتستعاف.كا فالوانهلل اضت ر كاالنتباه الشديد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.0/248شرح رياض الماضتني ) (1)
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 الفصل األو : شروط تكفير الُمعيَّن                     

كىػػػ ا البحػػػث ىػػػو زبػػػدة اضتػػػديث عػػػن التكفػػػريي كػتػػػكم اطتػػػالؼ الكبػػػري الواقػػػع يف تنزيػػػل أحكػػػاـ 
عػػػنيي 

ي
التكفػػػري علػػػى األشػػػياص كاألعيػػػاف! إذ الكػػػالـ يف التكفػػػري اظت لػػػقي كىػػػو بالضػػػركرة  ػػػري اظت

 كصاؼ الكفر األكل الػ  حكػم  ػا ا كرسػولو صػلى ا عليػو كسػلم يف الػوحيني حيث تيعلم ب
الشػػريفني: ال ػػرآف الكػػر: كالسػػنب المػػحيحبك إذ علمنػػا بػػ ف التكفػػري حكػػم شػػرع  ػتػػضي فمػػرده 
إذل الشرع الشريدي فهو حق  كلرسولو صلى ا عليػو كسػلم كمػا نػاء يف أدلػب الػوحيني كعتػ ا 

 ب اظتتفق عليها: فال اعدة الشرعي

ػػا كػػاليهود كالنمػػارل كاظتشػػركنيي      أف مػػن كف ػػره ا سػػبحانو كرسػػولو صػػلى ا عليػػو كسػػلم ننسن
 نكفره.

 كمن كف ره ا كرسولو صلى ا عليو كسلم عيننا كإبلي  كفرعوف كأ  نهلي فنكفرىم.  

 كرسػػولو ككتابػػو كدينػػػوي ػػػ كمػػن كفػػرىم ا كرسػػولو صػػلى ا عليػػو كسػػػلم كصػػفنا كاظتسػػتهزئ بػػا
 كما سبق التنويو بو.نكفرىم.  

فيدكر األمر يف التكفري اظت لق ػ  ري اظتعني ػ على داللب كالـ ا ال ػرآف كسػنب رسػولو صػلى ا   
عليػػو كسػػلم  ػػري البيػػاف علػػى أف ىػػ ا ال ػػوؿ أك الفعػػل أك االعت ػػاد كفػػري مث يػػ يت دكر العلمػػاء يف 

 الؿ است راء أدلب الوحيني الشريفني كتنزيلهما على الناس. ت رير ذلك كاستنباط من  

 : ي كقتاصنفني من اظتكلفنيي ع على  كعمله  كى ا يف اضت ي ب دكره  

 ػ ال ضاة الشرعيوف ال ين لتكموف بشرع ا على األعياف.1 

ل ػ العلماء الراسيوف ال ين قد ال تكوف عتػم كاليػب قضػاء كؿتػوهي فبمػا عنػدىم مػن علػم كع ػ2  
كإدراؾ ظت اصد الشريعبي عتم إنزاؿ أحكاـ ا كرسػولو صػلى ا عليػو كسػلم علػى اظتعينػنيي كىػ ا 

ك ػػ ا ـتلػػ   مػا ت ػػرر عنػػد عامػػب الف هػاء بانتمػػاع الشػػركط كانتفػػاء اظتوانػعي أم بالنسػػبب للمعيانػػني.
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كمػػن عيػػويف   بػػوي كمػػا سػػبقينيأنفسػػنا مػػن تبعػػب التكفػػري اظتعػػنيي إذا علمنػػا أىلػػو كرنالػػو اظتيتمػػ
 فليحمد اي فإف العافيب ال يعدعتا ش ء!

"كعلػػى ىػػ ا في ػػهلل قبػػل اضتكػػم علػػى اظتسػػلم  :-رزتػػو ا – قػػاؿ الشػػيال ػتمػػد عمليمػػنيكيف ىػػ ا 
 بكفر أك فسقك أف ينور يف أمرينك

 .: داللب الكتاب كالسنب على أف ى ا ال وؿ أك الفعل مونهلل للكفر أك الفسقأحدىما

اضتكػػم علػػى ال ائػػل اظتعػػني أك الفاعػػل اظتعػػني ؛يػػث تػػتم شػػركط التكفػػري أك : ان بػػاؽ ىػػ ا الث  اني
 .(1)التفسيق يف ح و كتنتف  اظتوانع".

" تعػػاذل أشتػػاء كصػػفات نػػاء  ػػا كتابػػو كأ ػػل  ػػا نبيػػو  :-رزتػػو ا  – كقػػاؿ ا مػػاـ الشػػافع 
ؿ  ػػا، كصػػا عػػن أمتػػو، كال يسػػع أحػػدان مػػن  لػػق ا قامػػت عليػػو اضت ػػب ردىػػا، ألف ال ػػرآف نػػز 

رسوؿ ا صلى ا عليو كسػلم ال ػوؿ  ػا فيمػا ركل عنػو العػدكؿك فػإف  ػالد ذلػك بعػد ابػوت 
اضت ػػب عليػػو فهػػو كػػافر، ف مػػا قبػػل ابػػوت اضت ػػب عليػػو فمعػػ كر باصتهػػل، ألف علػػم ذلػػك ال ي ػػدر 

ليػػػػػو". بالع ػػػػػل، كال بالرؤيػػػػػب كال لػػػػػهلل كالفكػػػػػر، كال نكفػػػػػر باصتهػػػػػل أحػػػػػدان إال بعػػػػػد انتهػػػػػاء اطتػػػػػل إ
 .(2)انتهى

"فاصتاىل كاظتي ئ من ى ه األمػب كلػو عمػل مػن الكفػر  :-رزتو ا  – كقاؿ ابن العر  اظتالك 
كالشػػرؾ مػػا يكػػوف صػػاحبو مشػػركان ككػػافرانك فإنػػو يعػػ ر باصتهػػل كاطت ػػ ، حػػه يتبػػني لػػو اضت ػػب الػػ  

 .(3)يكفر تاركها بيانان كاضحان ما يلتب  على ممللو"

 : "فه ا الكالـ نتهد أصلني عويمنيك -رزتو ا  – بابن تيمي شيالكقاؿ ال

                                 
 (7/707) ابن عمليمني غتموع فتاكل كرسائل الشيال (1)
قهلل الشافع " البن أ  حامت، كابن رتاعب يف إيضاح الدليلك ؿ "منا ي13/407 عزاه اضتافل ابن ح ر ق  الفتا (2)

  عنو. صحيا بإسناد
 .(4/2700ػتاسن الت كيل ). كانور ال اشت  يف 1/720أحكاـ ال رآف البن العر   (3)
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: أف العلم كا نتاف كاعتدل فيما ناء بو الرسوؿ، كأف  الؼ ذلك كفر على ا طالؽ، أحدىما
فنفػػػ  المػػػفات كفػػػر، كالتكػػػ يهلل بػػػ ف ا يػػػرل يف ا. ػػػرة، أك أنػػػو علػػػى العػػػرش، أك أف ال ػػػرآف  

م  لػػيال كفػػر، ككػػ لك مػػا كػػاف يف معػػا ذلػػك، كالمػػو، أك أنػػو كلػػم موسػػى، أك أنػػو اختػػ  إبػػراىي
 كى ا معا كالـ أئمب السنب كأىل اضتديث .

 : أف التكفري العاـ ػ كالوعيد العاـ ػ كتهلل ال وؿ بإطالقو كعمومو.واألصل الثاني

كأمػػا اضتكػػم علػػى اظتعػػني ب نػػو كػػافر، أك مشػػهود لػػو بالنػػار، فهػػ ا ي ػػد علػػى الػػدليل اظتعػػنيك فػػإف 
 .(1)وت شركطو، كانتفاء موانعو"اضتكم ي د على اب

: " فػػػػإف نمػػػػوص "الوعيػػػػد" الػػػػ  يف الكتػػػػاب كالسػػػػنب، كنمػػػػوص األئمػػػػب  -رزتػػػػو ا  – كقػػػػاؿ
بالتكفري كالتفسيق كؿتو ذلكك ال يستلـز ابػوت مونبهػا يف حػق اظتعػنيك إال إذا كنػدت الشػركط 

 ػػرة فػػإف اظتسػػتحق كانتفػػت اظتوانػػع ، ال فػػرؽ يف ذلػػك بػػني األصػػوؿ كالفػػركع. ىػػ ا يف عػػ اب ا.
للوعيد مػن عػ اب ا كلعنتػو ك ضػبو يف الػدار ا. ػرة  الػد يف النػار أك  ػري  الػد، كأشتػاء ىػ ا 
الضرب من الكفر كالفسق يد ل يف ى ه "ال اعدة" سواء كاف بسبهلل بدعب اعت اديب أك عباديب 

 أك بسبهلل ف ور يف الدنيا كىو الفسق باألعماؿ.

اك فػػإف نهػػاد الكفػػار كتػػهلل أف يكػػوف مسػػبوقا بػػدعوهتمك إذ ال ف مػػا أحكػػاـ الػػدنيا فكػػ لك أيضػػ
 .(2)"ع اب إال على من بلغتو الرسالب كك لك ع وبب الفساؽ ال تملبت إال بعد قياـ اضت ب

 ى ا كغتمل كالـ العلماء ا  ني يتليص يف أف شركط التكفري أربعب:  

 . إف شاء ا يف اظتوانع يانوب التكليد من ننوف أك صغري كما سي يت ػ التكليد كضده عدـ1 

                                 
 (026-21/020غتموع الفتاكل ) (1)
،  7/740غتموع الفتاكل )  أيضنامملالن  كانوركالن وؿ عنو يف ى ا المدد كملريةي . (20/701)غتموع الفتاكل  (2)
0/822  ،21/060 – 066  ،020 – 026  ،417 –410 ، 17/704  ،16/400 – 402  ،

74/284) 
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 كمعرفب نوع اصتهل كقدره كأاره ىو دكر العلماء! ػ العلم كضده اصتهل.2  

 .ي كما سي يت يف اظتوانع إف شاء ايلحق بو الت كيلك ػ ال مد كضده اطت   3  

 .ي كما سي يت يف اظتوانع إف شاء اػ اال تيار كضده ا كراه4 

 .ألو : التكلي الشرط ا -المب ث األو   

التكليػػػػػد الػػػػػديإل يف أحكػػػػػاـ الشػػػػػريعب ؽتػػػػػا بسػػػػػ و العلمػػػػػاء الف هػػػػػاء يف كتػػػػػهلل الفػػػػػركع  كحػػػػػدم   
ي (2)ي كمػػا قػػرره األصػػوليوف يف كتػػهلل األصػػوؿ يف مباحػػث التكليػػد كالعػػوارض األعتيػػب(1)الف هيػػب

د يػدكر يتناكؿ رتيع األحكاـ التكليفيب كالع وبات كاصتزاءات عليهػا دنيػا كأ ػرل كحػدكد التكليػ
 على أمرين قتا أصال التكليد: 

كىػ ا متػرج اصتنػوف  يي ب ف يكوف اظتكلد عاقالن مدركان ألفعالػو كأقوالػو كػتاسػهلل عليهػا  العقل1 
ح ػوؽ اطتلػقي كاألمػراض اصتوانػهلل األعتيػب دكف ا تالفػات يف  كا  ماء كالسفو كالسكر يف بعػض

ت االكتئػػػػػاب اظتت دمػػػػػب كانفمػػػػػاـ النفسػػػػػيب الػػػػػ  عتػػػػػا حكػػػػػم اصتنػػػػػوف كالوسػػػػػواس ال هػػػػػرم كحػػػػػاال
  اصتنوف ؛سهلل حاؿ صاحبها.كل ى ا ملحق ب اخلالشيميب...

يَ   ا أَي َُّه   ا الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا لَِيْس   َتْلِذنُكُم الَّ   ِذيَن َمَلَك   ْت أَْيَم   اُنُكْم ﴿كاألصػػػل يف ىػػػ ا قولػػػو تعػػػاذل:   
ُلُغوا اْلُ ُلمَ   [. 58]النور: ﴾َوالَِّذيَن َلْم يَ ب ْ

رف  ع القل  م ع  ن ثِث  ة: ع  ن الص  غير حت  ر يكب  ر, وع  ن صػػلى ا عليػػو كسػػلم: "كقػػوؿ النػػهلل  
 .(3)": يعقل   وعن الناوم حتر يستيقظكيف ركايبالمجنون حتر يفيق   

                                 
ي كالبياف كالتحميل 2/287ي كبدائع المنائع 2/108ي كاجملموع 2/418ي كالشرح الكبري 1/278انور اظتغإل  (1)
6/162. 
ي 782ي كالركضب البن قدامب ص 1/124ي كشرح أصوؿ السر س  1/706انور شرح التلويا على التوضيا  (2)

 .7/248الركضب لل ويف  ي كشرح1/146كتيسري التحرير 
 .كىو حديث صحيا عليو العلم عند عامب أىل العلم 0001سنن أ  داكد برقم  (3)
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 تزيد ا ناث بعالمب رابعب: ك : كعالماتو يف ال كور االابي   البلوغ2 

 .لل كر كاألنملى أ ػ إنزاؿ اظتإل شهوة بل ة  

 .لل كر كاألنملى عانبب ػ إنبات شعر ال  

 كىو اضتد األعلى للبلوغ.لل كر كاألنملىي ج ػ بلوغ ست  عشرة سنب   

 ؿ اضتيض عليها. ك د ػ كتزيد اظترأة بنز   

 أف يكػوف مكلفنػا أم: بالغػان عػاقالن فينا ػ  فيمػا كقػع عػني  كعليو فال بػد مػن شػرائط التكفػري للمي   
 يف موانع التكفري إف شاء ا.فيو من تكفريي كسي يت عت ا مزيد بياف كدتمليل 

كىػػ ا اضتكػػم اظتتعلػػق بػػالتكليد يف البلػػوغ كالع ػػل تػػدكر عليػػو أحكػػاـ الشػػريعب كال سػػيما أركػػاف  
فمػػن كقػػػع يف الكفػػر األكػػػل كىػػو صػػػغري دل يبلػػه أك غتنػػػوف دل يع ػػل فػػػال  الػػدين كأصػػوؿ ا نتػػػاف.

