
 

على اطلعت(( 
المرفقة الرسالة

في كتبتم التي
القولية المكفرات
قرأتها . وقد والعملية

رسالة فألفيتها كلها
يحسن مفيدة قيمة

ونشرها طبعها

ُكْفِر مسألُة كانت لّما(( ال
بين والعمِل بالقوِل
وغلٍو ، وتفريٍط إفراٍط

ّيٍة ، وتقصيٍر وخارج
يكون أن أردُت ، وإرجاٍء

بين كالحسنِة الكتاب هذا
والفضيلِة ، السيئتين

والوسِط ، الرذيلتين بين
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الكتاب يدي بين

ولين ال سيد على والسلما والصلة العالمين رب لله الحمد
: بعد . أما والخرين

ُنسخا وأرسلت تقريبا سنة قبل الكتاب هذا من فرغُت كنت فقد

الماما مقدمتهم وفي العلم وطلب العلماء من لعدد منه

لبقية أرسلت - كما الله - يرحمه باز بن عبدالله بن عبدالعزيز

- : - بالسعودية والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة أعضاء

والشيخ الغديان الله عبد والشيخ الشيخ آل العزيز عبد الشيخ

محمد للشيخ نسخا أرسلت كما ، أبوزيد بكر والشيخ الفوزان صالح

عبد والشيخ جبرين بن الله عبد والشيخ ، العثيمين صالح بن

ملحظاتهم لخذ العلم وطلبة العلماء من وغيرهم البراك الرحمن

منهم وجاءتني الكتاب مع أكثرهم تجاوب وقد ، وتصويباتهم

ّلقَّ من فمنهم ، قوة الكتاب زادت وإضافاٌت تعليقاٌت على ع

عبر تعليقاته أرسل من ومنهم ، إلّي وأعادها نفسها النسخة

ًا تعليقاته مع أرسل من ومنهم ، الفاكس جهاز ، للكتاب تقريظ

، المسلمون به لينتفع بطبعه بالتعجيل منهم كثير نصحني وقد

ّني العزيز عبد الشيخ ملحظات تصلني حتى النتظار آثرت لك

بكثير الخذ بعد الكتاب صف أعدت الفترة هذه وفي ، الله يرحمه

ّدلة النسخة الشيخ إلى وأرسلت وصلتني التي الراء من ، المع

عليه ُيقرأ بأن أمر وأنه إليه وصل الكتاب أن ذلك بعد وعلمت

معه أنجز قد - أنه خيرا الله - جزاه عليه يقرأه كان من وأخبرني

إل هي وما ، ذلك على الله فحمدت ، به مسروٌر الشيَخ وأن الثلث

فسيح يسكنه أن الله أسأل الشيخ وفاة بنبأ ُصِعْقنا حتى أياما

مكتب عاما مدير من خطاٌب وصلني أسابيع ثلثة وبعد ثم ، جناته
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نفسه الكتاب ومعه للكتاب الشيخ تقريظ متضمنا العاما المفتي

. مطبعية لخطاء وتصويبات واحدا تعليقا وعليه

عليها اطلع التي والنسخة النسخة هذه بين الفرق
: الشيخ

خلل من والعملية القولية " المكفرات الكتاب عنوان )   كان1
أن يفيد بما العنوان تغيير الفضلء بعض " فاقترح العلماء أقوال

الملة من الُمخِرجة والعمال القوال ، بالمكفرات المقصود
" التوسُط        العنوان فجعلت الذنوب مكفرات وليست

ُد ُكفَر أن في والقتصا ." العتقاِد أو العمِل أو بالقول يكون ال

المقطوع من ) : فإنه11(ص قولي من المقدمة في )   زيادة2
 …الخيرة الونة في ترددت وقد ) : هذا13(ص قولي إلى … به

معتقد بتقرير البدء يحسن أنه علّي أشار من بقول أخذا وذلك
في الخوض قبل والكفر اليمان في والجماعة السنة أهل

. المسألة

:وقال قوله مفلح) من (ابن الفروع صاحب كلما من )   حذفت3
. الشيخ أشار كما آخره إلى … الترغيب في

ّله الدسوقي كلما )   حذفت4 . الشيخ أشار كما ك

أنه رغم الدسوقي كلما ) مكان99(ص بلبان ابن كلما )  أضفت5
ترتيب على للحفاظ لكن موضعه هذا ليس الزمني الترتيب حسب

. الصفحات

. البجيرمي كلما على الله رحمه للشيخ ) تعليقا97(ص ) أضفت6

وأقره الشيخ على قرئ فقد الكتاب في ما فكّل ذلك عدا ما أما
 ، عليه وأثنى
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. الصالحات تتم بنعمته الذي لله والحمد

