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تنبيه الغافلين إلى حكم 
شاتم الله والدين

الرحيم الرحمن الله بسم

المقدمة
بالله ونعوذ ونستغفره، ونستعينه نحمده لله الحمد إن

فل اللسسه يهسسده مسسن أعمالنسسا، سسسيئات ومن أنفسنا شرور من
له. هادي فل يضلل ومن له، مضل

أن وأشسسهد له، شريك ل وحده الله إل إله ل أن وأشهد
ًا ورسوله. عبده مجمد

وبعد: 

عسسز اللسسه بحرمسسات والسسستهانة الكفر مظاهر من فإن
ظسساهرة المسسسلمين، أمصسسار مسسن كسسثير في الملحوظة وجل
ظسساهر - بشسسكل السسسباب - ولتفسسه والسسدين تعالى الله شتم

حسيب، أو نكير أدنى الشاتم يجد أن دون ومن المل، وعلى
حرج!! أو

بشسستم يمسسازحه صسساحبه، يمسسازح أن أراد الصسساحب فإذا
والدين!!  الله

يسسؤدبه.. فسسإنه ولسسده.. أو يلعسسب أن أراد الوالسسد وإذا
ً وجسسدنا حسستى والسسدين، الله بشتم ويؤدبه يلعبه كسسان أطفسسال

بالله!!  والعياذ والدين الله شتم به، ونطقوا تعلموه ما أول

بشسستم يغنسسي تسسراه ويطسسرب، يغني أن أحدهم أراد وإذا
]!!1[ والدين الله

والدين!!  الله "بصلة" يشتم لجل والبائع

مسسن ونصسسيبهم حظهسسم كسسذلك ينسسسون ل والساسسسة
طريسسق عسسن تعالى.. وذلك الله بدين والستخفاف الستهانة

وشسسرعه.. والتصسسويت وشسسرعه.. بسسالمخلوق الخالق تسوية
عليهما!! 

والتهكم والشتم، الكفر مظاهر من أغنية أو مسرحية تخلو أن يندر 1
مسسسامع عسسن الشسسقي ذاك أغنية وصفاته.. وما الحسنى الله بأسماء
أحمق!!  غنى: قدٌر عندما بغريبة، الناس

ًا شاع ما ذلك ونحو  المعسسازف مع الكريم بالقرآن تغنيهم وهو مؤخر
بالله! والطرب.. والعياذ الموسيقى وآلت

)1(والجهاد التوحيد منبر



تنبيه الغافلين إلى حكم 
شاتم الله والدين

والمقسسسروء.. مليسسسء والمسسسسموع، المرئسسسي، والعلما
عسسز اللسسه بسسدين والسسستخفاف والسسستهزاء، الطعن، بعبارات

]!2. [وجل.

مألوفسة والسسدين الله شتم ظاهرة أصبحت حتى وهكذا
غيسسر مسسن والمسسستويات، الصسسعدة جميع وعلى الجميع، لدى

بالله!! إل قوة ول حول نكير.. ول ول حسيب

فسسإن الخطيسسر، الجسسانب هسسذا في القوما تفريط ولشدة
وتعالى سبحانه الخالق يشتم أن في الجرأة كل يجد الشاتم

لها والبدان.. وتهد الجلود منها تقشعر وبعبارات يشاء، متى
ّدا.. من الجبال تسسراه بينمسسا واحسسدة، لحظسسة يسستردد أن دون ه
طعسسن كلمسسة يسسوجه أن أراد لسسو حسسساب ألسسف ويحسب يجبن

شاكلته!! وعلى أمثاله هم لناس واحدة

ًا الطعسسن هذا كان لو أشده على يكون والخوف موجهسس
السياسسسي، النفوذ أو السلطان ذوي من رسمية لشخصيات

صسسفته هسسذه كسسانت بمسسن الطعسسن المزيفة.. فإن الجللت أو
- للسسسجن، وضعية وتشريعات قوانين - وفق صاحبه يعرض
طائلسسة تحسست والمعنويسسة، الماديسسة العقوبسسات أشسسد وإلسسى

عليسسا.. مصسسانة ومقامسسات وهيئسسات شخصيات على التطاول
ًا!! دبلوماسي

لسسه ووقسسروه.. ورفعسسوا وبجلسسوه المخلسسوق عظمسسوا
ُعل.. أما والدرجات المقامات فقسسد وتعالى سبحانه الخالق ال
الوقار!!  ول الجلل لله يرجو به.. ولم استهانوا

ًا للسسه ترجون ل لكم ما{ ًا خلقكسسم وقسسد وقسسار }أطسسوار
.14نوح: 

ًا، أعل هسسو قسسوما! - مسسن - يسسا هنسساك وهل وأعظسسم شسسأن
الخسسالق اللسسه مسسن والجلل والتعظيسسم بالوقار وأولى مكانة،

! وتعالى؟ سبحانه

ويميتكسسم.. مسسن يحييكسسم السسذي خلقكم.. من الذي من
وأنشسسأكم ربسساكم الذي والنهار.. من الليل في يرزقكم الذي

إحسسدى المطبوعات.. في دائرة من الكتاب هذا أجيز أن أردت لما 2
ًا الدائرة إدارة على القائم لي العربية.. قال الدول ًا: معلق ومسسستنكر

المة؟!!  ثقافة تغير أن الكتاب هذا من تريد أنت
للمسسة.. بدينه.. ثقافة تعالى.. والطعن الله شتم كان له: متى قلت 

فتأمل؟!!
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ًا السسذي الكائنسسات.. مسسن لكم سخر الذي طور.. من بعد طور
النجدين؟! هداكم

النسسوازل.. بسسك نزلسست إذا به وتستغيث تناديه الذي من
ُعل.. آللسسه والصسسفات الحسنى السماء له الذي من تعسسالى ال
والجللت والفخامسسسسات المقامسسسسات أصسسسسحاب أولئسسسسك أما

المزيفة؟؟! 

ُكْم أأّمْن{ ِدي ْه أمسساِت ِفي أي ُل أبسسّر ُظ ْل ِر ا أبْحسس ْل أمسسْن أوا ُيْرِسسسُل أو
أح أيا ًا الّر أن ُبْشر ْي ْي أب أد ِه أي ِت أم ألٌه أرْح ِإ أ

أع أ ِه أمسس ّلسس ألى ال أعسسا ّلسسُه أت أعّمسسا ال
أن}النمل:  ُكو ِر . 63ُيْش

أن{العظيم:  الله صدق ّناِس أوِم ُذ أمسسْن ال ّتِخسس ُدوِن ِمسسْن أي
ِه ّل ًا ال أداد ْن ُهْم أأ أن ّبو ِه أكُحّب ُيِح ّل أن ال ِذي ّل ُنوا أوا أم ّد آ أش ًا أأ ّب ِه ُح ّل ْو ِل أل أو
أرى أن أي ِذي ّل ألُموا ا ْذ أظ أن ِإ ْو أر أب أي أذا أع ْل أة أأّن ا ّو ُق ْل ِه ا ّل ًا ِل أأّن أجِميعسس أو
أه ّل ُد ال ِدي أذاِب}البقرة:  أش أع ْل . 165ا

هذا أن العجب، له يشتد الذي المر في ما أغرب ومن
- ولتفسسه والسسدين اللسسه شسستم علسسى نفسسسه تطسساوعه السسذي

الحسسراما، البيت حج وربما المصلين، من تجده - قد السباب
ًا ًا يسرى ل حيسث المسؤمنين، المسسلمين من أنه زاعم تعارضس
ًا يكسسون أن بيسسن ّتام مسسن يكسسون أن وبيسسن والسسدين، للسسه شسس

ينسسافي ل أحسسدهما وكسسأن شسسيء، وهسسذا شيء فهذا المصلين،
الخر!! 

ول برهسسان غيسسر - ومسسن الرجسساء مشسسايخ أفهموه هكذا
ًا ليسسس والسسدين اللسسه شسستم - أن دليسسل وأن لليمسسان، ناقضسس

شتمه يتضمن لم يطاله.. ما ل عليه.. والكفر ضير ل الشاتم
الشسستم باسسستحلل الكفسسر فقيسسدوا والتكسسذيب، السسستحلل

الصسسريح السسسّب الشسستم.. وجعلسسوا لسسذات وليسسس والطعسسن،
]!! 3[ المعاصي جملة من معصية

مسسن النيسسل وعلسسى تعسسالى، اللسسه علسسى الناس فجرؤوا 
حرمسسات على والتطاول وسلم، عليه الله صلى النبي جناب

عسسن العمسسل وأخسسروا أرجسسؤوا السسذين المرجئسسة إلسسى الرجاء: نسبة 3
ان اليمسان، الوا: اليم قسالوا: الجهميسة وغلتهسم وقسول، تصسديق وق
فهو قلبه في باليمان صدق فمن فقط، بالجنان التصديق هو اليمان
ًا يعمسسل لسسم الجنسسان.. وإن أهل ومن مؤمن علسسى قسسط.. ورتبسسوا خيسسر

القلسسبي والتكسسذيب الجحسسود فسسي الكفسسر حصسسر هذا الفاسد اعتقادهم
للتصديق! والمضاد المنافي
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الكفسسر وأورثوهسسا اللسسه، أمسساتهم المسسة بسسذلك فأمساتوا السسدين،
يؤفكون. أنى الله قاتلهم والهوان، والذل

الظسساهرة هسسذه علسى الضسوء ألقسسي البحسث هسسذا وفسي
ًا وأبنائنسسا، أهالينا وبين ديارنا في تفشت التي الخطيرة، مبينسس

وأقسسوال والسسسنة الكتسساب مسسن الدلة - بذكر تعالى الله حكم
علسسى يسسترتب ومسسا المستهزئ، الشاتم - في الصالح السلف
ًا والخسسرة، السسدنيا في ثقال تبعات من والطعن الشتم مريسسد
استطعت. ما الصلح بذلك

أك{ ِل ْه أي أك أمْن ِل أل ٍة أعْن أه أن ّي أيى أب أيْح ٍة أعْن أحّي أمْن أو أن ّي ِإّن أب أو
أه ّل ٌع ال أسِمي ِليٌم}النفال:  أل . 42أع

السسدعاة وجميسسع العسسساملين، بالعلمسساء لهيسسب وإنسسي
الخطيسسرة الظسساهرة هسسذه يعنسسوا أن المخلصسسين، والوعسساظ

جميسسع فسسي البسسالغ المصسسار.. اهتمسسامهم فسسي المتفشسسية
أن ينبغسسي قضسسية الدعويسسة.. فإنهسسا دروسسسهم.. ونشسساطاتهم

ُيقسسدما ل أن ينبغسسي السستي الولويسسات قائمسسة رأس على تكون
جسسساما.. ولمسسا تبعسسات مسسن عليهسسا يسسترتب شيء.. لمسسا عليها

وتوقير! وإجلل تعظيم من وتعالى سبحانه الرب يستحقه

ول أقسسدس، ول أعظسسم ول أجسسل شيء - ل - والله فإنه
تعالى.  الله من نفوسنا على أعز ول أحب،

على التطاول يؤذينا كما شيء، يؤذينا - ل - والله وإنه
بسسالطعن وصسسفاته وأسسسمائه حرمسساته وعلسسى تعالى، الله دين

والستهزاء!  والشتم،

بمسسا تؤاخسسذنا ل ربنا أخطأنا، أو نسينا إن تؤاخذنا ل ربنا
إنسسك الظسسالمين، القسسوما مسسع تجعلنسسا ول منسسا، السسسفهاء فعسسل

مجيب.  قريب سميع رحيم،

وصسسحبه آله وعلى المي النبي محمد على الله وصلى
وسلم.

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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مصطفى المنعم عبد
 بصير أبو حليمة؛

والديه وعن عنه الله عفا
ورحمته بمنه

هس1415/  الثاني  / ربيع5

المسألة يدي بين تنبيه
فسسي والسسدخول والسسدين، اللسسه شسساتم حكسسم بيسسان قبسسل

أن إلسسى القسسارئ انتبسساه نلفت أن من بد ل المسألة، فرعيات
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي شسساتم كفسسر علسسى تسسدل السستي الدلة

تعالى الله آيات ببعض يطعن أو يستهزئ من كفر أو وسلم،
ً تصح وأحكامه، ًا، والسسدين اللسسه شسساتم كفر على دليل عمومسس
ًا.  والعكس أيض

الرسسسول شسساتم وبيسسن والسسدين الله شاتم بين فرق ول
عسسن وارتداد كفر من والطعن الشتم إليه يؤدي ما حيث من

حيسسث - مسسن الراجسسح - علسسى بينهما فارق يوجد وإنما الدين،
ذكرها على سنأتي مسألة وهذه منهما، كل من التوبة قبول

تعالى.  الله شاء إن التفصيل، من بشيء
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والدين الله شاتم حكم
علماء أقوال وكذلك والسنة، الكتاب نصوص أن اعلم

ًا تحتمسسل ل قطعيسسة صسسريحة دللسسة دلسست قسسد المة ول صسسرف
ً الملة من خارج مرتد، كافر والدين الله شاتم أن على تأويل

إن بسسالردة المتعلقسسة الحكسساما جميسسع عليسسه تجرى السلمية،
ًا الكسسافر مسسن أسسسوأ وهو المسلمين، من ذلك قبل كان كفسسر

ًا ونحوه. كالكتابي أصلي

ذلك:      على     الدلة     وإليك

إإْن  {  تعلللالى:      الول: قلللوله     اللللدليل ُثلللوا     َو َك َن
َنُهْم ْيَمللا إد     إمللْن     َأ إهْم     َبْعلل إد ُنللوا     َعْهلل َطَع ُكللْم     إفلليِ     َو إن إدي
ُلوا إت إئّمللَة     َفَقللا إر     َأ ُكْفلل ْل ّنُهللْم     ا ْيَمللاَن     ل     إإ ّلُهللْم     َلُهللْم     َأ َلَع

َتُهوَن}َالتوبة:  ْن . 12  َي

ًا السسدين، في الطاعن فسمى وهسسذا الكفسسر، فسسي إمامسس
المجرد.  الكفر عن زائد

الكفسسر أئمسسة سسسماهم اللسسه: إنسسه رحمسسه تيمية ابن قال
إمساما فهو الدين في طاعن كل أن فثبت الدين، في لطعنهم

الكفر. في

ًا كفسسر رسسسوله سسسب أو اللسسه سسسب وقسسال: إن ظسساهر
ًا، كسسان أو محسسرما، ذلسسك أن يعتقسسد السسساب كسسان سواء وباطن

ً ً كان أو له، مستحل الفقهسساء مسسذهب هذا اعتقاده، عن ذاهل
وعمل. قول اليمان بأن القائلين السنة أهل وسائر
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ًا كان فإن كسسافر بذلك لنه بالجماع، قتله وجب مسلم
أن ويعتقد الرب، يعظم الكافر فإن الكافر، من وأسوأ مرتد

مسبة ول بالله باستهزاء ليس الباطل الدين من عليه هو ما
]. 4[ له

ل أنسسه يعنسسي وهذا "، بالجماع قتله لقوله" وجب فتنبه
علسسل ثسسم الشسساتم، قتسسل وجسسوب علسسى العلم أهل بين خلف
والرتداد. بالكفر القتل سبب

علسسى أقسسدما : مسسن8/82التفسسسير في القرطبي وقال
ً يكون الدين في والطعن العهد نكث ًا أصل الكفر؛ في ورأس
هذا. على الكفر أئمة من فهو

كسسل قتل وجوب على الية بهذه العلماء بعض واستدل
مسسا إليه ينسب إن كافر. والطعن هو إذ الدين؛ في طعن من

السسدين، مسسن هسسو مسسا على بالستخفاف يتعرض أو به، يليق ل
واسسستقامة أصسسوله صسسحة علسسى القطعي الدليل من ثبت لما

فروعه.

أخسذ هنسا : ومسن2/352 التفسسير فسي كسثير ابن وقال
طعسسن مسسن أو وسلم، عليه الله صلى الرسول سب من قتل
بنقص. ذكره أو السلما دين في

ًا، يكون ما الطعن ومن التصسريح، دون وبالتلميسح خفيس
عسسن تعسسالى قسسال كمسسا الصسسريح، الطعسسن حكسسم نفس له لكن

مواضسسعه عسسن الكلسسم يحرفسسون آمنسسوا السسذين مسسن{اليهسسود: 
ًا وراعنسسا مسسسمع غيسسر واسسسمع وعصسسينا سسسمعنا ويقولسسون ّيسس ل
ًا بألسنتهم اللسسه لعنهسسم ولكن{قوله:  الدين} إلى في وطعن
. 46قليلً} النساء:  إل يؤمنون فل بكفرهم

يقولسسون أنهسسم يوهمون التفسير: أي في كثير ابن قال
بسسسبهم الرعونسسة يريسسدون وإنما راعنا، بقولهم سمعك راعنا
وسلم. عليه الله صلى النبي

جسسل اللسسه : أخسسبر4/122التفسسسير فسسي جرير ابن قال
عليسسه اللسسه صسسلى الله لرسول ذلك يقولون أنهم عنهم ثناؤه

ًا{ وسسسلم ّيسس ًا يعنسسي ،}بألسسسنتهم ل بألسسسنتهم منهسسم تحريكسس
ًا معنييسسه، من المكروه إلى لمعناه منهم بتحريف واسسستخفاف

ًا وسلم، عليه الله صلى النبي بحق منهم السسدين. فسسي وطعنسس
اهس.

.546 و512  و17المسلول:  الصارما 4
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ً أن روي وقد كعب قتل علي: ما مجلس في قال رجل
ًا! فأمر إل الشرف بن عنقه. بضرب علي غدر

هسسذا علماؤنسسا : قسسال8/84 الجسسامع فسسي القرطبي قال
وسلم عليه الله صلى للنبي الغدر نسب إن ينتسب ول يقتل
زندقة. اهس.  ذلك ؛لن

إئللْن  {  تعللالى:      قللوله     الثانيِ     الدليل َل َتُهْم     َو ْل َأ َسلل
ُلّن َيُقو ّنَما     َل ّنا     إإ ْلَعللُب     َنُخللوُض     ُك َن إه     ُقللْل     َو ّل إبللال أ

إه     َ إت َيللا َوآَ
إه إل ُتْم     َوَرُسو ْن ُئوَن. ل     ُك إز َتْه إذُروا     َتْسلل َتلل ْد     َتْع ُتللْم     َقلل َكَفْر

َد ُكْم     َبْع إن إئَفٍة     َعْن     َنْعُف     إإْن     إإيَما ُكْم     َطا ْن ّذْب     إم إئَفَة     ُنَع َطا
ّنُهْم َأ ُنوا     إب إميَن}َالتوبة:      َكا إر . 66  -65  ُمْج

- بسسسبب مؤمنين كانوا أن - بعد ونافقوا كفروا فهؤلء
عسسن والسسترفيه والسسستهزاء، اللعسسب وجسسه على قالوها مقولة

تهكسم فيهسا والسسفر، الطريسق عنساء بهسا يقتطعسون النفسس
فكيف المؤمنين، من معه ومن وسلم عليه الله صلى بالنبي

أولسسى أنسسه شسسك الصريح.. ل القازع بالشتم والطعن بالسب
الدين. عن والرتداد بالكفر

عمسسر، منهم: ابسسن العلم، أهل من رجال عن روي وقد
مسسن رجل قال أنه وقتادة أسلم، بن ويزيد كعب، بن ومحمد

أرغب هؤلء قرائنا مثل رأيت تبوك: ما غزوة في المنافقين
ًا، ًا، أكذب ول بطون الرسسسول يعني اللقاء؛ عند أجبن ول ألسن
القراء. وأصحابه وسلم عليه الله صلى

لخبرن منافق، ولكنك مالك: كذبت بن عوف له فقال
رسول إلى عوف فذهب وسلم، عليه الله صلى الله رسول

سبقه. قد القرآن فوجد ليخبره، وسلم عليه الله صلى الله

عليسسه اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول إلسسى الرجسسل ذلك فجاء
إنمسسا اللسسه رسسسول فقال: يا ناقته، وركب ارتحل وقد وسلم،

الطريق!  عناء به نقطع الركب حديث ونتحدث نلعب كنا

ًا إليسسه أنظسسر عمر: كسسأني ابن قال ناقسسة بنسسسعة متعلقسس
لتنكسب الحجسارة وإن وسسلم عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول
رسول له فيقول ونلعب، نخوض كنا يقول: إنما وهو رجليه،

كنتسسم ورسسسوله وآيسساته  " أبسساللهوسسسلم: عليه الله صلى الله
].5[ عليه يزيد ول إليه، يلتفت ما تستهزئون"،

جسسامع فسسي بسسسندها الروايسسات وانظر ،31المسلول:  الصارما عن 5
للطبري. البيان
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نفسسرن ثلثسسة كسسانوا التفسسسير: قيسسل فسسي القرطبي قال
ولسسم ضسسحك الذي هو عنه فالمعفو واحد، وضحك اثنان هزئ

بن "مخاشن تاريخه: اسمه في خياط بن خليفة يتكلم. قال
ًا كسسان أنسسه وقيسسل حميسسر"، المنسسافقين سسسمع أنسسه غل مسسسلم
اسسسمع إني يقول: اللهم عليهم. وكان ينكر ولم لهم فضحك

اللهسسم القلسسوب، منهسسا وتجب الجلود تقشعر بها، أغنى أنا آية
ً وفاتي فاجعل أنسسا غسسسلت أنسسا أحسسد يقول ل سبيلك، في قتل
ا كفنت وما ]. فأصسيب6[ دفنست أن ة، ي ا اليمام ن أحسد فم م

غيره. وجد إلى المسلمين

في نص : هذا7/272 للية تفسيره في تيمية ابن قال
المقصسسود فالسب كفر، وبرسوله وبآياته بالله الستهزاء أن

تنقسسص مسسن كسسل أن على الية هذه دلت وقد الولى، بطريق
ًا وسلم عليه الله صلى الله رسول ً أو جاد كفر. فقد هازل

إنسسا قولهم مع إيمانهم بعد كفروا أنهم أخبر وقال: فقد
ونلعسسب. نخسسوض كنسسا بسسل لسسه، اعتقسساد غير من بالكفر تكلمنا
بعسد كفسروا اليسات: إنهسسم هسذه مثسسل عسسن يقسول مسن وقول

ً كفرهسسم مع بلسانهم إيمانهم لن يصسسح ل بقلسسوبهم، مسسع أول
يقسسال: فل الكفسسر، قسسارنه قسسد القلب كفر مع باللسان اليمان

وا لم فإنهم إيمانكم، بعد كفرتم قد نفسس فسي كسافرين يزال
اليمسسان، إظهسساركم بعسسد الكفر أظهرتم أنكم أريد وإن المر،
خواصسسهم مسسع وهسسم لخواصسسهم إل للنسساس يظهسسروا لسسم فهسسم

مسسا تبين سورة تنزل أن وحذروا نافقوا لما بل هكذا، مازالوا
كسسافرين صسساروا بالسسستهزاء وتكلموا النفاق من قلوبهم في
منسسافقين. زالسسوا مسسا أنهسسم علسسى اللفظ يدل ول إيمانهم، بعد

اهس. 

أن يخلسسو : ل2/976 الحكسساما فسسي العربسسي ابسسن قسسال
ًا ذلك من قالوه ما يكون كفسسر كسسان كيفمسسا وهسسو هزلً، أو جد
المسسة. فسسإن بيسسن فيسسه خلف ل كفسسر، بسسالكفر الهسسزل فسسإن

والجهل.  والباطل أخ والهزل والعلم، الحق أخو التحقيق

القسسرآن" كتسسابه" أحكسساما فسسي الجصسساص بكر أبو وقال
فسسي سسسواء والجسساد اللعسسب أن علسسى الدللسسة : فيسسه4/348
هسسؤلء لن الكسسراه، وجسسه غيسسر علسسى الكفسسر كلمسسة إظهسسار

ًا قسسالوا مسسا قالوا أنهم ذكروا المنافقين عسسن اللسسه فسسأخبر لعبسس
قسسالوا أنهسسم وقتادة الحسن عن بذلك. وروي باللعب كفرهم

الشساما قصسور يفتسح أن الرجسسل هسذا تبوك: أيرجو غزوة في
فسسأخبر ذلسسك، على نبيه الله فأطلع هيهات، هيهات وحصونها

كثير. ابن تفسير وانظر ،8/199الجامع:  6
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أو جسسد مسسن قسسالوه وجسسه أي علسسى منهسسم كفسسٌر القول هذا أن
كلمة إظهار في والهازل الجاد حكم استواء على فدل هزل،

ًا ودل الكفر، مسسن وبشيء الله بآيات الستهزاء أن على أيض
فاعله. كفر دينه شرائع

اعتسسسبر تعسسسالى اللسسسه أن اليسسسة دللت  ومسسسنقلللت:
هسسو وبأصسسحابه وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بسسالنبي السسستهزاء

مسسن الحكسسم نفسسس ولسسه وبآيسساته، وتعالى سبحانه به استهزاء
الدين.  عن صاحبه وارتداد الكفر حيث

بللالله     القللوم     اسللتهزاء     وجلله     قيللل: أيللن     فللإن
   وآَياته؟

صسسلى محمسسد أصسسحاب زكى قد تعالى الله  إنأقول:
النسسبي فسسإن الكريسسم.. وكسسذلك القسسرآن فسسي وسلم عليه الله

ًا زكسساهم قسسد وسسسلم عليه الله صلى تعسسالى اللسسه لتزكيسسة تبعسس
بسسالله يطعسسن أن لزمسسه بالصسسحابة يطعسسن فمسسن لهم.. وعليه

عنهسسم تعسسالى اللسسه رضسسي الصسسحابة بهسسا زكسسى السستي وبآيسساته
ْد{تعسسالى:  قسسوله فسسي كمسسا أجمعيسسن، أقسس أي أل ّلسسُه أرِضسس أعسسِن ال
أن ِني ْؤِم ْلُم ْذ ا أك ِإ أن ُعو ِي أبا أت ُي ِة أتْح أر أج أم الّش ِلسس أع ِهْم ِفسسي أمسسا أف ِب ُلسسو ُق

أل أز ْن أ
أ أة أفسس أن ِكي ِهسسْم الّسسس ْي أل ُهْم أع أب أثسسا أ

أ ًا أو ْتحسس ًا}الفتسسح:  أف ِريبسس .18أق
ٌد{تعالى:  وقوله أحّم ِه أرُسوُل ُم ّل أن ال ِذي ّل أعُه أوا ُء أم ّدا ألسسى أأِشسس أع
ِر ّفا ُك ْل ُء ا أما أح ُهْم ُر أن ْي ُهْم أب أرا ًا أت ّكعسس ًا ُر أن ُسسسّجد ُغسسو أت ْب ً أي أن أفْضسسل ِمسس

ِه ّل ًا ال أوان ِرْض ُهْم أو أما ِهْم ِفي ِسي ِه ِر ِمسسْن ُوُجو أثسس ِد أأ أك الّسسسُجو ِلسس أذ
ُهْم ُل أث ِة ِفي أم أرا ْو ّت ُهْم ال ُل أث أم ْنِجيِل ِفي أو ِْل أزْرٍع ا أج أكسس أر ُه أأْخسس أأ ْط أشسس
ُه أر أز أظ أفآ أل ْغ أت أوى أفاْس أت ألى أفاْس ِه أع ِق ْعِجُب ُسو أع ُي أظ السسّزّرا ِغيسس أي ِل

ِهُم أر ِب ّفا ُك ْل أد ا أع ّلُه أو أن ال ِذي ّل ُنسسوا ا أم ُلسسوا آ أعِم أحاِت أو ِل ُهسسْم الّصسسا ْن ِم
ًة أر ِف ْغ ًا أم أأْجر ًا}الفتح:  أو ِظيم اليسسات مسسن كسسثير . وغيرها29أع

ًا فيها تعالى الله أثنى التي صسسلى النسسبي أصسسحاب علسسى خيسسر
 وسلم. عليه الله

اليسسات.. بهسسذه طعن هو بالصحابة الطعن الشاهد: أن
السسذين حسسق فسسي تعالى قال اليات.. لذلك هذه أنزل وبالذي
ُقسسْل{بالصسسحابة:  طعنسسوا ِه   ّل ِبسسال أ

ِه أ ِت أيسسا ِه أوآ ِل أرُسسسو ُتسسْم أو ْن ُك
أن. ل ُئو ِز ْه أت ِذُروا أتْس أت ْع ْد أت ُتْم أق أفْر أد أك ْع ُكْم} التوبسسة:  أب ِن أما -65ِإي

66.