 كىو ييع ر  ا يت دب ممللو!نكفر عينان كإفتا لتكم على تمرفو ب نو كفر أكل دكف م ارقوي 

 .الشرط الثاني: العلم المب ث الثاني   

اظتراد بو اظتعرفب بالكفر األكل قوالن أك فعالن أك اعت اداني فيمدر عنو الكفر األكل كىػو عػادل بػوي  
 ري ناىل أم  ارل من العلم بػوي كذلػك بػ ف يػتمكن مػن العلػم بػدين ا كيسػت يع العمػل بػو. 

علم ىو قياـ اضت ب ال  أقامها ا عز كنػل ببعملػب الرسػل علػيهم المػالة كالسػالـي ككسيلب ى ا ال
َع َث َرُس والً ﴿قػاؿ تعػاذل:  كمػا  كبإنزاؿ الكتهلل بِيَن َحتَّ ر نَ ب ْ  . كمػا[24 ا سػراء:]﴾َوَم ا ُكنَّ ا ُمَع ذِّ
مٍد والذي نفس م " عن أ  ىريرة عن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم أنو قػاؿ: (1)ركاه مسلم

بي  ده ال يس  مع ب  ي أح  ٌد م  ن ى  ذه األم  ة يه  ودي وال نص  راني ث  م يم  و  ول  م ي  ؤمن بال  ذي 
 ".أرسلُت بو إال كان من أص اي النار

                                 
 .(247) برقم مسلم صحيا (1)
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: "كمن نالسإل يعلم ذلك مإل أ ا من أعوم الناس  يان عن أٍف (1)ابن تيميب قاؿ شيال ا سالـ
امت عليو اضت ب الرسػاليب الػ  مػن ينسهلل معني إذل تكفري كتفسيق كمعميب إال إذا عيلم أنو قد ق

  . الفها كاف كافران تارة كفاس ان أ رل كعاصيان أ رل"ا.ىػ

كقياـ اضت بي بالعلم  ا أنزلو اي أما من كاف  ري مستعد للعلم لكونو حديث العهد با سػالـ  
و أك نشػػ تو  كػػاف بعيػػد عػػن أسػػباب العلػػم كػػالبوادم كغتاىػػل الغابػػات أك ع متػػو يف عػػدـ فهمػػ

األمػػػر الشػػػرع .. أك أشػػػباىو ذلػػػك فكلهػػػا قػػػوادح يف ىػػػ ا العلػػػمي كبالتػػػارل قػػػوادح يف حت يػػػق ىػػػ ا 
ي كإنزالػو حكمػان ط  م حت يق كصػد الكفػرالشرطي كيعرؼ ذلك العلماء كال ضاة الشرعيوف اظتنا

  .على اظتعييانني

دل ت ػػم عليػػػو : "فػػإف  الػػ م (2)يف الرسػػائل الشيمػػيبكمػػا قػػاؿ الشػػيال ػتمػػد بػػن عبػػد الوىػػاب   
اضت ب ىو ال م حديث عهد با سالـ كال م نش  بباديب بعيدة أك يكوف ذلك يف مس لب  فيب 
ي كأمػا أصػوؿ الػدين الػ  أكضػحها ا كأحكمهػا يف   مملل المرؼ كالع د فال يكفر حه ييعػر ؼي

أنكػم كتابو فإف ح ب ا ىو ال رآف فمن بلغو ال رآف ف د بلغتػو اضت ػبي كلكػن أصػل ا شػكاؿ 
دل تفرقػػوا بػػني قيػػاـ اضت ػػب كبػػني فهػػم اضت ػػب فػػإف أكملػػر الكفػػار كاظتنػػاف ني مػػن اظتسػػلمني دل يفهمػػوا 

َأْم َتْ َسُ  َأنَّ َأْكثَ َرُىْم َيْس َمُعوَن َأْو يَ ْعِقلُ وَن ِإْن ﴿ح ب ا مع قيامها عليهم كما قاؿ تعاذل: 
 ًِ ََلُّ َسِبي  ...."ا.ىػ[00الفرقاف: ]﴾ُىْم ِإالَّ َكاألَنْ َعاِم َبْل ُىْم َأ

: "بػػ ف  اظتعػػني ال ييكفػػر إال إذا قامػػت عليػػو اضت ػػب (3)رزتػػو ا يف الرسػػائل الشيمػػيبأيضػػان كقػػاؿ 
فػػإذا كػػاف اظتعػػني يكفػػر إذا قامػػت عليػػو اضت ػػب فمػػن اظتعلػػـو أف  قيامهػػا لػػي  معنػػاه أٍف يفهػػم كػػالـ 

كػالـ ا كرسػولو ك ػال مػن شػ ء يعػ ر   ا كرسولو ممللى فهًم أ  بكر رض  ا عنو بل إذا بلغو
 .بو فهو كافر كما كاف الكفار كلهم ت ـو عليهم اضت ب بال رآف..."ا.ىػ

                                 
 .(7/112يف غتموع الفتاكل ) (1)
 .(2/100)الرسائل الشيميبي ضمن غتموعب منلفات الشيال  (2)
 .(2/110)الرسائل الشيميب  (3)
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اطػػػهلل   ػػػابو يفهمػػػو  كإفتػػا معػػػا فهػػػم اضت ػػب  ػػا كليػػػان إرتاليػػػان ي ػػـو معػػػو العلػػػم الكلػػػ  أٍف متي فهمن
اطهلل األع م  بلسافو عػر  ال يفهمػوالوانهللي كعليو  عليػو ال ػرآف كىػو  كن ػرأ يفال يما أف ـتي

المػػحيا الالئػػق شػػرعنا كلػػ ا ال يفهمػػو مث ن ػػوؿ: قػػد قامػػت عليػػو اضت ػػب، فالبػػد أف يفهػػم فهػػم 
فلػم ي ػل النػهلل صػلى ا عليػو كسػلم يف الػ م ىػو كسػيلب للفهػم اظت لػوب بالسػماع ا.يب ناءت 

َأَح  ٌد ِم  َن  َوِإنْ ﴿اضتػػديث السػػابق: ال يفهػػمي بػػل قػػاؿ: ال يسػػمع  ... ككػػ لك قػػوؿ ا تعػػاذل: 
[. كعتػػ ا ال يشػػآلط كمػػا فهػػم 8التوبػػب: ]﴾اْلُمْش  رِِكيَن اْس  َتَجاَرَك فَ  َلِجْرُه َحتَّ  ر َيْس  َمَع َك  َِم اللَّ  وِ 

  .اضت بي كإفتا يكف  فهم أصلها كمعناىا الكل 

قػػػػػاؿ الشػػػػػيال إبػػػػػراىيم بػػػػػن هػػػػػا كعلمػػػػاء الػػػػػدعوة ا صػػػػػالحيب عينػػػػػوا  ػػػػػ ه اظتسػػػػػ لب يف كػػػػالـ علمائ 
إرتػػػاع أىػػػل السػػػنب النبويػػػب علػػػى تكفػػػري اظتع لػػػب اصتهميػػػب يف معػػػرض كالمػػػو عػػػن  عبػػػدالل يد يف

أم الفهػم  : "فهمها نوعه كبلو ها نوعه آ ري ف د ت ـو اضت ب علػى مػن دل يفهمها"ا.ىػػ(1)اضتي ب
  التاـ  الكاملي حيث يكف  فهم أصل اضت بي كا أعلم.

 .الشرط الثالث: القصد   المب ث الثالث  

أف يريػػد قػػوالن أك فعػػالن أك ع يػػدةن مريػػدان عتػػا بنيػػب كعزمػػو متعمػػدان عتػػا يف قلبػػو أك قولػػو أك كمفهومػػو   
َولَ  ْيَس َعلَ  ْيُكْم ُجنَ  اٌم ِفيَم  ا َأْخطَ  ْلُتم بِ  ِو َوَلِك  ن مَّ  ا ﴿فعلػػو. ل ػػوؿ ا تعػػارل يف آيػػب األحػػزاب: 
 [.5ب: ]األحزا﴾تَ َعمََّدْ  قُ ُلوُبُكْم وََكاَن اللَُّو َغُفوراً رَِّحيماً 

  
ي
 نني.عي  كى ا الشرط باعتبار ال مد مراد ل اتو يف إي اع التكفري كأحكامو كلوازمو على اظت

للكفػػر األكػل قػػوالن أك فعػالن أك اعت ػػادان ػ قػد قمػػده كتعم ػدهي  ػػري متمػد ؛ػػاؿو ضػػد  ؼار  ػفاظت 
  .إف شاء ا ذلك من اطت   أك الت كيل أك ؿتوقتا ؽتا سي يت لو مزيد إيضاح يف موانع التكفري

َمن َكَفَر بِاللَِّو ِمن بَ ْعِد إيَمانِِو ِإالَّ َمْن ُأْك رَِه َوقَ ْلبُ ُو ُمْطَم ِِْن بِاإِليَم اِن َوَلِك ن مَّ ن ﴿تعاذل:  قاؿ  
 [.208]النحػػػل: ﴾َش   َرَم بِ   اْلُكْفِر َص   ْدراً فَ َعلَ   ْيِهْم َغَض   ٌ  مِّ   َن اللَّ   ِو َوَلُه   ْم َع   َذاٌي َعِظ   يمٌ 

                                 
 .(2/242) فتاكل الشيال إبراىيم (1)
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ا تعػػاذل فيهػػا أف  مػػن كفػػر بػػا مػن بعػػد إنتانػػو فعليػػو  ضػػهلل مػػن ا كلػػو عػػ اب  ىػ ه ا.يػػب بػػني  
 -مػن كفػر بػا نػادان كقاصػدان  -كيشػمل ذلػك:  عويم ألنو استحهلل اضتيػاة الػدنيا علػى ا. ػرة،

يشػػمل مػػن  ال ان ك ضػػكيشػػمل مػػن كفػػر بػػا  ائ يسػػا ران  كأالعبػػان  كأىػػازالن  كيشػػمل مػػن كفػػر بػػا
الكفػر  قػارؼألف ا تعػاذل دل يسػتملًن مػن الكفػر إال مػن . رىان كاطمئن قلبػو بػالكفركفر با مك

عػػدا ىػػ ا المػػند مػػن النػػاس فإنػػو يكػػوف   مػػا أفسػػبحانو مكرىػػان كاطمػػئن قلبػػو با نتػػافك كبػػني  ا 
فمن كفر با قاصدان ف د استحهلل اضتيػاة الػدنيا  كافران ألنو مستحهلله للحياة الدنيا على ا. رةك

ان ف ػػد ضػػكفػػر  ائ علػػى ا. ػػرةك كمػػن كفػػر ىػػازالن ف ػػد اسػػتحهلل اضتيػػاة الػػدنيا علػػى ا. ػػرةك كمػػن
اسػػتحهلل اضتيػػاة الػػدنيا علػػى ا. ػػرةك كمػػن كفػػر ميكرىػػان كاطمػػئن قلبػػو بػػالكفر ف ػػد اسػػتحهلل اضتيػػاة 

ََ بِلَن َّ ﴿قاؿ تعاذل:  الدنيا على ا. رةك نْ َيا َعَلر اآْلِخ َرِة َوَأنَّ اللَّ َو ال َذِل ُهُم اْسَتَ بُّوا اْلَ َياَة الدُّ
 [.200]النحل: ﴾يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 

عن أ  عبيدة بن ػتمد بن عمار بن ياسر، قاؿ أ   اظتشركوف عمػار بػن ياسػر يعػ بوه ف ػاربوه ك 
سػػلم ف ػػاؿ رسػػوؿ ا صػػلى ا عليػػو فشػػكا ذلػػك إذل رسػػوؿ ا عليػػو ك  يف بعػػض مػػا أرادكا بػػو،

 (1)"ف نن ع ادوا فع د: اؿ قاؿ عمار: م مئنا با نتاف، قػاؿ رسػو ف كي  تجد قلبَ"كسلم: 
كي وؿ ابن كملػري يف . كعت ا اتفق العلماء على أف اظتكره على الكفر كتوز لو أف يوارل إب اء ظته تو

كاألفضػل كاألكذل  ي ىب عليهم ذلك،-نو رض  ا ع-ككتوز لو أف ي ىب كما كاف بالؿ " تفسريه:
كىػ ه حالػب العزنتػب كاألفضػل كاألكذل حػاؿ  .(2)"أف يملبت اظتسلم علػى دينػو، كلػو أفضػى إذل قتلػو

 الر مب كاظتندكحب كاصتواز. كا أعلم.

 .الشرط الرابع: االختيار ػ المب ث الرابع 

  ري إنبار صحيا معتل شرعان عليو.  كىو أف يفعل أمران أك ي ولو أك يعت ده بإرادتو كر بتو من 

كضػػده ا كػػراهي كىػػو مػػانع مػػن موانػػع التكفػػري كسػػي يت لػػو مزيػػد بيػػاف كدتمليػػل كتفمػػيل يف الفمػػل  
 ال ادـ إف شاء ا. 

                                 
 .21/710فتا البارم= البن ح ر العس ال   (1)
 .7/118.يب النحل  = البن كملريتفسري ال رآف العويم (2)
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   كموضػػػوع اال تيػػػار لػػػو عالقػػػب  سػػػ لب ال ضػػػاء كال ػػػدر كأشػػػهر اظتػػػ اىهلل فيهػػػا االاػػػبي كىػػػ
 إرتاالن:

نب كاصتماعػب علػى أف العبػد اظتكلػد مػن اصتػن كاألنػ  : أىػل السػ  فمذى  الس ل  الص الح1 
بتػػو الشػػريعب بػػاطتري ؼتتػػار ألفعالػػو ػ يشػػمل ال ػػوؿ كاالعت ػػاد كالفعػػل ػ  ػػري غتبػػور عليهػػاي كإفتػػا ر   

 يف رتيع أعمالو.  ي ع عليو دكف إنبار ينتو لورتو من الشر كشي  تو عليوي كح   حمل  ك 

غتبػوركف علػى أعمػاعتم  ػري ؼتتػارين عتػا البتػبي بػل ىػم  : أف العبػاد   ومذى  الجهمية الجبرية2 
 يت بني يدم مغسلو ي لبو كيفما شاء. اظتكالريشب يف مههلل الرياحي كك

 .(1)ي على ما عرؼ يف موضعوكقريهلل من ى ا م ىهلل األشاعرة ال ائلني ببدعب الكسهلل  

ال قػدرة  عليهػا ال : أف العبػاد ىػم اطتػال وف أفعػاعتم ب ػدرهتمي ك   ومذى  المعتزلة القدرية3  
إرادةن كال  ل ان عند عامتهم ػ رتهورىم ػ كال علم   ا كال كتابب عتا يف الت دير السابق يف اللػوح 

 افوظ عند  الهتم.