. المؤلف
. هـ23/2/1420 في َرّرُح

: العاما المفتي مكتب خطاب

 السعودية العربية المملكة

 والفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة

 العاما المفتي مكتب

السقاف القادر عبد بن علوي الشيخ فضيلة المكرما الخأ حضرة

. آمين رضاه فيه لما الله وفقه

. بعد أما وبركاته الله ورحمة عليكم سلما

العاما المفتي الوالد سماحة إلى الموجهة رسالتك إلى فإشارة

 –الله رحمه – باز بن العزيز عبد الشيخ السعودية العربية للمملكة

من والعملية القولية المكفرات المسمى كتابك بها المشفوع

. العلماء أقوال خلل

حياته في سماحته على وكتابك رسالتك عرض تم قد أنه أفيدك

المؤرخأ الكريم كتابكم وصلني ( فقد نصه ما لكم جوابا أملى وقد

الرسالة على واطلعت والتوفيقَّ الهدى بحبل الله . وصلكم بدون

قرأتها . وقد والعملية القولية المكفرات في كتبتم التي المرفقة
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ليستفيد ونشرها طبعها يحسن مفيدة قيمة رسالة فألفيتها كلها

الفروع صاحب عن نقلتم ما بعض حذف بعد المسلمون منها

نقلتم ما . وحذف آخره إلى الترغيب في وقال قوله من ابتداء

وأسأل الحاطة ) فأرجو اللبس من فيه لما كله الدسوقي عن

. كريم جواد إنه والتوفيقَّ العون لكم الله

. وبركاته ورحمة عليكم والسلما

المملكة عاما مفتي مكتب عاما مدير

. الحكمي حافظ بن الله د/ عبد
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الرحيم الرحمن الله بسم

مقدمة

َد إّن ُده للِه الحم ُنه نحم ُذ ونستغفُره، ونستعي من بالله ونعو
وَمن له، ُمِضّل فل الله يهدِه َمن أعمالنا، وسيئاِت أنفسنا ُشرور
ُد له، هادَي فل ُيضلل ّ وأشه ّ إله أل له شريك ل وحده الله إل

ًا أّن وأشهد ُده محّمد ُله؛ عب بعد: أّما ورسو
اليماَن أّن والجماعِة السنِة أهل عند به المقطوع من فإنه

: يقولون وتارة بالمعصية، وينقص بالطاعة يزيد 1 وعمٌل قوٌل
ٌد (الجوارح) ، بالركان وعمٌل ، باللسان : قوٌل اليمان واعتقا
ّيٌة وعمٌل : قوٌل يقولون وتارة (القلب)، بالَجنان ِن عباراٌت ولهم ، و

الصحابة إجماَع واحٍد غيُر حكى معناها،وقد في هذه عن تختلف ل
2 الشافعي هؤلء ذلك،ومن على والمحدثين والفقهاء والتابعين

عن يميزهم مما هذا أصبح . بل وغيرهم 4 عبدالبر وابن 3 والبغوي
البدع. أهل

ّنه كما ما والعماِل القواِل من أّن عندهم به المقطوِع من أ
على الجماع واحٍد غيُر حكى وقد ، الملة من ُيخرج أكبر كفٌر هو
ِله اللِه سّب أّن : الماما هؤلء ومن ، الملة من مخرج كفٌر ورسو

بعض . فظّن وغيرهما 5 سحنون بن ومحمد راهوية بن إسحاق
الله سّب وأّن السلما من صاحبه يخرج ل العملّي الكفَر أّن الناس

السنة أهل عليه ما خلف وهذا ، 6 ذلك من مستثنى ورسوله

والجوارح       . -   1 القلب وعمل ، واللسان القلب قول
2   - ) " ص     " اليمان كتاب في تيمية ابن كتاب) :       292قال في عنه الله رضى الشافعى قال

ومن      …        بعدهم من والتابعين الصحابة من الجماع وكان الصلة فى النية باب فى الما
.           : بالخر  إل الثلث من واحد يجزئ ل ونية وعمل قول اليمان يقولون أدركناهم

هنا :            . من ُيستدرك فل المطبوع الما كتاب في النقل هذا يرد لم قلت
3   - ) " ص  "  السنة شرح في علماء      ( ) : 38قال من بعدهم فمن والتابعون الصحابة اتفقت

وعقيدة      … :      … وعمل قول اليمان إن وقالوا اليمان، من العمال أن على  )السنة
التمهيد   ( -   4 في ول) :           9/28قال ، وعمل قول اليمان أّن على والحديث الفقه أهل أجمع