يفتسسح أن الرجسسل هسسذا "أيرجو أحدهم قول كان إذا ثم 
يأتي بالذي فكيف الدين، من ومروق كفر الشاما" هو قصور

شسسك السسسباب.. ل ولتفه الصريح، واسب الفحش بعبارات
الدين. من والخروج بالكفر أولى أنه
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إلُفللوَن  {  تعللالى:      الثالث: قوله     الدليل إه     َيْح ّل إبللال
ُلوا     َمللا ْد     َقللا َلَقلل ُلوا     َو إلَمللَة     َقللا إر     َك ُكْفلل ْل َكَفللُروا     ا َد     َو َبْعلل

إهْم}َ التوبة:  إم .74  إإْسلْ

بسسه جسساء مسسا كسسان قسسال: " إن رجل في نزلت آية وهذه
ًا، محمد صسسلى النسسبي خبره فبلغ "، الحمر من أشر لنحن حق

قسسال، مسسا فحلسسف مقسسولته، عسسن سأله ولما وسلم، عليه الله
ومهمسسا ذلسسك، غيسسر نزولهسسا سبب في الية. وقيل الله فأنزل
السسسب دون هسسي بسسسببها كفسسروا السستي الكلمسسة فسسإن يكسسن

وبخسسروج بسسالكفر أولسسى الصسسريح السسسب أن فسسدل الصسسريح،
السلما. دائرة من صاحبه

الشسسوكاني قسسال إسلمهم}، بعد وكفروا{قوله:  وفي
إظهسسارهم بعسسد الكلمسسة بهسسذه كفسسروا : أي2/383 الفتسسح في

ًا كانوا وإن للسلما فعلسسوا والمعنى: أنهسسم الباطن، في كفار
إسلمهم. اهس.  صحة تقدير على كفرهم يوجب ما

القشيري: : قال8/206التفسير:  في القرطبي وقال
فسسي والطعسسن وسلم عليه الله صلى النبي سب الكفر كلمة

بإسسسلمهم. الحكسسم بعد  أي}إسلمهم بعد وكفروا{السلما،
اهس. 

:59الملحسسدين" ص كتابه"إكفار في الكشميري وقال
ً الكفر بكلمة تكلم من أن والحاصل ًا، أو هازل عنسسد كفر لعب

فسسي"الخيانسسة" و"رد بسه صسسرح كما باعتقاده، اعتبار ول الكل
المختار". اهس. 

ْد{تعسسالى:  الرابع: قسسوله الدليل أقسس أل أو ُكسسْم أنسسّز ْي أل ِفسسي أع
أتاِب ِك ْل أذا أأْن ا ُتْم ِإ ْع أياِت أسِم ِه آ ّل أفسسُر ال ْك أهسسا ُي ُأ ِب أز ْه أت ُيْسسس أهسسا أو أفل ِب
ُدوا ُع ْق ُهْم أت أع ّتى أم ِديٍث ِفي أيُخوُضوا أح ِه أح ِر ْي ُكْم أغ ّن ًا ِإ ُهسسْم ِإذ ُل ْث ِم

أه ِإّن ّلسس ُع ال أن أجسساِم ِقي ِف أنسسا ْلُم أن ا ِري ِف أكسسا ْل أم ِفسسي أوا ّنسس أه أجِميعسسا أج
.140ً}النساء: 

وكفر الله، بآيات المستهزئين كفر على دلت آية فهذه
يشساركهم لسسم وإن إنكسسار ول إكسسراه غيسسر - من يجالسهم من

بالسسدين يطعسسن مسسن كفسسر أولسسى بسساب من فيكون الستهزاء،
الصريح. بالشتم الله وبآيات

ًا وفيها الرضى تقول: أن التي القاعدة على دللة أيض
].7[ كفر بالكفر

الثالثة. " القاعدة التكفير في " قواعد كتابنا انظر 7
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مجموعسسسة [فسسسي الشسسسيخ آل سسسسليمان الشسسسيخ قسسسال
أن وهسسو ظاهرهسسا، علسسى اليسسة معنسسى ]: إن48 التوحيسسد،ص

عنسسد فجلس بها ويستهزأ بها يكفر الله آيات سمع إذا الرجل
عنهم قياما ول إنكار ول إكراه غير من المستهزئين الكافرين

لسسم وإن مثلهسسم، كسسافر فهسسو غيسسره حسسديث في يخوضوا حتى
والرضسسى بسسالكفر، الرضسسى يتضسسمن ذلسسك لن فعلهسسم يفعسسل
أن علسسى العلمسساء اسسستدل ونحوهسسا اليسسة كفر. وبهذه بالكفر

لسسم بقلبسسه ذلسسك يكره أنه ادعى فإن كفاعله، بالذنب الرضى
الكفسسر أظهسسر قسسد وهسسو الظسساهر علسسى الحكسسم لن منه، ُيقبل

ًا. اهس. فيكون كافر

يجتنبهسسم لسسم : مسسن5/418 الجامع في القرطبي وقال
في جلس من فكل كفر، بالكفر والرضى فعلهم، رضي فقد

السسوزر فسسي معهسسم يكسسون عليهسسم ينكسسر ولسسم معصسسية مجلس
يقسسوما أن فينبغسسي عليهسسم النكيسسر علسسى يقسسدر لم فإن سواء،
الية. اهس. هذه أهل من يكون ل حتى عنهم

حجسسر ابسسن : قسسال59ص الكفسسار، في الكشميري قال
عسسن نقلسه ممسا عليه، المتفق الكفر فصل "العلما" في في

مسسن فكسسل يكفسسر، الكفسسر بلفسسظ تلفسسظ الحنفيسسة: مسسن كتسسب
يكفر. به رضي أو استحسنه

ًا بلسسسانه كفسسر وعن"البحسسر" رجسسل علسسى وقلبسسه طائعسس
ون اليمسان ًا يك ًا، اللسه عنسد يكسون ول كسافر فسي كسذا مؤمنس
الفصولين". اهس. قاضيخان" وهندية" و"جامع "فتاوى

ّيَهللا    َ يا  {  تعالى:      الخامس: قوله     الدليل إذيَن     َأ ّللل ا
ُنللوا ُكْم     َتْرَفُعللوا     ل     آََم َت َق     َأْصللَوا إت     َفللْو إبلليِّ     َصللْو ّن َول     ال

إل     َلُه     َتْجَهُروا ْلَقْو إر     إبا ُكْم     َكَجْه إضلل َبْعللٍض     َبْع َبللَط     َأْن     إل َتْح
ُكْم ُل ُتْم     َأْعَما ْن َأ .2  َتْشُعُروَن}َالحجرات:      ل     َو

بالحسسديث النسسبي صسسوت فسسوق الصسسوت رفسسع كسسان فإذا
ًا العمل يحبط ول صاحبه، عمل يحبط لن مدعاة العادي كلي

ْد{تعالى:  قال كما الكبر، الشرك إل أق أل أي أو أك ُأوِح ْيسس أل ألسسى ِإ ِإ أو
أن ِذي ّل أك ِمْن ا ِل ْب ِئْن أق أت أل ْك أر أطّن أأْش أب أيْح أك أل ُلسس أم أنّن أع ُكسسو أت أل أن أو ِمسس

أن}الزمر:  ِري أخاِس ْل .65ا

ْو{وقال:  أل ُكوا أو أر أط أأْشسس ِبسس أح ُهسسْم أل ْن ُنوا أمسسا أع ُلسسون أكسسا أم ْع أي
فسسي صسسوته يرفسسع فيمن كذلك المر كان . وإذا88أ}النعاما: 

التهكسسم أو السسستهزاء أو الطعن عن المجرد العادي الحديث
صسسوته يرفسسع فيمسسن القسسول يكسسون فما خفي، طريق من ولو
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بسسالكفر أولسسى أنه شّك الصريح؟! ل والسب واللعن بالطعن
].8[ عمله يحبط وبأن والرتداد،

أن حذر الية: أي تفسير في الله رحمه تيمية ابن قال
غيسسر العمسسال يحبط ول تحبط، أن كراهة أو أعمالكم، تحبط

الجنسسة يسسدخل أن بد ل فإنه اليمان على مات من لن الكفر،
يسسدخل لسسم كلسسه عملسسه حبسسط ولو دخلها، إن النار من ويخرج
ينسسافي ول ينافيهسسا، مسسا يحبطها إنما العمال ولن قط، الجنة

ًا العمال الكفر. إل مطلق

لسسه والجهر النبي صوت فوق الصوت رفع أن ثبت فإذا
ويحبسسط يشسسعر ل وهسسو صسساحبه يكفسسر أن منسسه يخاف بالقول
أن المعلسسوما فمسسن فيه، وسبب لذلك مظنة وأنه بذلك عمله
والتعظيم والتشريف والتوقير التعزيز من له ينبغي لما ذلك

علسسى يشسستمل قسسد الصسسوت رفسسع أن ولما والجلل، والكراما
غيسسر مسسن الدب سسسوء فسسي يحصسسل الذي واستخفاف له أذى

ًا، يكسسون صاحبه قصد المقصسسود والسسستخفاف فسسالذى كسسافر
].9[ أولى بطريق كفر المتعمد

 السنة:     وفيِ

بعسسد وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي صوت فوق الصوت رفع يكون 8
علسسى وتقسسديمها والفهسساما والراء، والقسسوال، الصسسوات برفسسع وفسساته
ِر{تعسسالى:  قسسال  كمسساوسلم. عليه الله صلى سنته من الثابت أذ أيْحسس ْل أف
أن ِذي ّل أن ا ُفو ِل أخا ْن ُي ِه أع ِر ُهْم أأْن أأْمسس أب أنسسٌة ُتِصسسي ْت ْو ِف ُهْم أأ أب أذاٌب ُيِصسي ِليسم أعس أأ

والشرك.  الكفر بها يراد هنا . والفتنة63ٌ}النور: 
الرسسسول طاعسسة فوجسسدت المصسسحف في أحمد: نظرت الماما قال 

ٍة فسي وسسلم عليسسه اللسسه صلى ًا، وثلثيسن ثلثسس يتلسسو: جعسل ثسسم موضسسع
يكررهسسا وجعل فتنة}، تصيبهم أن أمره عن يخالفون الذين فليحذر{

قلبسسه في يقع أن قوله بعض رد إذا لعله الشرك، الفتنة؟ ويقول: وما
وربك فل{الية:  هذه يتلو وجعل فيهلكه، قلبه فيزيغ الزيغ من شيء

بينهم}.  شجر فيما يحكموك حتى يؤمنون ل
ًا لسسه: إن وقيل  سسسفيان، رأي إلسسى ويسسذهبون الحسسديث يسسدعون قومسس

ٍما فقال: أعجب يسسدعونه وصحته السناد وعرفوا الحديث سمعوا لقو
ِر{اللسسه:  وغيسسره! قسسال سسسفيان رأي إلسسى ويسسذهبون أذ أيْحسس ْل أن أف ِذي ّلسس ا
أن ُفو ِل أخا ِه أعْن ُي ِر ُهْم أأْن أأْم أب أنٌة ُتِصي ْت ْو ِف ُهْم أأ أب أذاٌب ُيِصي ِليسسٌم}. وتسسدري أع أأ

القتسسل} فيسسدعون مسسن أكسسبر الفتنسسة{تعسسالى:  الكفر. قال الفتنة؟ ما
إلى أهواؤهم وتغلبهم وسلم عليه الله صلى الله رسول عن الحديث

]. 56المسلول:  الصارما الرأي؟![عن
بقسسول وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي قسسول يسسرد بمسسن قلت: كيسسف 

البشر؟!!  أرباب من وغيرهم والمشرعين الفلسفة من الطواغيت
.59المسلول:  الصارما 9
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تشسستم ولسسد، أما لسسه كسسانت أعمسسى أن عبسساس، ابسسن عن
تنتهسسي، فل فينهاهسسا فيسسه، وتقسسع وسلم، عليه الله صلى النبي

تقسسع جعلسست ليلة ذات كانت قال: فلما تنزجر، فال ويزجرها
المغسسول فأخسسذ وتشسستمه، وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي في

رجليهسسا بيسسن فوقسسع فقتلهسسا، عليهسسا واتكسسأ بطنهسسا في فوضعه
لرسول ذلك ُذكر أصبح فلما بالدما، هناك ما فلطخت طفل،

اللسسه فقال: "أنشد الناس فجمع وسلم، عليه الله صلى الله
ً العمسسى قسساما" فقسساما إل حسسق، عليسسه لسسي فعل، ما فعل رجل

صسسلى النسسبي يدي بين قعد حتى يتزلزل وهو الناس، يتخطى
كسسانت صسساحبها أنسسا اللسسه رسسسول فقسسال: يسسا وسسسلم عليه الله

تنزجسسر، فل وأزجرهسسا تنتهسسي، فل فأنهاهسسا فيسسك وتقع تشتمك
كسسانت فلما رفيقة، بي وكانت اللؤلؤتين مثل ابنان منها ولي

فوضسسعته المغول فأخذت فيك، وتقع تشتمك جعلت البارحة
اللسسه صسسلى النبي فقال قتلتها، حتى عليها واتكأت بطنها في

].10هدر" [ دمها أن اشهدوا " أل وسلم عليه

مغيسسرة، عسسن جرير، قال: حدثنا أحمد، عند رواية وفي
- أعمسسى - أعني المسلمين من رجل قال: كان الشعبي عن

فكانت إليه، وتحسن تطعمه فكانت يهودية، امرأة إلى يأوي
فلمسسا وتسسؤذيه، وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي تشتم تزال ل

ذلسسك ذكسسر أصسسبح فلمسسا فماتت، خنقها الليالي من ليلة كانت
أمرهسا، فسسي النسساس فأنشسد وسسسلم، عليسسه اللسه صسسلى للنبي
- النسسبي أهدر - أي فأطلى أمرها، فذكر العمى فقاما فقاما،
دمها. وسلم عليه الله صلى

نص الحديث : وهذا62ص الصارما، في تيمية ابن قال
وسسلم، عليسه اللسه صسلى النسبي شستم لجسل قتلها جواز في

إذا والمسلمة المسلم وقتل الذمي، الرجل قتل على ودليل
الولى. اهس.  بطريق سبا

- وهسي خطمسة من امرأة قال: هجت عباس ابن وعن
فقسسال: وسلم، عليه الله صلى - النبي ن مروا بنت العصماء

عسسدي بسسن عميسسر وهسسو قومها من رجل فقاما بها؟"، لي "من
فسسأخبر فقتلهسسا، فنهسسض اللسسه، رسسسول يا فقال: أنا الحطمي،

عميسر: فسالتفت قسال عنسزان"، فيسه ينطح فقال: " ل النبي،
ن إلسى وسسلم عليسه اللسه صسلى النسبي فقسال: "إذا حسوله م

.3665داود:  أبسسي سسسنن صسسحيح داود، وأبسسو النسسسائي، أخرجسسه 10
وقيسسل: حديسسدة ثيسسابه، تحت الرجل به يشتمل قصير والمغول: سيف

). المعبود ( عون ماض حد لها دقيقة
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بسسالغيب ورسسسوله اللسسه نصسسر رجسسٍل إلسسى تنظسسروا أن أحببتسسم
].11عدي" [ بن عمير إلى فانظروا

ًا وسسسلم عليسسه اللسسه صلى انتدب لما وكذلك مسسن رهطسس
عسسداوته لشسسدة وذلسسك ليقتلسسوه، اليهود رافع أبي إلى النصار
ثابتسسة . والقصسسةوسسسلم. عليسسه الله صلى الله لرسول وأذيته

وغيره. البخاري في

اغتيسسال جسسواز : فيسسه6/156 الفتسسح فسسي حجسسر ابن قال
اللسسه رسسسول يعسسادي رافع أبو وكان منهم، البالغة الذية ذوي
الناس.  عليه ويؤلب وسلم عليه الله صلى

بسسن لكعسسب  " مسسنوسلم: عليه الله صلى قوله ونحوه
بسسن محمسسد ورسسسوله؟" قسسال اللسسه آذى قسسد فسسإنه الشسسرف،

"متفسسق اللسسه؟قسسال" نعسسم رسسسول يسسا أقتله أن سلمة: أتحب
عليه.

إلسسى كتسسب أنسسه عنسسه اللسسه رضي الصديق بكر أبي وعن
النسسبي بهجسساء غنسست السستي المسسرأة في ربيعة أبي بن المهاجر

ولوسسلم: عليسه اللسه صسلى لمرتسك فيهسا سسبقتني مسا  " ل
ذلسسك تعاطى فمن الحدود، يشبه ليس النبياء حد لن بقتلها،

غادر".  محارب فهو معاهد أو مرتد فهو مسلم من

اسسستحالة جهسسة الحسسدود.. مسسن ُيشسسبه ل النبيسساء فحسسد
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي وفسساة - بعسسد فيهسسا الشفاعة إمكانية
البشر.. بحقوق العلقة ذات الخرى الحدود - بخلف وسلم

فيها.  الشفاعة يمكن فإنه

ُأتي وعن اللسسه صسسلى النسسبي سسسّب برجل عمر مجاهد: 
سسسب أو اللسسه سسسب عمر: " من قال فقتله. ثم وسلم، عليه
ًا فاقتلوه". النبياء من أحد

بكسسر لبسسي رجسسل قال: أغلسسظ السلمي برزة أبي وعن
ٍد هسذا وقسال: " ليسس فانتهرني، أقتله؟ فقلت الصديق، لحس

حكسم ]. أي12" [ وسسلم عليسه اللسه صسلى اللسه رسسول بعسد
فيمسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى بسسالنبي خاص حق هو القتل

ليسسس الحسسق الذى.. وهسسذا أنسسواع مسسن نوع بأي عليه يتطاول
ٍد بعده. لح

.95الصارما:  في تيمية ابن ذكره 11
.3795النسائي:  سنن صحيح 12
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شاتم فيِ العلم أهل أقوال
والدين الله

وأقسسوال والسسسنة الكتسساب مسسن الدلسسة ذكرنسسا أن بعسسد
نسسذكر أن والسسدين.. يحسسسن اللسسه شسساتم كفسسر علسسى الصحابة

- زيادة التفصيل من - بشيء المسألة في العلم أئمة أقوال
أك{الحجة البيان.. وإقامة في ِل ْه أي أك أمْن ِل أل ٍة أعْن أه أن ّي أيسسى أب أيْح أو
ٍة}النفال:  عن أحّي أمْن أن ّي . 42ب

ن إسسحاق المساما قسال العلما: الئمسة أحسد راهسويه ب
 الله سب من أن على المسلمون أجمع

ًا دفسسع أو وسسسلم، عليسسه الله صلى رسوله سب أو شسسيئ
ًا قتل أو وجل عز الله أنزل مما وجسسل: عسسز الله أنبياء من نبي
ًا كان وإن بذلك كافر أنه الله. أنزل ما بكل مقر

ًا أعلسسم الخطابي: ل قال اختلسسف المسسسلمين مسسن أحسسد
قتله. وجوب في

أحمسسد المسساما - وهسسو اللسسه عبد أبا حنبل: سمعت وقال
أو وسسسلم عليسسه اللسسه صلى النبي شتم - يقول: من حنبل بن

ًا ينتقصه ًا أو كان - مسلم ُيقتل أنه وأرى القتل - فعليه كافر
نقض من يقول: كل الله عبد أبا يستتاب. قال: وسمعت ول

ًا السلما في وأحدث العهد ليسسس القتل، رأيت هذا مثل حدث
والذمة. العهد أعطوا هذا على

رجل عن الله عبد أبا الصفراء: سألت أبو قال وكذلك
مسساذا وسسسلم، عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي شسستم الذمسسة أهل من

النسسبي شسستم مسسن يقتسسل عليسسه، البينسسة قسسامت قال: إذا عليه؟
ًا وسلم عليه الله صلى ًا. أو كان مسلم كافر

أحسساديث قال: نعسسم، أحاديث؟ في له رواية: قيل وفي
تشسستم قال: سمعتها المرأة، قتل الذي العمى حديث منها،
وسلم. عليه الله صلى النبي

النسسبي شسستم قسسال: مسسن عمسسر ابسسن أن حصسسين وحديث
قتل. وسلم، عليه الله صلى
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ُيقتسسل، العزيز عبد بن عمر وكان مسسن أن ذلسسك يقسسول: 
ول السلما، عن مرتد فهو وسلم عليه الله صلى النبي شتم

وسلم. عليه الله صلى النبي مسلم يشتم

اللسسه صسسلى النبي شتم عمن أبي الله: سالت عبد قال
ول القتسسل عليسسه وجسسب قسسال: قسسد يسسستتاب؟ وسسسلم، عليسسه

ً الوليسسد بسسن خالد لن يستتاب، اللسسه صسسلى النسسبي شسستم رجل
يستتبه. ولم وسلم عليه

أن فيسسه القسسول الصسسارما: وتحريسسر فسسي تيميسسة ابن قال
ًا كان إن الساب وهسسو خلف بغيسسر ويقتسسل يكفسسر فسسإنه مسلم
وغيرهم.  الربعة الئمة مذهب

أله سسسب أو اللسسه سسسّب وقسسال: إن ًا كفسسر رسسسو ظسساهر
ًا، كسسان أو محسسرما، ذلسسك أن يعتقسسد السسساب كسسان سواء وباطن

ً السسسنة أهسسل وسسسائر الفقهسساء مذهب هذا اعتقاده، عن ذاهل
وعمل. قول اليمان بأن القائلين

ًا كان فإن كسسافر بذلك لنه بالجماع، قتله وجب مسلم
أن ويعتقد الرب، يعظم الكافر فإن الكافر، من وأسوأ مرتد

مسبة ول بالله باستهزاء ليس الباطل الدين من عليه هو ما
له.

كسسذا ابسسن قسسال: يسسا رجسسل عسسن أبي سئل الله، عبد قال
ك. قسال ومن أنت وكذا -: هسذا حنبسل بسن - أحمسد أبسي خلق
قسسال: نعسسم، عنقسسه؟ لبسسي: تضسسرب قلسست السلما، عن مرتد

عنقه. نضرب

ؤذن مسر يهسودي عسن سئل وقد لسه: كسذبت، فقسال بم
شتم. لنه فقال: يقتل

ًا ذكر وقال: من فعليسسه تعسسالى السسرب بذكر يعرض شيئ
ًا القتل، ًا، أو كان مسلم المدينسسة". أهسسل مسسذهب وهسسذا كسسافر

اهس.

:64الملحسسدين"ص " إكفار كتابه في الكشميري قال
اللسسه صسسلى النسسبي سسسب مسسن أن على العلم أهل عواما أجمع
بأنه القول مثل - أي مثله الطبري وحكى يقتل، وسلم عليه
عليسسه الله صلى تنقصه فيمن وأصحابه حنيفة أبي - عن ردة

كذبه. أو منه بريء أو وسلم
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شساتم أن علسسى العلمساء سحنون: أجمع بن محمد قال
شسسك ومن كافر، له المستنقص وسلم عليه الله صلى النبي

كفر. اهس. وعذابه كفره في

اللسسه ساب أن خلف عياض: ل "الشفا" للقاضي وفي
أضسساف مسسن السسدما. وكسسذلك حلل كافر المسلمين من تعالى

وأخبر بلغه فيما الكذب تعمد وسلم عليه الله صلى نبينا إلى
أو يبلسسغ لسسم قسسال: إنسسه أو سسسبه، أو صسسدقة، فسسي شسسك أو بسسه،

آذاهسسم، أو عليهسسم، أزرى أو النبيسساء، من بأحد أو به، استخف
ًا، قتل أو بالجماع. كافر فهو حاربه أو نبي

قسسال: أو ربسسه، أو خسسالقه اللسسه يكسسون أن وقال: النسسافي
سسسكره، فسسي ذلسسك من يعقل ل بما المتكلم أو رب، لي ليس

ومدعيه. ذلك قائل كفر في خلف فل جنونه، غمرة أو

فهسسو رب لسسي ليس قال وأصحابه: من حنيفة أبو وقال
مرتد.

أن وادعسسى بسسارئه لعسسن فيمسسن زيد أبي بن محمد وقال
عسسذره يقبسسل ول الشيطان: يقتسسل لعن أراد وإنما زل، لسانه

]13 .[

القسسول سسسقط مسسن تكلسسم عيسساض: مسسن القاضسسي قسسال
بمسسا لسسسانه وأهمسسل كلمسسه يضسسبط لسسم ممسسن اللفظ وسخف
تمثسسل أو ومسسوله، وجللسسه ربسسه، بعظمسسة الستخفاف يقتضي

نسسزع أو ملكسسوته، مسسن اللسسه عظم ما ببعض الشياء بعض في
قاصسد غيسسر خالقه حق في إل يليق ل بما لمخلوق الكلما من

منسسه هسسذا تكسسرر لللحسساد. فسسإن عمسسد ول والستخفاف للكفر
ربسسه بحرمسسة واسسستخفافه بسسدبنه، تلعبسسه علسسى دل به وعرف
وكذلك فيه، مرية ل كفر وهذا وكبريائه، عزته بعظيم وجهله

لربه.  والتنقص الستخفاف يوجب أورده ما كان إن

فقهسساء مسسن خليسسل بسسن وأصسسبغ حسسبيب ابسسن أفسستى وقسسد
أب أخسسي بسسابن المعروف بقتل قرطبة أجسس خسسرج وكسسان ]،14[ أع

ًا جلوده!!"، ] يرش15[ الخراز فقال: "بدأ المطر فأخذه يوم
كلمة لفظ " وبين " الله الجللة لفظ بين الشبه لن ُيعذر قلت: ل 13

اسسستهانة.. نسسوع أو قصد غير من فيه الزلل بعيد.. يستحيل الشيطان
- ل لسسسان زلسسة أنسسه ُزعسسم - وإن الكفسسر مسسن النسسوع هذا مثل وبالتالي

أنسست " اللهسسم الفسسرح شسسدة مسن قال الذي ذلك على ُيقاس أن يمكن
الفرح! شدة من " أخطأ ربك وأنا عبدي

قرطبة. أمير الموي الرحمن عبد زوجة عجب: اسم 14
خرزها. عليه ليسهل بالماء، الجلود يرش الخراز: الذي 15
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ابسسن دمه. فقال سفك عن توقفوا قد بها الفقهاء بعض وكان
ُيشتم غيض، في حبيب: دمه لسسه؟! ننتصسسر ل ثم عبدناه رٌب أ

ّنا ًا إ ٍء لعبيد إذ المجلسسس وبكى. وُرفسسع بعابدين له نحن ما سو
" وكسسانت المسسوي الحكسسم بسن الرحمسسن عبسسد بهسا الميسسر إلى

ُأعلسسم ]،16[ حظايسساه مسسن المطلسسوب هسسذا أعجسسب" عمسسة و
ابسسن بقسسول بالخسسذ عنسسده مسسن الذن فخسسرج الفقهاء باختلف

الفقيهيسسن، بحضرة وُصلب فقتل بقتله، وأمر وصاحبه حبيب
هسسذه فسسي بالمداهنسسة لتهمتسسه زياد بن موسى القاضي وعزل

ّبخ القضية، ]. 17[ وسبهم الفقهاء بقية وو

علسسى الدلسسة سساق أن بعسسد حزما، "المحلى" لبن وفي
اللسسه سسسب مسسن كسسل أن ذكرنسسا بمسسا قال: فصح الساب، كفر

ًا سب أو به، استهزأ أو تعالى، اسسستهزأ أو الملئكسسة مسسن ملك
ًا سب أو به، مسسن آيسسة سسسب أو بسسه، اسسستهزأ أو النبياء من نبي

مسن والقسسرآن كلهسا والشرائع بها، استهزأ أو تعالى الله آيات
وبهذا المرتد، حكم له مرتد كافر بذلك فهو تعالى، الله آيات

نقول.