 

 

 

 

 

 

                                 
ي كشفاء العليل= البن ال يم 104ي كال ضاء كال در= للمحمود 2/700انور ابن اضتنبل  كالرد على األشاعرة  (1)
 كما بعدىا. 1/220
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 المعين موانع تكفيرالفصل الثاني: 

 عدم التكلي :المانع األو :  المب ث األو     1  

، ال ي ػع عليػو الكفػرك كذلػك ل ولػو صػلى ا ا كقػع يف الكفػرالمػهلل كاجملنػوف إذ ري اظتكلدك ك  
رفع القلم عن ثِثة: عن الناوم حتر يستيقظال وع ن المبتل ر حت ر يب رأال وع ن عليو كسلم: "

 .(1)"وعن المجنون حتر يعقل"كيف ركايب: "الصغير حتر يكبر

نونػػو أنػػو مسػػلم علػػى مػػا  "كأرتعػػوا أف اجملنػػوف إذا ارتػػد يف حػػاؿ ن :-رزتػػو ا  – قػػاؿ ابػػن اظتنػػ ر
 .(2)كاف قبل ذلك"

كال فػل   : "إف الػردة ال تمػا إال مػن عاقػل ف مػا مػن ال ع ػل لػو (3)كقاؿ ابػن قدامػب يف "اظتغػإل"
ك فال و، كمن زاؿ ع لو بإ ماء أك نـو أك مرض أك شرب دكاء يباح شربال م ال ع ل لو كاجملنوف

 الـ ابن اظتن ر يف "ا رتاع".تما ردتو كال حكم بكالمو بغري  الؼ ... مث ن ل ك

 .(4)  : "كال تما ردة اجملنوف كال إسالمو ألنو ال قوؿ لو ..."– رزتو ا – كقاؿ

 : "فال تما ردة صهلل كال غتنوف، كمن ارتد مث نن فال (5)كقاؿ النوكم يف "ركضب ال البني"

 ي تل يف ننونو".

 مانع منو. ك  ا يتبني أف التكليد شرط يف تكفري اظتعني ، كعدمو

                                 
(، كصححو ابن حباف 1001(، كابن مانو )7071(، كالنسائ  ) 0726كد )(، كأبو دا8/228أ رنو أزتد )  (1)

 (7/114كاضتاكم ك ريقتا، كىو صحيا انور ختركتو يف "البدر اظتنري" )
 ، دار اظتسلم(216ا رتاع ) ص  (2)
 .(20/07)اظتغإل البن قدامب  (3)
 (.20/200)اظتغإل  (4)
 .(20/02)ركضب ال البني  (5)
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 .الجهل  المب ث الثاني   المانع الثاني: 2

  كمفهومو ىو  لو الػنف  مػن العلػمي كاظتػراد بػو العلػم بػ ف مػا كقػع منػوي قػوالن أك اعت ػادان أك عمػالن 
بعث ا سبحانو الرسل علػيهم المػالة كالسػالـ:  كفر ؼترج من اظتلب كألنل إقامب اضت ب بالعلم

بِينَ ﴿ َعَث َرُسوالً  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ  [.24ا سراء: ]﴾َحتَّر نَ ب ْ

 أما السنب النبويب ف د ناءت أحاديث كملرية تدؿ على أف اصتهل 

عن ح يفب بػن اليمػاف رضػ  ا عنػو، قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ ا صػلى ا عليػو  وسنن ابن مان  فف
 ي  درس اإلس  ِم كم  ا ي  درس وش  ُي الث  وي حت  ر ال ي  در  م  ا ص  يامال وال ص  ِةال وال"كسػػلم: 

سر  علر كتاي ا  عز وجل في ليلة فِ يبقر في األرض منو آيةال نسَال وال صدقةال وليُ 
وتبقر طواو  من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا علر ىذه الكلم ة ال 

وى  م ال ي  درون م  ا  ,إل  و إال ا  ف  ن ن نقوله  اال فق  ا  ل  و ص  لة: م  ا تغن  ي ع  نهم ال إل  و إال ا 
ثِث اال ك ل ذل  َ ادى ا علي و الص ِة والس ِم ص يامال وال نس َال وال ص دقةال فلع ص ِةال وال

 (1)"يع  رض عن  و حذيف  ةال ث  م أقب  ل علي  و ف  ي الثالث  ةال فق  ا : ي  ا ص  لة تنج  يهم م  ن الن  ار ثِث  ا
نهلػوا مػا سػواىا مػن شػعائر الػدين ظتػا كدل يعرفػوا مػن ا سػالـ إال الشػهادة،  ؾتوا مػن النػار فهنالء

  اظتانع من تكفريىم.اصتهل ىو ع رىم  أف كى ا يدؿكأركانو، 

كمػػن نشػػ  يف لػػي  لديػػو أسػػباب الػػتعلمك  فمػػن كتهػػل ىػػ ه األحكػػاـ كمػػن ىػػو من  ػػع يف مكػػاف 
باديػػب بعيػػدة أك كػػاف حػػديث عهػػد بكفػػر، أمػػا مػػن عػػاش بػػني اظتسػػلمني، لتضػػر صػػلواهتم كيسػػمع 

فػػال يعػػ ر جبهلػػو، ألنػػو    ػػبهم، مث كتهػػل شػػيئا مػػن أصػػوؿ الػػدين أك أمػػران معلومػػان منػػو بالضػػركرة
 .متسبهلل يف كنود نهلو كعدـ إزالتو

ك  ان رج  ل يس  ر  عل  ر "فعػػن أ  ىريػػرة رضػػ  ا عنػػو عػػن النػػهلل صػػلى ا عليػػو كسػػلم، قػػاؿ: 
نفس و فلم ا حض  ره الم و ال ق ا  لبني  و: إذا أن ا م تُّ ف  لحرقوني ث م اط ن وني ث  م ذرون ي ف  ي 

م ا عذب و أح داال فلم ا م ا  فع ل ب و ذل َ ا  لْن ق در عل ي رب ي ليع ذبني ع ذابا  الريحال فو
                                 

(1) . 
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فلمر ا  األرض فقا  اجمعي ما فيَ منوال ففعلتال ف نذا ى و ق اومال فق ا  م ا حمل َ عل ر 
ػػ  قػدرة ا نػال كعػالكمػاؿ ، فه ا رنل نهػل  (1)"ما صنعت؟ قا : يا ري خشيتَ فغفر لو

ر رمػػاده يف الػػل فوػػن أنػػو إذا أحػػرؽ كنملػػ يف بعملػػو بعػػد موتػػوكعنػػد بعػػض العلمػػاء نهػػل ال ػػدرة ػ 
كالبحػػر فػػإف ا ال ي ػػدر علػػى رتعػػو، كال شػػك أف الشػػك يف قػػدرة ا نػػال كعػػال، كالشػػك يف 

 قد فعلو ناىالن ك فر ا لو.البعث كفر، 

 باصتهل ييعتل حق: ى ا ككتهلل أف تعلم أف الع ر 

م، مىن كاف حديث عهد بكفر، أما من عاش بني اظتسلمني، لتضػر صػلواهتم كيسػمع   ػبه -أ
مث كتهػل شػػيئا مػػن أصػوؿ الػػدين أك أمػػران معلومػػان منػو بالضػػركرة فػػال يعػ ر جبهلػػو، ألنػػو متسػػبهلل يف 

 كمدار اضتكم على ى ا كأمملالو معرفب كل ؛اؿ عينو. .كنود نهلو كعدـ إزالتو

 .مىن كاف يف ػتلٍّ أك حاؿو ىو مونب أف كتهل ى ه األحكاـ كمىن نش  يف باديب بعيدة -ي

ألف  ال اعػػدة الشػػرعيب ...: "(2)"الفػػركؽ"يف  اء يف ىػػ ا المػػدد مػػا قالػػو ال ػػرايفوؿ العلمػػن ػػكمػػن 
دلػػت علػػى أف كػػل نهػػل نتكػػن اظتكلػػد رفعػػو ال يكػػوف ح ػػب لل اىػػل السػػيما مػػع طػػوؿ الزمػػاف 
كاسػػتمرار األيػػاـ فػػإف  الػػ م ال ييعلػػم اليػػـو ييعلػػم يف  ػػدو كال يلػػـز مػػن تػػ  ري مػػا يتوقػػد علػػى ىػػ ا 

  .كوف ع ران"ا.ىػالعلم فساده فال ي

 الع ر باصتهل اظتعتل عند أىل العلم ما دل يلح و ت مري من اصتاىل أك تفريط.

: "ناىػػل اضتكػػم ىػػل ىػػو معػػ كره أـ الف"ي مث قػػاؿ: "فػػإذا قلنػػا ييعػػ ر (3)كقػػاؿ البعلػػ  يف قواعػػده
 .مان"ا.قفإفتا ػتلو إذا دل يي مار كييفراط يف تعلم اضتكم أما إذا قمر أك فر ط فال يع ر نز 

                                 
 .(7062برقم ) يارمركاه الب (1)
 .(0/006)الفركؽ= لل رايف  (2)
 .(2/46)قواعد=  (3)
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لكن  فيت عليو بعض اظتسائل ال  قد ختفى أك  نتاففييعتل اصتهل مانعان ظتن كاف عنده أصل ا 
 ػػ ا اصتاىػػل أنػػو  ػػ ا أىػػل العلػػم. كعليػػو فلػػي  كػػل نهػػل ي ؽتػػا لتػػددىا الئ ػػب تيشػػكل علػػى ممللػػو

 مػػػػػػػػػػدؽ! كإفتػػػػػػػػػػا دكر العلمػػػػػػػػػػاء كال ضػػػػػػػػػػاة النوػػػػػػػػػػر المػػػػػػػػػػحيا يف اعتبػػػػػػػػػػاره كحت  ػػػػػػػػػػوف!ييػػػػػػػػػػد عى يي 

إرتػػػاع أىػػػل السػػػنب النبويػػػب علػػػى تكفػػػري اظتع لػػػب "يف  كمػػػا  الل يػػػد اؿ الشػػػيال إبػػػراىيم بػػػن عبػػػدكقػػػ
: "كلي  كلم نهػلو يكػوف عػ ران لمػاحبو فهػنالء نيهػاؿ اظت لػدين ألىػل الكفػر كفػاره (1)"اصتهميب

بإرتػػاع األمػػبي اللهػػم إال مػػن كػػاف مػػنهم عػػانزان عػػن بلػػوغ اضتػػق كمعرفتػػو ال يػػتمكن منػػو ؛ػػاؿو مػػع 
تو لػو كإرادتػو كطلبػو كعػدـ اظترشػد إليػو أك مػن كػاف حػديث عهػدو با سػالـ أك مػن نشػ  بباديػبو ػتب

ك ألف اضت ػػب دل ت ػػم عليػػوي فػػال يكفػػر الشػػيص  بعيػػدةو فهػػ ا الػػ م ذكػػر أىػػل العلػػم أنػػو معػػ كره
اظتعػػني حػػه يٍعػػًرؼى كت ػػـو عليػػو اضت ػػب بالبيػػاف كأمػػا التمويػػو كاظتغال ػػب مػػن بعػػض ىػػنالء بػػ ف  شػػيال 

 سالـ توقد يف تكفػري اظتعػني اصتاىػل فهػو مػن التلبػي  كالتمويػو علػى  فػافيو البمػائري فإفتػا ا
اظت مػػػود بػػػو يف مسػػػائلى ؼتموصػػػبو قػػػد متفػػػى دليلهػػػا علػػػى بعػػػض النػػػاس كمػػػا يف مسػػػائل ال ػػػدر 
كا رنػػاء كؿتػػو ذلػػك ؽتػػا قالػػو أىػػل األىػػواء فػػإف بعػػض أقػػواعتم تتضػػمن أمػػوران كفريػػبي مػػن ردا أدلػػب 

كػػم علػػى قائلػػو  الكتػػاب كالسػػنب اظتتػػواترة فيكػػوف ال ػػوؿ اظتتضػػمن لػػردا بعػػض النمػػوص كفػػران كال لتي
بػػػالكفر الحتمػػػاؿ كنػػػود مػػػانع نتنػػػع منػػػوي كاصتهػػػًل كعػػػدـ العلػػػم بػػػنف  الػػػنص أك بداللتػػػوك فػػػإف 
الشرائع ال تلـز إال بعد بلو هاي كل لك ذكرىا يف الكالـ علػى بػدع أىػل األىػواء كقػد نػص  علػى 

ؿ يف تكفري أيناسو من أعياف اظتتكلمني بعد أف قرر ى ه اظتس لبي قاؿ: كى ا إذا كػاف يف ى اي ف ا
اظتسائل اطتفيب ف ػد ي ػاؿ بعػدـ الكفػري كأمػا مػا ي ػع مػنهم يف اظتسػائل الوػاىرة اصتلي ػب أك مػا ييعلػم 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين بالضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركرة فهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ال يتوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يف كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر قائلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو".