… ّية   بن إل عمل
5   - . الكتاب      هذا من عنهم النقولت انظر
ال        -   6 في والفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة التالي  : ؤالس) 2/34سعودية (سئلت (ال

ما               إلّ ّلة الِم من َبه صاح يخِرُج ل العملّي والكفر ًا عملي ًا كفر ًا كافر الّصلة تارَك اعتبارهم
؟               الستثناء وجه وما مستثنًى الصلة تارك فهل شابهه وما تعالى الله سّب من َنْوه استث

من             فأجابت :  يخرج بعضه بل ، السلما ّلة م من يخرج ل عملّي كفٍر كّل ليس
السلما  ّلة   . )م
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يكون الكفَر أّن على الجماع واحٍد غيُر حكى والجماعة. بل
:  هؤلء ومن ، العتقاِد أو الفعِل أو بالقوِل
عبدالله والشيخ 8 الشيخ آل سليمان والشيخ 7 حزما ابن العلّمة

الستثناء دعوى فسقطت ، 10  ابراهيم بن محمد والشيخ 9 أبابطين
أو قوٍل أي وبين رسوله أو الله سّب بين فّرق ومن ، لله والحمد

ٍم السجود أو الله لغير كالذبح كفر أنه المسلمون أجمع عمٍل لصن
ًا المسألة في َأّن ظاٌن يظّن . فل الدليل فعليه ذلك نحو أو خلف

ٌد يستطيع ل إذ ، والجتهاد الخلف مسائل من المسألة يجعل أح
ذلك خلف والجماعة السنة أهل علماء من واحٍد عن يحكي َأْن

ّتَة . الب
ّددت وقد هذا ّتكفير مسألة الخيرة الونة في تر بالقول ال
ّنه بعُضهم وزعم والعمل، ّ يكُفر ل أ من أّما الكفر، اعتقد من إل

هو الكفر إذ يكفر؛ فل صراحًة كفٌر هو ما عمل أو به تلّفظ
ّلين ـ، المذموما المرجئة مذهب هو وهذا ـ فقط العتقاد مستد
كفر الول وأّن واعتقادّي، عملّي إلى الكفر العلماء بعض بتقسيم

يعنيه الذي العملّي الكفر بين تفريقٍَّ دون أكبُر، كفٌر والثاني أصغُر
.  المكّفرة العمال أو بالعمل والكفر العلماء

) العدد            ، الكويتية الفرقان مجلة في كما باز بن عبدالعزيز الشيخ لغيِر ( ) : 94وقال ّذبُح ال
     ، الله لغير والّسجود ، الله          الله لغير ّلى ص لو وهكذا ّلة، الم من ُمخرٌج عملّي كفٌر

أكبر          ًا ّي عمل ًا كفر يكفر ّنه فإ ، سبحانه لغيره سجد إذا-   –  أو وهكذا بالله والعياذ
عند                  أكبر عملّي كفٌر ذلك فإّن ، ورسوله بالله استهزأ أو ، الّرسول سّب أو ، ّدين ال سّب

والجماعة     ّنة الّس أهل 0) جميع
) " ص      "   النشورة السنة أعلما في الحكمي حافظ الشيخ قال نعّرف   () 182لذا لم نحن

ولم            َد العتقا يستلزما لم الذي المحض بالعملّي بل ًا، مطلق بالعملّي الصغر الكفر
َله     عم ول القلِب قوَل  . )يناقض

7   - ) " الِفَصل  " في ول    :        ( ) : 3/245قال ًا حاكي ول ، ًا شاهد ول ًا قارئ ل الكفر أظهر من بقي
له      الكفر وجوب على ًا الّمة مكره رسول       بإجماع وبحكم الكفر بحكم له الحكم على

كافٌر                 ّنه ِإ الكفر كلمة قال من على القرآن وبنّص ، بذلك وسلم عليه الله صلى 0) الله
8   - )" ص  " الدلئل في يكفر          .( ): 30قال ّنه َأ هاِزلً بالكفر ّلم تك من َأّن على العلماء أجمع

…! ؟           ّدنيا ال في ًا وطمع ًا خوف الكفَر أظهر بمن  )فكيف
9  - ) " والمسائل   "   الرسائل مجموعة في كما َد    ( ) : 1/659قال بع يكفر الذي هو والمرتّد

ويصوما               ويصلي بالّشهادتين يتلّفظ ذلك قبل وهو شّك أو فعٍل أو اعتقاٍد أو ٍما بكل إسلمه
ول               ويصوما ويصلي بالّشهادتين ّلم يتك كونه مع ًا ّد مرت صار ذكروه مما ٍء بشي أتى فإذا ،

