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جنس ترك في السلف عقيدة
 العمل

الشيخ لفضيلة
ناصر بن سليمان

العلوان

*      *      *
تتترك في السلف عقيدة هي ما الشيخ فضيلة

 العمل؟ جنس

*      *      *
الجواب: 

ًا الجوارح أعمال أي العمل جنس تارك إن كافر مطلق
ٍذ ينفعه ول المسلمين باتفاق ذلك فإن اعتقاده ول قوله حينئ

عمل. بدون يصح ل

ًا هتتذا وتتترى و  للجتتري"الشتتريعة" فتتي بطتتوٍل مبينتت
ابتتن الستتلما  لشتتيخ"اليمتتان كتتتاب" و بطتتة  لبن"البانة"

ابتتن  للحتتافظ"البتتاري فتتتح" من الول المجلد وأوائل تيمية
رجب.

يقتتوله كمتتا الكبتتائر أصتتحاب لتكفيتتر بلزاما هذا وليس
العمتتال متتن أن علتتى متفقتتون الستتلف فتتإن الرجتتاء أهل

ًا تاركها. يكفر ل واجبات ومنها تاركها يكفر لليمان أركان

عيينتتة: بتتن ستتفيان قتتال رجتتب لبتتن الباري فتح وفي
ًا الفرائض ترك سّموا المرجئة( المحارما، ركوب بمنتزلة ذنب

ًا المحارما ركوب لن سواء، وليسا استتتحلل غير من متعمد
كفر). هو عذر ول جهل غير من الفرائض وترك معصية

التتذين اليهتتود وعلمتتاء وإبليس آدما أمر في ذلك وبيان
ولتتم بلستانهم وستتلم عليتته اللته صتتلى النتبي ببعتتث أقتّروا
بشرائعه. يعملوا
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حتتتى المرجئتتة غلتتت: (قتتال إستتحاق عن حرب ونقل
ًا إن قتتولهم متتن صتتار الصتتلوات تتترك متتن يقولتتون قومتت

الفرائتتض وعامتتة والحج والزكاة رمضان وصتوما المكتوبات
هتتو إذ بعد، الله إلى أمُره ُيْرجى نكفره، ل لها جحود غير من

مرجئة...). أنهم يعني فيهم شك ل الذين ُمقر. فهؤلء

بالفعتتل أحد يكفر ل أنه الرإجاء؛     أهل     دعاوى     ومن
عنه. ويستكبر ويبغضه الحق يعاند أو يكذب أو يستحل مالم

والستنة الكتتتاب خلفا وهتو الجهميتتة غلة قتول وهذا
كتتافُر وستتلم عليتته اللتته صلى الرسول ساب فإن والجماع
الستحلل. أو البغض اشتراط دون بالتفاق

ربتتط دون بالدين المستهزئ كفر على العلماء وأجمع
كتتان ولتتو الصتتريح الستتتهزاء بمجرد يكفر بل بالعتقاد ذلك

ً ًا أو هازال ورستتوله وآيتتاته اللتته أبتتا  {قتتل:تعالى قال ،مازاح
إيمانكم} فمنتتاط بعد كفرتم قد تعتذروا ل تستهزءون كنتتم
القول. مجرد هو الكفر

لشتترع المبتتدل الحاكم كفر على العلماء أجمع وكذلك
حكتتم مقاما قائمة ويجعلها الوضعية القوانين يضع الذي الله
وسلم. عليه الله صلى الله رسول وحكم الله

فتتي اللتته رحمتته كتتثير ابن الحافظ ذلك إلى أشار وقد
رحمتته قتتال خان، جنكيز ترجمة  في"والنهاية البداية" كتاب
عبتتد بن محمد على المنتزل المحكم الشرع ترك من(الله: 

المنستتوخة الشتترائع من غيره إلى وتحاكم النبياء خاتم الله
فعتتل متتن ؟عليتته وقدمها الياسا إلى تحاكم بمن فكيف كفر
المسلمين). بإجماع كفر هذا

لتتم      {ومن  :  تعالى     قوله     في     عباس     ابن     وقول
كفتتر  : (  الكافرون}     هم     فأولئك     الله     أنزل     بما     يحكم
متتن مستتتدركه فتتي الحاكم رواه ،عنه يصح  ل):  كفر     دون

وهشتتاما عبتتاس ابن عن طاوس عن حجير بن هشاما طريق
وأحمتتد معيتتن بن يحي الئمة قاله الحديث ضعيف حجير بن
:عيينتتة بتتن ستتفيان الماما وقال وغيرهم والعقيلي حنبل بن