اء أرتلػػوا ال ضػػيب كنعلػػوا كيػػل  نهػػلو عػػ ران كدل يفمػػلوا كنعلػػوا "كىػػنالء األ بيػػإذل قولػػو رزتػػو ا: 
اظتسائل الواىرة اصتلي ب كمػا يعلػم مػن الػدين بالضػركرة كاظتسػائل اطتفيػب الػ  قػد متفػى دليلهػا علػى 
بعض الناس كك لك من كاف بػني أ هػر اظتسػلمني كمػن نشػ  بباديػبو بعيػدةو أك كػاف حػديث عهػدو 

 . ريان كضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواء السبيل"ا.ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوا كأضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلوا كملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

: "... فإف  الد ذلػك بعػد ابػوت اضت ػب  -رزتو ا  – ت دـ قوؿ ا ماـ الشافع  ى ا كقد  

                                 
(1) (2/228). 
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، عليو فهو كػافر، ف مػا قبػل ابػوت اضت ػب عليػو فمعػ كر باصتهػلك ألف علػم ذلػك ال ي ػدر بالع ػل
 انتهاء اطتل إليو".، كال نكفر باصتهل أحدان إال بعد كال بالرؤيب كال لهلل كالفكر

كك لك ت دـ قػوؿ ابػن العػر : "فاصتاىػل كاظتي ػئ مػن ىػ ه األمػب كلػو عمػل مػن الكفػر كالشػرؾ 
، حػػه يتبػػني لػػو اضت ػػب الػػ  يكفػػر ك فإنػػو يعػػ ر باصتهػػل كاطت ػػ افران مػػا يكػػوف صػػاحبو مشػػركان أك كػػ

 تاركها بيانان كاضحان ما يلتب  على ممللو".

  :-رزتو ا  – ابن تيميب شيال ا سالـكقاؿ  

أف اظت الػػػب تكػػػوف كفػػػرانك ك حػػػد كنػػػوب المػػػالة كالزكػػػاة كالمػػػياـ كاضتػػػ ،  كاألصػػػل الملػػػا :..." 
غػو اطت ػاب ، مث ال ائل  ا قد يكػوف ؛يػث دل يبلطتمر كاظتيسر كنكاح ذكات ااـركحتليل الزنا كا

ة دل تبلغػو شػرائع يػب بعيػدك كمن ىو حديث عهد با سالـ أك نشػ  ببادكك ا ال يكفر بو ناحده
، فهػػ ا ال لتكػػم بكفػػره جبحػػد شػػ ء ؽتػػا أنػػزؿ علػػى الرسػػوؿ إذا دل يعلػػم أنػػو أنػػزؿ علػػى ا سػػالـ

فالشػػيال رزتػػو ا ينكػػد مػػا أرتػػع عليػػو العلمػػاء أنػػو ال يكفػػر أحػػد جبهلػػو إذا دل  .(1)الرسػػوؿ..."
كف ر.

ي
 يعلم   ا األمر اظت

علػػى قائػػل م التػػو أك كفػػره فيهػػا فػػال يعتػػل ىػػ ا : فػػإذا رأيػػت إمامػػا قػػد  لػػل -رزتػػو ا – كقػػاؿ 
تحق بػو التغلػيل عليػو كالتكفػري حكما عاما يف كل مػن قاعتػا إال إذا حمػل فيػو الشػرط الػ م يسػ

ك فإف من نحد شيئا من الشرائع الواىرة ككػاف حػديث العهػد با سػالـ أك ناشػئا ببلػد نهػل لو
ئب قد صدرت من إماـ رأيت اظت الب اظتي  . كك لك العك  إذاال يكفر حه تبلغو اضت ب النبويب

ك لعػػدـ بلػوغ اضت ػب لػػو ك فػال يغتفػػر ظتػن بلغتػو اضت ػػب مػا ا تفػر لػػ كؿ فلهػ ا يبػػدع قػد: فػا تفرت
من بلغتو أحاديث ع اب ال ل كؿتوىا إذا أنكر ذلك كال تبدع عائشب كؿتوىا ؽتػن دل يعػرؼ بػ ف 

 .(2)فإنو نافع. اظتوتى يسمعوف يف قبورىم ك فه ا أصل عويم فتدبره

                                 
 .(7/740غتموع الفتاكل )  (1)
ي 21/260ي 22/000ي 0/820ي 740ي 740ي 7/170ي كانور غتموع الفتاكل )(7/740غتموع الفتاكل ) (2)

 .70/17ي 74/284ي 77/274ي 10/77
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ىػ ا كشػيال ا سػالـ مػن أكملػر مػن رأيػت مػن العلمػاء كا  ػني عنايػب  ػ ا الشػرط كمانعػو "العلػػم 
 .كضده اصتهل" يف موضوع تكفري اظتعني

: "ككػػ لك لػػو (1)عنػػد كالمػػو عػػن اعتبػػار النيػػات كاظت اصػػد يف األلفػػاظابػػن ال ػػيم رزتػػو ا كقػػاؿ  
دـ أف الػػ م قػػاؿ ظتػػا كقػػد ت ػػ: "ولػػو دل يكفػػر ..." إذل ق ر مػػن ال يعلػػم معناىػػان ػػق بكلمػػب الكفػػ

 يكفػػػر بػػػ لك كإف أتػػػى " أ  ػػػ  مػػػن شػػػدة الفػػػرح دلكنػػػد راحلتػػػو "اللهػػػم أنػػػت عبػػػدم كأنػػػا ربػػػك
ـ إرادتػو ، كاظتكره على كلمب الكفر أتى بمريا كلمتو كدل يكفر لعػدبمريا الكفرك لكونو دل يرده

ك ألنو قاصػد للػتكلم بػاللفل كالكفر كإف كاف ىازالزمو ال الؽ ك فإنو يل الؼ اظتستهزئ كاعتازؿ
ناس  فإنو مع كر مػ مور  ػا ي ولػو، أك مػ ذكف كىزلو ال يكوف ع را لو  الؼ اظتكره كاظتي ئ كال

ك فهػػو مػػتكلم بػػاللفل مريػػد لػػو كدل لػػو يف اعتػػزؿ بكلمػػب الكفػػر كالع ػػود، كاعتػػازؿ  ػػري مػػ ذكف لػػو فيػػو
كاعتػزؿ دل كتعلػو ا كرسػولو عػ را صػارفا  سػياف كال نهػل.يمرفو عػن معنػاه إكػراه كال   ػ  كال ن

بل صاحبو أحق بالع وبب أال ترل أف ا تعاذل ع ر اظتكره يف تكلمو بكلمب الكفر إذا كػاف قلبػو 
 َوَلِْن َسلَْلتَ ُهْم لَيَ ُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخ وُض َونَ ْلَع ُ  قُ لْ ﴿ :م مئنا با نتاف كدل يع ر اعتازؿ بل قاؿ
-65]التوبػب: ﴾الَ تَ ْعتَ ِذُروْا قَ ْد َكَف ْرُتم بَ ْع َد ِإيَم اِنُكمْ  *أَبِاللَِّو َوآيَاتِِو َوَرُسوِلِو ُكنُتْم َتْستَ ْهِزُؤوَن 

 .(2)كك لك رفع اظتنا  ة عن اظتي ئ كالناس . انتهى [66

كوف عاظتان أف ي – أم: شركط تكفري اظتعني – : "كمن أىم الشركطػرزتو ا  ػ كقاؿ ابن عمليمني
َوَم  ن ُيَش اِقِق الرَُّس وَ  ِم  ن بَ ْع ِد َم ا تَ بَ   يََّن لَ ُو اْلُه  َد  ﴿ : يالفتػو الػ  أكنبػت كفػػره ل ولػو تعػاذل

 [115]النسػاء: ﴾َويَ تَِّبْع َغي ْ َر َس ِبيِل اْلُم ْؤِمِنيَن نُ َولِّ ِو َم ا تَ  َولَّر َوُنْص ِلِو َجَه نََّم َوَس اءْ  َمِص يراً 
كالتبياػػني إفتػػا  .(3)أف تكػػوف اظتشػػاقب للرسػػوؿ مػػن بعػػد أف يتبػػني اعتػػدل لػػو"فاشػػآلط للع وبػػب بالنػػار 

 يكوف بالعلم.

                                 
 .(08 - 7/04)يف ص  (1)
 .(2/102"مدارج السالكني" ) كانور (2)
 (.7/707غتموع الفتاكل كالرسائل ) (3)



 38 

أك حػزف أك ، ؛يث ال يدرم ما ي ػوؿ لشػدة فػرح اظتوانع أف يغلق عليو فكره كقمدهكمن كقاؿ: "
َوَلِك ن  َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌم ِفيَما َأْخطَ ْلُتم بِ وِ ﴿: -ل ولو تعػاذل  ، ضهلل أك  وؼ أك ؿتو ذلك

عػن أنػ   (1)كيف صػحيا مسػلم [5]األحػزاب: ﴾مَّا تَ َعمََّدْ  قُ ُلوُبُكْم وََكاَن اللَُّو َغُفوراً رَِّحيماً 
  أش  د فرح اً بتوب ة عب  ده أف النػػهلل صػلى ا عليػو كسػلم، قػاؿ: " -رضػ  ا عنػو -بػن مالػك 

عليه  ا طعام  و فانفلت  ت من  و و  الدكم ك  ان عل  ر راحلت  و ب  لرض ف  ِةح  ين يت  وي إلي  و م  ن أح  
ال فبينم  ا ى  و  فاَ  طجع ف  ي ظله  ا ق  د أي  س م  ن راحلت  وال ف  ليس منه  اال ف  لتر ش  جرة وش  رابو

ال لخ ذ بخطامه ا ث م ق ا  م ن ش دة الف رم: الله م أن ت عب ديكذلَ إذا بها قاومة عن دهال ف
 .(2)"وأنا ربَال أخطل من شدة الفرم

 .   المب ث الثالث   المانع الثالث: الخطل والتلويل3  

كمػػن   كىػػو با تمػػار: انتفػػاء ال مػػد كىػػو أف ي مػػد شػػيئان فيمػػادؼ  ػػريى مػػا قمػػد،:  فالخط  ل  
، ب كفػػر فريمػػ  كتػػاب ا نػػل  كعػػال، أك كمػػن يريػػد رمػػ  كتػػافيمػػيهلل إنسػػانان صػػيدو يريػػد رمػػ  

ْن َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌم ِفيَما َأْخطَْلُتْم ِبِو َوَلكِ ﴿:  ر باطت   كملرية منها قولو تعاذلكاألدلب على الع
: صػلى ، قولػوحاديػث اظتشػهورة يف العػ ر باطت ػ كمػن األ [5 األحػزاب:]﴾َما تَ َعمََّدْ  قُ ُلوُبُكم

  .(3)"إن ا  َو    ع ع    ن أمت    ي الخط    ل والنس    يان وم    ا اس    تكرىوا علي    و": ا عليػػػػو كسػػػػلم

ى العػػ ر مػػن اطت ػػ  يف كىػػ ه األدلػػب عامػػب يف العػػ ر مػػن عمػػـو اطت ػػ  كذتػػب دليػػل  ػػاص يػػدؿ علػػ
اؿ رسوؿ ا صلى : قعن أن  بن مالك رض  ا عنو، قاؿ ، كىو ما ركاه مسلملكفرمسائل ا

  أش  د فرح  ا بتوب  ة عب  ده ح  ين يت  وي إلي  و م  ن أح  دكم ك  ان عل  ر راحلت  و ": ا عليػػو كسػػلم
فاَطجع في ظلها ال فليس منها فلتر شجرة فانفلتت منو وعليها طعامو وشرابوبلرض فِة 

                                 
 .(1200) صحيا مسلم (1)
 .(0/07غتموع الفتاكل كالرسائل ) (2)
 .كصححو األلبا ( 2800)ابن مانب  صحيا (3)
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لخ ذ بخطامه ا ث م ق ا  م ن ال فه ا قاوم ة عن دهىو كذلَ إذا ى و بال فبينا قد أيس من راحلتو
 .(1): اللهم أنت عبدي وأنا ربَ أخطل من شدة الفرمشدة الفرم

فه ا قاؿ كلمب ى  كفر باالتفاؽي لكنو ظتا دل ي مػدىا بنيتػوي كإفتػا صػدرت منػو   ػاء بسػبهلل  
تكفػري ىػ ا كأمملالػوي كا شدة الفرحي دل ينا   عليهػا. فمػار  ػ ا اطت ػ  ضػد ال مػد مانعػان مػن 

 أعلم.

كمن اظتوانػع أيضػان أف يكػوف لػو شػبهب ت كيػل يف اظتكفػر ؛يػث يوػن أنػو علػى حػقك ألف : "كقاؿ  
َولَ  ْيَس َعلَ  ْيُكْم ُجنَ  اٌم ِفيَم  ا ﴿: -تعػػاذل  -ىػػ ا دل يتعمػػد ا مث كاظتيالفػػب فيكػػوف دا ػػالن يف قولػػو 

. كألف ىػ ا  ايػب نهػده فيكػوف دا ػالن [5]األحزاب: ﴾ُلوُبُكمْ َأْخطَْلُتم ِبِو َوَلِكن مَّا تَ َعمََّدْ  ق ُ 
 .[286]الب رة: ﴾الَ ُيَكلُِّ  اللَُّو نَ ْفساً ِإالَّ ُوْسَعَها﴿: -تعاذل-يف قولو 

 العلماء رزتهم ا فرق ػوا بػني مػن أتػى الكفػر كىػو ال يعلػم أك ال يوػن أنػو كفػر ؼتػرج  :تنبيو
 ةي كبني اصتاىل أصالن بكونو كفر ؼترج من اظتلب.   من اظتلبك بل ر ا  نو معميب أك كبري 

كىنالء المند ال ين كفركا بعد إسالمهم  ري ال ين  ": رزتو ا ابن تيميب شيال ا سالـقاؿ    
، كقػػد قػػالوا كلمػػب الكفػػر الػػ  كفػػركا  ػػا بعػػد فػػإف ىػػنالء حلفػػوا بػػا مػػا قػػالوا كفػػركا بعػػد إنتػػا م

ك فإنػو لػم يمػلوا إذل م مػودىمكىو يدؿ على أ م سعوا يف ذلػك ، فإسالمهم كقتوا  ا دل ينالوا 
َولَ ِْن  ﴿فمػدر مػنهم قػوؿ كفعػل قػاؿ تعػاذل:  ﴾بم ا ل م ين الوا﴿دل ي ل: قتوا  ا دل يفعلػوا لكػن 

الَ ﴿فػػاعآلفوا كاعتػ ركاك كعتػ ا قيػػل:  [65]التوبػب: ﴾َس لَْلتَ ُهْم لَيَ ُق وُلنَّ ِإنََّم  ا ُكنَّ ا َنُخ  وُض َونَ ْلَع  ُ 
ْعتَ   ِذُروْا قَ   ْد َكَف   ْرُتم بَ ْع   َد ِإيَم   اِنُكْم ِإن ن َّْع   ُ  َع   ن طَذوَِف   ٍة مِّ   نُكْم نُ َع   ذِّْي طَذوَِف   ًة بِ   لَن َُّهْم َك   انُوْا ت َ 