آذى مسن كسل أن بهسذا قسال: فصسح آخسر موضسع وفسي
ول يقتسسل مرتسسد كسسافر فهو وسلم عليه الله صلى الله رسول

].18[ التوفيق تعالى وبالله بد،

له: قيل قتل، عائشة سب من أن أنس بن مالك وعن 
عائشسسة في يقول تعالى الله قال: لن عائشة؟ في يقتل لم

ُكُم{عنها:  الله رضي ُظ ِع ّلُه أي ُدوا أأْن ال ُعو ِه أت ِل ْث ًا ِلِم أبد ُتْم ِإْن أأ ْن ُك
أن}النور:  ِني ْؤِم . 17ُم

خالف ومن القرآن، خالف فقد رماها مالك: فمن قال
قتل؟ القرآن

مالك : قول443-12/440 المحلى في حزما ابن قال
قطعسسه فسسي تعسسالى للسسه وتكسسذيبه تامة، ردة وهي صحيح، هنا

ول المسسؤمنين، أمهسسات سسسائر فسسي القسسول وكسسذلك ببراءتهسسا،
والطيبسسون للطيسسبين الطيبسسات{يقسسول:  اللسسه لن فسسرق،

مسسن مسسبرآت فكلهسسن} يقسسولن ممسسا مبرءون أولئك للطيبات
العالمين. رب لله والحمد إفك، قول

المقربات.  زوجاته من أي حظاياه؛ من 16
،636  و633  و630 و608  و582عياض:  للقاضي الشفا انظر 17

الفارابي. مكتبة ط
الفكر. دار ط ،12/438المحلى:  18
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فسإن وسسلم عليسه اللسه صسلى النبي يسب الذمي وأما
ًا أصحابنا، قسسول وهسسو بسسد، ول قسسالوا: يقتسسل وأصسسحابه، ومالك

سعد. بن الليث

بد. ول يقتل أنه عمر ابن عن روي وقد

أنهسسم ندري والمشاهدة الحس قال: وبضرورة أن إلى
اللسسه صسسلى اللسسه رسسسول سب أو تعالى، الله سب أعلنوا إن

الصسسغار، فسسارقوا فقد السلما، دين من شيء أو وسلم عليه
ذلسسك فسسي فنكثسسوا ديننا، في وطعنوا وأذلونا، أصغرونا قد بل

حلسست فقسسد ذمتهسسم نقضسسوا وإذا ذمتهسسم، ونقضسسوا عهسسدهم،
شك. اهس. بل وأموالهم وسبيهم دماؤهم

عيسساض القاضسسي قال الكريم، بالقرآن يستخف وفيمن
أو بسسالقرآن، اسسستخف مسسن أن : اعلسسم2/646 الشسسفا فسسي

ًا أو جحسسده، أو سبه، أو منه، بشيء أو المصحف، منسه، حرفسس
فيسسع صسسرح ممسسا بشسسيء أو منه، بشيء أو به، كذب أو آيًة أو

علم على أثبته ما نفى أو نفاه، ما أثبت أو خبر، أو حكم، من
أهسسل عنسسد كسسافر فهسسو ذلك، من شيء في شك أو بذلك، منه

بإجماع. اهس. العلم

اللسسه رحمهسسم الشسسيخ آل الله عبد بن سليمان وللشيخ
ًا فعل من كفر على العلماء قال: أجمع تعالى، ذلك من شيئ

ولسسو كفسسر بسسدينه، أو برسوله، أو بكتابه أو بالله، استهزأ فمن
ً ًا الستهزاء حقيقة يقصد لم هازل ]. 19[ إجماع

ً قوله: "ولو فتأمل السسستهزاء"، حقيقة يقصد لم هازل
اسسستحلل السسساب، لكفسسر يتشسسرط مسسن علسسى رد فيسسه حيسسث
جوازه!! واعتقاد السب

المذكورة المحارما كتاب" تبين في الحنفية كلما ومن
أمسسر أو تعالى، الله أسماء من باسم سخر القرآن": من في
لغيسسر سسسجد أو أنكرهمسسا، أو وعده، أو وعيده، أو أوامره، من

ًا لسسه أن أدعسسى أو سسسبحانه، اللسسه سسسب أو تعسسالى، اللسسه ولسسد
ًا بعبادته أشرك أو وصاحبة، علسسى افسسترى أو خلقسسه، من شيئ

نفى أو والرسالة، اللهية بادعاء الكذب وتعالى سبحانه الله
ًا، لسسي ليسسس وقال ربه خالقه يكون أن مسسن لسسذرة قسسال أو ربسس

ًا خلقت هذه الذرات يليسسق ل مما ذلك أشبه وما ومهملً، عبث

.617الحميد:  العزيز تيسير 19
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ًا يقولون عما وتعالى سبحانه{ به هذه في  يكفر}كبيرا علو
ًا فعله سواء بالجماع، كلها الوجوه ً أو عمد ].20[ هزل

الكفسسر أنسسواع الهيتمسسي: فمسسن وفسسي"الزواجسسر" لبسسن
أو قريسسب، أو بعيسسد زمن في عليه النسان يعزما أن والشرك

ً ولو شيء على القلب أو باللسان يعلقه ًا محسسال فيمسسا عقليسس
بمسسا يتلفسسظ أو يفعسسل أو يوجبه ما يعتقد أو حالً، فيكفر يظهر
كسسأن اسسستهزاء، أو عنسساد أو اعتقاد عن أصدر سواء عليه يدل

علسسى ظسساهرة قرينسسة تسسدل لسسم إن كالشمس لمخلوق يسجد
وفسسي التيسسة، المسسسائل مسسن كسسثير في القيد هذا ويأتي عذره
ً فعل من كل ذلك معنى ل أنسسه علسسى المسسسلمون أجمع فعل
ًا كان وإن كافر من إل يصدر إلسسى كالمشسسي بالسلما مصرح

ورقسسة يلقى أو وغيرها، الزنانير من بزيهم أهلها مع الكنائس
تعسسالى الله اسم فيها أو شرعي علم أو قرآن من شيء فيها
].21[ نجاسة في ملك أو نبي اسم أو بل

ً قائسسل كسسل تكفيسسر فسسي يشك أو إلسسى بسسع يتوصسسل قسسول
أو الكعبسسة أو مكسسة فسسي أو الصسسحابة، تكفيسسر أو المة، تضليل

وكسسذا المعروفسسة هيئته أو الحج صفة في أو الحراما المسجد
السسدين مسسن معلسسوما عليسسه مجمع حكم في أو والصوما الصلة

بالضرورة..

مسسن غيسسره ومثله وسلم عليه الله صلى نبينا يعيب أو 
به يستهزئ أو يستخف أو يسبه أو يلعنه أو والملئكة النبياء

ًا به يلحق أو الصابع، كلحس أفعاله من بشيء أو فسسي نقصسس
يشسسبهه أو بسسذلك، يعسسرض أو فعلسسه أو دينسسه أو نسبه أو نفسه
منسه، لغسسض أو لشسسأنه التصغير أو الزراء طريق على بشيء

علسسى بمنصسسبه يليسسق ل مسا إليسسه نسسسب أو مضسسرة له تمني أو
الكلما مسسن بسسسخف العزيسسزة جهته في عبث أو الذما، طريق
مسسن جرى مما بشيء غيره أو وزور القول من ومنكر وهجر
البشسسرية فسسي العسسوار ببعسسض غمصسسه أو عليه، والمحنة البلء

ًا، ذكسسر ممسسا بواحسسد فيكفسسر لسسديه، والمعهودة الجائزة إجماعسس
بسسن خالسسد قتسسل وقسسد العلماء، أكثر عند توبته تقبل ول فيقتل

بسسن محمسسد بسسن الله لعبد الواقعة، المكفرات في النافعة الكلمات 20
الوهاب.  عبد

باليسسات المليئسسة النشسسرات أو والمجلت الجرائسسد إلقسساء ظسساهرة 21
والقسساذورات.. القمامسسة سسسلت النبويسسة.. فسسي والحسساديث القرآنيسسة،

الملتزمين أوساط في حتى بال لها ُيلقى ل منتشرة متفشية ظاهرة
تخلسسو ل جرائسسد علسسى ُتفسسرش طعسساما مائدة من المسلمين.. فكم من
ُتلقسسى الحسسسنى اللسسه لسماء ذكر أو القرآنية اليات بعض وجود من ل

القمامة.. في الطعاما وأوساخ فضلت من عليها يتجمع وما بعد فيما
منكرا؟!! يفعلوا لم القوما وكأن
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هسسذه صسساحبكم" وعسسد له"عند قال من عنه الله رضي الوليد
ًا الكلمة وسلم. عليه الله صلى له تنقيص

أمرنسسي لو يقول كأن نبيه أو تعالى الله باسم يسخر أو
لسسو أو إليهسسا، صسسليت مسسا هنا القبلة جعل لو أو أفعله، لم بكذا

ًا دخلتها ما الجنة أعطاني ًا، أو استخفاف شسسهد لو قال أو عناد
ًا فلن كان لو أو صدقته، ما نبي أو ملك عندي آمنسست مسسا نبيسس

ًا النسسبي قاله ما كان إن أو به، قلسسم لسسه قيسسل أو نجونسسا، صسسدق
قال" أو استهزاء، كان وإن أفعل ل فقال سنة فإنه أظافرك

ذلسسك في ومثلها جوع، من تغني " ل بالله إل قوة ول حول ل
صسسوته أو يكسسذب المسسؤذن أو ظسساهر، هسسو كمسسا الذكسسار سسسائر

السسستخفاف أو الكفسسر بنسساقوس تشسسبيهه وأراد كسسالجرس
ل أو اسسستهزاء، كخمسسر محسسرما علسسى اللسسه سسسمى أو بسسالذان،

ًا، استهزاء القيامة أخاف أو الوعاظ أو بالعلماء تشبه أو أيض
أو يضسسحكوا حسستى جماعة بحضرة مزرية هيئة على العاملين

ًا يلعبوا ًا تمنى أو ]،22[ استخفاف ًا ثم كفر يعطسسى حتى إسلم
أو كالقتسسل قط زمن في يحل لم ما حل تمنى أو مثلً، دراهم

قسسال أو التحريسسم، في جور إلى الله نسب أو الظلم، أو الزنا
ل فقسسال اليمسسان مسسا لسه قيسسل أو المسسسلمين، من خير اليهود
ًا، أدري عائشسسة قسسذف أو بكسسر، أبسسي صسسحبة أنكر أو استخفاف
قسسال أو غيرهما، بخلف للقرآن مكذب لنه عنهما الله رضي

ًا، ولو الله أنا وهسسو كسسذا فعلسست أنسسي يعلسسم قال: الله أو مازح
ًا أو الجهسسل، إلسسى سسسبحانه اللسسه لنسسسبة فيسسه كاذب اسسستخفاف

أي أو ذلسسك، نحسسو أو السسذكر أو الصسسلة أو القسسرآن من شبعت
هسسذا شسسيء أي قسسال أو معصسسية، ارتكسسب وقسسد عملسست شيء

بصسسفات تبسسدلت صسسفاته أن أو السسستخفاف، وقصسسد الشسسرع
ًا يسسراه أن أو الحسسق، ًا، يكلمسسه أو السسدنيا فسسي عيانسس أنسسه شسسفاه
الظساهرة العبسادات دع لغيسره قسال أو التكليسف، عنه أسقط
أنسسه أو السسدين، من الغناء سماع أو السرار، عمل في الشأن

]. اهس.23[ القرآن من أكثر القلوب في يؤثر

ّد ًا غيرها وع - المتفشسسية والقسسوال الحسسالت مسسن كثير
- المكفسسرة منهسسم الكثير ألسنة وعلى المسلمين أمصار في

ًا ًا كفر ًا بواح بسسالله إل قسسوة ول حسسول الملسسة.. ول عسسن مخرج
للبحسسوث الدائمسسة اللجنسسة فتاوى في جاء العظيم.وقد العلي

السلما عن عظيمة ردة السلما دين والفتاء: سب العلمية
].24[ السلما يدعي ممن الساب كان إذا

باسسسم زماننسسا فسسي القبيح الفعل هذا مثل يمارسون الذين أكثر ما 22
والتمثيل!! الفن

المعرفة. دار  ط30 29/ 1الكبائر:  اقتراف عن الزواجر 23
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القول:     خلْصة

ًا ُيعلم تقدما مما ًا علم مسسن إمسساما السسدين شاتم أن يقيني
ًا كسسافر وهو والضللة، الكفر أئمة ًا، ظسساهر عسسن مرتسسد وباطنسس

دعي ممسن كسان إن السدين قسول اسستتابته وفسي السسلما، ي
حاصسل وكفسره اللسه، شساء إن ذكسره علسى سسنأتي وتفصيل
الجحسسود تضسسمن سسسواء بالسسدين والطعسسن الشسستم لمجسسرد

ًا كان أو والتكذيب - وغيرها المسألة ذلك.. وهذه عن مجرد
القادمسسة الصسسفحات فسسي ذكرهسسا على - سنأتي المسائل من
الله. شاء إن

أو بالجهل الشاتم يعذر هل
التكفير؟ موانع من بشيِء

بشسسيء ول بالجهل يعذر ل والدين، الله شاتم أن اعلم
يكون العذر أن ذلك وسبب الكراه، سوى التكفير موانع من
العلسسم مسسن التمكسسن دفعسسه.. وعسسدما يمكسسن ل الذي العجز مع

تعسسالى لله يجب بما عالم فهو كذلك ليس والشاتم الصحيح،
دخسسوله مسسن الولسسى اللحظسسة منذ وتوقير وتعظيم إجلل من

ًا وأن الله إل إله ل أن بشهادة السلما اللسسه.. رسسسول محمسسد
ه يجسوز ل - أنه الولى اللحظة - منذ ويعلم يشستم أن قسط ل

كذلك كان وآياته.. ومن دينه من بشيء يسخر أو تعالى الله
التكفيسسر موانسسع مسسن مسسانع بسسأي أو بالجهسسل يعسسذر أن لسسه أنسسى
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يمكسسن مسسانع أو عنسسواٍن أي الكسسراه.. وتحسست سسسوى الخسسرى
]؟!25[ إعذاره

ًا تجد أن يندر بل مثسسل - يجهل ملته كانت - مهما كافر
الكفسسار بعسسض عسسن يصدر وما وتعالى، سبحانه لله الحق هذا

ثلثسسة، ثسسالث اللسسه أن النصسسارى كقسسول وطعسسٍن؛ سسسّب مسسن
ًا يقولسسون عمسسا الله - تعالى ذلك وغير الولد له ونسبهم علسسو

يعتقسسدونه ل أنهم إل السب، يتضمن قولهم أن - فرغم كبيرا
ًا يعتقسسدون بسسل والشتم، السب وجه على منهم يصدر ول سب
رضاه! لنيل سبب الفاسد قولهم وأن الله إلى قربة أنه

وعفا الله - رحمه اللباني الدين ناصر محمد الشيخ شذوذات من  25
مسن - تمنسسع بأعسسذار ولرسسسوله للسسه والسسساب للشساتم - إعسسذاره عنسسه

السسسنة.. ولسسم أو الكتسساب من عليها دليل ساقطة.. ل - واهية تكفيره
ي قسوله ذلسك مسن - معتسبر، خلفسي ول - سسلفي عالم إليها يسبقه ف
وعسسن الئمسسة، بعسسض عند الثار بعض يقول: وردت سؤال على جوابه
بكفسسر أحمسسد كالمسساما الئمسسة وبعسسض الوليد، بن كخالد الصحابة بعض
إطلقسسه، علسسى هسسذا فهسسل ردة، كفر واعتبروه الرسول، أو الله شاتم
الفادة؟ نرجو

السسسب يكسسون فقسسد الطلق؛ علسسى ذلسسك نسسرى الشسسيخ: مسسا فأجسساب 
ًا والشتم غفلسسة!!. عسسن يكسسون وقد تربية، سوء وعن الجهل، عن ناتج

لهسسل " النتصسسار فسسي عليسسه ردنسا وانظسسر كفران، الكفر اهس. [شريط
"]. التوحيد

نصسسوص مسسن تقسسدما الطلق.. ففيمسسا علسسى ليسسس كسسونه قلسست: أمسسا
الطلق.. هسسذا نفسسي بطلن لبيسسان الكافي القدر العلم لهل ونقولت

وبالجماع!  الطلق على يكفر أنه وبيان
ًا يتصسسور أن يمكسسن مسساذا.. وهسسل بالجهل.. جهل ُيعذر أنه أّما  مسسسلم

الحسسديث ُيقحسسم ذلسسك بعد ونبيه.. ثم خالقه شتم له يجوز ل أنه يجهل
عليه؟!!  الحجة قياما كيفية عن البحث بالجهل.. ثم العذر عن

ًا يسمعون إن جهل.. ما وأكثرهم المسلمين عواما أن بل  يشتم أحد
عنسسدهم يكفسسر.. فالشسستم هسسذا تكفسسر.. أو لسسه: ل ويقولسسون الدين.. إل

والطعن!  السب عندهم يعني الكفر.. والكفر يعني
كسسانت الطامات.. فمتى طامة التربية.. فهذه بسوء معذور أنه وأّما 

ًا السيئة التربية إن بسالمعين.. وبخاصسسة الكفسسر لحسسوق موانع من مانع
بالدين؟!  والطعن السب جهة من يأتي الكفر هذا كان

قسسول التربية.. فعلسسى بسوء وعرفت إل الكفر ملل من ملة من وما 
فسسي ُيربسسوا التربية.. ولم بسوء معذورين كلهم يكونوا أن يلزما الشيخ
ًا؟!  بيوتهم جيد

الكفسسار.. وأنهسم تربيسة سسوء إلسسى أشسارت قسد الشريعة أدلة أن ثم 
مسسا هسسذه تربيتهسسم سسسوء بسسسبب ُيعذروا فلم ذلك التربية.. ومع سيئي
عليسسه اللسسه صسسلى النبي عن صح فقد بلغتهم، قد الرسل نذارة دامت
ملسسة علسسى - أي الفطسسرة علسسى يولسسد مولسسود قسسال: " كسسل أنسسه وسلم

يقسسول أحد ".. وما يمجسانه أو ينصرانه، أو يهودانه، - فأبواه التوحيد
التربيسسة.. وسسسوء بسسسوء معسسذورن والمجسسوس والنصسسارى اليهسسود بأن

وتنشسسئتهم تربيتهم أحسنوا ما آباءهم تكفيرهم.. لن من تمنع التربية
الصحيح؟!!  القويم الخلق على
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أر أمسْن{ تعسالى لقوله بالكراه، يعذر كونه أما أفس ِه أك ّل ِبسال
ِد ِمْن ْع ِه أب ِن أما أه أمْن ِإّل ِإي ِر ْك ُبُه ُأ ْل أق ِئّن أو أم ْط أماِن ُم ِْلي ِكْن ِبا أل أمْن أو

أح أر ِر أش ْف ُك ْل ًا ِبا ْدر ِهسسْم أصسس ْي أل أع أضسسٌب أف أن أغ ِه ِمسس ّلسس ُهسسْم ال أل أذاٌب أو أعسس
ِظيٌم}النحل:  سلمة شرط مع المكره إل يعذر . فلم106أع

باليمان.  واطمئنانه الكفر، من القلب

أو فعسسل أو - بقول كفر من كل أن كذلك الية وأفادت
ًا.. سسسواء بالكفر شرح فقد إكراه غير - من اعتقاد أقسسر صدر
يقر. لم أما بذلك

اللسسه: فلسسم رحمسسه الوهسساب عبسسد بن محمد الشيخ قال
ًا قلبسسه كسسون مسسع أكسسره مسسن إل هسسؤلء مسسن الله يعذر مطمئنسس

ًا فعله سواء إيمانه بعد كفر فقد هذا غير وأما باليمان، خوفسس
أو مساله أو عشسيرته، أو أهله أو بوطنه، مشحة أو مداراة، أو

إل الغسسراض مسسن ذلسسك لغيسسر أو المسسزح، وجسسه علسسى فعلسسه
إل{قسسوله:  جهتين: الولى من هذا على تدل والية المكره،

قسسوله والثانيسسة المكسسره، إل اللسسه يسسستثني  فلسسم}أكسسره مسسن
،}الخسسرة علسسى السسدنيا الحيسساة اسسستحبوا بأنهم ذلك{تعالى: 
أو العتقسساد بسسسبب يكسسن لسسم والعسسذاب الكفر هذا أن فصرح
لسسه أن سسسببه وإنمسسا الكفر، محبة أو للدين، البغض أو الجهل

ًا ذلك في ]. 26[ الدين على فآثره الدنيا حظوظ من حظ

ّ{تعالى:  ولقوله ُقوا أأْن ِإل ّت ُهْم أت ْن ًة ِم أقا ُكُم ُت ّذُر أح ُي ّلسسُه أو ال
أسُه ْف ألى أن ِإ ِه أو ّل أمِصيُر}آل ال ْل . 28عمران:  ا

أكرهسسه عنسسدما المعسسروف، ياسسسر بسسن عمسسار ولحسسديث
لسسه فقسسال وسسسلم عليه الله صلى الرسول سّب على الكفار
قلبسسك؟" تجسسد  " فكيسسفوسسسلم: عليسسه الله صلى الله رسول

ًا قلبي قال" أجد فعد". عادوا باليمان. فقال: "فإن مطمئن

عسسن الغفلسسة أن تقسسدما بالغفلسسة.. فقسسد الشسساتم ُيعسسذر بسسأنه قسسوله أّما 
بعينسسه.. ول تكفيره من يمنع أن يجوز الكفر.. ل قصد العتقاد.. وعن

والجهميسسة.. المرجئسسة غلة إل العتقسساد عسسن بالغفلة تكفيره من يمنع
الله. شاء إن التفصيل من بشيء تناولها نعاود ربما مسألة وهذه

أصسسوله فسسساد إلسسى الهامة المسائل هذه في الشيخ خطأ نرد ونحن 
بأصسسول تكون ما ألصق هي التي والوعيد والوعد اليمان مسائل في
مسسن موضسسع من أكثر في ذلك إلى أشرنا والرجاء.. وقد التجهم أهل

ذلسسك فسسي ُيجسسادلوا أن إل يسسأبون الجهلسسة المتعصسسبة أبحاثنسسا.. ولكسسن
شيء!!   في عليه ُيعقب أن أو الخطأ فوق الشيخ بالباطل.. وكأن
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الشاتم؟ استتابة
ُيسسستتاب، أنسسه مجسسردة ردة المرتد في السنة أن اعلم

ُقتسل وإل عنسه، وخلسي منسه ُقبسل رشسده إلسى وعاد تاب فإن
ًا ًا كافر عليسسه اللسسه صسسلى لقسسوله تعسسالى، اللسسه حسسدود من حد
فاقتلوه". دينه بدل الصحيح: " من في وسلم

تسسوبته، وقبسسول المرتسسد اسسستتابة شسسرعية على والدليل
فسسساقتلوا الحسسسرما الشسسسهر انسسسسلخ فسسسإذا{تعسسسالى:  قسسسوله

ِإْن{قوله:   إلى}المشركين ُبوا أفسس أقسساُموا أتسسا أأ أة أو ُوا الّصسسل أتسس أوآ
أة أكا ّلوا الّز أخ ُهْم أف أل ِبي أه ِإّن أس ّل ُفوٌر ال . 5أرِحيٌم}التوبة:  أغ
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هسسذا : فسسإن318 ص الصسسارما، فسسي تيميسسة ابسسن قسسال
تسساب إذا سسسبيله وتخليسسة مشسسرك كل قتال في عاما الخطاب

ًا كسان سسواء الزكساة وآتسى الصلة وأقاما شركه، من مشسرك
ًا ًا أو أصلي ًا. اهس.  مشرك مرتد

ً أن عبسساس ابسسن عسسن بسسسنده، أحمد الماما وروى رجل
اللسسه فأنزل بالمشركين، ولحق السلما عن ارتد النصار من

أف{تعالى:  ْي ِدي أك ْه ّلُه أي ًا ال ْوم أفُروا أق أد أك ْعسس ِهْم أب ِن أمسسا ُدوا ِإي ِه أشسس أو
أل أأّن ّق الّرُسسسو ُهُم أحسس أء أجسسا أنسساُت أو ّي أب ْل ّلسسُه ا ِدي ل أوال ْهسس أما أي ْو أقسس ْل ا

أن} إلى ِلِمي ّظا أن ِإّل{تعالى:  قوله ال ِذي ّل ُبوا ا ِد ِمسسْن أتا ْعسس أك أب ِلسس أذ
ألُحوا أأْص ِإّن أو أه أف ّل ُفوٌر ال . 89-86عمران:  أرِحيٌم}آل أغ

ًا، فرجسسع إليه، قومه بها فبعث صسسلى النسسبي فقبسسل تائبسس
عنه.  وخلى منه ذلك وسلم عليه الله

قسسال: قسسدما القسساري!، عبد بن الله عبد بن محمد وعن
الشسسعري، موسى أبي قبل من رجل الخطاب بن عمر على

خسسبر؟ مغربسسة مسسن قال: هسسل ثم فأخبره، الناس، عن فسأله
قسسال: به؟ فعلتم قال: فما إسلمه، بعد كفر رجل قال: نعم،

ًا، حبسسستموه قسسال: عمسسر: فهل عنقسسه، فضسسربنا قربنسساه ثلثسس
ًا، يوما كل وأطعمتموه ويرجسسع يتسسوب لعلسسه واسسستبتموه رغيف

إذ أرض ولسسم آمسسر، ولسسم أحضسسر لسسم إني اللهم الله، أمر إلى
].27[ بلغني

ًا مسسسعود ابسسن أخسسذ قسسال عتبة، بن الله عبد وعن قومسس
إلسسى فيهسسم قال: فكتب العراق، أهل من السلما عن ارتدوا
أعسسرض أن إليسسه فكتسسب عنسسه، اللسسه رضسسي عفسسان بن عثمان
فخسسل قبلسسوا فإن الله، إل إله ل أن وشهادة الحق دين عليهم
ولسسم فسستركه، بعضسسهم فقبلهسسا فاقتلهم، يقبلوا لم وإن عنهم،
]. 28[ فقتله بعضهم يقبلها

جمهسسور : ذهب2/556 الشفا في عياض القاضي قال
القصسسار: أنسسه ابن وحكى يستتاب، المرتد أن إلى العلم أهل

السسستتابة، فسسي عمسسر قول تصويب على الصحابة من إجماع
وابسسن وعلسسي، عثمسسان، قسسول وهسسو منهسسم واحسسد ينكسسره ولسسم

والثسسوري، النخعسسي، و ربسساح، أبي بن عطاء قال وبه مسعود،
وإسحاق، وأحمد، والشافعي، والوزاعي، وأصحابه، ومالك،

الرأي. اهس.  وأصحاب

والشسسافعي، مالسسك، "الصسسارما" وقسسال: رواه فسسي تيمية ابن ذكره 27
وأحمد.

