
التكفير قواعد من قاعدة
الرحيم الرحمن الله بسم
القاعدة: 

ِنننِع من مانٍع كّل"  ّتكفيننِر موا ِنٌع ال مننن مننا
ِنِع ّيِن،ِ الوعيِد ُلحُوِق موا مننانٍع كّل وليس بالمع

ّين الوعيننِد لحُننوِق موانِع من ًا بننالمع مننن مانعنن
ّتكِفيِر موانِع ). 1(" ال

تكننون ل القاعنندة أن قبننل مننن أفنندنا قنندالشرح: 
جزئية كل على الشريعة ونصوص أصول لدللة إل قاعدة

ّ القننارئ أو البنناحث حننق .. ومننن جزئياتهننا من يعتمنند أل
مسنناس لهننا كننان إن وبخاصننة ن شرعية كقاعدة القاعدة
الدالننة الشننرعية الدألة معرفة بعد إل ن والصول بالعقائد
ببيننان بالضننرورة يلزمنننا .. وهننذا بهننا والملزمننة عليهننا،ِ

النفننة القاعنندة هننذه صننحُة علننى الدالننة الشرعية الدألة
أعله.   الذكر

التكفيننر موانننع مننن مننانٍع كننل أن فأقول: قولنا
فنني بالمعين والعذاب الوعيد لحُوق موانع من مانٌع
التالية:   والدألة للصول فهو والخآرة،ِ الدنيا

يقننع مننن أن علننى الدألننة تضننافرت - الجهل: فقد1
عنه يمنع فإنه دأفعه له يمكن ل معجز جهل عن الكفر في

تقننوم أن إلننى والخآرة،ِ الدنيا في والعذاب الوعيد لحُوق
فيمننا المعجز الجهل عنه تدفع التي الشرعية الحُجة عليه
مننرادأ إدأراك عننن العجننز عنننه تنندفع أي فيننه؛ خآننالف قنند

فيه.  خآالف قد فيما الشارع
تعالى: قال كما             
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" .. التكفير في " قواعد كتابنا في ُتذكر لم القاعدة ) هذه1( 
الكتاب طباعة في الشروع عند إليه إضافتها من نتمكن أن أرجو
الله.  شاء إن ثانية طبعة

جنناء لقنند فيقنول: رب الهنرم وأمنا بننالبعر،ِ يحُننذفونني 
ًا،ِ أعقننل وما السإلم الفننترة فنني مننات الننذي وأمننا شننيئ

). 1"( رسإول لك أتاني ما فيقول: رب
يجمعهننم كلهننم الربعننة الصننناف قلننت: وهننؤلء

خآننالفوا قنند فيمننا الشننارع مرادأ إدأراك عن المعجز الجهل
الخآننر عن المختلف سإببه منهم صنف لكل كان وإن فيه،ِ
الشارع.  مرادأ إدأراك عن المعجز بالجهل أوقعه الذي

        النبي سإألوا الذين وكذلك
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