كفرا، بل  نوا أف ذلػك  فدؿ على أ م دل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا [66]التوبب: ﴾ُمْجرِِمينَ 
، فػدؿ علػى لو كفػر يكفػر بػو صػاحبو بعػد إنتانػوو ، فبني أف االسػتهزاء بػا كآياتػو كرسػلي  بكفر

                                 
 (.1000ركاه مسلم يف صحيحو ) (1)
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، كلكػػن دل يونػػوه كفػػرا أنػػو كػػاف عنػػدىم إنتػػاف ضػػعيد، ففعلػػوا ، ىػػ ا اػػـر الػػ م عرفػػوا أنػػو ػتػػـر
 .(1)ك فإ م دل يعت دكا نوازه ..."كاف كفرا كفركا بوك 

 معػ كر إذا  اصتاىل  ا يآلتهلل علػى اظتيالفػب  ػري"... :رزتو ا  بن عمليمنياػتمد  ناقاؿ شييك   
ا ب ف 

ن
، كبنػاء علػى ذلػك فػإف تػارؾ المػالة ال متفػى فعلو ؼتالد للشرع كما ت ػدـ دليلػوكاف عاظت

   .كػػوف كػػافرنا كإف نهػػل أف الػػآلؾ كفػػرعليػػو أنػػو كاقػػع يف اظتيالفػػب إذا كػػاف ناشػػئنا بػػني اظتسػػلمني في
و الرأم اظتشػهور السػائد م ىنعم إذا كاف ناشئنا يف بالد ال يركف كفر تارؾ المالة ككاف ى ا الرأ

ـر يػرل علمػاء بلػده أنػػو ، كمػا ال يػ مث بفعػل ػتػيكفػر لت ليػده ألىػل العلػم يف بلػده، فإنػو ال بيػنهم
فَاْس   لَُلوا َأْى   َل ال   ذِّْكِر ِإْن ُكْن   ُتْم اَل ﴿: -تعػػػاذل  -ك ألف فػػػرض العػػػام  الت ليػػػد ل ولػػػو  ػػػري ػتػػػـر
 .(2)". كا اظتوفق﴾تَ ْعَلُمونَ 

  ىو ملحق باطت   لنوع اشآلاؾ بينهماي كقد يشآلؾ أيضان باصتهلي كاألمري ك ليأما التلو 

: كضع الدليل الشرع  مػن كتػاب أك سػنب يف  ػري موضػعو سػواء حقيقة التلويلكاسع ؛مد ا ك
بانتهػػػاد أك بشػػػبهب أك سػػػوء فهػػػم...اخل. فريتكػػػهلل الكفػػػر األكػػػل كالػػػ م ال يػػػراه ىػػػو يف نفسػػػو  

إفتػػا متػػتص ب ىػػل االنتهػػاد دكف  ػػريىم مػػن اظتت ػػولني علػػى ا  كىػػ ا اظتػػانع مػػن التكفػػري. كػػ لك
آ ر يراه أقػول منػو، كمػن اعت ػد دليل بدليل باصتهل كاعتول، كذلك أف اجملتهد قد يآلؾ م تضى 

لَ ْيَس َعلَ ر الَّ ِذيَن آَمنُ وا َوَعِملُ وا الصَّ اِلَ اِ  ﴿اطتمػر مسػتدالن ب ولػو تعػاذل:  ل  من المػحابب ًحػ
ا طَِعُموا ِإَذا َما ات ََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَ اِ  ثُمَّ ات ََّقْوا َوآَمُنوا ثُمَّ ات ََّقْوا َوَأْحَسُنوا ُجَناٌم ِفيمَ 

ر بػػػن اطت ػػػاب كتشػػػػاكر فلمػػػا رفػػػع أمػػػػرىم إذل عمػػػ [43 اظتائػػػدة:]﴾َواللَّ   ُو ُيِ     ُّ اْلُمْ ِس    ِنينَ 
لى أ م إف أقػركا حابب رض  ا عنهم ع، اتفق عمر كعل  ك ريقتا من علماء المالمحابب فيهم
فلػم يكفػرىم المػحابب رضػ  ا عػنهم مػن  .ي كإف أصػركا علػى االسػتحالؿ قتلػوابالتحر: نلدكا

أكؿ كىلػػب لتػػ كيلهم، بػػل أرتعػػوا علػػى أف يبينػػوا عتػػم   ػػ  اسػػتدالعتم فػػإف أصػػركا قتلػػوا ردة، فلمػػا 
 .اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتباف للمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كلني   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتدالعتم رنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابوا

                                 
 .(107/ 0غتموع الفتاكل ) (1)
 كقد سبق يف الشركط ن ل أكؿ كالمو! ي(276/ 1غتموع الفتاكل كالرسائل ) (2)
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يف الشػرع كاللغػب العربيػب، أمػا إف كػاف ال سػائه  كيل اظتعتل يف ىػ ا اظت ػاـ ىػو مػا كػاف لػو كنػو كالت
 يعتمد على ش ء من ال رائن الشرعيب أك اللغويب فهو  ري معتل شرعا كت كيالت الباطنيب كؿتوىم
ء أك يكػوف بغػػرض اعتػػول كالتحلػػل مػن الديانػػبي فهػػ ا ييعػػرؼ يف غتػال  اضتكػػم الشػػرع  يف ال ضػػا

 كاضتكم على األعياف. كالت كيل نوعاف:

  األشػػاعرة ت كيػػلكيف الشػػرع أك يف اللغػػب،   م لػػو كنػػو إمػػا ىػػو الت كيػػل الػػ :التلوي  ل الم  انع    1
بنػاءن علػى شػبب عنػدىم  أك االسػتواء باالسػتيالء كأمملاعتمػا ليد ا عز كنػل بال ػدرةي كاظتتكلمني

 اضت ب قيامان صحيحان يزكؿ من ى ا العزر! فال يكفركف بوي كإفتا يضللوف كيبدعوف حه ت ـو

: فهو الت كيل ال م لي  لو ميسواغه يف الشرع أك يف اللغب، كيكوف وأما التلويل غير الساوغ  2
 ﴾بَ  ْل يَ  َداُه َمْبُس  وطََتان﴿صػػادران عػػن ػتػػض رأم كىػػول. مملالػػو: ت كيػػل الرافضػػب ل ولػػو تعػػاذل: 

( َوطُ    وِر 1َوالتِّ    يِن َوالزَّيْ تُ    وِن )ل ولػػػػو تعػػػػاذل:  أك ت كيػػػػل  الهتػػػػم الباطنيػػػػب  باضتسػػػػن كاضتسػػػػني
ي ك ػػري باطػػل كىػػو  [ ب  ػػا علػ  كفاطمػػب كاضتسػػن كاضتسػني!!1-2التػػني: {]ِس يِنينَ   ػريي م بػػوؿو

 .مينارو يف اضتكم بالكفرً 

: "ككػػ لك ال  ػػالؼ يف  (1)قػػاؿ ابػػن الػػوزير يف كتابػػو إيملػػار اضتػػق علػػى اطتلػػق يف رد اطتالفػػات  
لػػػك اظتعلػػػـو بالضػػػركرة لل ميػػػع كتسػػػآل باسػػػم الت كيػػػل فيمػػػا ال نتكػػػن ت كيلػػػوي  كفػػػر مػػػن نحػػػد ذ

كاظتالحدة يف ت كيل رتيع األشتاء اضتسا بل رتيػع ال ػرآف كالشػرائع كاظتعػاًد األ ػركم مػن البعػث 
 .كال يامب كاصتنب كالنار"ا.ىػ

لػػو: "ألف  ادعػػاءه عػػن ابػػن أ  الربيػػع قو  (2)كقػػد ن ػػلى العبػػدرم يف التػػاج كا كليػػل ظتيتمػػر  ليػػل 
 .للت كيل يف لفلو صيراحو ال يي بل..."ا.ىػ

ال  ، حػػهب التح ػػق مػػن كقػػوع الكفػػر مػػن فاعلػػوكىػػ  تػػدلنا علػػى مبلػػه حػػرص الشػػرع علػػى كنػػو 
، كيف ذكر ى ه اظتوانع درس ظتن نتارسوف التكفػري دكف اعتبػار يسفك دـ معمـو بالتهمب كالشك

                                 
 .(2/700)إيملار اضتق على اطتلق يف رد اطتالفات  (1)
 .(8/164)التاج كا كليل  (2)
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ال يعػػإل ذكػر تلػك اظتوانػػع أف نتهيػهلل مػن تكفػػري مػن كفػػره ، ك افر شػركط التكفػػري كانتفػاء موانعػولتػو 
افر شػػركط التكفػػري كانتفػػاء موانعػػو، فػػإف كػػال طػػريف ا كرسػػولو لملبػػوت كصػػد الكفػػر يف ح ػػو بتػػو 

 كالت كد. ، كلكن الوانهلل ىو التملبتقمد األمور ذميم

 سػيما كى ه بعض الن وؿ عن العلمػاء حت ػق إعػ ار العلمػاء عػن التكفػري  ػانع الت كيػلي كال 
 يف اطتوارج أكؿ فرؽ التكفري كسفك الدماء عند اظتسلمني.

: "كإف اسػتحل قتػل اظتعمػومني كأ ػ  أمػواعتم بغػري شػبهب كال ت كيػل فكػ لك (1)قاؿ يف اظتغػإل   
كإف كاف بت كيػل كػاطتوارج ف ػد ذكرنػا أف أكملػر الف هػاء دل لتكمػوا بكفػرىم  -يعإل يكوف كافران -

إذل أف  -تعػػاذل  -ني ، كأمػواعتم ، كفعلهػػم ذلػك مت ػػربني بػو إذل ا مػع اسػػتحالعتم دمػاء اظتسػػلم
: كقد عرؼ من م ىهلل اطتوارج تكفري كملري من المػحابب كمػن بعػدىم كاسػتحالؿ دمػائهم -قاؿ

، كأمواعتم ، كاعت ادىم الت رب ب ػتلهم إذل ر ػم ، كمػع ىػ ا دل لتكػم الف هػاء بكفػرىم لتػ كيلهم 
 تحل بت كيل مملل ى ا" .، كك لك مترج يف كل ػتـر اس

ارج إفتػا ىػ  مػن سػوء فهمهػم : "كبدعػب اطتػو فتػاكل"غتمػوع ال" (2)شػيال ا سػالـ ابػن تيميػب قاؿك 
بػاب ، فونػوا أنػو يونػهلل تكفػري أر لل رآف، دل ي مدكا معارضػتو، لكػن فهمػوا منػو مػا دل يػدؿ عليػو

 .ال نوب"

اعها ككفركا اظتنمنني ال ين أمػر ال ػرآف : "فإف اطتوارج  الفوا السنب ال  أمر ال رآف باتبقاؿ أيضان ك 
ب مػػنهم  ػػواالهتم . . كصػػاركا يتبعػػوف اظتتشػػابو مػػن ال ػػرآف فيت كلونػػو علػػى  ػػري ت كيلػػو مػػن  ػػري معرفػػ

، كال مرانعػػػػب صتماعػػػػب اظتسػػػػلمني الػػػػ ين يفهمػػػػوف  عنػػػػاه كال رسػػػػوخ يف العلػػػػم، كال اتبػػػػاع للسػػػػنب
 .(3)ال رآف"

                                 
 .(6/272) اظتغإل= اظتوفق ابن قدامب  (1)
 .(27/70) غتموع الفتاكل  (2)
 .(27/120) غتموع الفتاكل  (3)
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ا يف ، كإفتا تنازعو متف وف على ذـ اطتوارج كتضليلهم إف األئمبمن اجملموع اظت كور: "ف كقاؿ أيضان 
"أنػػػو دل يكػػػن يف  موضػػػع آ ػػػر مػػػن الفتػػػاكل . لكنػػػو ذكػػػر يف(1)تكفػػػريىم علػػػى قػػػولني مشػػػهورين"

، بػل حكمػوا فػيهم ؛كمهػم يف اظتسػلمني رىم ال علػ  بػن أ  طالػهلل كال  ػريهالمحابب مػن يكفػ
 .(2)ب لك يف  ري ى ا اظتوضع"الواظتني اظتعتدين كما ذكرت ا.اار عنهم 

 .(3): "أف ى ا ىو اظتنموص عن األئمب ك زتد ك ريه"ذكر يف موضع آ ر أيضان ك 

، ب تػػػاعتم قػػػاتلهم أمػػػري طتػػػوارج اظتػػػارقوف الػػػ ين أمػػػر النػػػهلل، صػػػلى ا عليػػػو كسػػػلم: "كاأيضػػػان  قػػػاؿك 
مػن المػحابب لػدين ، كاتفػق علػى قتػاعتم أئمػب ان أ  طالهلل أحد اطتلفػاء الراشػديناظتنمنني عل  ب

كالتػػابعني، كمػػن بعػػػدىم، كدل يكفػػرىم علػػػ  بػػن أ  طالػػهلل، كسػػػعد بػػن أ  كقػػػاص، ك ريقتػػا مػػػن 
كأ ػػاركا  ،اتلهم علػػ  حػه سػػفكوا الػػدـ اضتػػراـ، كدل ي ػػالمػحابب، بػػل نعلػػوىم مسػػلمني مػع قتػػاعتم

هم، كدل دل يسػهلل حػرنت، ال أل م كفار. كعتػ ا سلمني ف اتلهم لدفع  لمهم كبغيهمعلى أمواؿ اظت
كػػػاف ىػػػنالء الػػػ م ابػػػت ضػػػالعتم بػػػالنص، كا رتػػػاع، دل يكفػػػركا مػػػع أمػػػر ا ، كإذا  يغػػػنم أمػػػواعتم

، ب تاعتم فكيد بػال وائد اظتيتلفػني الػ ين اشػتبو علػيهم اضتػق يف كرسولو، صلى ا عليو كسلم
ال ، فال لتل ألحػد مػن ىػ ه ال وائػد أف يكفػر األ ػرل، ك  لط فيها من ىو أعلم منهم مسائل