صحيح. بسند أحمد في"الصارما": رواه تيمية ابن قال 28
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ًا تعسسالى اللسسه شتم كان لما ولكن ومركسسب أغلسظ كفسر
العلسسم أهسسل اختلف اشسستد المجسسردة، السسردة عسسن زيادة وهو

تسسوبته، وقبسسول باسسستتابته القائسسل فمنهم ]،29[ استتابته حول
التسسائب، عسسن حقسسه يسسسقط أنه منه علم " قد تعالى الله لن
ثسسم الرض بملسسء والمعاصسسي الكفسسر من أتى لو الرجل فإن
غضاضسسة بالسسسب تلحقسسه ل سبحانه وهو عليه، الله تاب تاب
فسسي وحرمتسسه قسسائله، على السب ضرر يعود وإنما معرة، ول

].30" [ الساب جرأة يهتكها أن من أعظم العباد قلوب

مسسن انتفسساعه مسسع استتابته، وعدما القائل: بقتله ومنهم
دليل، وقوة توجه الفريقين القيامة. ولكل يوما النصوح توبته

اللسسه شاتم أن النفس، إليه تطمئن والذي منهما لنا والراجح
الموجع الشديد بالضرب والتعزير الحبس مع يستتاب تعالى
توبسة تساب قسد أنسه علسسى الدالسة القرآئسسن عليسسه تظهسسر حستى

الغضسسب لحظسسة الشيطانية نفسه تطاوعه ل وحتى نصوحة،
الفعسسل هسسذا لمثسسل ثانيسسة يعسسود أن كسسانت ذريعسسة أي تحسست أو

الشنيع.

توبسسة قبلنسسا : وإذا555ص الصسسارما فسسي تيمية ابن قال
ًا يؤدب فإنه سبحانه الله سب من ًا أدب عن يردعه حتى وجعي

ذلك. اهس. مثل إلى العود

تقبسسل : لكنسسه631ص الشفا في عياض القاضي وقال
أته، القتسسل من وتنجيه إنابته وتنفعه المشهور، على توبته ْيسسأ أف
ّفه ول النكال، عظيم من يسلم ل لكنه أر العقاب، شديد عن ُي

ًا ذلك ليكون أو لكفسسره العودة عن وله قوله، عن لمثله زجر
جهله. اهس.

يتلفسسظ أن عليسسه يتعيسسن النصوح، توبته حالة وفي قلت
السسسلما يدخل ل الكافر الله" لن إل إله التوحيد" ل بشهادة

شعره.. يحلق وأن وسدر، بماء يغتسل وأن بها، إل

اللسسه صسسلى النبي عاصم،قال: أتيت بن قيس لحديث 
وسدر" بماء أغتسل أن السلما: " فأمرني أريد وسلم عليه

الصابون. هو ].والسدر31[

.585 - 582والشفا:  ،555 - 547المسلول:  الصارما انظر 29
.549الصارما:  عن 30
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اللسسه صلى النبي إلى جاء كليب: أنه بن عثيم جد وعن
اللسسه صسسلى النسسبي لسسه فقسسال أسلمت، فقال: قد وسلم عليه
احلق. ". يقول الكفر شعر عنك  " ألقوسلم: عليه

اللسسه صسسلى النسسبي أن آخسسر جريج: وأخسسبرني ابن وقال
" واختتن الكفر شعر عنك معه: " ألق لخر قال وسلم عليه

]32 .[

يكسسثر - أن الشاتم - وبخاصة للتائب يستحسن وكذلك
فسسرط لما الشديد البكاء ذنبه على يبكي وأن الستغفار، من
الحسنات.. لعل وفعل التصدق من يكثر وأن الله، جنب في
الله. شاء إن ينفعه ذلك

ًا الشسساتم كسسان إذا أمسسا ًا، متهاونسس اللسسه يشسستم مسسستهتر
ًا، اللسسه اسسسم عليسسه هسسان وقسسد ذلسسك، فعل من يتورع ول مرار

ول يقتسسل أنسسه فيسسه والراجح مغلظ، كفره هذا فمثل العظم،
بمثابسسة لسسه تكسسون السسستتابة أن علسسم إذا وبخاصسسة يسسستتاب،

ن القتسل حسد من للخلص المنفذ توبسة ذلسك يتبسع أن دون م
نصوح. 

أن ِإّن{تعالى:  قال ِذي ّل ُنوا ا أم أفسسُروا ُثسسّم آ ُنسسوا ُثسسّم أك أم ُثسسّم آ
أفُروا ُدوا ُثّم أك أدا ًا اْز ْفر ُكِن ألْم ُك ّلُه أي أر ال ْغِفسس أي ُهسسْم ِل ُهْم أول أل أي ِد ْهسس أي ِل

ِبيلً}النساء:  . 137أس

أن ِإّن{تعالى:  وقال ِذي ّل أفُروا ا أد أك ْع ِهْم أب ِن أما ُدوا ُثّم ِإي أدا اْز
ًا ْفر أل ألْن ُك أب ْق ُهْم ُت ُت أب ْو أك أت ِئ أل ُأو أن}آل ُهُم أو ّلو .90عمران:  الّضا

أن سسسبحانه : أخبر368ص الصارما في تيمية ابن قال
ًا ازداد من الكفسر بيسن وفسرق توبته، تقبل لن إيمانه بعد كفر

ًا المزيد دون الثاني من التوبة قبول في المجرد والكفر كفر
التوبسسة منسسه تقبسسل اليمسسان بعد كفر كل أن زعم فمن الول،

القرآن. اهس. نص خالف فقد

تقبسسل : ل2/409 ضسويان السسسبيل" لبسن "منسسار وفسي
فسساد علسسى يسدل ردتسسه تكسرار لن ردتسه، تكسسررت مسن توبة

بالسلما. اهس. مبالته وقلة عقيدته،

منسسه تكسسرر : مسسن634-631ص عيسساض القاضي وقال
سسوء علسسى دليسسل فهسو بسه، أتسسى بمسا اسسستهانته وعسرف ذلك

.343داود:  أبي سنن صحيح 32
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بسساطنه، نسسأمن ل السسذي كالزنديق وصار توبته، وكذب طويته،
الصاحي. حكم ذلك في السكران وحكم رجوعه، نقبل ول

اللسسه قال: أنسسا سكران في القابسي الحسين أبو وقال
مطالبسسة طولب قوله مثل إلى عاد فإن أدب تاب إن الله، أنا

المتلعبين. اهس. كفر هذا لن الزنديق

علسسى القاطعسسة البينسسة قياما بعد كفره جحد من وكذلك
تكسسون السسستتابة لن يسسستتاب، ول يقتسسل أنه فالراجح كفره،

عليسسه.. البينسسة قيسساما رغسسم بشسسيء يعسسترف ل وهذا شيء من
ُيستتاب؟! فمما

وعسسدما طسسويته، وسوء كذبه على دليل لهو نكرانه ثم 
قسسد عنسسه اللسسه رضي طالب أبي بن علي توبته.. وكان صدق
واللسه يسستتيبهم، أن دون مسن كفرهسسم جحسسدوه السسذين قتسل

أعلم. تعالى

أنه تقدما فقد وسلم، عليه الله صلى للنبي الشاتم أما
ًا يقتل يستتاب.. وأنه أن دون ومن بد، ول ُيقتل ًا، حسسد وكفسسر
يسسوما ذلسسك نفعسسه توبته، وحسنت السب من الشاتم تاب فإن

ًا القتل عليه يتعين الدنيا في أما القيامة، اللسسه، حدود من حد
 وسلم. عليه الله صلى نبيه لحرمة حصانة

عليسسه، اللسسه بحسسق يتعلسسق مما قبلها ما تجب التوبة فإن
لسسم إن والقصسساص، القود من بد فل العباد بحق يتعلق ما أما

والصفح. بالعفو منهم يقابل

أل الصارما: أن في تيمية ابن قال صسسلى النبي ساب قت
الحسسدود مسسن حسسد فهسسو كسسافر، قتل كان وإن وسلم عليه الله

ً ليس الحاديث من تقد لما والحراب، الكفر مجرد على قتل
والمحاربسة، الكفسسر مجسسرد علسى زائسسدة جناية أنه على الدالة
فيسسه أمسسروا وأصسسحابه وسسسلم عليسسه الله صلى النبي أن ومن

ًا.. وقد بالقتل والجماع. اهس.  بالسنة القتل حده أن ثبت عين

عليلله     الللله     صلللى     النللبيِ     أن     صح     قيل: قد     فإن
حسلنت     مملن     سلبه     مللن     بعللض     عللن     عفللا     قد     وسلم
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الرسللول     سللاب     توبللة     قبول     على     دليل     وهذا     توبته،
؟!     وسلم     عليه     الله     صلى

اللسسه صسسلى بالنبي خاص حق هو وعدمه  العفوأقول:
جنابه من نال عمن يعفو ل أن وله يعفو أن فله وسلم، عليه
حيسساته فسسي الوجهسسان عنسسه صسسح وقسسد وسلم، عليه الله صلى
وسلم. عليه الله صلى

مسسن مخسسول مسسن وسلم عليه الله صلى وفاته بعد لكن
!وسلم؟ عليه الله صلى به خاص هو حق عن يعفو أن المة

الحسسق، هذا لنفسه يدعي أن يستطيع أحد ل أنه شك ل
وسلم عليه الله صلى النبي لساب يرون ل الصحابة كان لذا
القتل.  بشيء.. سوى له المنتقص أو

حسسد يقول: " إن عنه الله رضي الصديق بكر أبو وكان
في والجزاء القصاص حيث الحدود". من يشبه ليس النبياء
إسسسقاط أمكن فإن العفو؛ إمكانية حيث ومن والخرة، الدنيا
يمكسسن ل فسسإنه المحقوقين، عن المحقين بعفو الحدود بعض

عن بالعفو مخول وفاتهم بعد أحد ل لنه النبياء، حد إسقاط
بهم.  خاص هو حق

قيسساما وبيسسن السسستتابة بيسسن يخلسسط مسسن  كسسثيرتنبيه:   
السستي الحجسسة قياما أنواع من نوع الستتابة أن ويظن الحجة،

عليه!  قيامها بعد إل المعين تكفير يمكن ل

شسسيء والسسستتابة شسسيء الحجسسة قياما  أنوالصواب:
السسردة أو الكفر حكم ُيحمل أن قبل تكون الحجة فقياما آخر؛

الشسسرعية المعلومسسة بإيصسسال تقسسوما وهسسي المعيسسن، علسسى
كسسان السسذي المعجسسز الجهسسل عنصسسر تستأصل التي الصحيحة

ًا بالمخالفة.  المعين هذا وقوع في سبب

بسسالكفر المعيسسن علسسى الحكم بعد تكون الستتابة بينما
فرصسسته لتكسسون المرتسسد المخالف على ُتعرض وهي والردة،
إلسسى يسسؤوب أن ومسسوقفه.. عسسساه نفسسسه لمراجعسسة الخيسسرة

جديد. من والهدى الحق
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الله رضيِ الصحابة شاتم حكم
عنهم؟

ًا أثنى قد تعالى الله أن اعلم رسول أصحاب على خير
فسسي والمهسساجرين النصسسار مسسن وسسسلم عليسسه الله صلى الله

ًو دينا حبهم وجعل عنه، ورضوا عنهم ورضي التنزيل، محكم
ًا، ًا وبغضهم إيمان ًا. كفر ونفاق

أن{تعسسالى:  قسسال ُقو ِب أن أوالّسسسا ُلسسو ّو أْل أن ا أن ِمسس ِري أهسساِج ْلُم ا
ِر أصا ْن أْل أن أوا ِذي ّل ُهْم أوا ُعو أب ّت أساٍن ا ِإْح أي ِب ّلسسُه أرِض ُهسسْم ال ْن أرُضسسوا أع أو

ْنُه ّد أع أع أأ ُهْم أو ّناٍت أل ِري أج أها أتْج أت أهسساُر أتْح ْن ْل
أ أن ا ِدي ِلسس أهسسا أخا ًا ِفي أبسسد أأ

أك ِل ْوُز أذ أف ْل ِظيُم}التوبة:  ا أع ْل ْد{تعسسالى:  . وقال10ا أقسس أي أل أرِضسس
ّلُه أن أعِن ال ِني ْؤِم ْلُم ْذ ا أك ِإ أن ُعو ِي أبا أت ُي ِة أتْح أر أج أم الّش ِلسس أع ِفسسي أمسسا أف

ِهْم ِب ُلو أل ُق أز ْن أ
أ أة أف أن ِكي ِهْم الّس ْي أل ُهْم أع أب أثسسا أ

أ ًا أو ْتحسس ًا}الفتسسح: أف ِريبسس أق
ْد{تعالى:  . وقال18 أق أب أل ّلسسُه أتا ألسسى ال ِبسسّي أع ّن أن ال ِري أهسساِج ْلُم أوا

ِر أصا ْن أْل أن أوا ِذي ّل ُه ا ُعو أب ّت ِة ِفي ا أع ِة أسا أر ُعْسسس ْل ِد ِمسسْن ا ْعسس أد أمسسا أب أكسسا
ُغ ِزي ُلوُب أي ِريٍق ُق ُهْم أف ْن أب ُثّم ِم ِهْم أتا ْي أل ّنُه أع ِهسسْم ِإ ُؤوٌف ِب أرِحيسسم أر

. 117ٌ}التوبة: 

ٌد{تعالى:  وقال أحّم ِه أرُسوُل ُم ّل أن ال ِذي ّل أعسسُه أوا ُء أم ّدا أأِشسس
ألى ِر أع ّفا ُك ْل ُء ا أما أح ُهْم ُر أن ْي ُهْم أب أرا ًا أت ّكع ًا ُر أن ُسسسّجد ُغسسو أت ْب ً أي أفْضسسل
أن ِه ِم ّل ًا ال أوان ِرْض ُهْم أو أما ِهْم ِفسسي ِسي ِه ِر ِمسسْن ُوُجسسو أثسس ِد أأ الّسسسُجو
أك ِل ُهْم أذ ُل أث ِة ِفي أم أرا ْو ّتسس ُهسسْم ال ُل أث أم ْنِجيسسِل ِفسسي أو ِْل أزْرٍع ا أج أكسس أر أأْخسس

ُه أأ ْط ُه أش أر أز أظ أفآ أل ْغ أت أوى أفاْس أت ألى أفاْس ِه أع ِق ْعِجُب ُسو أع ُي السسّزّرا
أظ ِغي أي ِهُم ِل أر ِب ّفا ُك ْل أد ا أع ّلُه أو أن ال ِذي ّل ُنسسوا ا أم ُلسسوا آ أعِم أحاِت أو ِل الّصسسا
ُهْم ْن ًة ِم أر ِف ْغ ًا أم أأْجر ًا}الفتح:  أو ِظيم ل أنسسه اليسسة . فسسدلت29أع

كافر. منافق كل إل يبغضهم ول منهم يغتاظ

ُتْم{تعالى:  وقال ْن أر ُك ْي ٍة أخ أجْت ُأّم ِر ّنسساِس ُأْخ أن ِلل ْأُمُرو أتسس
ْعُروِف أم ْل أن ِبا ْو أه ْن أت ِر أعِن أو أك ْن ْلُم أن ا ُنسسو ْؤِم ُت ِه}آل أو ّل عمسسران: ِبسسال

ًا الناس . وأولى110 رسسسول أصسسحاب هسسم اليسسة بهسسذه مراد
القسسرن المسسة هسسذه قرون . فخيروسلم. عليه الله صلى الله

الثالث. ثم الثاني، الصحابة.. ثم قرن الول؛

الصسسحابة فضل على تدل التي اليات من كثير وغيرها
تعسسالى الله رضى أجمعين.. وعلى عليهم تعالى الله رضوان

ًا.  عليهم والثناء عنهم خير
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السنة؛     وفيِ

قال: " ل أنه وسلم عليه الله صلى النبي عن صح فقد
روايسة: " إنسي وفسي الشسجرة"، تحست بسايع أحسد النار يدخل
ًا شهد - ممن الله شاء - إن أحد النار يدخل ل أن لرجو بسسدر

" مسلم. والحديبية

ًا تسسسبوا  " لوسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى وقال مسن أحسسد
ٍد مثسسل أنفق أحدكم أن فلو أصحابي، ًا ُأحسس ّد أدرك مسسا ذهبسس ُمس

عليه. " متفق نصيفه ول أحدهم

محمسسد، أصسسحاب تسسسبوا قسسال: " ل عبسساس ابسسن وعسسن
عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي مسسع - يعنسسي سسساعة أحسسدهم فلمقاما
وفسسي ]،33" [ سسسنة أربعيسسن أحسسدكم عمسسل مسن - خيسسر وسلم

". عمره أحدكم عبادة من رواية: " خير

ًا: " من وعنه اللسسه لعنسسة فعليسسه أصحابي، سب مرفوع
].34" [ أجمعين والناس والملئكة

يحبهسسم النصسسار: " ل فسسي وسلم عليه الله صلى وقال
ومسسن الله، أحبه أحبهم من منافق، إل يبغضهم ول مؤمن، إل

رجسسل النصار يبغض رواية: " ل ". وفي الله أبغضه أبغضهم
الخر" مسلم. وباليوما بالله يؤمن

العلمساء أقسوال تبساينت فقسد الصسسحابة شساتم حكم أما
الشاتم، قصد على الدالة والقرآئن الشتم صيغ بحسب فيه،

ورد الكريسسم القسسرآن تكسسذيب إلسسى مسؤداه شسستمه كسسان فمسسن
فسسي يشسسكك كسسأن السسسنة، فسسي الثابتسسة الصسسحيحة النصسسوص

وغيسسر الفسسسوق أو بسسالكفر فيصسسفهم دينهم وسلمة عدالتهم
إلسسى منهسسم يسسستثن فلسسم والشسستم السسسب في ُيعمم أو ذلك،
لصسسحابه مكفسسر والسب الشتم من النوع أنفار.. فهذا بضعة

- الرسسسالة صحة في التشكيك لتضمنه الملة من له ومخرج
الشسسرعية للنصسسوص - والتكسسذيب طريقهسسم عسسن ُنقلت التي

ناصر. الشيخ وصححه وغيره، أحمد أخرجه 33
".2340الصحيح: "  السلسلة 34
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ًا عليهم وتثني تزكيهم التي والسنة الكتاب في الواردة خيسسر
]35.[

المتقسسدما السسوجه غيسسر علسسى والقسسدح السب جاء إن أما
الشسساتم تعزيسسر وجسسوب علسسى يختلفسسوا لسسم العلسسم أهسسل فسسإن

توسسسل ومسسن يردعسسه السسذي البليغ والتأديب والزجر بالضرب
الفعسسل هسسذا مثسسل على بالقداما بالسوء المارة أنفسهم لهم

وزندقة. نفاق عن إل ينم ل الذي القبيح

: مسسن590ص الصسسارما فسسي الله رحمه تيمية ابن قال
ًا سبهم وصسسف مثسسل دينهسسم، في ول عدالتهم في يقدح ل سب

ونحو الزهد، عدما أو العلم، قلة أو الجبن، أو بالبخل، بعضهم
نحكسسم ول والتعزيسسر، التسسأديب يسسستحق السسذي هسسو فهسسذا ذلك

يكفرهسسم لسسم مسسن كلما يحمل هذا وعلى ذلك، بمجرد بكفره
العلم. أهل من

بعسد ارتسدوا أنهسم زعسسم أن إلسسى ذلسك جساوز مسن وأمسا
ًا إل والسسسلما الصسسلة عليسسه الله رسول ً نفسسر يبلغسسون ل قليل
ًا، عشر بضعة ريسسب ل فهسسذا عسسامتهم، فسسسقوا أنهسسم أو نفسسس
ًا موضسسع: غيسسر في القرآن نصه لما كذب لنه كفره، في أيض
مثسسل كفر في يشك من بل عليهم، والثناء عنهم الرضى من
نقلسسة أن المقالسسة هسسذه مضسسمون فإن متعين، كفره فإن هذا

هسسي السستي اليسسة هسسذه وأن فسسساق، أو كفسسار والسسسنة الكتاب
الول، القسسرن هسسو  وخيرهسسا}للناس أخرجت أمة خير كنتم{

ًا عامتهم وكان ًا، أو كفار شسسر المة هذه أن ومضمونها فساق
ممسسا هسسذا وكفسسر شسسرارها، هم المة هذه سابقي وأن المم،
السلما. دين من بالضطرار يعلم

هسسذه مسسن شسسيء عليهسسم ظهسسر مسسن عامسسة تجسسد ولهسسذا
زنديق. اهس. أنه يتبين فإنه القوال،

: وكسسذلك2/610 الشسسفا فسسي عيسساض القاضسسي وقسسال
ً قائل كل بتكفير نقطع المسسة، تضسسليل إلسسى بسسه يتوصسسل قول

أبطلسسوا لنهسسم وجوه، من كفروا قد فهؤلء الصحابة، وتكفير
نسساقلوه إذ القسسرآن، ونقسسل نقلهسسا انقطع إذ بأسرها، الشريعة

زعمهم. اهس.  على كفرة

القول:      خلْصة   

المسسسلول: الصسسارما الصسسحابة، شسساتم فسسي العلم أهل أقوال انظر 35
السلمي. المكتب ط ،591 - 581
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ًا كسسان إذا الشسستم أن كسسان أو الصسسحابة، بسسدين متعلقسس
ً ًا الشتم كان أكثرهم أو الصحابة لعامة شامل وصسساحبه كفسسر
ًا، ًا الشتم كان وإذا كافر دينهسسم.. دون الصحابة بذوات متعلق
يظسسن لكسسن كافر، غير صاحبه لعدالتهم.. كان التعرض ودون

ًا به دين. على ُيستأمن ويؤدب.. ول ويضرب سوء

علْقة لها متفرقة مسائل
البحث بموضوع

*      *      *
الولى المسألة

الكفر وتقييد الشتم، استحلْل شبهة
فقط! القلبيِ والتكذيب بالجحود

اللسسه رحمهمسسا الوهسساب عبد بن محمد بن الله عبد قال
الواقعسسة المكفسسرات فسسي النافعة " الكلمات كتابه في تعالى

المجتهسسدين العلمسساء كلما من نقلتها وكلمات فصول ": هذه
السسسنة أهسسل أئمسسة هسسم السسذين الربعسسة الئمسسة أصسسحاب مسسن

للمسسسلم المكفسسرة والقوال الفعال بعض بيان في والدين،
وانتسسسابه بالشسسهادتين تلفظسسه وأن السسدين، مسسن له المخرجة

تكفيسسره مسسن يمنع ل الدين شرائع ببعض وعمله السلما إلى
أن ذلسسك علسسى الحامسسل والسسسبب بالمرتسسدين، وإلحاقه وقتله
الزمسسان هسسذا أهسسل مسسن والفقسسه العلم إلى ينتسب من بعض
ًا ذلك في غلط ًا، غلط ذلسسك بإنكسسارهم لهسسم يكسسن ولسسم شسسنيع

مسسن ول رسسسوله كلما مسن ول اللسسه كلما من ل صحيح مستند
وأسسسلفهم عسساداتهم خلف أنسسه إل والسسدين، العلسسم أئمة كلما
ًا والتعصب. اهس. والخذلن الجهل من بالله عياذ

ًا زماننا  وفيقلت: ينتسسسبون السسذين هسسؤلء يوجد أيض
- كل دليل ول علم غير - من قيدوا الذين والفقه، العلم إلى

أو السسستحلل - بشسسرط القسسول أو - بالفعسسل ظسساهر كفسسر
وليسس الكفسر لعتقاد أو للستحلل عندهم فالكفر العتقاد،
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صسسريحة عبسسادة الشسسرك هذا كان ولو الشرك أو الكفر لذات
ًا وجل عز الله لغير أكبر!! وكفر

عنسسدهم الشسساتم أن حيسسث والدين، الله شتم ذلك ومن
استحلل بالدين وسخريته شتمه إلى يضم حتى بكافر ليس

ًا كفره ويكون يكفر ل ذلك دون ومن واعتقاده، الشتم كفسسر
ًا ]!!36[ الكفر دون هي معصية كأي أصغر عملي

كلل     إل     بلله     يقللول     ل     ومردود،     باطل     قول     وهذا
مللن     اليمللان.. وذلللك     بالتوحيللد.. وبأصللول     جاهللل
أوجه: 

الكتسساب مسسن عليسسه دليسسل ل محسسدث، قسسول  أنسسهأولً:
ً ول والسنة، بعسسض ووجسسود معتسسبر، عسسالم أو لصسسحابي، قسسول

الجحسسود أن تفيسسد التي العلم أهل أقوال بعض وكذلك الدلة،
نسواقض حصسر يسسستلزما ول يعنسي ل هسسذا كفسر، والسستحلل

نسسواقض بقيسسة ونفي فقط، والتكذيب الستحلل في اليمان
الخرى! اليمان

مقتضسسبة العلسسم أهل لبعض العبارات بعض جاءت وقد
أخذها والنصاف العلمية المانة من فليس المعنى، هذا في

عسسن ومجسسردة المسسسألة فسسي أقسسوالهم مجمسسوع عسسن منعزلة
علسسى والقواعسسد الحكسساما بنسساء ثسسم والسسسنة، الكتسساب نصوص

]!37[ العلم لهل بنسبتها متذرعين أساسها،
ً فتأمل 36 " قد كفران " الكفر شريطه في ناصر الشيخ يقوله ما مثل

ًا اللسسه وشسستم سب - أي والشتم السب يكون عسسن ورسسسوله! - ناتجسس
ًا عن يكون وقد التربية، سوء وعن الجهل، يكسسون قسسد غفلسسة.. وأخيسسر

ل السسذي السسردة فهسسو ومعرفسسة قصسسد عن كان وإذا ،ومعرفة     قصد     عن
ًا احتمل إذا أما فيه، إشكال أشسسرت السستي الخسسرى الوجسسوه مسسن وجه

ًا أهسسم التكفير عدما في فالحتياط إليها إلسسى المسسسارعة مسسن إسسسلمي
التكفير. اهس. 