.)غيره عند نجده ل ما حجير بن هشاما عن نأخذ نكن لم(

:قتتال أنتته عنتته اللتته رضي عباس ابن عن والمحفوظ
عبتتد طريتتق متتن تفستتيره في الرزااق عبد رواه ،كفر) (هي
صحيح. وسنده عباس ابن عن أبيه عن طاوس عن الله
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أحتتد عتتن أعلتتم ول الصتتحابة، أكابر عن المنقول وهذا
ًا منهم ذلك. في خلف

والنظمتتتة     الوضتتتعية     القتتتوانين     فأصتتتحاب
كفارإ:     الله     لحكم     المخالفة     والتشريعات     الجاهلية

الله. أنزل بما الحكم  بترك)1
الله. شرع بتبديل  وكفار)2
.الجاهلي التشريع بهذا حكمهم في  وكفار)3

المجلتتد فتتي اللتته رحمتته تيميتتة ابن السلما شيخ قال
المجمتتع الحتتراما حلتتل متتتى والنسان(الفتاوى:  من الثالث

المجمتتع الشتترع بتتدل أو عليتته المجمع الحلل حّرما أو عليه
ًا كان عليه ًا كافر الفقهاء). باتفاق مرتد

بتتتأنهم     المشتتتّرعين     هتتتؤلء     عتتتن     والعتتتتذارإ
ًا     وأن     الله     إل     إله     ل     أن     يشهدون ،  اللتته     رإسول     محمد

:  عنه     يقال

النار من السفل الدرك في هم الذين المنافقين بأن
بنتتافع هذا وليس ويصلون ويصومون الشهادة هذه يشهدون

لهم.
أرغتتب هتتؤلء قرائنتتا مثتل رأينتتا متا "قتتالوا: والتذين
ًا ًا أكذب ول بطون رسول  يعنون" -اللقاء عند أجبن ول ألسن
القتترآن ونتتزل-  وأصتتحابه وستتلم عليتته اللتته صتتلى اللتته

ويصتتومون ويصتتلون بالشتتهادتين يتكلمتتون كتتانوا بكفرهم،
ويجاهدون.

وينتتذرون يصتتلون ولها القبور حول يطوفون والذين
ًا وأن الله إل إله ل أن يشهدون الله. رسول محمد

بالشهادتين. يتكلمون عشرية الثإنا والرافضة
بهما. يلفظون والمنجمون والكهان والسحرة
ويصلون بالشهادتين يتكلمون كانوا القداح عبيد وبنو

وردتهتتم كفرهتتم علتتى المة أجمعت وقد المساجد، ويبنون
السلما. عن

كبارهم. عن ناهيك العلم طلبة صغار يعرفه أمر وهذا

ّدلين تكفيتتر عن فالعتذار أجتتل متتن اللتته لشتترع المبتت
ومستتاهمة للحقائق وتعمية تلبيس مجرد بالشهادتين التكلم

البشتتر ستتلطان ونفتتوذ الرض فتتي الشتترك استتتمرار فتتي
الله. شرع مكان
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القتتانون يفضتتلون ل بتتأنهم آختترون عنهتتم اعتتتذر وقد
ول بشتتيء ليتتس !! وهتتذا باطتتل أنه ويعتقدون الشرع على

التتدين عتتن ومرتتتد مشتترك الوثإن فعابد الحكم، على له أثإر
."باطل الشرك أن أعتقد أنا" ؛قال وإن

*      *      *
 بالجهل؟ يعذرإون هل الشيخ فضيلة

الجواب: 

والعلماء العلم عن العراض وكفره ضلله منشأ الذي
ستتبيل عن البحث في الواضح والتفريط الحق عن والصدود

 {والتتذين:تعتتالى قتتال ،معذور غير فهذا والمرسلين النبياء
أظلتتم  {ومتتن:تعتتالى وقتتال ،معرضون} أنذروا عما كفروا
المجرميتتن متن إنتا عنهتا أعترض ثإتتم ربته بآيتات ذكتر ممن

منتقمون}.

الجهتتل الكفتتر أو بالشتترك وتلبسه ضلله منشأ والذي
ّبر فتتي وجتته لته الذي التأويل أو العلم بلوغ عدما مثل ،المعت

ّففر ل فإنه ذلك ونحو العلم الحجة. عليه تقوما حتى ُيك

نوعان:     الجهل     أّن     وذلك

الحكتتاما ثإبتتوت متتن متتانع  وهتتذامقبتتول: الول
فيتته تتوفرت متتن علتتى إل يتتترتب ل الحكتتم فتتإن الشتترعية
الموانع. عنه وانتفت الشروط

موضتتع غير في ذلك بينت  وقدمقبول: غير الثاني
أهل ومذاهب ذلك على الدلة وذكرت المسألة في وفصلت

.العلم

أعلم والله
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