ا كانػت اظتكفػرة عتػا مبتدعػب أيضػان، ، فكيػد إذماعتا، كإف كانت فيها بدعػب ػت  ػبتستحل دمها ك 
 . إذل أف قػاؿ:عان نهاؿ ؛ ائق مػا متتلفػوف فيػو"، كالغالهلل أ م رتيكقد تكوف بدعب ىنالء أ لل

 . (4)"كإذا كاف اظتسلم مت كالن يف ال تاؿ، أك التكفري دل يكفر ب لك"

"كقػػد ا تلػػد العلمػػاء يف   ػػاب ا كرسػػولو ىػػل يملبػػت حكمػػو يف حػػق العبيػػد : (5)إذل أف قػػاؿ
-قبػػل الػػبالغ علػػى االاػػب أقػػواؿ يف مػػ ىهلل أزتػػد ك ػػريه. كالمػػحيا مػػا دؿ عليػػو ال ػػرآف يف قولػػو 

                                 
 .16/426 الفتاكلغتموع  (1)
 .0/120 الفتاكلغتموع  (2)
 ( 16/426)غتموع الفتاكل  (3)
 .7/161 الفتاكلغتموع  (4)
 .7/166 الفتاكلغتموع  (5)
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َع  َث َرُس  والً ﴿: -تعػػاذل  بِيَن َحتَّ  ر نَ ب ْ رُُّس  ًِ مَُّبشِّ  رِيَن ﴿. كقولػػو: [15]ا سػػراء: ﴾َوَم  ا ُكنَّ  ا ُمَع  ذِّ
َّ َيُكوَن لِلنَّ اِس َعلَ ر اللَّ ِو ُحجَّ ٌة بَ ْع َد الرُُّس لِ وَ  . كيف المػحيحني [165]النسػاء: ﴾ُمنِذرِيَن ِلَْ

ال م  ن أج  ل ذل  َ أرس  ل م  ا أح  د أح    إلي  و الع  ذر م  ن ا عػن النػػهلل، صػػلى ا عليػػو كسػػلم: "
 .(1)"الرسل مبشرين ومنذرين

ا ي ولػػو أك ، كمػػا يكػػوف معػػ كران  ػػيكػػوف كفػػران ا ي ولػػو أك يفعلػػو ؽتػػا كاضتاصػػل أف اصتاىػػل معػػ كر  ػػ
 .(2)، كأقواؿ أىل العلم"يفعلو ؽتا يكوف فس ان، كذلك باألدلب من الكتاب كالسنب، كاالعتبار

 .اإلكراهالمانع الرابع: المب ث الرابع    - 4

لػـز هكىو إلزاـ الغري  ا ال يريػد
ي
وي كال بػد فيفعػل أك ي ػوؿ مػا نتليػو عليػو مػن ألزمػو كأكرىػ، ذلػك اظت

ف ػػط فػػال إكػػراه باالعت ػػادي فر ػػا ييكػػره علػػى  أف نعلػػم أف ا كػػراه يكػػوف بػػاألقواؿي كيكػػوف بالفعػػل
قػػوؿ الكفػػر كمػػا أكػػره اظتشػػركوف عمػػاران رضػػ  ا عنػػو ك ػػريه علػػى قػػوؿ الكفػػري كيكػػوف ا كػػراه 

ْن بَ ْع ِد ِإيَمانِ ِو ِإال َم ْن َم ْن َكَف َر بِاللَّ ِو ِم ﴿قػاؿ تعػاذل: بالفعل كالس ود لغري ا أك الػ با لغػريي 
 ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُو ُمْطَمِِْن بِاإليَماِن َوَلِك ْن َم ْن َش َرَم بِ اْلُكْفِر َص ْدراً فَ َعلَ ْيِهْم َغَض ٌ  ِم َن اللَّ ِو َوَلُه مْ 

يتح ػػق  ػػا كنػػود كصػػد  ان قػػد ذكػػر العلمػػاء شػػركطىػػ ا ك  ،[106 النحػػل:]﴾َع  َذاٌي َعِظ  يمٌ 
 :  كى ا كراه اظتعتل شرعان 

 .أك باالستغااب كؿتو ذلكباظت اكمب أك اعترب أف يكوف اظتكرىه عانزان عن ال ب عن نفسو   1 

 .أف يغلهلل على  ن اظتكرىه كقوع الوعيد، إف دل يفعل ما ي لهلل منو  2 

ػػ    3  دد بػػو، ألف ا كػػراه ال يتح ػػق إال بال ػػدرة، فػػإف دل أف يكػػوف اظتكػػرًه قػػادران علػػى حت يػػق مػػا ىي
 .دل يكن ل كراه اعتبار يكن قادرا

                                 
 .2022ي كصحيا مسلم برقم 0028صحيا البيارم برقم  (1)
،  701/ 7، 200 – 1/210كانور "غتموع الفتاكل كالرسائل للشيال ابن عمليمني )  (.276- 1/278) (2)
0/01  ،20/000 ). 
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 ا ال طاقػب لػو  م عادة كال تل كال  ع كاضتب  كالضرب كؿتو ذلكدا أف يكوف التهديد  ا ين   4
سمى عند األصوليني با كراه اظتل ئ!

ي
 بو كىو اظت

 أف يوهر إسالمو كإنتانو إذا زاؿ عنو ا كراه قوالن أك فعالن.  5

  ف د أ رج مابن ياسر رض  ا عنه كفعل عمار :حكم األ   بو ر مبكا كراه 

ي عػن أ  عبيػدة بػن ػتمػد بػن عمػار بػن ياسػر عػن (1)كالبيه ػ  يف الكػلل اضتاكم يف مسػتدركو 
أ   اظتشركوف عمار بن ياسر فلم يآلكػوه حػه سػهلل  النػهلل صػلى ا عليػو كسػلم كذكػر  :أبيو قاؿ

ف"ي قػاؿ: شػر يػا م ا وراءكسػلم قػاؿ: "آعتتهم  ري مث تركوه فلما أتى رسوؿ ا صػلى ا عليػو ك 
ف" قػػاؿ: كي    تج  د قلب  َرسػػوؿ اي مػػا تيركػػتي حػػه نلػػتي منػػك كذكػػرتي آعتػػتهم  ػػري. قػػاؿ: "

"ي قػػػػاؿ اضتػػػػاكم: ىػػػػ ا حػػػػديث صػػػػحيا علػػػػى شػػػػرط إْن ع    ادوا فُع    دْ م مػػػػئن با نتػػػػاف. قػػػػاؿ: "
 .الشييني كدل مترناه

  ب السهم  رض  ا عنوي كى  عبد ا بن ح اف ما صنعك :عزنتبفعدـ األ   بو أما 

ا بن ح افب السػهم   ي بسنده إذل ابن عباس قاؿ: أسرىًت الرـك عبد(2)ركاىا ابن اصتوزم كما
صػػػػاحهلل رسػػػػوؿ ا صػػػػلى ا عليػػػػو كسػػػػلمي ف ػػػػاؿ لػػػػو ال ا يػػػػب: تنم ػػػػر كإال أل يتػػػػك يف الن ػػػػرة 

يػت كدعػا رنػالن مػن اظتسػلمني النحاسي ف ػاؿ: مػا أفعػل. فػدعا بن ػرة مػن ؿتػاس فميلئػت زيتػان كأي ل
فعرض عليو النمرانيب ف ىب ف ل اه يف الن ػرة فػإذا عوامػو تلػوحي ف ػاؿ لعبػد ا ابػن ح افػب: تنم ػٍر 
كإال أل يتكي قاؿ: ما أفعلي ف مر أف ييل ى يف الن رة فكتفوه فبكىي ف الوا: قػد نػزعي قػد بكػىي 

يػػت إذ لػػي  رل إال نفػػ ه كاحػػدة ييفعػػل قػاؿ: ردكهي ف ػػاؿ: ال توػػٌنن أ  بكيػػت نزعػػانك كلكػن بك
 ػػا ىػػ ا يف ا عػػز كنػػلي كنػػت أحػػهلل أف يكػػوف رل أنفػػ ه عػػدد كػػل  شػػعرةو يف ي مث تيسػػلط علػػ   
فتفعػػل   ىػػ اي قػػاؿ: ف ع بػػو كأحػػهلل  أٍف يي ل ػػوي ف ػػاؿ: قباػػٍل رأسػػ  كأيطل ػػكي قػػاؿ: مػػا أفعػػلي 

                                 
 .(28807) سنن الكلل= للبيه  (ي 7781)حاكم لل =مستدرؾ (1)
ي كانور تاريال األمم كاظتلوؾ= البن نرير (0/710) "اظتنتوم"(يكيف 2/47)" الملبات عند اظتمات"يف كتابيو  (2)
1/728. 
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علي قػاؿ: قباػل رأسػ  كأيطلػق معػك ذتػانني قاؿ: تنم ر كأيزكنك ابن  كأيقاشتك ملك ي قاؿ: ما أف
مػن اظتسػػلمنيي قػاؿ: أمػػا ىػػ ا فػنعمي ف بػػل رأسػػو ف طل ػو كذتػػانني معػو. فلمػػا قػػدموا علػى عمػػر قػػاـ 
ازحوف عبد ا كي ولوف:  إليو عمر ف ب ل رأسوي ككاف أصحاب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم نتي

 .قبػىٍلتى رأسى ًعٍل و 

أنػػو  -يعػػإل ا مػػاـ أزتػػد-"كركل األاػػـر عػػن أ  عبػػد ا :(1)بػػن قدامػػبااظتوفػػق أبػػو ػتمػػد كقػػاؿ  
سيػػػئل عػػػن الرنػػػل ييػػػنمر فيعػػػرض علػػػى الكفػػػر كيكػػػره عليػػػوي ألػػػو أف يرتػػػدف فكرىػػػو كراىػػػبن شػػػديدةي 

ي أصػػحاب النػػهلل صػػلى ا عليػػو كسػػلم كقػػاؿ: مػػا ييشػػبو ىػػ ا عنػػدم الػػ ين أينزلػػت فػػيهم ا.يػػب مػػن
مب مث يآلكوف يعملوف ما شاءكاي كىنالء يريدك م على ا قامب علػى أكلئك كانوا ييرادكف على الكل

 .الكفر كترؾ دينهم"ا.ىػ

كلػػػو أف رنػػػالن أسػػػره العػػػدك ف كرىػػػو علػػػى : "(2)يف "األـ" – رزتػػػو ا – كقػػػاؿ ا مػػػاـ الشػػػافع 
ك قػػد أكػػره بعػػض مػػن أسػػلم يف دل لتكػػم عليػػو بشػػ ء مػػن حكػػم اظترتػػدالكفػػر دل تػػه منػػو امرأتػػو ك 

 عليػو كسػلم فػ كر ، مث نػاء إذل النػهلل صػلى اا عليو كسلم على الكفر ف الو نهلل صلىعهد ال
ب زكنتو كال بش ء ؽتا ك فنزؿ فيو ى ا كدل ي مره النهلل صلى ا عليو كسلم بانتنالو ما ع ب بو
 .. انتهىعلى اظترتد"

ف مػػن أكػػره علػػى كلمػػب ء علػػى أكأرتػػع العلمػػا: "(3)يف تفسػػريه – رزتػػو ا – قػػاؿ ا مػػاـ البغػػوم
إف أىب أف ي ػوؿ ، ك بلسػانو  ػري معت ػد ال يكػوف كفػران  ك كإذا قػاؿالكفرك كتوز لو أف ي ػوؿ بلسػانو

 .حه قتل كاف أفضل"

أرتػػع أىػػػل العلػػػم علػػى أف مػػػن أكػػره علػػػى الكفػػػر : "(4)يف تفسػػػريه – رزتػػو ا – كقػػاؿ ال ػػػرطهلل
زكنتو  ، كال تبني منوقلبو م مئن با نتافليو إف كفر ك حه  ش  على نفسو ال تل، أنو ال إمث ع

                                 
 .(2/72) = البن قدامباظتغإل (1)
 (.204/ 8)"األـ"=للشافع   (2)
 (.08/ 4) تفسري البغوم (3)
 (.261/ 20) أحكاـ ال رآف=لل رطهلل (4)
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، ىػػ ا قػػوؿ مالػػك كالكػػوفيني كالشػػافع ،  ػػري ػتمػػد بػػن اضتسػػن فإنػػو كال لتكػػم عليػػو ؛كػػم الكفػػر
قاؿ: إذا أ هر الشرؾ كاف مرتدا يف الواىر، كفيما بينو كبني ا تعاذل على ا سػالـ، كتبػني منػو 

 ف مات مسلما.امرأتو كال يملى عليو إف مات، كال يرث أباه إ

ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُو ُمْطَمِِْن بِاإِليَماِن َوَلِكن  ﴿كى ا قوؿ يرده الكتاب كالسنب، قاؿ ا تعاذل:  
 .[106النحػػل: ]﴾مَّ  ن َش  َرَم بِ  اْلُكْفِر َص  ْدراً فَ َعلَ  ْيِهْم َغَض  ٌ  مِّ  َن اللَّ  ِو َوَلُه  ْم َع  َذاٌي َعِظ  يمٌ 

ُهْم تُ َقاةً ِإالَّ َأن تَ ت َّقُ  ﴿كقاؿ:  ِإنَّ الَّ ِذيَن تَ َوفَّ اُىُم اْلَمِِوَك ُة ﴿، كقاؿ: [28]آؿ عمراف: ﴾وْا ِمن ْ
ِو ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم قَاُلوْا ِفيَم ُكن ُتْم قَ اُلوْا ُكنَّ ا ُمْسَتْض َعِفيَن ِف ي اأَلْرِض قَ اْلَوْا أَلَ ْم َتُك ْن َأْرُض اللَّ 

ََ َمْلَواُىْم َجَهنَُّم َوَساءْ  َمِصيراً َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروْا ِفيَها فَُلْولَ   .[97]النساء: ﴾ِْ