القلسسب.. ومعرفة " اعتقاد والمعرفة " بالقصد الشيخ قلت: ومراد 
لسسه يفعل.. وقاصد ما عارف هو تربية سوء عن يشتم الذي أن بدليل

لحتمسسال الشيخ عند مستثنى فهو ذلك إكراه.. ومع غير من يفعله إذ
مسسذهب عيسسن هسسو للشتم.. وهسسذا القلبي الستحلل أو العتقاد انتفاء
القلسسبي.. التصسسديق أو بالمعرفسسة اليمسسان يحصسسر السسذي الضسسال جهم

القلبي!! التكذيب أو بالمعرفة والكفر
معرفسسة هو واليمان كفر، بالله قوله: الجهل بعضهم عن ورد فقد 37

القرار هو واليمان الله، وجود إنكار هو قال: الكفر من ومنهم الله،
واليمان والتكذيب، الجحود الكفر قال: أصل من ومنهم الله، بوجود

مسسن أو اليمسسان مسسن أنسسه أي التبعيسسض بسسذلك التصسسديق.. وأرادوا هسسو
المتشسسابهة المشسسكلة والطلقسسات العبسسارات مسسن ذلك الكفر.. وغير

وأقسسوالهم أصسسولهم مجمسسوع عسسن منعزلسسة بمفردهسسا أخسسذت لسسو السستي
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ًا: تقسسدما مسسا - منهسسا والسسسنة الكتسساب النصوص  أنثاني
يكسسون مسسا الكفسسر من أن - تفيد البحث هذا مطلع في ذكرها
ًا ًا كفسسر ًا لسسذاته، الملسسة مسن مخرجسس الجحسسود قيسسد عسسن مجسسرد

والعسسراض، والسسستهزاء، كالشسستم السسستحلل، أو والتكذيب
علسسى ومظسساهرتهم الكفسسار ومسسوالة اللسسه، غيسسر وعبسسادة

].38[ ذلك وغير المسلمين

ًا تكون ما العمال من أن على العلماء أجمع وقد كفسسر
القاضسسي قسسال والتكسسذيب، الجحسسود قيسسد عسسن مجردة لذاتها،
أجمسسع فعسسل بكسسل نكفسسر : وكسسذلك2/611 الشسسفا في عياض

صسساحبه كسسان وإن كسسافر، مسسن إل يصسسدر ل أنسسه المسسسلمون
ًا للصسسنم، كالسسسجود الفعسسل، ذلسسك فعلسسه مع بالسلما مصرح

الكنسسائس إلسسى والسعي والنار، والصليب واقمر، وللشمس،
وفحسسص الزنسسانير أشسسد مسسن بزيهسسم والتزين أهلها، مع والبيع

مسسن إل يوجسسد ل هذا أن المسلمون أجمع وقد ]،39[ الرؤوس
فاعلهسسا صرح وإن كفره، على علمة الفعال هذه وأن كافر،

بالسلما. اهس.

ًا: أو السسستحلل بشسسرط الشسساتم كفسسر تقييسسد  أنثالثلل
بعسسض وإليسسك العلسسم، هسسل عليسسه نسسص ما بخلف هو العتقاد،
أقوالهم.

سسسب أو اللسسه سسسب الصسسارما: إن فسسي تيميسسة ابسسن قال
ًا كفر رسوله ًا، ظاهر ذلك أن يعتقد الساب كان سواء وباطن
ً كان أو محرما، ً كان أو له، مستحل هسسذا اعتقسساده، عسسن ذاهل
قسسول اليمان بأن القائلين السنة أهل وسائر الفقهاء مذهب
]. 40[ وعمل

نفسسس فسسي السسساب كفر بأن القول أن يعلم أن ويجب
عظيمة.  وهفوة منكرة زلة السب لستحلله هو إنما المر

والطغيسسان الكفسسر رأس أن لنتسسج الشسسرعية النصسسوص وعسسن الخرى،
المسسة هذه فرعون جهل أبا بكافر.. وأن ليس الله لعائن عليه إبليس
بكافر!! ليس

الملة. من صاحبها تخرج " أعمال - كتابنا شئت - إن انظر 38
الرأس. أعلى وسط من الشعر حلق هو الرأس، فحص 39
قسسول بسسأنه اليمسسان تعريسسف وبين الفتوى هذه بين ربط كيف انظر 40

لليمسان التعريسف هسذا لسوازما مسن يقسول: أن أن يريسد وكأنه وعمل،
دون مسسن لليمسسان السسسلف بتعريف يأتي من أما الفتوى، بهذه القول

ًا.. ومسسن آن فسسي وضسسده بالشيء يقول فإنه القول بهذا يقول أن معسس
الكثير.  هذا كلمه مثل يجد تيمية ابن كلما على يطلع
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لكفسسر السسستحلل يشسسترطون السسذين علسسى رده وفسسي
كسسان إن أنسسه الفقهسساء عسسن المسسذكورة قال: الحكاية الساب،
ً أصل.. لها ليس فل، وإل كفر مستحل

فإنما الستحلل هو كان إذا الكفر  أنالثانيِ: الوجه
حرمسسه مسسا أن اعتقسسد لما فإنه حلل، السب أن اعتقاد معناه
المحرمسسات فسسي اعتقسسد مسسن أن ريسسب ول كفسسر، تعسسالى اللسسه

بيسسن ذلك في فرق ل ولكن كفر، حلل أنها تحريمها المعلوما
المسسؤمنين قسسذف وبيسسن وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النبي سب

السستي القسسوال مسسن ذلك غير إلى لهم والغيبة عليهم والكذب
ًا فعل من فإنه حرمها، الله أن علم ن شسيئ ً ذلسك م مسستحل
ال: مسن أن يجوز ل أنه مع كفر، ًا قسذف يق اغتسابه أو مسسلم
استحله. إذا بذلك ويعني كفر،

سسسواء كفسسر، السسسب حسسل اعتقسساد  أنالثالث: الوجه
ًا يقترن، لم أو السب وجود به اقترن فسسي للسسسّب أثسسر ل فإذ

ًا التكفير ًا، وجود خلف وهسسو العتقاد، هو المؤثر وإنما وعدم
العلماء. عليه أجمع ما

الحسسل اعتقسساد هسسو المكفر كان إذا  أنهالرابع: الوجه
فيجسب مسستحل، السساب أن على يدل ما السب في فليس

وإنمسسا حسسراما، هسسذا أن اعتقسسد قال: أنا إذا لسيما يكفر، ل أن
ًًا أقول ًا، غيظسس ًا أو وسسسفه ًا، عبثسس المنسسافقون: قسسال كمسسا ولعبسس

ًا يكونسون قيسسل ونلعسسب} فسسإن نخسوض كنسسا إنما{ فهسسو كفسسار
ًا. السب نفس يجعل لم إذا موجب بغير تكفير مكفر

بعسسد كفرتسسم قسسد تعتسسذروا ل{وتعسسالى:  سسسبحانه قسسال
نخسسوض كنسسا إنمسسا قسسولكم فسسي كسسذبتم قد يقل إيمانكم} ولم

مسسا سسسائر في كذبهم كما العذر هذا في يكذبهم فلم ونلعب،
كسانوا لسو الكفسر من براءتهم يوجب الذي العذر من أظهروه

الخسسوض بهسسذا إيمسسانهم بعسسد كفسسروا أنهسسم بيسسن بسسل صادقين،
واللعب.

مسسن اتبعهسسم ومسسن المسسة سسسلف مسسذهب أن تسسبين وإذا
أو صسساحبها اسسستحلها كفر نفسها في المقالة هذه أن الخلف

المسألة في قدمناه ما جميع ذلك على فالدليل يستحلها لم
مسسن ذكرنسساه ومسسا السسساب، كفسسر علسسى السسدليل مسسن الولسسى

اللسسه أذى نفسسس أن فسسي بينة أدلة هي فإنما والثار الحاديث
ًا التحريسسم اعتقسساد عسسن النظسسر قطع مع كفر، ورسوله وجسسود

ًا. اهس. وعدم
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سسسب : وأّمسسا437-435 المحلسسى فسسي حسسزما ابن وقال
كفر أنه في يخالف مسلم الرض ظهر على فما تعالى، الله

يعتسسد ل طائفتسسان وهمسسا والشسسعرية الجهميسسة، أن إل مجسسرد،
ليسسس الكفسسر، وإعلن تعسسالى، اللسسه سب بأن يصرحون بهما،
ًا، لنسسه الكفسسر، يعتقسسد أن علسسى دليل بعضهم: ولكنه قال كفر
سسسوء أصسسل هسسذا فسسي وأصلهم تعالى، الله بسبه بيقين كافر
يقولسسون: اليمسسان أنهسسم وهسسو السلما، أهل إجماع عن خارج

الوثسسان وعبادة بالكفر أعلن وإن فقط، بالقلب التصديق هو
حكاية! ول تقية بغير

المسسة، لجمسساع خلف لنسسه مجرد، كفر قال: وهذا ثم 
وجميسسع وسسسلم، عليسسه اللسسه صلى ورسوله تعالى لله ولحكم

القسسرآن هذا أن في أحد يختلف ل لنه بعدهم، ومن الصحابة
أنسسه وذكسسر وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى محمد به جاء الذي وهو

التسسسمية فيسسه أن فسسي يختلفسسوا تعالى... ولسسم الله من وحي
ًا بسسالكفر والحكم بالكفر، بسسأقوال نطسسق مسسن أن علسسى قطعسس

هسسو اللسسه إن قسسالوا السسذين كفر لقد{تعالى:  كقوله معروفة،
الكفسسر كلمسسة قالوا ولقد{تعالى:  مريم} وقوله ابن المسيح
ًا. يكون الكفر أن  فصح}إسلمهم بعد وكفروا كلم

عسسالم وهسسو إبليسسس، علسسى بالكفر تعالى الله حكم وقد
بالسسسجود وأمره طين، من آدما وخلق نار من خلقه الله بأن
يسسوما إلسسى النظسسرة تعسسالى اللسسه وسسسأل عليسسه، وكرمسسه لدما

يبعثون. 

بسآدما باسسستخفافه إبليسسس، جعسسل قد تعالى الله ووجدنا
ًا، السلما عليه أمسسره  فحينئذ}منه خير أنا{ قال إذ لنه كافر

ًا وسسسماه ودحسسره الجنسسة مسسن بسسالخروج تعسسالى بقسسوله: كسسافر
].41الكافرين} [ من وكان{

ًا تعسسالى الله شتم ليس لهم: إذ يقال ثم عنسسدكم، كفسسر
الكفر؟! على دليل قلتم: إنه أين فمن

ول دليسل غيسسر - ومسن إبليسسس كفر في وقالوه كتبوه ما أغرب من 41
وفسسي التقريسسر، بإحكسساما الموسسسوما كتابهم في كما معتبر لسلف قول
والجحود!!  التكذيب جهة من كان كفره فيه! - أن موضع من أكثر

أو يكون أن يمكن الكفر بأن يقروا ل حتى والتنطع التكلف هذا وكل 
الجهمية أصولهم بذلك فيخالفوا والتكذيب الجحود جهة غير من يأتي

ًا الباطلة، مسسن كفسسره كسسان إبليس أن على تدل اليات صريح أن علم
التكسسذيب جهسسة مسسن يكسسن والبسساء.. ولسسم والعسسراض، الكسسبر جهسسة

مسسن وكسسان واسسستكبر أبسسى إبليسسس إل{تعسسالى:  قسسال والجحود.. كمسسا
. 34الكافرين} البقرة: 
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بمغيسسب ل قسسوله، بنفسسس عليسسه محكسسوما لنه قالوا فإن
بسسالكفر لسسه حكسسم فإنمسسا تعالى الله إل يعلمه ل الذي ضميره

فسسي أنسسه علسسى قطسسع ومسسن الكفسسر، هسسو فقسسوله فقسسط، بقوله
بسسأفواههم يقولسسون{قوما:  عن تعالى الله أخبر وقد ضميره،

ًا، بسسذلك قلوبهم} فكسسانوا في ليس ما عرفسسوا كسساليهود كفسسار
يعرفسسون كمسسا وسسسلم عليه الله صلى الله رسول نبوة صحة

ًا تعسسالى بسسالله كفسسار ذلسسك مسسع وهسسم أبناءهم إذ بيقيسسن، قطعسس
الكفر. اهس.  كلمة أعلنوا

لكفسسر والسسستحلل العتقاد اشتراط ربط كيف فتأمل
يقولسسون السسذين المرجئسسة، غلة الجهميسسة بعقيسسدة السسساب
بسسالجحود عندهم يكون فالكفر وبالتالي التصديق هو اليمان

فقط! القلبي والتكذيب

ًأ: هو فيما يكون والعتقاد الستحلل اشترط  إنرابع
مسسن ونحوهسسا الخمسسر وشسسرب والسسسرقة كالزنى الكفر، دون

نكفسر ل السذنوب هسذه فمثل الكفر، دون هي التي المعاصي
أو السسستحلل وجسسه على يمارسها أنه لنا تبين إذا إل صاحبها

هسسذا أراد إنمسسا للتكفيسسر السسستحلل اشسسترط الجحود.. ومسسن
ذلسسك فسسي بمسسا السسذنوب مطلسسق وليسسس السسذنوب، مسسن النسسوع

الشرك! 

حصسسول عنسسد يقسسال أن يجسسوز ل السسستحلل فاشسستراط
حسستى الكسسافر نكفسسر ل يقسسال كسسأن الكسسبر، الشسسرك أو الكفسسر

حسستى الوثسسان يعبسسد الذي المشرك نكفر ل أو كفره، يستحل
الكتسساب مسسن دليسسل عليسسه يسسرد لسسم قيسسد فهذا شركه، يستحل

والجماعسسة، السنة أهل علماء من أحد به يقل والسنة.. ولم
واعتقسسادهم أصولهم لفساد والمرجئة الجهمية أطلقته وإنما
تقدما. كما اليمان في

فسسي كمسسا العلسسم، أهل بعض أطلقها التي المقولة وأما
ًا نكفر وغيره: " ل الطحاوية متن بسسذنب القبلة أهل من أحد

ًا أشرنا - كما بذلك أرادوا يستحله"، لم ما السسذي - الذنب آنف
ًا بسسذلك وأرادوا والشسسرك، الكفسسر دون هسسو مخالفسسة أيضسس

دون هسسي السستي والمعاصي بالذنوب يكفرون الذين الخوارج
].42[ الذنب مطلق يريدوا الكبر.. ولم الكفر

فسسي ،60 ص الطحسساوي، متن على تعليقه في ناصر الشيخ يقول 42
ًا: " وقسسد سسسنة ثلثيسسن مسسن أكثر قبل الشيخ كتبها رسالة سسساق تقريبسس

هنسسا، منهسسا طائفسسة اللسسه - رحمسسه الحنفسسي العسسز أبي ابن - أي الشارح
وينقسسص، يزيد وعمل قول اليمان بأن القائلين السنة أهل عن ونقل

". اهس.  اعتقادي ل عملي كفر هو ؛كان     ذنب     أي     الذنب     أن
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ممسسن والفقسسه العلسسم إلسسى ينتسسسبون ممسسن بعسسض لكن
العوما يحسنون ل الذين وتربع، قلوبهم قي الرجاء عشعش

أينمسسا والشسسبهات السسزلت يتتبعون العكر.. حيث الماء في إل
وأطلقوهسسا اسسستغلل، أسسسوأ العبارة هذه استغلوا قد وجدت،

الله يغفره ل الذي الكبر الشرك ذلك في بما ذنب كل على
بالتوبة! إل تعالى

ًا السسذرائع سسسد بسساب ومن السيئ، الستغلل لهذا ودرء
أن أرى بالرجسساء، المريضسسة القلسسوب أصحاب أماما والطرق

ًا نكفسسر تصبح: " ل حيث التالي، بالقيد العبارة هذه تقيد أحسسد
أعلم. تعالى يستحله" والله لم ما الكفر دون بذنب

ًا: الكسسافر، لتكفيسسر القيسسد هسسذا مثسسل إطلق  إنخامس
نصسسوص عليهسسا دلسست عظيمسسة شسسرعية قاعدة تعطيل مفاده

].43" [ واليمسسان الكفسسر في الظاهر " اعتبار وهي الشريعة،
كذلك ظاهره، خلل من باليمان المرء على نحكم أننا فكما

نتتبسسع أن دون ومسسن ظسساهره خلل مسسن بسسالكفر عليسسه نحكسسم
وحسسده تعسسالى والبطسسون.. فسسالله القلوب عن ونشق الباطن
القلوب. عليه انعقدت وما السرائر يتولى

أظهسسر إن المرء إسلما عن نتوقف أن لنا يجوز ل وكما
ًا لنا ًا، إسلم مسسن لنسسا بسسد ول عقيسسدته، نجهسسل أننا بحجة وإيمان

أن لنا يجوز ل كذلك قلبه، في وقر ما وحقيقة باطنه، معرفة
ًا لنا أظهر إن تكفيره عن نتوقف ًا كفر نجهسسل أننا بحجة بواح
ً بد ل وأنه وباطنه، عقيدته الكفر يستحل هل معرفة من أول

ل!! أما قلبه في

ذلسسك فسسي بمسسا الذنب مطلق " يشمل كان ذنب الشيخ: " أي فقول 
والستحلل!  العتقاد وجه على ُيمارسا لم والشرك.. ما الكفر

أهسل عسن الحنفسسي.. ومنسسه العسز أبي ابن عن نقله الذي النقل وهذا 
السسسنة أهسسل أئمسسة عن ول الحنفي، العز أبي ابن عن يصح السنة.. ل

مسسا خلف وعنهسسم عنسسه الثسسابت وعمل.. بل قول اليمان بأن القائلين
العز أبي ابن الشارح قاله ما بهم.. وإليك إلصاقه وحاول الشيخ نقل
ًا نكفر " ل عبارة على تعليقه في لسسم مسسا بسسذنٍب القبلسسة أهسسل من أحد

ُيشير يستحله الخسسوارج علسسى السسرد - إلسسى الطحسساوي - أي الشسسيخ ": 
إطلق عسسن الئمسسة من كثير امتنع ذنب.. ولهذا بكل بالتكفير القائلين

ًا نكفر القول: ل تفعسسل     كما     ذنٍب     بكل     نكفرهم     لُيقال:  بل بذنب، أحد
السسسنة.. أئمسسة عسسن ونقلسسه الشسسارح قسساله السسذي ". اهس. هسسذا الخوارج

عنه؟!!  الشيخ نقل وبين بينه الكبير الفارق فانظر
أن التكلسسف.. وعلسسى هسسذا على الشيخ حمل الذي أن اعتقادي وفي 

ّول مسسسائل في واعتقاده أصوله فساد هو يقولوا لم ما العلم أهل يق
المقلدة من كثير الساعة إلى يريد ل والوعيد.. الذي والوعد اليمان

بذلك!! يقتنعوا أن والمتعصبة
.113 ص التكفير"، في " قواعد كتابنا في القاعدة هذه أدلة انظر 43
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يتسسولى وحسسده تعسسالى واللسسه بالظسساهر، علينسسا فنحسسن 
غيسسر - مسسن الكفسسر لنا أظهر عليها.. فمن ويحاسب السرائر،

بد. ول التكفير له - أظهرنا معتبر شرعّي مانٍع

عنسسه اللسسه رضي الخطاب بن عمر الفاروق الله ورحم
ًا قال: " إن حيث رسول عهد في بالوحي يؤخذون كانوا ناس
وإنمسسا انقطسسع، قسسد السسوحي وإن وسسسلم، عليه الله صلى الله

ًا لنسسا أظهسسر فمن أعمالكم من لنا ظهر بما الن نأخذكم خيسسر
في يحاسبه الله شيء، سريرته من لنا وليس وقربناه أّمناه

ًا لنا أظهر ومن سريرته، قال وإن نصدقه ولم نأمنه لم سوء
" البخاري. حسنة سريرته إن

ًا: بالسسستحلل الكفسسر تقييسسد - وهسسو القول  هذاسادس
فسسي المرجئة بقول يقولوا أن أصحابه - يلزما فقط والجحود
أبسسوا، أما بسسذلك رضوا الجهمية، من غلتهم بقول بل اليمان،
منسساهجهم.. غيسسر علسسى أنهم ادعوا أو باسمهم تسموا وسواء

ومجسسرد بالتسسسمي الحسسال.. وليسسس وبواقسسع بالتحلي فالعبرة
قسسالوا: إن المرجئسسة منهسسا: أن أوجه، من ذلك وبيان الدعاء،
هسسو بسسل قسسالوا الجهميسسة مسسن وغلتهسسم وقول، اعتقاد اليمان
يسسأت لسسم وإن نجسسى بالعتقسساد أتسسى فمسسن وحسسسب، اعتقسساد
والعمل. بالقرار

أضسساف وأحسسسنكم التصسسديق، هسسو قلتم: اليمان وأنتم
 العمل شرط أما القرار، شرط

ل حسستى فقسسط، كتعريسسف إل بسسه تلسستزموا ولم فنفيتموه
اليمان! في السلف لعقيدة بالمخالفة إليكم يشار

التصسسديق.. أو نفسسي يتضمن ل كفر أي أن ذلك وبرهان
ليسسس والعتقسساد.. فصسساحبه السسستحلل وجه على ُيمارس ل

ًا الكفسسر هذا كان مهما عندكم، بكافر ًا.. وهسسذا صسسريح وبواحسس
اليمسسان: اعتقسساد أن يقولسسون السسذين السسسلف عقيسسدة بخلف
].44[ وعمل وقول

ًا التوحيسسد صحة لوازما من يكون ما منه العمل 44 يسسزول لسسه، وشسسرط
ً يعتبر ما بزواله.. ومنه بانعدامه.. ولكن وينقص بإتيانه يزيد له مكمل

كتابنسسا" فسسي تجسسده التفصسسيل وجسسه علسسى ذلك بزواله.. وبيان يزول ل
".  الملة من صاحبها تخرج أعمال

ل التوحيسسد أن خلف الله: ل رحمه الوهاب عبد بن محمد الشيخ قال
لسسم هسسذا مسسن شسسيء اختل فإن والعمل، واللسان بالقلب يكون أن بد

ًا، يكن إن مسسلم افر فهسو بسه يعمسل ولسم التوحيسد عسرف ف معانسد ك
وأمثالهما. اهس.  وإبليس كفرعون
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ً فانظر بيسسن يربسط وكيسسف تيميسسة، ابسسن يقسول ماذا مثل
مسسن ويجعسسل لليمسسان، السسسلف تعريسسف وبيسسن الظاهر الكفر
: ل369 الصسسارما في قال حيث بالخر، القول أحدهما لوازما
ثم المر بهذا أمره الله وأن ربه، الله أن يعتقد من بين فرق

وبيسسن سداد، ول بصواب ليس أمره لن يطيعه، ل يقول: إنه
ًا أن يعتقد من التبسساع واجسسب صسسادق وأنه الله رسول محمد

ًا أو أمسسره يعيسسب أو يسسسبه ثسسم وأمسسره، خسسبره فسسي مسسن شسسيئ
ًا تنقصسسه أو أحسسواله، الرسسسول، يسسستحقه أن يجسسوز ل انتقاصسس

فسي الوحدانيسة اعتقسد فمسن وعمسل، قسول اليمان أن وذلك
ل ثسسم ورسسسوله، لعبسسده الرسالة وتعالى سبحانه لله اللوهية

حسسال هسسو الذي والكراما الجلل من موجبه العتقاد هذا يتبع
السسستخفاف قسسارنه بل الجوارح؛ على أثره يظهر القلب في

ذلسسك وجسسود كسسان بالفعسسل، أو بسسالقول والزدراء والتسسسفيه
ًا ذلسك وكسان كعسدمه، العتقساد العتقسساد ذلسك لفسساد موجبس

ً والصلح. اهس.  المنفعة من فيه لما ومزيل

قسسول اليمسسان بسسأن القول لوازما من اعتبر كيف فتأمل
بسسالقول المسسزدري المستخف أو الساب بكفر القول وعمل،

ًا كان وإن بالفعل، أو وبنبسسوة وجسسل عسسز الله بوحدانية معتقد
اتباعه. وبوجوب وسلم عليه الله صلى محمد

ًا وقال  يظهر هنا : ومن193-7/188الفتاوى في أيض
أن ظنسوا حيسث اتبعسه صسفوان" ومسن بن قول: " جهم خطأ

القلسسب أعما يجعلوا لم وعلمه، القلب تصديق مجرد اليمان
ًا النسسان يكسون قسسد أنسه وظنسوا اليمسسان، مسن كامسسل مؤمنسس

اللسسه ويعادي ورسوله، الله يسب هذا مع وهو بقلبه، اليمان
ويقتسسل اللسسه، أعسسداء ويسسوالي اللسسه، أوليسساء ويعسسادي ورسوله،

الكفسسار ويكسسرما المصسساحف، ويهيسسن المساجد، ويهدما النبياء
قسسالوا: وهسسذه الهانسسة، غايسسة المسسؤمنين ويهين الكرامة، غاية
هسسذا يفعسسل بسسل قلبسسه، في الذي اليمان تنافي ل معاص كلها
فسي لسه ثبسست قسسالوا: وإنمسسا مسؤمن الله عند الباطن في وهو

الكفسسر علسسى إمسسارة القسسوال هسسذه لن الكفسسار، أحكسساما الدنيا
فسسي كسسان وإن والشسسهود، بالقرار يحكم كما بالظاهر ليحكم

ون قسد البساطن ا بخلف يك ه شسهد مسا وبخلف بسه أقسر م ب
أن علسسى والجماع والسنة الكتاب عليهم أورد فإذا الشهود،

الخسسرة، فسسي معسسذب المر نفس في كافر هؤلء من الواحد
قلبه!! من والعلم التصديق انتفاء على دليل قالوا: فهذا
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شيء واليمان الجهل، وهو واحد شيء عندهم فالكفر
]!!45[ وتصديقه القلب تكذيب أو العلم، وهو واحد

"اليمان" فقد في قيل قول أفسد أنه مع القول وهذا
السسسلف كفسسر وقسسد المرجئسسة، الكلما أهل من كثير إليه ذهب

مسسن وغيرهسسم عبيد وأبي حنبل، بن وأحمد الجراح، بن كوكيع
القول. بهذا يقول

كفسسره وإنمسسا القسسرآن بنسسص كسسافر وقسسالوا: إبليسسس
ًا كسسذب لكونه ل لدما، السجود عن وامتناعه باستكباره خسسبر

فيهسسم: تعسسالى اللسسه قسسال وقسسومه، فرعسسون ]. وكسسذلك46[
ُدوا{ أح أج أها أو أها ِب ْت أن أق ْي أت ُهْم أواْس ُفُس ْن ًا أأ ْلم ًا}النمسسل:  ُظ ّو ُل ُع .14أو

أن{فيهم:  الله قال الذين اليهود وكذلك ِذي ّل ُهُم ا أنا ْي أت أب آ أتسسا ِك ْل ا
أنُه ُفو ِر ْع أما أي أن أك ُفو ِر ْع ُهْم أي أء أنا ْب كسسثير . وكسسذلك146 البقرة: }أأ

ُهْم{فيهسسم:  اللسسه قسسال الذين المشركين من ّن ِإ أك ل أفسس أن ُبو ّذ أكسس ُي
ِكّن أل أن أو ِلِمي ّظا أياِت ال ِه ِبآ ّل أن ال ُدو أح .33 النعاما: }أيْج

أصلين: في غلطوا فهؤلء

فقسسط، وعلم تصديق مجرد اليمان أن أحدهما: ظنهم
في وخشية ومحبة، وإرادة، وحركة، وحال، عمل، معه ليس

ًا. المرجئة غلظ أعظم من وهذا القلب، مطلق

كسسافر بسسأنه الشسسارع حكسسم مسسن كسسل أن والثاني: ظنهم
مسسن شسسيء قلبسسه في يكن لم لنه ذلك فإنما النار، في مخلد
].47[ والتصديق العلم

على شبهاتهم نثروا الذين العصر، ومرجئة جهمية قول نفس وهو 45
بها.. لكن الناس افتتان عليها.. خشية بالرد وشغلونا فألزمونا المة،

ي الخطر ل أنهسم أمرهسم فسي والغريسب العصسر، ومرجئسة جهميسة ف
مسسن عليه هم ما - على يقولون بل مرجئون، جهميون أنهم يعترفون
ان: أنهسم الكفسر مسسمى فسي والنحراف الضلل ى واليم منهسج عل
واليمان!!  العتقاد في الصالح السلف

إبليس كفر أن على " يصرون التقرير " إحكاما كتاب أصحاب لكن 46
التكذيب.. فتأمل!! جهة من جاء

بسسد ": ل التكفيسسر فتنسسة مسسن " التحذير كتابه في ناصر الشيخ يقول 47
قسمين: كفسسر إلى - ينقسم والظلم - كالفسق الكفر أن معرفة من

السستحلل إلسى يعسود ذلسك وكسل الملسة، مسن يخسرج وظلسم وفسسق
العملسسي.. السسستحلل إلسسى يعسسود الملسسة؛ مسسن ُيخسسرج ل القلبي. وآخر

ا العمسل، بمجسرد أساسسية علقة له ليس اعتقادي الكفر علقتسه إنم
بالقلب!!  الكبرى

ًا الشريعة في عندنا يوجد ": ل كفران " الكفر في ويقول  نسسص أبسسد
لسسم لكنسسه اللسسه أنسسزل بمسسا آمن من أن على واضحة دللة ويدل يصرح
وكفسسر كفر بين كافر.. والتفريق هو فهذا الله، أنزل مما بشيء يفعل

)44(والجهاد التوحيد منبر



تنبيه الغافلين إلى حكم 
شاتم الله والدين

أجمع وما والشرع، والعقل الحس به خالفوا أمر وهذا
النظسار؛ وجمساهير الفطسرة السسليمي آدما بني طوائف عليه
يجحسسد هسسذا ومسسع غيسسره، مع الحق أن يعرف قد النسان فإن
النفسس، لهسوى أو عليسه، علسوه أولطلسب إيساه، لحسده ذلك

بكسسل يقسسول ما ويرد عليه يعتدي أن على الهوى ذلك ويحمله
كسسذب مسسن وعامة معه، الحق أن يعلم قلبه في وهو طريق،
إمسسا لكسسن صسسادقون، وأنهسسم معهسسم الحسسق أن علمسسوا الرسل

دينهسسم لحبهسسم وإمسسا والرياسة، العلو لرادتهم وإما لحسدهم
كسسأموال الغسسراض مسسن بسسه لهسسم يحسسل ومسسا عليسسه كانوا الذي

الرسسسل اتبسساع في فيرون ذلك، وغير أقواما وصداقة ورياسة
إليهسسم، مكروهة أمور حصول أو إليهم المحبوبة الهواء ترك

كسسإبليس النسساس أكفسسر مسسن فيكونسسون ويعادونهم فيكذبونهم
علسسى والرسسسل الباطسسل علسسى بسسأنهم علمهسسم مسسع وفرعسسون،

الحق.

صسسدق فسسي تقسسدح صسسحيحة حجسسة الكفار يذكر ل ولهذا
لنسسوح: كقولهم أهوائهم، مخالفة على يعتمدون إنما الرسل،

ُلوا{ ْؤِمُن أقسسا ُنسس أك أأ أك ألسس أعسس أب ّت أن أوا ُلسسو أذ أْلْر .111 الشسسعراء: }ا
كرهسوا لكن صدقه؛ في يقدح ل له الرذلين اتباع أن ومعلوما
اللسسه صسسلى النبي من المشركون طلب كما أولئك، مشاركة

وابسسن وقسساص، أبسسي بسسن كسسسعد الضسسعفاء، إبعسساد وسلم عليه
ونحوهم، وبلل ياسر، بن وعمار الرت، بن وخباب مسعود،

الصسسفة، أهسسل الصسسحابة فسسي يكسسون أن قبل بمكة ذلك وكان
ِد أول{وتعالى:  تبارك الله فأنزل ْطسسُر أن أت ِذي ّلسس أن ا ُعو ْد ُهسسْم أيسس ّب أر

ِة أدا أغ ْل أعِشّي ِبا ْل أن أوا ُدو ِري أهُه ُي أك أما أوْج ْيسس أل ِهْم ِمسسْن أع ِب أسسسا ِمسسْن ِح
ٍء أما أشْي أك ِمْن أو ِب أسا ِهْم ِح ْي أل ٍء ِمْن أع ُهسسْم أشسسْي أد ْطُر أت أن أف ُكسسو أت أف

أن أن ِم ِلِمي ّظا أك ال ِل أذ أك ّنا أو أت ُهْم أف أض ْع ْعٍض أب أب ُلوا ِب ُقو أي ِء ِل ُؤل أهسس أمسسّن أأ
ّلُه ِهْم ال ْي أل أنا ِمْن أع ِن ْي أس أب ْي أل ّلسسُه أأ أم ال أل ْع أأ أن ِبسس ِري ِك النعسساما:}ِبالّشسسا
52-53.

ُلوا{فرعسسون:  قسسول ومثل أقسسا ْؤِمُن أف ُنسس ْيِن أأ أر أشسس أب أنسسا ِل ِل ْث ِم
أما ُه ْوُم أق أنا أو أن أل ُدو ِب أل{.47 المؤمنون: }أعا ألسسْم أقا أك أأ ّبس أر أنسا ُن ِفي

ًا ِليد أت أو ْث ِب أل أنسسا أو أك ِمسسْن ِفي ِر أن ُعُمسس ِني أت ِسسس ْلسس أع أف أك أو أتسس أل ْع ِتسسي أف ّل ا
أت ْل أع أت أف ْن أأ أن أو أن ِم ِري ِف أكا ْل قول . ومثل19 و18 الشعراء: }ا

ُلوا{العرب:  مشركي أقا ِبِع ِإْن أو ّت أدى أن ُه ْل أك ا أع ّطسسْف أم أخ أت ِمسسْن ُن
أنا}القصص:  ُلوا{له:  شعيب قوما قول . ومثل57أأْرِض أيسسا أقا

ْيُب أع أك ُش ُت أصل أك أأ ْأُمُر أك أأْن أت ْتُر ُد أمسسا أن ُبسس ْع أنسسا أي ُؤ أبا ْو آ أل أأْن أأ أعسس ْف أن

ًا القلب كان فإن القلب إلى ننظر أن هو ًا، والعمسسل مؤمن فهنسسا كسسافر
العمل.. في المستقر الحكم على القلب في المستقر الحكم يتغلب

الكفسسر كسسان إذا إل الملسسة عن خروج العملي الكفر يكون أن يستحيل
عملً... اهس. فتأمل!!!  الكافر قلب في انعقد قد
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أنا ِفي ِل أوا ُء أما أأْم أشا المشسسركين: عامة قول . ومثل87هود:  أن
ّنسسسا{ أنا ِإ ْد أجسسس أنسسسا أو أء أبا ألسسسى آ ٍة أع ّنسسسا ُأّمسسس ِإ ألسسسى أو ِهْم أع ِر أثسسسا آ

أن ُدو أت ْق .23الزخرف: }ُم

ًا ليست وأمثالها المور وهذه صسسدق فسسي تقسسدح حججسس
وعسساداتهم، وأهسسواءهم إرادتهسم تخسالف أنها تبين بل الرسل،
وغيسسره طسسالب أبسسو بسل كفار، هم وهؤلء يتبعوهم، لم فلذلك
علسسو ويحبسسون وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي يحبسسون كسسانوا

ولكن صدقه، يعلمون وكانوا له، حسد عندهم وليس كلمته،
قريسسش وذما آبسسائهم ديسسن فراق متابعته في أن يعلمون كانوا
هسسذا واحتمسسال العسسادة تلسسك تسسرك نفوسهم احتملت فما لهم،
بسسل بسسه، اليمان بصدق العلم لعدما اليمان يتركوا فلم الذما،
لعسسدما كفسسر إنمسسا كسسافر كسسل يقسسال: إن فكيسسف النفس، لهوى
بالله؟!!!. اهس. علمه

ذنب! التصديق مع يضر يقولون: ل المرجئة ومنها: أن

مهمسسا فسسالمرء كفسسر؛ التصسسديق مع يضر قلتم: ل وأنتم
ً الكفر استحل وأقبسسح، أغلسسظ ينفيه.. وهسسذا أن يمكن ل عمل
وأشنع!

والمرجئة وينقص، يزداد اليمان نقول قلتم: نحن فإن
يقولون؟ ل

ل حسستى خلفسسه تتسسسترون كسساذب ادعسساء لكم: هسسذا قلنا
بسسأن القسسول لسسوازما مسسن أن ذلسسك ودليسسل إرجسساؤكم، ينكشف
علسسى تسسؤثر المعاصسسي بسسأن القسسول وينقسسص، يسسزداد اليمسسان
ًا على اليمان ًا، سلب وكمهسسا، نوعهسسا بحسب وتضعفه ونقصان

كبسسائر أثسسر مسسن أقسسل هسسو اليمسسان علسسى السسذنوب صغائر فأثر
النفسس وقتسل والسسرقة، والزنسا، الخمسر، كشسرب الذنوب،

أقسل هسسو اليمسان، علسى مجتمعة الكبائر هذه وأثر حق، بغير
ًا، بالله الشراك من غيسسره عسسن الشسسرك يتميسسز ولكي منفرد
أن مسسن بسسد ل كسسان اليمسسان، على الثر حيث من الذنوب من

مسسن غيسسره دون بالشسسرك القلسسب مسسن اليمسسان مطلق ينتفي
فسسي كما الشرعية، النصوص عليه دلت الذي الذنوب.. وهذا

ِئْن{تعالى:  قوله أت أل ْك أر أطسسّن أأْشسس أب أيْح أك أل ُلسس أم أنّن أع ُكسسو أت أل أن أو ِمسس
أن ِري أخاِس ْل ْو{تعالى:  وقوله ،65 الزمر: }ا أل ُكوا أو أر أط أأْش ِب أح أل

ُهْم ْن ُنوا أما أع أن أكا ُلو أم ْع .88 النعاما: }أي
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عليسسه اللسسه صسسلى النسسبي عسسن صسسح فقد الحديث، وفي
امسسرئ" قلسسب في والكفر اليمان يجتمع قال: " ل أنه وسلم

]48.[

ذلك في بما الذنوب جميع وأن يجتمع، قلتم: بل وأنتم
تتضسسمن لسسم مسسا القلسسب من اليمان تنافي ل والكفر الشرك
القلبي!! الستحلل أو الجحود

مسسن السسذنوب مسسن وغيسسره الشسسرك بيسسن بذلك فسويتم
وكشسسف ادعسسائكم كسسذب اليمسسان.. فعلسسم علسسى أثرهسسا حيث

السلف!! بعقيدة تستركم

وجسسه علسسى يمسسارس صسسغير ذنسسب نقسسول: أي أننسسا ثسسم
كفسسر - فسسإنه ممارسة غير من حله اعتقد لو - بل الستحلل

الشسسرك يتميسسز أن مسسن بسسد ل فكسسان الملة، من صاحبه يخرج
ًا يكون بحيث الذنوب، من غيره عن النظسسر بغسسض لذاته كفر
ًا الستحلل عن ًا. وجود وعدم

ًا: أصسسحابه ُيلسسزما أن العتقسساد هسسذا مزالسسق  مسسنسابع
ًا الكافر تكفير بعدما ًا، كفر أنسسه بفيسسه لهسسم صسسرح إذا إل بواحسس

ذلسسك سسسوى ومسسا اللسسه، لسسدين وجاحسسد الله حرما لما مستحل
ولسسو ينتظسسره الصسسغر العملي والكفر تسعه، التأويل فساحة

الرض!! طغاة أطغى من كان

قسسد طغسساة تكفيسسر عسسن أمسسسكوا قسسد وجسسدناهم ولقسسد
كل إل كفرهم يجهل ل اليمان، نواقض جميع فيهم اجتمعت

عبسسارة منهم يسمعوا لم أنهم بحجة والبصيرة، البصر أعمى
والجحود!! الستحلل

اللسسه حسسرما لمسسا المسسستحل شسسرطهم؛ علسسى الكافر بل
جميسسع عنسسه المنتفسسي اللسسه، لسسدين الجاحد الظاهر، بالتصريح

فسسي قسسرروه كما بعينه تكفيره يستحسنون ل التكفير، موانع
]!! 49[ والورع بالتقوى متذرعين "، التقرير " إحكاما كتابهم

".1050الصحيحة: " الحاديث سلسلة 48
التقريسسر " إحكاما كتابهم في يقولون ماذا المثال سبيل على انظر 49

الموانسسع انتفسساء - وهسسي الحتمسسالت هسسذه انتفسست : فسسإذا90-89"ص
والتكسسذيب السسستحلل جهسسة من كفره وكان التكفير، شروط وتحقق

مسسن بها الله أنزل ما التي الباطلة الجهمية شروطهم القلبي.. وعلى
المسسسلمين، مسسن غيسسرك عند تنتفي أن يلزما فل عندك - كلها سلطان
ًا كفر أنه الفعل أو القول على تحكم أن فيكفيك ًا.. اهس. احتياط وورع

ُيلزمسسوك من إبليس بها ينفد التي شروطهم على حتى فهم الكفسسر.. 
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إرجاؤنسسا.. وأيسسن يمكسسن يسألونك: أين ذلك كل بعد ثم
إرجائنا؟! على الدليل

نسسذكرهم أن سسسوى لنسسا ليسسس الصسسدد هسسذا فسسي ونحسسن
علماء صحتها على أجمع التي الصحيحة، الشرعية بالقاعدة
كفسسره، فسسي شك أو الكافر، يكفر لم من وهي: "أن الرض،

إلسسى ويعسسودوا وغيهسسم، باطلهم عن يردعوا كفر". لعلهم فقد
مسسن والنسساس أنفسسسهم فسسي اللسسه ويتقوا صوابهم، و رشدهم
حولهم!

شسسروط جميع فيه توفرت التي المعين ذلك تكفر ل بأن ذلك كل بعد
التكفيسسر موانسسع جميسسع عنه المعتبرة.. وانتفت وغير المعتبرة التكفير

أو القسسول بكفسسر تقول أن المعتبرة.. بعينه.. ويلزموك وغير المعتبرة
البارد!! الورع فقط.. فتأمل الفعل
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علماء على جديد افتراء
التوحيد!

غمزهسسم العجسسب لسسه ويشسستد النتبسساه، يسسستلفت ممسسا
الوهاب عبد بن محمد الشيخ التوحيد علماء بعقيدة وطعنهم
أن لهسسم نسسذكر عنسسدما أننا وذلك تعالى، الله رحمهم وأحفاده

هسسو فقسسط والسسستحلل بسسالجحود للكفسسر تقييد من قرروه ما
كتبه في الوهاب عبد بن محمد الشيخ عليه نص لما مخالف
إجمسساع عليها ونقل العشرة السلما نواقض عن تكلم عندما

الشسسيخ القسسول: اجتهسسد يبادرونسسك مسسا فسرعان ]،50[ العلماء
فأخطأ!!

والموافقة القبول نالت النواقض هذه لهم: ولكن قلنا
حتى الشيخ لدن من العربية الجزيرة في التوحيد علماء عند

وتحسسذير وشسرحها بيانهسا فسسي مؤلفسساتهم وكسسثرت هذه، أيامنا
منها! الناس

وهم التقليد، نرى ل ونحن وأخطأوا، اجتهدوا قالوا: قد
علينا؟! حجة ليسوا

لهسسم يخيسسل كيسسف والرجسساء، والجهسسل الغسسرور أرأيسست
الجسسذور الضساربة الجسسرداء الشسماء الجبسسال مناطحة إمكانية

صلعاء! حافية برؤوس الرض، في

الشاعر:  قول يصدق هؤلء وفي

ًة كناطٍح ًا صخر ُنها يوم ِه أنُه أوهى ولكن أوهاها  فما ليو قر
الوعُل

فسسي يقسسال أن يستسسساغ وأخطسسأ، وقسسولهم: اجتهسسسد
أن أمسسا المتشسسابهات، المسسور مسسن ونحوها الفرعية المسائل

والتوحيسسد، العقيدة مسائل في وأخطأ اجتهد الشيخ أن يقال
حيسساته جسسل وصسسرف حولهسسا، الدندنسسة مسسن أكثر التي العقيدة

ً كسسان الشيخ أن يستلزما سبيلها.. هذا في يجاهد فسسي جسساهل
كسسان أثبتهسسا السستي بسسالنواقض وأنسسه باطلسسة، وعقيدته التوحيد،

دليل! ول علم غير من الناس يكفر

. 213 ص الخامس، القسم الشخصية، الرسائل انظر 50
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وجسسل.. ول مواربة دون ومن صراحة هكذا قولوها نعم
العربية؟!  الجزيرة مسلمي تخشون أنكم أما

المدعومة.. كتبكم مبيعات تتوقف أن تخشون أنكم أما
الجزيرة؟! في

أن ومصسسالحكم ونفسسوذكم، سسسمعتكم، علسسى أتخشسسون
تعالى؟!! الله تخشون السوء.. ول يمسها

وتخشسسوه تتقسسوه بسسأن وأولسسى وأعسسز أجسسل تعسسالى فالله
ّلُه{ ّق أفال أح ُه أأْن أأ ْو أش ُتْم ِإْن أتْخ ْن أن ُك ِني ْؤِم .13 التوبة: }ُم
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الثانية المسألة
غضب؟ عن يشتم فيمن

أن المسسسألة، حول الرجاء أهل يثيرها التي الشبه من
الغضسب عليسه.. فجعلسوا شسيء ول يعذر، غضب عن الشاتم

ًا ]!! 51[ التكفير موانع من مانع

ولم والسنة، الكتاب من عليه دليل ل باطل كلما وهذا
لكسسان وإل خلفه، على الدليل معتبر.. بل سني عالم به يقل
عن يزني الذي غضب, أو عن القاتل يعذر أن أولى باب من

و غضسسب عسسن الناس وحرمات أموال على يسطو أو غضب،
عسسن القلسسم يرفسسع ل الغضسسب أن لنسسا تسسبين ذلسسك, ولمسسا غيسسر

السسدنيا فسسي عنسسه والعقاب الوعيد لحوق من يمنع صاحبه, ول
ما كل على ومحاسب مسؤول أنه بالضرورة علمنا والخرة

كسسان أنه زعم بد.. وإن ول كفري عمل أو قول من عنه يبدر
الشيخ! يقول كما غضبية ثورة أو غضب عن

البعسسض! - يفعسسل - كمسسا الغضسسبان يقسساس أن يصسسح ول
فسسزل الفسسرح، شسسدة مسسن أخطسسأ السسذي الرجل ذلك حال على

فقال: "اللهم الخاطئ، للقول إرادة ول قصد غير عن لسانه
ربسسي أنسست يقول: اللهم أن يريد ربك". وكان وأنا عبدي أنت
وزل أخطسسأ الفسسرح وشسسدة المفاجسسأة، لهول لكن عبدك، وأنا

لسانه.

صسساحبه، يعسسذر أن نرجو الحالت هذه مثل في والخطأ
غيسسر عسسن وينقص فيزيد القرآن تلوة في يخطئ من وكذلك

فيهسسا يكسسون آية يقرأ الذي النقصان.. ونحوه أو للزيادة قصد
ًا الجللة لفظ ًا، قصسسد غيسسر عسسن فيجعله مرفوع ومسسا منصسسوب

الله. بإذن صاحبها يعذر فيها الخطأ فإن الحالت من ماثلها

- أي اليوما نسمعهم ": نحن كفران " الكفر في ناصر الشيخ يقول 51
ثسسورة بحالسسة التربيسسة، سسسوء ورسوله! - بسبب الله يسبون يسمعهم
ًا به وإذا غضبية، الشسسيطان.. هسسذا يلعن الله الله، يقول: استغفر فور
ًا وهو نفسه.. أما مع متناقض أن دليسسل فهذا وأناب، الله استغفر فور

ًا هنسسا الشسسيخ للكفر.. اهس. فأضسساف منه قصد عن يخرج لم ذلك مانعسس
ًا ن بسه اللسه أنسزل مسا التكفير موانع من آخر انع سسلطان.. وهسو م م

الغضبية!!  الثورة
من وهو وفاسد، باطل تعليق الكفر.. هو للتكفير.. بقصد تعليقه أما 

ًا بحثهسسا علسسى سسسنأتي الضال.. والمسألة جهم أصول لوازما إن لحقسس
الله. شاء
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أس{تعالى:  لقوله ْي أل ُكسْم أو ْي أل أنساٌح أع أمسسا ُج ُتْم ِفي ْأ أطس ِه أأْخ ِبس
ِكسسْن أل أدْت أمسسا أو أعّمسس ُكْم أت ُب ُلسسو أن ُق أكسسا ّلسسُه أو ًا ال ُفسسور ًا أغ }أرِحيمسس

.5الحزاب: 

والنسسيان". الخطسأ أمستي عسن الحسديث: " رفسع وفي
الخطسأ أمستي عسن لسسي تجساوز تعسسالى اللسسه رواية: " إن وفي

]. 52" [ عليه استكرهوا وما والنسيان،

بالجن المصروع ونحوه العقل، فاقد المجنون، وكذلك
عليسسه اللسسه صسسلى لقسسوله يعسسذر فسسإنه يقول، ما يدري ل الذي

حسستى عقلسسه على المغلوب المجنون عن القلم  "رفعوسلم:
].53" [ يبرأ

ًا يلحظ و يحصل الذي لكن - الشسسقياء بعسسض أن أحيان
الذى مسسن بشسسيء بسسالمجنون - يتحرشسسون التربيسسة قليلسسي

ويشسستم يشسستمهم بسسأن المجنسسون لذلك فيتسببون والسخرية
وزر يتحملسسون الحالسسة هسسذه فسسي معهسسم.. وهسسم والسسدين الله

ُتجرى الشتم أن علمسوا إن وبخاصسسة تبعساته، كامسل عليهسم و
وتعالى. سبحانه الخالق شتم إلى سيؤدي به تحرشهم

".1731الصغير: " الجامع صحيح وغيره، أحمد أخرجه 52
.3512الجامع:  صحيح والحاكم، داود، وأبو أحمد، أخرجه 53
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الثالثة المسألة
شعائر من شعيرة شتم بين الفرق

المسلم؟ شتم وبين الدين،
والزكسساة، كالصسسلة، الدين، شعائر من شعيرة أي شتم

ًا السسدليل جسساء مما ونحوها الكعبة أو والصوما، والحج، صسسريح
خسسارج كسسافر الشسسعيرة لهذه والشاتم كفر، حرمته.. هو على
السسدين.. اللسسه هسسذا ولمشسسرع للسسدين شسستم لنسسه الملسسة؛ عسسن

وتعالى. سبحانه

كفسسر، فهسسو وإسلمه، لدينه كان إن المسلم شتم بينما
عسسن مجرد لسبب أو لذاته كان وإن الدين، شتم يتضمن لما

بكفر. وليس فسوق فهو الدين،

تعللالى     الللله     عنللد     المسلللم     قيللل: حرمللة     فللإن
الكعبللة     شللاتم     يكفر     فعلْم     الكعبة،     حرمة     من     أعظم

المسلم؟     شاتم     يكفر     ول

مسسن شسسعيرة الكعبة أن من تقدما ما إلى  إضافةقيل:
لهسسا الشسساتم مسسن يقبسسل ل فإنه بتعظيمها، أمرنا الدين شعائر
قبلسسة وكونهسسا الدينيسسة، لحرمتهسسا شسستمها أنسسه سسسوى عسسذر

ًا.  شاتمها كان لذلك للمسلمين، كافر

أو لذاته شتمه قد يكون أن يحتمل المسلم شاتم بينما
تكفيسسره، عسسن أمسسسكنا لذا الدين، عن مجرد شخصي لسبب

لسسدينه منسسه يسسسخر أو يشسستمه أنسسه جلية بقرينة لنا تبين إذا إل
ًا يكون فحينها وإسلمه، كمسسا بالسسدين واستهزائه لطعنه كافر

تقدما.

أمسسا{تعسسالى:  قسسال أقُمسسوا أو ُهسسْم أن ْن ُنسسوا أأْن ِإّل ِم ْؤِم ِه ُي ّل ِبسسال
ِز ِزي أع ْل ِد ا أحِمي ْل المسسؤمنين مسسن ينقمسسوا لسسم . فهم8 البروج: }ا

اللسسه وحسسدوا لنهسسم خاصسسة.. بسسل شخصسسية لسباب لدنيا.. أو
كفروا. قد فهم به.. ولذلك وآمنوا تعالى

أن{تعسسالى:  وقسسال ّيسس أن ُز ِذي ّلسس أفسسُروا ِل ُة أك أيسسا أح ْل أيا ا ْن ّد السس
أن أخُرو أيْس أن أو أن ِم ِذي ّل ُنوا ا أم أن آ ِذي ّل ْوا أوا أق ّت ُهْم ا أق ْو أما أف ْو أمسسة أي أيا ِق ْل ا
أن ِإّن{تعالى:  . وقال212ِ}البقرة:  ِذي ّل أرُمسسوا ا ُنوا أأْج أن أكسسا ِمس

أن ِذي ّل ُنوا ا أم أن، آ ُكو أح أذا أيْض ِإ ِهْم أمّروا أو أن، ِب أمُزو أغا أت أذا أي ِإ ُبسسوا أو أل أق ْن ا
ألسسى ِهسسُم ِإ ِل ْه ُبسسوا أأ أل أق ْن أن، ا ِهيسس ِك أذا أف ِإ ُهسسْم أو ْو أأ ُلوا أر ِء ِإّن أقسسا ُؤل أهسس

أن} المطففين:  ّلو أضا . 32 - 29أل
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وإيمسسانهم، لسسدينهم بالمؤمنين الستهزاء صفة أن فدل
يسسستهزئ ول الضسسالين، المجرميسسن الكسسافرين صسسفة من هي

منسسافق أو الكفسسر، صسسريح كسسافر إل الموحسسدين بسسالمؤمنين
أن{المنسسافقين:  عسسن تعسسالى قسسال كمسسا زنديق، ِذي ّلسس أن ا ْلِمسسُزو أي

أن ّوِعي ّط ْلُم أن ا أن ِم ِني ْؤِم ْلُم أقاِت ِفي ا أد أن الّص ِذي ّل أن ل أوا ُدو ِإّل أيِج
ُهْم أد ْه أن ُج أخُرو أيْس ُهْم أف ْن أر ِم ّلُه أسِخ ُهْم ال ْن ُهسسْم ِم أل أذاٌب أو ِليسسم أعسس أأ

.79ٌ}التوبة: 

الصسسدقات، فسسي المؤمنين يلمز من حال هذا كان وإذا
- فسسي ويجعلهسسم لحسساهم، ويشسستم يشسستمهم بالسسذي فكيسسف

أمسساما والتهكسسم للسسسخرية - عرضة والعامة الخاصة مجالسه
والنفاق. بالكفر أولى أنه ريب جلسائه.. ل

المسسسلمين جميسسع يشسستم مسسن أن إلسسى نشسسير أن بقسسي
من ذلك وغير المسلمين الله يقول: لعن كأن التعميم بصيغ

اليهسسود أو يقسسول: النصسسارى أو والسسسب، الفحسسش عبسسارات
السستي العامة الطلقات من ذلك ونحو المسلمين من أفضل
مسسن النسسوع هسسذا مثسسل المسلمين.. فإن جميع الطعن يشمل
لنسسه الملسسة، مسسن صسساحبه يخسسرج صسسريح كفر والطعن السب

الرض فسسي المسسسلمين لجميسسع سسسبه يكسسون أن يسسستحيل
احتمسسال سسسوى يبسسق لم لذا وبينهم، بينه شخصية لخصومات

وهسذا وتوحيسدهم وإيمسانهم لسدينهم بهسم طعن أنه وهو واحد
المسسسلم على يتعين لما مغاير لذلك إضافة وهو الكفر، عين

ًا.. وهذا عليهم والثناء وموالتهم حبهم الشسستم من النوع خير
حقود!  لدود عدو من إل يصدر ل

بالسسسلما -: الستهزاء الله - رحمه باز ابن الشيخ قال
والمحافظين بالدين يستهزئ أكبر.. ومن كفر منه بشيء أو

يعتسسبر عليسسه، ومحسسافظتهم دينهسسم أجسسل مسسن الصسسلوات على
ًا يجسسب بل مصاحبته ول مجالسته، تجوز فل بالدين، مستهزئ

يخسسوض مسسن وهكذا صحبته، ومن منه والتحذير عليه، النكار
ًا يعتبر والستهزاء بالسخرية الدين مسائل في ]. 54[ كافر

عليسسه: " المتفسسق وسسسلم عليسسه اللسسه صسسلى قسسوله وفي
فسي حسزما ابسن " يقسول كفسر وقتساله فسسوق المسلم ساب
عليسسه الله صلى قوله لن عمومه؛ على : فهو3/237 الملل
جميسسع نابذ من أن في خلف ول للجنس، عموما هاهنا وسلم

كافر. اهس.  فهو لسلمهم وقاتلهم المسلمين

وأهلسسه، بالسسدين الستهزاء كتاب عن "،978عدد: " الدعوة مجلة 54
القحطاني. سعيد محمد للدكتور
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لدينهم المسلمين يقاتل من بين التفريق ينبغي وعليه
تسسأوله.. لتأويسسل أو لسسدنيا بعضسسهم يقاتسسل من وبين وإسلمهم

يكفر.  ل والخر يكفر، فالول

ًا أن ذلسسك إلسسى الشسسارة علسسى حملنسسا والذي مسسن كسسثير
المعاصرين الحكم طواغيت قتال يقيسون الطيبين الخوان

التسسابعين.. مسسبررين كبسسار لبعسسض الحجاج.. وقتلسسه قتال على
هسسم الحجسساج وقتلهسسم قسساتلهم السسذين بسسأن للمسلمين قتالهم
الحكسسم طواغيت أيدي على اليوما ُيقتلون ممن وأجل أعظم

الحجسساج.. يكفسسر لم السلف من كثير ذلك المعاصرين.. ومع
ٍد عن ُيعرف ولم المويين؟! من أمراءه كفر أنه منهم أح

المعاصسسرين الحكسسم طسسواغيت قتسسال أن هسسؤلء وفسسات
وإسلمهم.. لتدينهم لهم.. هو ومحاربتهم للمسلمين وقتلهم
ويطسسالبون بسسه يسسدينون السسذي السسسلما محاربسسة قبيسسل ومسسن

لمسسن المسسويين وأمرائسسه الحجسساج قتسسال بتحكيمسسه.. بخلف
أجسسل مسسن قل أو تأويل عن كان فإنه المسلمين من خالفهم
أجسسل مسسن يكسسن والحكسسم.. ولسسم الملسسك دعائم وتثبيت الدنيا،

مطسسالبتهم أجل من السلما.. أو بتعاليم والتزامهم إسلمهم
أبدا!  الشريعة بتحكيم

لكسسل السسدوافع الفريقيسسن.. وبيسسن بيسسن شاسسسع فالفرق
أحسسد قيسساس فسسإن والقتسسال.. وبالتسسالي القتسسل علسسى منهمسسا

يجوز. ول وفاسد باطل قياس الخر على الفريقين
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الرابعة المسألة
قصد بانتفاء الستدلل شبهة

الكفر
" الكفسسر " قصسسد انتفسساء علسسى العصسسر مرجئة كلما كثر

لتكفيسسر اشسسترطوه ممسسا التكفيسسر.. حيسسث موانسسع مسسن كمسسانع
الكفسسر.. وجعلسسوا مسسن يقسسترفه ممسسا الكفسسر يقصد أن المعين

مسسن الكفسسر يقصسسد صاحبه يكن لم ما بكفر ليس الدين سّب
سبه!