َواْلوِلْ  َداِن الَ َيْس  َتِطيُعوَن ِحيلَ  ًة َوالَ يَ ْهتَ  ُدوَن  ِإالَّ اْلُمْسَتْض  َعِفيَن ِم  َن الرَِّج  اِ  َوالنَِّس  اءِ ﴿ كقػػاؿ:
 ًِ  .[98]النساء: ﴾َسِبي

 بػو، كاظتكػره ال يكػوف إال مستضػعفا  ػري فع ر ا اظتستضعفني ال ين نتتنعوف من ترؾ ما أمر ا
 .. انتهىمن فعل ما أمر بو، قالو البيارم ؽتتنع

كا سػبحانو كتعػاذل رفػع اظتنا ػ ة عػن : "(1)يف "إعػالـ اظتػوقعني" – رزتػو ا – كقاؿ ابػن ال ػيم
لعتػػاؽ ك فكػػ لك اظتػػتكلم بػػال الؽ كاظتٌػػا دل ي مػػد معناىػػا كال نواىػػا اظتػػتكلم بكلمػػب الكفػػر مكرىػػان 

دـ نيتػػو كقمػػده، كقػػد أتػػى بػػاللفل ك لعػػالنػػ ر مكرىػػا ال يلزمػػو شػػ ء مػػن ذلػػككالوقػػد كاليمػػني ك 
 ، كا تعػػػاذل رفػػػع اظتنا ػػػ ة عمػػػنإفتػػػا يونػػػهلل معنػػػاه ل مػػػد اظتػػػتكلم بػػػوك فعلػػػم أف اللفػػػل المػػػريا

لفل مػن  ػري قمػد ظتعنػاه كال ، كمػا رفعهػا عمػن تلفػل بػالحدث نفسو بػ مر بغػري تلفػل أك عمػل
ري قمػد لفػرح أك دىػو ك ػري ، كعت ا ال يكفر من نرل على لسانو لفل الكفر سب ا من  إرادة
ا طعامػو ، كضرب مملل ذلك  ن ف د راحلتػو عليهػ حديث الفرح ا عت  بتوبب العبد، كما يفذلك

كأنػػا ربػػك " أ  ػػ   : اللهػػم أنػػت عبػػدمكشػػرابو يف األرض اظتهلكػػب، فػػ ي  منهػػا مث كنػػدىا ف ػػاؿ
 ػ.. اىكدل ينا   ب لك .... "من شدة الفرح "، 

                                 
 (80 – 87/ 7) إعالـ اظتوقعني=البن ال يم (1)
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كمػػن اظتوانػػع أف ي ػػع مػػا يونػػهلل الكفػػر أك الفسػػق بغػػري إرادة : " -رزتػػو ا  – قػػاؿ ابػػن عمليمػػني 
منػو ، كلػ لك صػور منهػػا: أف يكػره علػى ذلػػك فيفعلػو لػداع  ا كػراه ال اطمئنانػػان بػو، فػال يكفػػر 

انِ  ِو ِإالَّ َم  ْن ُأْك  رَِه َوقَ ْلبُ  ُو ُمْطَم  ِِْن بِاإِليَم  اِن َم  ن َكَف  َر بِاللَّ  ِو ِم  ن بَ ْع  ِد إيمَ ﴿حينئػػ ، ل ولػػو تعػػاذل: 
]النحػػػل: ﴾َوَلِك   ن مَّ   ن َش   َرَم بِ   اْلُكْفِر َص   ْدراً فَ َعلَ   ْيِهْم َغَض   ٌ  مِّ   َن اللَّ   ِو َوَلُه   ْم َع   َذاٌي َعِظ   يمٌ 

106]. 

ك ح أك حػػزف أك  ػػوؼ أك ؿتػػو ذلػػككمنهػػا أف يغلػػق عليػػو فكػػره، فػػال يػػدرم مػػا ي ػػوؿ لشػػدة فػػر  
ؿ رسػوؿ ا، قػاؿ، قػا-رضػ  ا عنػو  -ليلػو مػا ابػت يف صػحيا مسػلم عػن أنػ  بػن مالػك كد

  أش  د فرح  اً بتوب  ة عب  ده حت  ر يت  وي إلي  و م  ن أح  دكم ك  ان عل  ر : "صػػلى ا عليػػو كسػػلم
راحلتو بلرض ف ِة فانفلت ت من و وعليه ا طعام و وش رابو ف ليس منه ا ف لتر ش جرة فاَ طجع 

ينما ىو كذلَ إذا ى و به ا قاوم ة عن ده فلخ ذ بخطامه ا ث م في ظلها قد أيس من راحلتو فب
 .(1)"قا  من شدة الفرم: اللهم أنت عبدي وأنا ربَ! أخطل من شدة الفرم

 

 :الخاتمة

اضتمػػد  رب العػػاظتني الػػ م بنعمتػػو تػػتم المػػاضتات كبعػػد ىػػ ا الت ػػواؼ يف البحػػث كيف فمػػولو 
 كمباحملو ـتلص إذل عدد من النتائ .

ري اظتعػػػني متضػػػع عنػػػد العلمػػػاء لشػػػركط ال بػػػد مػػػن انتماعهػػػا كموانػػػع ال بػػػد مػػػن أف تكفػػػأقتهػػػا: 
حه ؿتكػم علػى اظتعػني اظت ػارؼ للكفػر قػوالن أك عمػالن أك اعت ػادان ب نػو كػافر بعينػو  ػارج  ىاءانتفا

  :ي كى  با تمارعن ملب ا سالـ

 ػ العلم كمانعو اصتهل.1

 ػ التكليد كمانعو عدـ التكليد.2

                                 
 .(7/707غتموع لفتاكل كالرسائل ) (1)
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 انعو ا كراه.ػ اال تيار كم3

 اطت   كأضتق العلماء بو الت كيل.ػ ال مد كمانع 4

كتبني من كالـ أىل العلػم الػدائر علػى األدلػب الشػرعيب أف ىنػاؾ فرقػان بػني التكفػري اظت لػق كتكفػري 
بػػني التكفػػري اظتعػػني كذلػػك تػػارؾ المػػالة م ل ػػان كتكفػػري اليهػػود كالنمػػارل م ل ػػان كأشػػباه ذلػػك ك 

 .فالف بعينو أنو كافرباضتكم على فالف ابن 

كتػػػهلل بشػػػ ء مػػػن التفمػػػيلي ىػػػ ا كقػػػد اشػػػتمل البحػػػث علػػػى ذكػػػر ستسػػػب عشػػػر قاعػػػدة كضػػػاب ان 
 يف ى ا الباب اظتهم كاطت ري "الكفر كالتكفري".مراعاهتا 

موصػػػيان البػػػاحملني كأىػػػل العلػػػم أف يولػػػوا ىػػػ ه ال ضػػػيب العنايػػػب الالئ ػػػب  ػػػا مػػػن البحػػػث كالدراسػػػب 
إذ الع الػػب لػػن تسػػت يع أف  بالوانػػهلل كبػػراءة لل مػػب كنمػحان للػػدين كاألمػػب كالتفسػري كالتبيػػني قيامػػان 

تلػػػم بػػػ طراؼ اظتوضػػػوع كا كرل التوفيػػػق كاضتمػػػد  أكالن كآ ػػػران ك ػػػاىران كباطنػػػان كعلػػػى كػػػل حػػػاؿ 
 كصلى ا كسلم على نبينا ػتمد كعلى آلو كأصحابو أرتعني.
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 فهرس المراجع

 .ال رآف الكر:ػ 
ط دار الفكر  مد بن نرير بن يزيد بن  الد ال لم أبو نعفرلبياف عن ت كيل آم ال رآف نامع اػ 

 .2004بريكت 
 هـ2002ط دار الفكر بريكت  شتاعيل بن عمر بن كملري الدمش   أبو الفداء تفسري ال رآف العويم ػ 
 ط دار الشعهلل ال اىرة.  مد بن أزتد بن أ  بكر بن فرح ال رطهلل أبو عبد اضتاصتامع ألحكاـ ال رآف ػ 
   ط دار الفكر بريكت.مد بن عل  الشوكا  فتا ال دير اصتامع بني فإل الركايب كالدرايب من علم التفسريػ 
 ط دار اظتعرفب بريكت. سني بن مسعود الفراء البغوم أبو ػتمدضت معادل التنزيلػ 
 ط دار الفكر بريكت.  بيضاكمل تفسري البيضاكم ػ 
دار  2ط كنالؿ الدين عبدالرزتن بن أ  بكر السيوط  صتالؿ الدين ػتمد بن أزتد ال  اصتاللني تفسريػ 

 .ال اىرة –اضتديث 
دار ال لمي الدار الشاميب دمشقي بريكت  2طعل  بن أزتد الواحدم ل الونيز يف تفسري الكتاب العزيزػ 

 .هـ2024
 –دار إحياء الآلاث العر    مود األلوس  أبو الفضلضت ملا ركح اظتعا  يف تفسري ال رآف العويم كالسبع اظتػ 

 .بريكت
 بريكت –اظتكتهلل ا سالم   7  لعبد الرزتن بن عل  بن ػتمد اصتوزم زاد اظتسري يف علم التفسريػ 

 .هـ2000
 يق : د. مم فى حت هـ2020الرياض،  -مكتبب الرشد  2ط لعبد الرزاؽ بن قتاـ المنعاف تفسري ال رآفػ 

 .ػتمد مسلم
حت يق:  بريكت–اظتنشورات العلميب  ط اىد بن نل اظتيزكم  التابع  أبو اضت اججمل تفسري غتاىدػ 

 .عبدالرزتن ال اىر ػتمد السوريت
دار المحابب للآلاث  2ط  شهاب الدين أزتد بن ػتمد اعتائم اظتمرمل التبياف يف تفسري  ريهلل ال رآفػ 

 .تح  أنور الدابورلحت يق : د.فـ. 2221ال اىرة،  –ب ن ا 
حت يق : ػتمد عل   هـ  2002رمب، كمكب اظت -نامعب أـ ال رل  2 للنحاس  ط معا  ال رآف الكر:ػ 

 .المابو 
  2722بريكت،  -دار اظتعرفب  ط مد بن  ادر بن عبد ا الزركش  أبو عبد ا اللىاف يف علـو ال رآفػ 

 .حت يق : ػتمد أبو الفضل إبراىيم هـ
 .هـ2028دار الفكر لبنافي  2ط عبد الرزتن بن الكماؿ نالؿ الدين السيوط ل ا ت اف يف علـو ال رآفػ 
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حت يق : ـ 2228بريكت،  -دار الفكر    2ط  مد عبدالعويم الزرقا  مناىل العرفاف يف علـو ال رآفػ 
 .مكتهلل البحوث كالدراسات

 لبغدادم.ػ الناسال كاظتنسوخ أل  عبيد ال اسم بن سالـ ا
دار الكتهلل  2ػ الناسال كاظتنسوخ يف ال رآف الكر: لعل  بن أزتد بن سعيد بن حـز الواىرم أبو ػتمد  ط 

 حت يق: د. عبد الغفار سليماف. هـ  2008العلميبي بريكت 
مكتبب الفالح الكويت  2ػ الناسال كاظتنسوخ ألزتد بن ػتمد بن إشتاعيل اظترادم النحاس أبو نعفر ط 

 .هـ2006
حت يق :  ممر –دار إحياء الآلاث العر   ط األصبح  عبدا الك بن أن  أبو ظت موط  ا ماـ مالكػ 

 .ػتمد فناد عبد الباق 
 -، اليمامب دار ابن كملري 7ط  مد بن إشتاعيل أبو عبدا البيارم اصتعف  اصتامع المحيا اظتيتمرػ 

 .حت يق : د. مم فى ديهلل البغا 2260 – 2000بريكت، 
 بريكت –دار إحياء الآلاث العر   ط سلم بن اضت اج أبو اضتسني ال شريم النيسابورمظت صحيا مسلمػ 

 .حت يق : ػتمد فناد عبد الباق 
حت يق: ػتمد ػتي  الدين  دار الفكر ط سليماف بن األشعث أبو داكد الس ستا  األزدمل سنن أ  داكدػ 

 .عبد اضتميد
 –دار إحياء الآلاث العر   ط مد بن عيسى أبو عيسى الآلم م السلم  ماصتامع المحيا سنن الآلم ػ 

 .حت يق : أزتد ػتمد شاكر كآ ركف بريكت
حلهلل،  -ا سالميب  مكتهلل اظت بوعات 1ط  زتد بن شعيهلل أبو عبد الرزتن النسائ أل اجملتىب من السننػ 

 حت يق : عبدالفتاح أبو  دة 2268 – 2008
 .حت يق : ػتمد فناد عبد الباق  بريكت –دار الفكر  ط بن يزيد أبو عبدا ال زكيإلمد  سنن ابن مانوػ 
 ال اىرة –منسسب قرطبب  ط زتد بن حنبل أبو عبدا الشيبا أل مسند ا ماـ أزتد بن حنبلػ 
 بريكت، –دار الكتاب العر   2ط  اظتنلد : عبدا بن عبدالرزتن أبو ػتمد الدارم  سنن الدارم ػ 

 .حت يق: فواز أزتد زمررلي  الد السبع العلم ـ. 2000
 -اظتكتهلل ا سالم   ط مد بن إسحاؽ بن  زنتب أبو بكر السلم  النيسابورم صحيا ابن  زنتبػ 

 .حت يق : د. ػتمد مم فى األعوم  2200 – 2720بريكت، 
منسسب   1ط يم  البس مد بن حباف بن أزتد أبو حامت التم صحيا ابن حباف بآلتيهلل ابن بلبافػ 

 .حت يق : شعيهلل األرننكط 2227 – 2020بريكت،  –الرسالب 
 –دار الكتهلل العلميب  2ط مد بن عبدا أبو عبدا اضتاكم النيسابورم اظتستدرؾ على المحيحنيػ 

 .حت يق: مم فى عبد ال ادر ع ا 2220 – 2022 بريكت
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بريكت،  –دار البشائر ا سالميب  7ط  البيارم اصتعف  عبدا مد بن إشتاعيل أبو  األدب اظتفردػ 
 .حت يق : ػتمد فناد عبدالباق  2262 – 2002

 .بريكت –دار الكتهلل العلميب  ط مد بن إدري  أبو عبد ا الشافع  مسند الشافع ػ 
 – 2768بريكت،  -دار اظتعرفب  ط  عل  بن عمر أبو اضتسن الدارق إل البغدادمل سنن الدارق إلػ 

 .حت يق: السيد عبد ا ىاشم نتا  اظتد  2288
 .بريكت –دار اظتعرفب  ط سليماف بن داكد أبو داكد الفارس  البمرم ال يالس ل مسند أ  داكد ال يالس ػ 

دار العربيب بريكتي  1ػ ممباح الزنانب يف زكائد ابن مانب  ألزتد بن أ  بكر بن إشتاعيل الكتا  ط
 : ػتمد اظتنت ى الكشناكم.حت يق هـ  2007

دمشق،  –دار اظت موف للآلاث   2ط  زتد بن عل  بن اظتملا أبو يعلى اظتوصل  التميم ألمسند أ  يعلى ػ 
 .حت يق: حسني سليم أسد 2260 – 2000

ػ مسند البزار أل  بكر أزتد بن عمرك بن عبد اطتالق البزار ط  منسسب العلـو ال رآفي مكتبب العلـو 
 .هـ2002ػ بريكتي اظتدينب كاضتكم 

حت يق د. سعد بن  هـ  2020دار المميع ي الرياض  2ػ سنن سعيد بن منمور لسعيد بن منمور ط 
 عبد ا بن عبد العزيز آؿ زتيد.