سسسلطان.. ولسسم من به الله أنزل ما باطل شرط وهذا
نصسوص عليسه دلسست مسا بخلف معتسسبر.. وهسو عسسالم بسه يقل

ِئْن{تعالى:  قوله في كما والسنة، الكتاب أل ُهْم أو أت ْل أ
أ ُلّن أس ُقو أي أل

أمسسا ّن ّنسسا ِإ أعسسُب أنُخسسوُض ُك ْل أن ِه ُقسسْل أو ّل ِبسسال أ
ِه أ ِت أيسسا ِه أوآ ِل أرُسسسو ُتسسْم أو ْن ُك

أن. ل ُئو ِز ْه أت ِذُروا أتْس أت ْع ْد أت ُتْم أق أفْر أد أك ْع ُكْم}التوبسسة:  أب ِن أمسسا -65ِإي
قصسسد وجسسه علسسى يكسسن لسسم قسسالوه مسسا قسسالوا لما . وهؤلء66

ذلسسك واللعسسب.. ومسسع الخسسوض وجسسه على كان الكفر.. وإنما
إيمانكم}.  بعد كفرتم قد تعتذروا ل{فيهم:  تعالى قال

ُكسسْم أهسسْل ُقسسْل{تعسسالى:  وقسسال ُئ ّب أن أن ُن ِري أسسس أْلْخ أمسسالً. ِبا ْع أأ
أن ِذي ّل ُهْم أضّل ا ُي ْع ِة ِفسسي أسسس أيسسا أح ْل أيا ا ْن ّد ُهسسْم السس أن أو ُبو أسسس ُهسسْم أيْح ّن أ

أ
أن ُنو أك ُيْحِسسس ِئسس أل ُأو ًا.  ْنع أن ُصسس ِذي ّلسس أفسسُروا ا ِهسسْم ِبآيسساِت أك ّب ِه أر ِئ أقسسا ِل أو
أطْت ِب أح ُهْم أف ُل أما ْع ِقيُم أفل أأ ُهْم ُن أما أل ْو ِة أيسس أمسس أيا ِق ْل ًا}الكهسسف: ا أوْزنسس

103-105 .

كسسونهم مسسع الكفسسر لهسسم تعسسالى اللسسه أثبسست قسسد فهسسؤلء
ًا.. ومع ُيحسنون أنهم يحسبون يقصسسدون كسسونهم انتفاء صنع

ً خطأ على أنهم يقرون ل الكفر.. فهم يقسسروا أن عسسن فضسسل
أولئسسك{عنهسسم:  تعسسالى قال ذلك الكفر.. ومع يقصدون أنهم

أعمالهم}.  فحبطت كفروا الذين

تقول ملة منهم وجدنا لما كلها الكفر ملل تأملنا لو بل
لنكروا بالكفر رميتهم الكفر.. ولو وتريد تقصد أنها وتعترف

بالكفر! لهم لرميك بالكفر أنت النكار.. ولرموك أشد عليك

فسسي القول من التفسير: والصواب في جرير ابن قال
هسسل{بقسسوله:  عنسسى وجسسل عسسز الله ُيقال: إن أن عندنا، ذلك
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ً عامسسل أعمسسالً}كسسل بالخسسسرين ننسسبئكم فيسسه يحسسسبه عمل
ًا، لله ذلك بفعله وهو ُمرٍض، مطيع ذلك بفعله لله وأنه مصيب

كالرهبانيسسة جسسائر بسسه اليمسسان أهسسل طريسسق وعسسن مسسسخط،
وهسسم ضسسللهم، في الجتهاد أهل من وأمثالهم والشمامسة،

ديسسن أي أهل من كفرة، بالله واجتهادهم فعلهم من ذلك مع
كانوا. 

ًا} يقسسول: يحسنون أنهم يحسبون وهم{وقوله:  صسسنع
مسسن ندب وفيما مطيعون، لله ذلك بفعلهم أنهم يظنون وهم

قسسول خطسسأ على الدلئل أدل من وهذا مجتهدون، إليه عباده
الكفسسر إلى يقصد حيث من إل أحد بالله يكفر ل أنه زعم من
بوحدانيته... اهس.  العلم بعد

قتسسال تسسرك مسسن بسساب تحسست الفتسسح في حجر ابن وقال
مسسن المسسسلمين مسسن أن : وفيسسه12/315 للتسسألف الخسسوارج

أن غير ومن منه، الخروج يقصد أن غير من الدين من يخرج
ًا يختسسار الفسسرق شسسر الخسسوارج وأن السسسلما، ديسسن علسسى دينسس

المبتدعة... اهس. 

فمن : وبالجملة177ص الصارما، في تيمية ابن وقال
أر كفر هو ما فعل أو قال يكسسون أن يقصسسد لسسم وإن بسسذلك كف

ًا؛ ٌد الكفر يقصد ل إذ كافر الله. اهس.  شاء ما إل أح

كمللا     الرجللل     ذلللك     قول     تفسر     قيل: كيف     فإن
أخطللأ     ربللك،     وأنللا     عبدي     أنت     الصحيح: " اللهم     فيِ
"؟!      الفرح     شدة     من

الكفسسر.. كمسسا قسسول يقصد يكن لم الرجل  ذلكأقول:
الكفسسر قول يقول أن قصد أعله.. ولو المذكورة عبارته في
ولم ويلعب يخوض كان أنه زعم وإن مقولته.. لكفر في كما
الكفر.  يقصد يكن

الكفسسر.. وبيسسن فعسسل أو قوِل قصد عدما بين فرق يوجد
ضسسرورة عسسن العلسم أهسسل مسن تكلم الكفر.. ومن قصد عدما

يقسسول هسسل القصد.. وهو من الول النوع أراد القصد مراعاة
ٍد عن يفعله أو الكفر ل وزلسسة خطأ عن فيه وقع أنه أما له قص
قسسال السسذي ذلسسك دفعهسسا.. كخطسسأ أو تفاديهسسا علسسى لسسه قسسدرة

الفرح؟!  شدة من الذكر.. وأخطأ النفة مقولته

ًا يكسون أن يشسسترطون السسسنة فأهسل أو للقسول قاصسسد
ًا يكسسون أن يشترطون والهواء الرجاء الفعل.. وأهل قاصسسد
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ّيسسن بينهمسسا الفعسسل.. والفسسرق أو القسسول ذلسسك مسسن للكفسسر ب
وشاسع!

ً يقسسول أن قصد من  كلنقول:     فإننا     وعليه أو قسسول
ً يفعل ًا فعل للكفسسر فعلسسه أو قوله كان يكفر.. وإن فإنه كفري
منسسه يقصد الهزل.. ولم أو اللعب، أو الخوض وجه على كان

الستحلل.  أو العتقاد وجه على يمارسه الكفر.. ولم

يكون كذلك.. عندما القصد فيه ُيراعى أن ينبغي ومما
ًا الكفسسر وجسسه، مسسن الكفسسر أوجسسه.. يحتمسسل وحمسسال متشسسابه

تلزمنسسا الشسسريعة قواعسسد آخر.. فهنا وجه من خلفه ويحتمل
السسذي السسدافع ومعرفة المعين ذلك ومراد قصد من نتبين أن

الغيسسر المتشسسابه الكفر من النوع هذا في الوقوع على حمله
ذلسسك ُيقسسال أن يجسسوز بالكفر.. ول عليه ُيحكم أن قبل محكم
أو والطعسسسن كالسسسسب المحكسسسم البسسسواح الكفسسسر ورود عنسسسد

بالدين. الستهزاء
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الخامسة المسألة
الرتداد وتبعات المرتد، حكم

الدين؟ عن
علمسساء وأقسسوال والسنة، الكتاب من بالدلة بينا أن بعد

من للقارئ بد ل مرتد، كافر والدين الله شاتم أن على المة
الدنيا في صاحبه على وتبعاته الحكم، هذا خطورة يدرك أن

ُيحذره ليحذر والخرة، الخرين. و

فلليِ     نجملهللا     المسللألة     هللذه     علللى     والجابللة
التالية:      النقاط

لقوله القتل، حكمه الكفر، إلى السلما عن ) المرتد1
كسسان فاقتلوه" سواء دينه بدل  " منوسلم: عليه الله صلى

ًا دينه عن المرتد جهسسة مسسن ردتسسه كسسانت ومسسن أنسسثى، أما ذكر
تقدما. كما وخلف تفصيل استتابته ففي والسب الشتم

فسسإن قسسران، لسسه يعقد فل مسلمة، من نكاحه ) يحرما2
ًا كان علسسى بينهمسسا.. والفسسسخ ويفسسرق العقسسد يفسسسخ متزوج

ل الكسسافر الثلث.. لن الطلقات ضمن من ُتحسب ل الراجح
كمسسا وليسسة عليهسسا لسسه تبقسسى وأن مسلمة، من يزوج أن يجوز
ُهْم ِحّل ُهّن ل{تعالى:  قال أن ُهْم أول أل ّلو ُهّن}الممتحنسسة: أيِح أل
10.

دمسسه لن مشسسركة من الزواج على ُيقر أن يجوز ل كما
هدر.

الحسسرما وبخاصسسة المسسسجد، دخسسول عليسسه ) يحسسرما3
أمسسا{تعسسالى:  لقوله المكي، ّن أن ِإ ُكو ِر ْلُمْشسس أجسسٌس ا ُبسسوا أفل أن أر ْق أي

أد أمْسسسِج ْل أما ا أرا أحسس ْل أد ا ْعسس ِهْم أب أذا أعسساِم . ولقسسوله28 التوبسسة: }أهسس
أن أمسسا{تعسسالى:  أن أكسسا ِكي ِر ْلُمْشسس ْعُمسسُروا أأْن ِل أد أي أسسساِج ِه أم ّلسس ال
أن ِدي ِه ألى أشا ِهْم أع ُفِس ْن ِر}التوبسسة:  أأ ْف ُك ْل تعسسالى: .ولقسسوله17ِبا

)59(والجهاد التوحيد منبر



تنبيه الغافلين إلى حكم 
شاتم الله والدين

أما{ ّن ْعُمُر ِإ أد أي أساِج ِه أم ّل أن أمْن ال أم ِه آ ّل ِما ِبال ْو أي ْل ِر} لتوبة: أوا اْلِخ
18.

لسسه يجوز فل وبناته، أولده على يته ول بالردة ) يفقد4
علسسى للكسسافر وليسسة ل لنسسه وأبنسسائه، بنسساته تزويسسج يتسسولى أن

ألْن{تعالى:  قال كما المسلم، أل أو أع ّلسسُه أيْج أن ال ِري ِف أكسسا ْل ألسسى ِل أع
أن ِني ْؤِم ْلُم ً ا ِبيل . 141 النساء: }أس

وأعظسسم مرشسسد، بسسولي إل نكسساح عبسساس: ل ابسسن وقال
الكفسسر وأدنسساه السسسفه وأسسسفه السسسلما، ديسسن وأعله الرشد
أمْن{تعالى:  الله قال السلما، عن والردة أغُب أو ِة أعْن أيْر ّلسس ِم
أم ِهي أرا ْب أه أمْن ِإّل ِإ ِف أسُه}البقرة:  أس ْف ].55. [130أن

أهسسل بيسسن تسسوارث ل لنه يورثه، ول المسلم يرث ) ل5
يرث  " لوسلم: عليه الله صلى لقوله الكفر، وأهل اليمان
المسسسلم" مسسسلم. وفسسي الكسسافر يسسرث ول الكسسافر، المسلم

فقسسد وخلف، تفصسسيل المسسسلمين مسسن لبنسسائه ميراثه انتقال
ولسده إلسى ميراثسه دفسع - أنه عنه الله - رضي علي عن نقل
تعسسالى واللسسه ]،56[ مسسسعود ابسسن عسسن ومثلسسه المسلمين من

أعلم.

أن الذبسسح صسسحة شسسروط مسسن لن ذبسسائحه؛ ) تحريسسم6
ًا الذابح يكون ًا، أو مسسسلم تفسسسيره: فسسي الخسسازن قسسال كتابيسس

مسسن الشرك أهل وسائر المجوس ذبائح تحريم على أجمعوا
له. كتاب ل ومن الصناما وعبدة العرب مشركي

ًا أعلسسم أحمسسد: ل الماما وقال أن إل بخلفسسه قسسال أحسسد
بدعة. صاحب يكون

عليسسه، يصسسلى ول يكفن، ول يغسل، ل مات إن ) وهو7
مقسسابر فسسي يقسسبر ول والمغفسسرة، بالرحمسسة لسسه يسسدعى ول

عنسسد والكلب الجيسسف تسسوارى كمسسا يسسوارى وإنمسسا المسلمين،
أبسسي بسسن لعلسسي وسسسلم عليه الله صلى النبي قال وقد النتن،

أمسسره " ثسسم فسسواره طسسالب: " اذهسسب أبسسو مسسات لمسسا طسسالب
].57[ بالغتسال

هسسذه فسسي المسسسلمين مسسن كسسثير تفريسسط يعلسسم ومنسسه
المرتسسد بيسسن يميسسزون - ل - وللسسسف أنهسسم حيسسث المسائل،

العثيمين.  لبن الصلة تارك حكم كتاب عن 55
.412/ 2السنة:  فقه انظر 56
".2753داود: " ابي سنن صحيح انظر 57
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بسسل عليسسه، الصسسلة تجسسوز ل ميسست عنسسدهم يوجسسد ول وغيسسره،
ًا أسسسمه أو مسسسلمين لبسسوين ينتسب الميت أن لمجرد إسسسم

ًا مراسم عليه يجروا وأن عليه، يصلوا لن كاف فهذا إسلمي
ًا حيسساته فسسي كسسان وإن الشسسرعية، السسدفن للسسسلما عسسدو

ًا والمسلمين، ورسسسوله، بسسالله يؤمن والدين.. ل للرب شتام
الخر!!  باليوما ول

إلسسى ميتهسسم يسسدفعون الميسست أهسسل رأينسسا مرة من وكم
ينتظسسرون المشسسايخ.. وهسسم عليسسه ليصسسلي المسسسجد داخسسل

المسجد!! خارج ويتفرجون

إلسسى الشسسديد، العذاب إلى فمصيره الخرة في ) ثم8
ًا المصسير، وبئسس جهنسم ًا، فيهسا خالسد تعسالى: قسال كمسا أبسد

أمْن{ ْد أو ِد أت ُكْم أيْر ْن ِه أعْن ِم ِن أيُمْت ِدي أو أف ُه ِفٌر أو أك أكا ِئ أل ُأو أطْت أف ِب أح
ُهْم ُل أما ْع أيا ِفي أأ ْن ّد ِة ال أر أك أواْلِخ ِئ أل ُأو أحاُب أو ِر أأْصسس ّنسسا أهسسا ُهسسْم ال ِفي
أن ُدو ِل . 217 البقرة: }أخا
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السادسة المسألة
فيِ للدين، الشاتم ُيعاَمل أن ينبغيِ كيف

الشرعية؟ الحدود تطبيق غياب ظل

غيسساب الزمسسان هسسذا فسسي المسسة بسسه ابتليسست ما أشد من
المسسسلمين، أمصسسار مسسن كسسثير فسسي الشرعية الحدود تطبيق

ًا الرض فسسي يعيثسسوا أن والمرتسسدين للعصسساة أتاح مما فسسساد
ًا، ًا وفجور ًا، نهار مسسن بسسل حسسسيب، أو نكيسسر دون ومسسن جهسسار

إلسى والقسداما بالنواصسي عليسه.. ويؤخسذ ُينكسر عليهسم ينكسر
الخرين!  وحريات حقوق على لتجرئه الظالمين سجون

العصسساة بيسسن - مسسن البحسسث هذا - في هنا يعنينا والذي
والدين؟ بالله المستهزئ الشاتم هو والمرتدين،

يسقط ل تقول: " الميسور الشرعية  القاعدةأقول:
ُقوا{تعسسالى:  " لقسسوله بالمعسسسور ّت أه أفسسا ّلسس ُتْم} أمسسا ال ْع أط أت اْسسس
ّلسسُف ل{. ولقسسوله: 16التغسسابن:  أك ّلسسُه ُي ًا ال ْفسسس أها ِإّل أن أع }أ ُوْسسس
. 286البقرة: 

المسسستهزئ.. الشسساتم علسسى ينكسسر أن يجب فإنه وعليه
الصسسحيح: فسسي وسلم عليه الله صلى لقوله المستطاع، قدر

ًا منكسسم رأى " مسسن يسسستطع لسسم فسسإن بيسسده، فليغيسسره منكسسر
اليمسسان". أضسسعف وذلسسك فبقلبسسه يسسستطع لسسم فإن فبلسانه،

جاهسسدهم ومن مؤمن، فهو بيده جاهدهم رواية: " فمن وفي
خسسردل". حبة اليمان من ذلك وراء وليس مؤمن، فهو بقلبه
والرضى والرضى، القرار سوى القلب إنكار وراء ليس لنه

خلف. بل كفر بالكفر

وتعليمسسه، نصسسحه ينفعه.. يسسستحب النصح أن وجد فإن
وعانسسد، أصسسر فسسإن عليسسه، هو الذي الكفر مغبة من وتحذيره

ول صسسحبته، ومسسن منه الناس وتحذير واعتزاله، هجره وجب
ًا. و مؤاكلته.. تبكيتا ول مجالسته، تجوز إصغار
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أن{تعالى:  قال ِع أن ُل ِذي ّل أفُروا ا ِني ِمْن أك أل أب ألى ِإْسرائي أع
أساِن أد ِل ُو أسى أدا ْبِن أوِعي أم ا أي أك أمْر ِل أما أذ ْوا ِب أص ُنوا أع أكا أن أو ُدو أت ْع أي
ُنوا أن ل أكا ْو أه أنا أت ٍر أعْن أي أك ْن ُه ُم ُلو أع أس أف ْئسس ِب ُنوا أمسسا أل أن أكسسا ُلسسو أع ْف }أي

.79المائدة: 

رسول قال قال، مسعود ابن عن بسنده الطبري روى
ظهسسر لمسسا إسسسرائيل بنسسي  " إنوسسسلم: عليسسه الله صلى الله

علسسى وصسساحبه وجسساره أخسساه يرى الرجل جعل المنكر، منهم
وشسسريبه أكيله يكون أن من ذلك يمنعه ل ثم فينهاه، المنكر،
ُلعنوا بعض، على بعضهم قلوب الله فضرب ونديمه، علسسى و

رسسسول الله: وكسسان عبد قال مريم، ابن وعيسى داود لسان
ًا، وسلم عليه الله صلى الله ًا، فاسسستوى متكئ فغضسسب جالسسس

أدي على تأخذوا حتى والله، وقال: ل على فتأطروه الظالم ي
ًا"وفي الحق لتسسأمرن بيسسده نفسسسي قال: " والذي رواية أطر

يسسد علسسى ولتأخسسذن المنكسسر، عسسن ولتنهمسسن بسسالمعروف،
ًا، الحسسق علسسى ولتسسؤطرنه المسسسيء، اللسسه ليضسسربن أو أطسسر

].58لعنهم" [ كما وليلعننكم بعض، على بعضكم قلوب

بسسل تزويجسسه، فسسي السسسعي ول تزويجه، يجوز ل وكذلك
وتعريفهسسم بنسساتهم، يزوجسسوه أن ومن منه الناس تحذير يجب
يجسسوز.. لعلسسه ول باطل منه الزواج وأن وردته، وكفره بحاله
فينزجر. وكفره جرمه بثقل يشعر

ًا لن ذلك إلى نشير - المسسور وأوليسساء البسساء مسسن كسسثير
الون ول الجسانب، بهسذا يهتمسون - ل وللسسف يزوجسوا أن يب

ًا كان ولو الميسور، المقرش الرجل من بناتهم للسسرب شتام
ًا والدين، ًا تارك ًا..فتسسأتي للصلة.. علماني ً النتائسسج ملحد وبسسال
وذرياتهم!! بناتهم وعلى عليهم

التشسييع مراسم جميع اعتزال يجب مماته عند وكذلك
لسسذلك، المسسانع بالسسسبب النسساس إعلما و والتعزيسسة، والسسدفن

ًا ًا تبكيت أن المرتسسدين.. عسسسى الكفسسرة مسسن لمثسساله وتصغير
الله. إلى فيتوبوا جرمهم بعظم يحسوا

نفسلله،     الشللاتم     يذكرها     خبيثة     شبهة     ترد     وهنا
ًا     منهللم     سللمعناها     - قللد     عنلله     يدافعون     من     أو مللرار

أن     تريللد     الشللاتم: أنللت     على     ينكر     لمن     قولهم     وهو
حسابه؟!      يتولى     الله     دعه،     ربنا،     عن     تدافع

الكتب دار ط بعده، " وما12308حديث: " الطبري، تفسير انظر 58
ًا. بعضها تقوي عدة وطرق بأسانيد مروي والحديث العلمية بعض

)63(والجهاد التوحيد منبر



تنبيه الغافلين إلى حكم 
شاتم الله والدين

وجوه:      من     وذلك     يصح،     ل     باطل     كلْم     وهذا

وجحسسود إنكسسار لتضمنه بذاته، كفر القول هذا  أنأولً:
ل العبسساد المنكسسر.. وأن عسسن والنهي بالمعروف المر وجوب
والكفسسر.. المنكسر أهسل علسسى سسسلطان لهسسم يكسون أن ينبغي
السستي والسسسنة الكتسساب مسسن النصسسوص عشرات بخلف وهذا
المنكر.  عن وينهوا بالمعروف يأمروا بأن المسلمين تلزما

ًا: أن يجسسب المنكسسر أن مسسن تقسسدما لمسسا  لمعارضتهثاني
- مسسع المنكسسر عسسن السسسكوت وأن السسستطاعة، بحسب ينكر

كمسسا والعبسساد، للبلد هلك - فيسسه إنكسساره على المقدرة وجود
ًًًا، هلكسسوا أرادوا ومسسا تركوهم الصحيح: " فإن في وإن جميعسس

ًا". ونجوا نجوا أيديهم على أخذوا جميع

ًا: هسسو وتسسوقيره، وتعظيمه تعالى الله تقديس  فإنثالث
شسستم فإن لذا ومؤمنهم؛ كافرهم الخلق جميع على عاما حق

يطسسال عسساما حسسق علسسى اعتسسداء يعتبر وتعالى سبحانه الخالق
نفوسسسهم، فسسي مسسا وأعز أقدس وينال الناس، جميع مشاعر

أو طائلسسة أي تحسست عنه يسكت أو به ُيسمح أن يجوز ل وهذا
كانت. ذريعة

ًا: اللسسه كسسون مسسع يتعسسارض ول يتنسسافى ل تقدما  مارابع
تعسسالى: قسسال كما القيامة، يوما حسابه يتولى وتعالى سبحانه

أنْحُن{ ّبُص أو أر أت ُكسسْم أن ُكُم أأْن ِب أب ّلسسُه ُيِصسسي أذاٍب ال أعسس ِه ِمسسْن ِب ِد ْنسس ْو ِع أأ
أنا ِدي ْي أ

أ لنسسا يظهسسروا عندما بأيدينا يكون . والذي52 التوبة: }أ ِب
يسسوما القيامسسة يسسوما يكون عنده من وكفرهم.. والذي باطلهم

ًا . فيعذبهموتعالى. سبحانه إليه يقبضهم أن ًا.  عذاب أليم
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والستهزاء الشتم من صور
والطعن

وقوع لكثرة إليها؛ التنبيه يجدر
فيها الناس من كثير

السستي الناس بين الشائعة والستهزاء الكفر صور من 
حكسسم أحدهم يصف الملة.. أن من بها ويخرج صاحبها، يكفر
رجعسسي ديسسن أنسسه أو ومكسسان، زمسسان لكسسل يصسسلح ل بسسأنه الله

السسدين أن أو وحاجيسساته، العصسسر متطلبسسات يواكب ل متخلف
السسسارق يسسد وقطسسع القاتل، يقول: قتل الشعوب.. أو أفيون

إنسسانية، غيسر ظساهرة وهسي ظلسم، هسي الحدود من وغيرها
وكسسذلك وعاداتهم، البادية سواليف يقول متحضرة.. أو وغير

فسسي بهسسا المعمسسول اللسسه لشسسرع المغسسايرة الوضيعة القوانين
حاجيات تلبي وهي الله، حكم من خير هي البلدان، من كثير