 2007بريكت،  -اظتكتهلل ا سالم    1ط  بكر عبد الرزاؽ بن قتاـ المنعا   أل ممند عبد الرزاؽػ 
 . حت يق: حبيهلل الرزتن األعوم

 -مكتبب الرشد  2ط  بكر عبد ا بن ػتمد بن أ  شيبب الكويف  أل اظتمند يف األحاديث كا.اارػ 
 .حت يق: كماؿ يوسد اضتوت 2002الرياض، 

حت يق:  2020 بريكت، -دار الكتهلل العلميب  2ط بكر أزتد بن اضتسني البيه    أل شعهلل ا نتافػ 
 .ػتمد السعيد بسيو  ز لوؿ

مكب  -مكتبب دار الباز  ط زتد بن اضتسني بن عل  بن موسى أبو بكر البيه  أل ه   الكللسنن البيػ 
 .حت يق: ػتمد عبد ال ادر ع ا 2220 – 2020اظتكرمب ، 

بريكت،  –العلميب  دار الكتهلل 2ط زتد بن شعيهلل أبو عبد الرزتن النسائ أل سنن النسائ  الكللػ 
 .اف البندارمي سيد كسركم حسنحت يق: د.عبد الغفار سليم 2222 – 2022

دار  2ط  زتد بن ػتمد بن سالمب بن عبداظتلك بن سلمب أبو نعفر ال حاكمأل شرح معا  ا.اارػ 
 .حت يق: ػتمد زىرم الن ار 2722بريكت،  -الكتهلل العلميب 

 –  دار الكتاب العر  0ط  نعيم أزتد بن عبد ا األصبها   أل حليب األكلياء كطب ات األصفياءػ 
 .2004بريكت، 

اظتدينب  -مكتبب ا نتاف  2ط  سحاؽ بن إبراىيم بن ؼتلد بن راىويو  اضتنول   مسند إسحاؽ بن راىويوػ 
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 .حت يق: د. عبد الغفور بن عبد اضتق البلوش  2222 – 2021اظتنورة، 
بريكت ي  -ظتتنهلل دار الكتهلل العلميب ي مكتبب ا ط عبدا بن الزبري أبو بكر اضتميدمل مسند اضتميدمػ 

 .حت يق: حبيهلل الرزتن األعوم  ال اىرة
 .2021 –دار الفكر، بريكت  ط نور الدين عل  بن أ  بكر اعتيملم لغتمع الزكائد كمنبع الفوائد ػ 
اظتدينب اظتنورة،   زتد بن عل  بن ح ر أبو الفضل العس ال أل تلييص اضتبري يف أحاديث الرافع  الكبريػ 

 .يق: السيد عبدا ىاشم اليما  اظتد حت  2280 – 2760
 يبريكت –اظتكتهلل ا سالم  1ط مد ناصر الدين األلبا  إركاء الغليل يف ختري  أحاديث منار السبيلػ 

2004 – 2264. 
 .اظتكتهلل ا سالم  ط مد ناصر الدين األلبا   صحيا كضعيد اصتامع المغري كزيادتوػ 
 – 2004 يبريكت –اظتكتهلل ا سالم   7ط بد ا اطت يهلل التليزممد بن ع مشكاة اظتمابياػ 

 .حت يق: حت يق ػتمد ناصر الدين األلبا  2264
 .الرياض –مكتبب اظتعارؼ  4ط مد ناصر الدين األلبا  صحيا الآل يهلل كالآلىيهللػ 
 .الرياض –مكتبب اظتعارؼ  ط مد ناصر الدين األلبا  ضعيد الآل يهلل كالآلىيهللػ 
 .الرياض –مكتبب اظتعارؼ  ط مد ناصر الدين األلبا  السلسلب المحيحبػ 
 .الرياض –مكتبب اظتعارؼ  ط مد ناصر الدين األلبا  السلسلب الضعيفبػ 
 يبريكت –اظتكتهلل ا سالم   7ط مد ناصر الدين األلبا   الؿ اصتنب يف ختري  السنب البن أ  عاصمػ 

2027-2227. 
دار اظتعرفب  ط زتد بن عل  بن ح ر أبو الفضل العس ال  الشافع أل ارم شرح صحيا البيارمفتا البػ 
 .2702بريكت،  -

 ػ عمدة ال ارئ شرح صحيا البيارم لبدر الدين ػتمود بن أزتد العيإل ط دار إحياء الآلاث العر  بريكت.
 –دار إحياء الآلاث العر   1ط زكريا لت  بن شرؼ بن مرم النوكم  أل شرح صحيا مسلم بن اضت اجػ 

 .2721 يبريكت
ط دار ابن عفاف  عبدالرزتن ابن أ  بكر أبو الفضل السيوط ل الديباج شرح صحيا مسلم بن اضت اجػ 

 / حت يق: أبو إسحاؽ اضتويإل األارم.2228ػ 2028اطتلي السعوديب 
 –دار الكتهلل العلميب  1ط ال يهلل مد    اضتق العويم آبادم أبو عوف اظتعبود شرح سنن أ  داكدػ 

 .2024بريكت، 
كزارة عمـو  ط النمرم عمر يوسد بن عبد ا بن عبد الل  أل التمهيد ظتا يف اظتوط  من اظتعا  كاألسانيدػ 

ػتمد عبد الكبري  حت يق: مم فى بن أزتد العلوم ي 2760اظتغرب،  -األكقاؼ كالشنكف ا سالميب 
 .البكرم
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 1يم على سنن أ  داكد أل  عبد ا    الدين ػتمد بن أ  بكر بن أيوب ابن ال يم طػ حاشيب ابن ال 
 دار الكتهلل العلميب بريكت.

دار الكتهلل  ط مد عبد الرزتن بن عبد الرحيم اظتباركفورم أبو العال حتفب األحوذم بشرح نامع الآلم مػ 
 .بريكت –العلميب 

مكتهلل اظت بوعات  1ط ن ابن أ  بكر أبو الفضل السيوط عبدالرزتل شرح السيوط  لسنن النسائ ػ 
 .حت يق: عبدالفتاح أبو  دة 2268 – 2008حلهلل،  –ا سالميب 

مكتهلل اظت بوعات   1ط نور الدين بن عبداعتادم أبو اضتسن السندملحاشيب السندم على النسائ  ػ 
 .حت يق: عبدالفتاح أبو  دة 2268 – 2008حلهلل،  –ا سالميب 

 .كراتش   –قدنت  كتهلل  انب  ط لسيوط ، عبدالغإل، فير اضتسن الدىلومل ن ابن مانوشرح سنػ 
 1ػ حاشيب ابن ال يم على سنن أ  داكد أل  عبد ا    الدين ػتمد بن أ  بكر بن أيوب ابن ال يم ط

 دار الكتهلل العلميب بريكت.
دار الكتهلل  ط حيم اظتباركفورم أبو العالمد عبد الرزتن بن عبد الر  حتفب األحوذم بشرح نامع الآلم مػ 

 .بريكت –العلميب 
مكتهلل اظت بوعات  1ط عبدالرزتن ابن أ  بكر أبو الفضل السيوط ل شرح السيوط  لسنن النسائ ػ 

 .الفتاح أبو  دة حت يق: عبد 2268 – 2008حلهلل،  –ا سالميب 
مكتهلل اظت بوعات   1ط سن السندماعتادم أبو اضت نور الدين بن عبدلحاشيب السندم على النسائ  ػ 

 .الفتاح أبو  دة حت يق: عبد 2268 – 2008حلهلل،  –ا سالميب 
 .كراتش   –قدنت  كتهلل  انب  ط لسيوط ، عبدالغإل، فير اضتسن الدىلومل شرح سنن ابن مانوػ 
 .2748ممر،  -اظتكتبب الت اريب الكلل  2ط عبد الرؤكؼ اظتناكمل فيض ال دير شرح اصتامع المغريػ 
 ي2أشتاء ا اضتسا من ال رآف الكر: كاضتديث المحيا ، د. زين ػتمد شحاتو، دار  ضر، بريكت طػ 

2026.  
  .2000ي 2ابن قيم اصتوزيب، دار الباظ، ط انتماع اصتيوش ا سالميب على  زك اظتع لب كاصتهميب، ا ماـػ 
، حت يق عماد الدين أزتد حيدر، دار األشتاء كالمفات، أبو بكر أزتد بن اضتسني بن عل  البيه  ػ 

 .2004 ي2ط2004الكتاب العر ، بريكت،
 .األمر باالتباع كالنه  عن االبتداع، نالؿ الدين السيوط ، حت يق مم فى عاشور، مكتبب ال رآفػ 
  اظتلك فهد.ا سالـ ابن تيميب طبعب الملانيب  غتموع فتاكل شيالػ 
  .2 يق د. ػتمد بن عودة السعودم طالتدمريب لشيال ا سالـ ابن تيميب حتػ 
الت كرة يف أحواؿ اظتوتى كأمور ا. رة، أبو عبد ا ػتمد بن أزتد بن أ  بكر بن فرح ال رطهلل، حت يق ػ 

  .2001أزتد ح ازم الس ا، دار الباز، 
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  .التنبيو كالرد على أىل األىواء كالبدع، ا ماـ أبو اضتسني ػتمد بن أزتد اظتل  ػ 
  .2006 ي2د ، عبد اجمليد الزندا ، منسسب الكتهلل المل افيبف بريكت، طالتوحيػ 
  .التوحيد ال م ىو حق ا على العبيد لشيال ا سالـ ػتمد بن عبد الوىابػ 
التوحيد كمعرفب أشتاء ا عز كنل على االتفاؽ كالتفرد، ا ماـ ابن منده، حت يق د. عل  الف يه ، نشر ػ 

  .اصتامعب ا سالميب
  .اصتواب المحيا ظتن بدؿ دين اظتسيا لشيال ا سالـ ابن تيميب، ت د: عل  السيد صبا اظتد  ػ
الشرح كا بانب على أصوؿ الديانب، ا ماـ عبيد ا ػتمد بن ب ب العكلم، حت يق د. رضا نعساف، اظتكتبب ػ 

  .الفيمليب
وليد بن ػتمد بن نبيو سيد النمر، منسسب الشريعب، ا ماـ أبو بكر ػتمد بن اضتسني ا.نرم، حت يق الػ 

 .2020 ي2قرطبب، ط
  .الماـر اظتسلوؿ على شامت الرسوؿ لشيال ا سالـ ابن تيميب، حت يق ػتمد ػتي  الدين عبد اضتميدػ 
  .2000 ي2العبوديب لشيال ا سالـ ابن تيميب، حت يق  الد عبد الل يد العلم ، دار الكتاب العر ، طػ 
  .يب لشيال ا سالـ ابن تيميب، ت د: ػتمد عبد الرزاؽ زتزة، م بعب اظتد الفتول اضتمو ػ 
  .الفوائد ل ماـ ابن قيم اصتوزيبػ 
  .ال وؿ اظتفيد يف شرح كتاب التوحيد للشيال ػتمد الماحل العملمنيػ 
  .الكواشد اصتليب يف شرح معا  الع يدة الواس يب للشيال عبد العزيز السلمافػ 
  .2760، أبو الفتا ػتمد بن عبد الكر: الشهرستا ، حت يق ػتمد سيد كيال ، اظتلل كالنحلػ 
 نامع العلـو كاضتكم ضتافل ابن رنهلل نشر منسسب الرسالب طبعب األكذل.ػ 
 .هايب يف  ريهلل اضتديث البن األاريالنػ 
  .2002 7طيبب، طالوالء كاللاء يف ا سالـ، ػتمد بن سعيد ال ح ا ، ت د: عبدالرزاؽ عفيف ، دار ػ 
   .حت يق اجملاز كاضت ي ب يف صفات ا لشيال ا سالـ ابن تيميب، ت د: ػتمد عبد الرزاؽ زتزة، م بعب اظتد ػ 
  .2006 2توحيد اطتالق، عبد اجمليد الزندا ، منسسب الكتهلل المل افيب، بريكت، طػ 
 يق د. السيد اصتميل ، دار الكتاب العر ، حادم األركاح إذل بالد األفراح، ا ماـ ابن قيم اصتوزيب، حتػ 
  .2000 7ط
دالئل التوحيد، ػتمد زتاؿ الدين ال اشت ، ت د: كمرانعب ػتمد ح ازم، مكتبب المل افب الدينيب، ال اىرة، ػ 
  .2008 2ط
  .زاد اظتعاد ل ماـ ابن قيم اصتوزيبػ 
  .شرح الع يدة ال حاكيب ل ماـ ابن أ  العزػ 
  .ة الواس يب لشيال ا سالـ ابن تيميبشرح الع يدػ 
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  .شفاء العليل يف مسائل ال ضاء كال در كالتعليل ل ماـ ابن قيم اصتوزيبػ 
 .ع يدة اظتنمن، أبو بكر اصتزائرم، دار الكتهلل السلفيب، ال اىرةػ 
  

 