غيسسر وصسف أو اللسسه، شسرع مسن أكثر التطور وتواكب الناس
الشسسرع جسود لنسه كفسر جيد.. فهسسذا أو المثل بأنه الله شرع

ًا. عليه وأثنى تعالى الله لشرع المضاد خير

الحكسسم وشسسؤون السياسسسة عن الدين يقول: بفصل أو
والمواعظ والمعابد المساجد ساحته السلما أن أو والحياة،
غيسسره أو قيصر خصوصيات من فهو ذلك سوى وما وحسب،

البشر! من

شسسرع ُيطسسرح أن كسسذلك، والسسستهزاء الكفر صور ومن
الكثريسسة.. ورغبسسة لختيسسار ويخضسسع والختيسسار، للتصويت الله

ل شسرع مسع اللسه شسرع لتسوية كفر وهذا ورفسع البشسر.. ب
الكثريسسة اختسسارت لسسو اللسسه شسسرع على وتقديمه البشر شرع
البشر!  شرع

وهو القرضاوي عن ُعرف - كما الرجل قول ذلك ومن
-: " لسو قطسر دولسسة في الجمعة يوما من المنبر على يخطب
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النسسسبة.." أي هذه أخذ لما الناس على نفسه عرض الله أن
المقولسسة العرب.. وهسسذه حكاما يأخذها % التي99،99 نسبة
سسسبحانه بالخسسالق اسسستخفاف مسسن تتضسسمنه لمسسا وردة كفسسر

الخالق! على المخلوق وتفضيل وتعالى،

مقولسسة عسسن اللسسه رحمسسه عثيمين ابن الشيخ سئل وقد
ُيسسستتاب.. فسسإن أن ردة.. يجسسب فقال: هذه هذه القرضاوي

ًة.. وقد ُيقتل يتب لم ].59[ نقول وبقوله الشيخ، أصاب رد

بسسالتعقيب ورسسسوله اللسسه يسسدي بيسسن يقسسدما أن ومنهسسا
مسسن السسزواج للرجسسل اللسسه أباح ُيقال: لماذا كأن والعتراض؛

مسسن أكسسثر زواجها في تجمع أن للمرأة يبح ولم نسوة، أربعة
الزنسسديقات المنافقات بعض بذلك يصرحن - كما واحد رجل
في المرأة على الرجل يفضل ل أن المساواة من ليس - أو

وإن للمسسرأة، ظلسسم هسسو السسزواج فسسي التعدد أن الميراث.. أو
وتعالى سبحانه الخالق وصف وخطأ.. لتضمنه ظلم الطلق

ويخطئ! ظالم بأنه

الكتسسب كإلقسساء الكريسسم، بسسالقرآن السسستهانة ومنهسسا
مسن اليسسة بعسسض ذكسسر تتضسسمن - السستي والجرائسسد، والصسسحف

- في الحسنى الله أسماء من واحد اسم أو الكريم، القرآن
لن ذلسسك؛ مسسن تخلسسو ل أنهسسا يعلسسم وهسسو القمامسسة، حاويسسات
بسالقرآن كالسستهانة اللسسه كتساب مسن واحسدة بآيسة الستهانة

الرجسسل.. وإلسسى ظهر قسمت التي المقولة تلك إلى أقول: إضافة 59
تضسسيق عسسدة مآخسسذ عليه أخذت قد منها.. فإنه توبته يعلن لم الساعة
بمعناهسسا بالديمقراطيسسة منهسسا: قسسوله بحقسسه، والعسسذار التأويسسل ساحة

طسسواغيت مسسن كسسثير مسسوالة فسسي والكفري.. ومنها: دخسسوله الشركي
ُيشساركهم ُيجادل الحكم جلوسسسهم وأعيسساد مناسسسباتهم فسي عنهسسم.. و

ن ومشسهور معسروف أمسر ذلسك.. وهسذا وغيسر الحكسم عرش على ع
أو خفسساؤه يمكسسن ل أمسسر وهسسو والسسداني القاصسسي عنسسه يعلمسسه الرجسسل

ًا.. والتهسسوين الروافسسض الشسسيعة على إنكاره.. ومنها: ثناؤه مسسن خيسسر
مسسن ُتعبسسد التي الصناما إغاثة في معهم.. ومنها: سعيه الخلف شأن
ً أفغانسستان فسي تعالى الله دون طسواغيت وأوامسر رغبسة عنسد نسزول

الخبيثسسة.. ومنهسسا: تجسسرؤه القسسذرة المهمة لهذه أوفدوه الذين الحكم
الخمسسر بيسسع كإبسساحته والجماع؛ بالنص تعالى الله حرما ما تحليل على

السسبيوع لبعسسض مسسسلمون.. وإبسساحته يملكهسسا متسساجر فسسي والخنزيسسر
المناسبات في الجنسين بين للختلط الربوية.. وإباحته والمعاملت
المل.. وعلسسى بالمعسسازف للنسسساء الغناء وغيرها.. وإباحته الجتماعية

الخنزيسسر لحسسم وشسسحوما لحوما على يحتوي الذي الطعاما أكل وإباحته
الرجسسل أن نجسسزما تجعلنسسا التي المزالق من ذلك معينة.. وغير بنسب

ُيعلسسن أن سسسوى التكفيسسر موانع من مانع له يتشفع .. ولوبدل     غير قد
سسسبحانه بالخالق استخفافه وبخاصة ذكره تقدما مما المل على توبته

الجمعة!! يوما من المنبر على - وهو الناس من مل - على وتعالى
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اللسسه أسسسماء مسسن واحسسد باسسسم والسسستهانة كسساملً، الكريسسم
الحسنى؟!  الله أسماء بجميع كالستهانة الحسنى

آيسسة فيهسسا ورقسسة يلقسسوا أن من الناس يتهيب ل لماذا ثم
ثسسم والوساخ، القمامة حاوية في الكريم القرآن من واحدة

ً المصحف إلقاء من يتهيبون ًا فيها، كامل الية حرمة أن علم
المصحف كحرمة الله كلما من الواحدة الكلمة بل الواحدة،

اللسسه، كلما كلسسه لنسسه كاملً، القرآن قدسية نفس ولها كاملً،
وكلما.. كلما بين فرق ول

صحف على الطعاما وفضلت الوساخ وضع ذلك ونحو
اسم أو الكريم، القرآن آيات من آية ذكر من تخلو ل وجرائد

باليسات المليئسة الصسحف وضسع أو الحسنى، الله أسماء من
المستعملة!! الحذية باعة يصنع كما الحذية في

أصسسر إن يكفر ذلك وفاعل البواح، الكفر من كله فهذا
وقيسساما صسسنيعه، سسسوء إلسسى وتنسسبيهه تسسذكيره بعسسد فعلسسه على

الموضسسع هسسذا فسسي الحجسسة قيسساما عليسسه.. ونشسسترط الحجسسة
أو السسستهانة، قصسسد وعسسدما والسسسهو، الغفلسسة وجود لحتمال

مسسن كسسثير منهسسا ينفسسد يكسساد ل عامة بلوة الستخفاف.. ولنها
]!60[ الناس

آيسسات ببعسسض - أو الحسسسنى اللسسه بأسماء التغني ومنها
الفحسسش مواضسسع فسسي المعسسازف - باستخداما الكريم القرآن

فنسانين أنفسسهم يسسمون ممسن ذلسك يفعسل كمسا والفجسور،
ومطربين! 

ّفر وقد الخير - بقية الشعيبي عقلء بن حمود الشيخ ك
ّلمه الله حفظه الجزيرة في أد وس قسسد كسسانوا المطربيسسن - أح

ّد اسسستخداما مسسع الكتسساب بفاتحسسة تغنوا ذلسسك المعسسازف.. وعسس
ًا - الشسسيخ أصاب الدين.. وقد عن وردة الله، بآيات استخفاف

ًا الله جزاه نقول. - وبقوله خير

دكتسسور كسسان العربيسسة البلسسدان إحدى في الجامعات من جامعة في 60
انتهسساء للطلب.. وبعسسد ُيحاضسسر الشسسريعة فسسي ومشسسهور معسسروف

علسسى المكتوبة الخطية السئلة إليه يوجهون الطلب أخذ المحاضرة
البسسسملة أو الكريسسم القسسرآن مسسن آيات فيها مكتوب أوراق.. وأكثرها

ً أنهى كلما الدكتور ذلك.. وكان ونحو ويلقيهسسا يطويهسسا ورقة أو سؤال
أن منه منه.. وطلبت ذلك بجواره.. فآلمني التي المهملت سلة في

كسان بحرقهسسا.. فمسسا ليقوما الطلب لحد يعطيها بالوراق.. أو يحتفظ
فخسسذها.. شسسئت لسسي: إن علسسي.. وقسسال الطلب أضسسحك أن إل منسسه

فتأمل!!
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الحسسسنى.. أسسسمائه أو وجسسل عز الله آيات ذكر وكذلك
بسسذلك ليضسسحكوا والتهكسسم التهريسسج وجسسه علسسى التمثيسسل فسسي

العصسسر.. تحسست هذا ممثلي من كثير ذلك يفعل الناس.. كما
يجسسدوا أن دون الفنسسي.. ومسسن والبداع الفن حاجيات عنوان
ًا ًا!! أو حسيب نكير

والثسسوب السسسواك، أو باللحيسسة، التهكسسم ذلسسك ونحسسو
صلى النبي عن ثابتة سنن أنها المسبق علمهم القصير.. مع

وسلم. عليه الله

القسسرآن سسسماع علسسى الغسساني سماع استحسان ومنها
القرآن!  سماع من أفضل الغاني سماع يقول الكريم.. أو

أرما، شتم ومنها أح المكسسي.. حسسرما الحسسرما بذلك ويريد ال
ن سسائد الشستم من النوع المشرفة.. وهذا الكعبة أهسالي بي
وفلسطين!! الردن

أو أحسسدهم قسسول كسسذلك، والستهزاء الشتم صور ومن
- غيسسر للمسسرأة الشسسرعي - اللبسساس الجلبسساب إحسسداهن: أن

يسدل أنسه أو المتحضسسرة، العصسرية بسالمرأة يليسسق ول جميل،
الفاضسسخة الكاشسسفة الثيسساب والتحجسسر.. وأن التخلسسف علسسى

وغيسسر وأليسسق وأجمسسل وأحسسسن، أفضسسل هي المرأة، لعورات
السسذي اللبسساس علسسى والتفضسسيل التحسسسين عبسسارات من ذلك

].61[ للمرأة تعالى الله شرعه

عسن المسرأة تكشسف أن في الخطأ أحدهم: ما قول أو
من شيء عن كشفت لو يحصل وماذا الجانب، أماما رأسها

المحارما!! غير - أماما والكفين الوجه - غير جسدها

هسسذه مسسادة وتكون الناس، لضحاك النوادر سرد ومنها
مسسن آيسسات الحسنى.. أو أسماؤه تعالى.. أو الله دين النوادر
ذلك!! يحصل ما أكثر الكريم.. وما القرآن

ار أن ومنها فة مخلسوق إلسى يش صسفات مسن هسي بص
ه إنسسان عسن يقسال كسأن وحسده؛ تعالى الله وخصوصيات أن

تعسسترف لكنهسسا الشسسرعي، اللبسساس ترتسسدي ل امرأة بين فرق هناك 61
الشسسرعي الحجسساب بسسأن وتقر الهداية، وترجو آثمة، وبأنها بتقصيرها،

الحجسساب ترتسسدي ل امسسرأة وبيسسن والجمسسل، والفضسسل الكمسسل هسسو
مخطئسسة، أو آثمسسة بأنهسسا تعسسترف ول بتقصسسيرها تقر ل لكنها الشرعي،

الكمسسل بأنهسسا وتصسسفها الفاضسسحة ثيابهسسا علسسى تثنسسي بالمقابسسل وهسسي
الخسسرى بينمسسا تكفسسر، ل وهسسي عاصسسية فسسالولى الجمسسل، و والفضل

تكفر.
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فسسي مسسدون هسسو يفعل.. كما عما ُيسأل ل أو المساءلة، فوق
ل السسذي لن البسسواح؛ الكفسسر مسسن الطسسواغيت.. فهسسذا دساتير
ل{تعسسالى:  قسسال كمسسا وحده، تعالى الله هو يفعل عما ُيسأل
أأُل أعُل أعّما ُيْس ْف ُهْم أي أن} النبياء:  أو ُلو أأ تعسسالى: . وقسسال23ُيْس

أس{ ْي ِه أل ِل ْث ٌء أكِم أو أشْي ُه ُع أو أبِصيُر} الشورى:  الّسِمي ْل . 11ا

فسسي ول ذاتسسه فسسي شسسيء.. ل كمثلسسه ليس تعالى فالله
خصائص من بشيء المخلوق شبه وصفاته.. فمن خصائصه
كفر. فقد وتعالى سبحانه الخالق وصفات

الديمقراطيسسة، باسسسم الشخصسسية بالحرية القول ومنها
ً تتخسسذ أن فسسي الحرية كامل للمرأة يكون بحيث تزانيسسه خليل
ً يدخل مما ذلك أرادت.. وغير متى ًا دخول اسسستحلل في كلي

والموبقات!!  المنكرات من تعالى الله حرما ما

يمكسسن ل عصسسرية ضسسرورة الربسسا بسسأن القسسول ومنهسسا
حضسساري نظسساما للبنسسوك الربوي النظاما أن أو عنه، الستغناء

مسسن خيسسر هسسو القتصسسادية.. أو العصسسر حاجيسسات يسسواكب جيد
ومحاربسسة إلغسساء علسسى القسسائم السسسلمي القتصسسادي النظاما
الربا!!

القتصسسادي المجسسال فسسي لكن حق، دين السلما أن أو
الرأسمالي!!  النظاما أو الشتراكي النظاما يفضل

المثسسل النظسساما هسسو السسديمقراطي النظاما ُيقال: أن أو
بعسسض ذلسسك يسسردد للبشسسرية.. كمسسا يصسسلح السسذي والوحيسسد

الكفسسر مسسن أنسسه شسسك ل الجديد.. وهذا الدين بهذا المفتونين
البواح!

أو حقهسسا، المسسرأة يعسسط لم السلما يقال: أن أن ومنها
النظمسسة قسسوانين أن أو السسسلما، فسسي ُظلمسست قد المرأة أن

السلما!! من أكثر والبشرية المرأة أنصفت قد الوضعية

كسسالزنى، المحرمسات بعسض ِحل المرء يتمنى أن ومنها
يكسسن لسسم تعسسالى الله وغيرها.. وأن الخمر وشرب والسرقة،

حرمها!! قد

كالصسسلة، الشسسرعية الواجبسسات بعسسض إلغسساء يتمنسسى أو
يقسوما كسسان وإن ُشسسرعت، قد تكن لم والزكاة.. وأنها والحج،

بها. 
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سماي، عن حل أو ربي، عن أحدهم: حل قول وكذلك
!وتعالى! سبحانه الله السماء، في الذي عن يقصد كان إن

يعتقسسدون فيمسسا أحسسرار النسساس الله.. أو قال: يسعد أو
مشسسهور هسسو ايعينو" كما الله دينو على ويتدينون.. "وكلمين

الناس! من كثير ألسنة على ذلك

ربسسي.. أو عسسايف عليسسه.. أو اللسه يقسسدر ل قال: فلن أو
كسسذا، أفعسسل لن الرض إلى نزل الله أن لو ربي.. أو زهقتني

كذا!!  يكون لن أو

أعبسسد - أن لسسه حبسسه - لشسسدة فلن أمرنسسي قسسال: لسسو أو
أو السسلما بسترك أمرني لو لعبدتها.. أو والطواغيت الصناما
لطعته!! الصلة

حسسواجز علسسى والكثرة: مسسررت العدد يريد وهو قال أو
أو كسسثيرة حسسواجز على مررت أي الله؛ أشجار رأيت أو الله،
ًا رأيت عنسسده فلن اللسسه.. أو كعسسدد كثير عددها كثيرة أشجار
الناس!! من كثير ألسنة على شائع هو ربنا.. كما مال

ا فلن من ضجره قال: لشدة أو يسا أو اللسه، ابسن ما: ي
يحصل!! ما كثير الله.. وهذا

التكسسسب أجسسل مسسن الصسسلبان بسسبيع أوقسسال: أشسستغل
والعيش!!

ل السستي والصحف - بالجرائد يعلم - وهو دبره مسح أو
المراحيسسض فسسي بكسثرة ملحسسظ لليات.. وهذا ذكر من تخلو

الناس!! يدخلها التي العامة

ًا قال أو حسسراما  فلنوتعالى: سبحانه الله على معترض
العمر!! هذا في يموت أن الظلم من أو يموت، أن

فلن كسسان الجنسسسيات: لسسو مسسن لجنسية لبغضه قال أو
ًا السوري أو المصري ً نبي أو صدقته، ول به آمنت لما مرسل

ًا النبي كان لو ذلك!! به.. ونحو آمنت لما مصري

خلقك!! ما الله اجعل لمخاصمه: بدي قال أو

التعسسذيب تحت - وهو السجين يستغيث ذلك: أن ونحو
فل يرحمسسه أن تعسسالى بسسالله الجلد تعسسالى.. ويسسسأل - بسسالله
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يرحمسسه.. أن الحسساكم الطسساغوت بسسسيده يرحمسسه.. فيسسسأله
ُيمسك فيرحمه ذلسسك يحصل لسيده.. كما كرامة جلده عن و

والجلد بسسواح، كفسسر الظالمين.. وهذا الطواغيت سجون في
ًة. بعينه بها يكفر مباشر

- والمسرحيات والمسلسلت الفلما مشاهدة وكذلك
- المليئسسة واللعسسب التسسسلية أو الرضسسى أو القسسرار وجه على

إلسسى السسسماع ذلك ونحو بالدين، والطعن والستهزاء بالكفر
بالدين!! والتهكم بالكفر المحشوة الغاني

الشسستم - مسسن السسذكر - النفسسة والصسسور القسسوال فهسسذه
ًا تعتسسبر كلها والعتراض والستهانة، والستهزاء ًا كفسسر بواحسس

والسسسنة الكتاب أدلة تضافرت الملة.. قد من صاحبها تخرج
البحسث هسذا مطلسع فسي بعضسها ذكسر تقسدما ذلك.. وقد على

]62.[

ودنيساه، لسدينه السلمة ينشد امرٍئ كل على ينبغي لذا
لنفسسسه الحيطسسة كسسل يحطسساط أن الخرة، في النجاة ويرجو
لسه ُيطلسق أن والزلسل.. أو الكفسر مسن لسانه ويحفظ ودينه،

ّنه ل العنان.. وأن مسسن والحريسسة الديمقراطيسسة شسسعارات تغر
ول بسسالً، لها يلقي ل المرء يطلقها واحدة كلمة حوله.. فرب

ًا لها يحسب البسدين.. نسسأل أبسسد جهنسم نار في توبقه حساب
مجيب. سميع تعالى إنه الختاما، وحسن السلمة تعالى الله

خاتمة
أن وبيان اللسان، حفظ فيِ

لسانه من آَدم ابن هلكة
أها أيا{تعالى:  قال ّي أ

أن أ ِذي ّل ُنوا ا أم ُقوا آ ّت أه ا ّل ُلوا ال ُقو ً أو ْول أق
ًا ِديد ِلْح أس ُكْم ُيْص ُكْم أل أل أما ْع ْغِفسسْر أأ أي ُكسسْم أو ُكْم أل أب ُنسسو أمسسْن ُذ ِطسسِع أو ُي

أه ّل ألُه ال أرُسسسو ْد أو أقسس أز أف ًا أفسسا ْوز ًا} الحسسزاب:  أفسس ِظيمسس .71-70أع
ُقسسْل{تعسسالى:  وقسسال ِدي أو أبسسا ِع ُلسوا ِل ُقو ِتسسي أي ّل أي ا أسسسُن ِهسس ِإّن أأْح

أن أطا ْي ُغ الّشسس أز ْنسس ُهسسْم أي أن ْي أن ِإّن أب أطا ْي أن الّشسس أسسساِن أكسسا ْن ِْل ًا ِل ّو ُد أعسس

تكفيسسره قبسسل صسساحبها علسسى الحجسسة وقياما التنبيه يستلزما ما منها 62
الجهسسل أو الغفلسسة وجسسود احتمسسال بحسسسب يسسستلزما ل ومنهسسا بعينسسه،
نقسسول: ل العمسسوما وعلى الذكر، النفة الحالت من حالة لكل المعذر

انتفسساء مسسن التثبسست بعد إل المعين الشخص تكفير على القداما يجوز
التفصسسيل مسسن بشسسيء تناولناهسسا وقد شروطه، وتحقق التكفير موانع

شاء. من التكفير" فليراجعه في "قواعد كتابنا في
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ًا ِبين ْلِفسسُظ أما{تعالى:  . وقال53السراء: } ُم ْوٍل ِمسسْن أي ِإّل أقسس
ِه ْي أد ِقيٌب أل ّق:  أر ٌد}  ِتي .18أع

عليسه اللسه صسلى النسبي عسن صسح فقسد الحسديث وفي
ًا بها يرى ل بالكلمة ليتكلم الرجل قال: " إن أنه وسلم بأسسس
ًا سبعين بها يهوي ].63النار" [ في خريف

بالكلمة ليتكلم العبد  "إنوسلم: عليه الله صلى وقال
المشسسرق بيسسن ممسسا أبعسسد النسسار إلسسى بهسسا يسسزل فيها، يتبين ما

عليه. والمغرب" متفق

ليتكلسسم العبسسد  " إنوسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى وقسسال
فسسي بها يهوي بالً، لها يلقي ل تعالى الله سخط من بالكلمة

جهنم" البخاري.

ليتكلسسم الرجسسل  " إنوسسسلم: عليسسه اللسسه صسسلى وقسسال
يكتب بلغت، ما تبلغ أن يظن كان ما الله سخط من بالكلمة

]. 64يلقاه" [ يوما إلى سخطه بها الله

ًا.. بها يرى  " لوسلم: عليه الله صلى قوله فتأمل بأس
لسسم ذلك كل "، يظن كان بالً.. ما لها يلقي فيها.. ل يتبين ما

ًا يكن وهسسو السسسيئة، الكلمسسة بصسساحب الوعيد لحوق من مانع
غيسسر مسسن الفجسسار على العذار ساحة يوسع لمن رادع درس
دليل.  ول علم

بسسالً.. لهسسا يلقسسي أن دون من كلمته يلقي الذي هذا ثم
ًا بها يرى فيها.. ول يتبين ول يقصسسدون ل ممسسن أكيد فهو بأس
لسسم لسسديه الباطسسل القصسسد انتفسساء فسسإن ذلسسك الكفر.. ومع بها

جهنسسم نار في به تهوي كلمته أن شيء.. حيث في له يتشفع
ًا!! سبعين خريف

مسسا اللسسه رسول يا قال: قلت الله عبد بن سفيان وعن
عليسسه اللسسه صسسلى نفسه بلسان فأخذ علي؟ تخاف ما أخوف
]. 65قال: " هذا" [ ثم وسلم،

".1884الترمذي: "  سنن صحيح وغيره، الترمذي رواه 63
صسحيح، حسسن وقسال: حسسديث والترمسذي الموطأ، في مالك رواه 64

السلمي. المكتب ط الطالحين رياض
الصالحين. رياض صحيح، حسن حديث وقال الترمذي، رواه 65

)72(والجهاد التوحيد منبر



تنبيه الغافلين إلى حكم 
شاتم الله والدين

مسسا شسسر اللسسه وقسساه  "منوسلم: عليه الله صلى وقال
].66الجنة" [ دخل فخديه بين ما وشر لحييه، بين

رسسسول يسسا قال: قلت عنه الله رضي معاذ حديث ومن
وهل أمك فقال: " ثكلتك به؟ نتكلم بما لمؤاخذون إنا و الله

" ألسسسنتهم حصسسائد إل وجسسوههم علسسى النار في الناس يكب
]67.[

مسسا مؤمن في قال  " منوسلم: عليه الله صلى وقال
ممسسا بسسالمخرج يسسأتي حتى الخبال، ردغة في ُحبس فيه ليس

].68قال" [

فيه؟! ليس ما الله في يقول فيمن بالك فما

بسسالله يسسؤمن كسسان  " مسسنوسلم: عليه الله صلى وقال
ًا فليقل الخر واليوما عليه. ليصمت"متفق أو خير

قسسال: قلسست: يسسا عنسسه اللسسه رضسسي عامر بن عقبة وعن
لسسسانك، عليسسك قسسال: " أمسسسك النجسساة؟ مسسا اللسسه رسسسول

]. 69" [ خطيئتك على وابك بيتك، وليسعك

فسسإن آدما ابن أصبح  " إذاوسلم: عليه الله صلى وقال
- تقسسول: اتسسق وتخضسسع تذل - أي اللسان تكفر كلها العضاء

وإن اسسستقمنا، اسسستقمت فسسإن بسسك، نحسسن فإنمسسا فينسسا اللسسه
].70اعوججنا" [ اعوججت

ًا كسسان أنسه عنسسه اللسه رضي عباس أبن عن وروي قائمس
ًا والباب، الركن بين - لسسسانه بطسسرف - أي لسانه بثمرة آخذ
ًا قل يقول: ويحك وهو تسسسلم، شر عن أسكت أو تغنم، خير

قال: بلغني لسانك؟ يثمرة آخذ مالك عباس ابن له: يا وقيل
لسانه على منه بأحنق جسده من شيء على ليس العبد أن

القيامة. يوما

مسسن قال: ما عنه الله رضي مسعود بن الله عبد وعن
اللسان.  من السجن بطول أحق شيء

حسن. حديث وقال الترمذي، رواه 66
صحيح. حسن حديث وقال الترمذي رواه 67
".437الصحيحة: "  السلسلة وغيره، داوود أبو رواه 68
حسن. وقال: حديث الترمذي رواه 69
الترمذي. أخرجه 70
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مسسن أذنيسسك  أنصسسفعنسسه: اللسسه رضي الدرداء أبو وقال
ممسسا أكسسثر لتسسسمع واحسسد وفسسم أذنسسان لسسك جعلت فإنما فيك،
به. تتكلم

لسسه ابنة أتته خثيم بن الربيع أن ماعز بن بكر أبي وعن
بعسسض قسسال عليه أكثرت فلما ألعب؟ أبتاه! أذهب فقالت: يا

أنسسي اليسسوما علسسي يكتسسب قسسال: ل فذهبت، أمرتها لو جلسائه
تلعب! آمرها

أنه الصالحين: اعلم رياض في الله رحمه النووي قال
إل الكلما جميسسع عسسن لسسسانه يحفسسظ أن مكلسسف لكسسل ينبغسسي
ًا في وتركه الكلما استوى ومتى المصلحة، فيه ظهرت كلم

المبسساح الكلما ينجر قد لنه عنه المساك فالسنة المصلحة،
ل والسسسلمة العسسادة فسسي كسسثير وذلسسك مكسسروه، أو حراما إلى

شيء. اهس. يعادلها

وبعد: 

المسسوجزة، الرسسسالة هذه في إليه أنبه أن أردت ما هذا
ًا والبلد.. العبسساد بهسسا ينفسسع وأن القبسسول، تعالى الله من راجي
هدايسسة سسسبب تعسسالى اللسسه جنسسب فسسي فسسرط لمسسن تكون وأن

مجيب.  قريب سميع تعالى إنه ورشاد،

وصسسحبه آلسسه على المي النبي محمد على الله وصلى
وسلم. 

العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر

المنعم عبد بصير؛ أبو
 حليمة مصطفى
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