من              ّلة بالد ظاهٌر وهذا ، ّدة بالّر عليه الحكم عن وصومه وصلته بالّشهادتين ّلمه تك يمنعه
والجماع    ّنة والّس .)الكتاِب

ص     ( -  10 الشبهات لكشف شرحه في إجماع     ( ) : 102قال الباب هذا في المذكور فهذا
قوٍل                أو واحد عمٍل أو واحد اعتقاٍد لجل الشهادتان، معه ولو الملة من يخرج أنه منهم

فيه         يختلفون ل العلم أهل بإجماع يكفي .)واحد،
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ً عمل لو المرء أّن وهي أخرى شبهة نشأت هنا ومن عمل
ًا ّي ٍم كالّسجود ، كفر ً قال أو ، صليٍب أو لصن ًا قول ّي َكَسّب كفر الله ،

ّنه دنيوٍي غرٍض أو لشهوٍة الله بآيات استهزأ أو ورسوله، ل فإ
ّدوا ؛ يعتقد لم ما يكُفر ًا ذلك فع ّتكفير موانع من مانع والذي ، ال
(:  أربعة التكفير موانع أّن والجماعة السنة أهل علماء عليه

) والكراه الشبهة، أو والتأويل والخطأ، الجهل،
ً كفٍر في وقع فمن ً أو عمل ّين الحجة عليه أقيمت ثم قول ُب أّن له و
ًا فعله على فأَصّر الملة من يُخرج كفٌر هذا ْكَرٍه غير طائع ، ُم

ًا ّنه متأّوٍل ول مخطىٍء غير متعّمد لذلك الدافع كان ولو يكفر فإ
وعليه الحقَّ أهل عليه ما وهذا دنيوّي، غرٍض أّي أو الشهوة
.  الله شاء إن الساعة قياما إلى ظاهرين

العلماء، لبعض محتملٍة بأقواٍل يستشهد بعَضهم رأيُت ولما
ْطُت لي . فتحصل المسألة هذه في أقوالهم من جملٍة لجمع نش

كما الجماع بعضهم نقل عالم، مئِة من لكثر القوال مئات منها
تقدما. 

 

ّد وهنا ّلقَّ أموٍر توضيِح من لب الكتاب: بمنهج تتع
ُتها التي العلماِء أقواِل : مجَمل أولً تنحصر جمع

: عبـاراٍت خمس في
ّيدوه . فلم الفعل أو بالقول يكون الكفَر  - أّن1 بالعتقـاِد يق

11 .

. فغايروا العتقاد أو الفعل أو بالقول يكون الكفَر  - أّن2
. 12 بينها

سحنون  :               -   11 بن محمد ، راهويه بن إسحاق ، الشافعّي ، عمر ابن مولى نافع هؤلء ومن
                ، البّر عبد ابن ، الجّصاص ، البربهارّي ، الشعرّي الحسن أبو ، الطبرّي جرير ابن ،
صاحب               الفرغان ، الكاسانّي ، الرازّي ، العربّي ابن ، الهّراسّي إلكيا ، ،البزدوّي الجوينّي

ابن                 ، مفلح ابن ، ّيم الق ابن ، القرافّي ، القرطبّي ، الجوزّي ابن ، قاضيخان فتاوى
              ، الحموّي ، المرداوّي ، العسقلنّي حجر ابن ، البزازية الفتاوى صاحب البزاز ، رجب

الشنقيطي          ، الحكمّي ، رضا رشيد ، الشوكانّي ، العدوّي
بن  :                -  12 خليل ، السبكّي ، الوردي ، الحاجب ابن ، قدامة ابن ، شاس ابن هؤلء ومن

ابن                ، الرّصاع ، القفهسّي ، ّلي المح ، الطرابلسّي ، فرحون ابن ، العثمانّي ، إسحاق
                ، يوسف بن مرعّي ، المناوّي ، المليبارّي ، النّجار ابن ، النصارّي ّيا زكر ، الغزّي قاسم
               ، الشيخ آل حسن بن عبدالرحمن ، الدسوقّي ، البجيرمّي ، غريب بن محمد ، البهوتّي

                 ، للفتاء الدائمة اللجنة ، سعدّي ابن ، ضويان ابن ، عيسى بن أحمد ، القنوجّي ، البكرّي
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َتَقد لم ولو الفعل أو بالقول يكون الكفَر  - أّن3 فنّصوا ، ُيْع
ِما على ّيِة عد .13 العتقاد شرط

حظوِظ من لحّظ ولو والفعل بالقول يكون الكفَر أّن  ـ4
ّدنيـا . 14 ال

ٌد  ـ5 ّية على إنكاٌر أو ردو يشترطوَن الذين والمرجئة الجهم
. 15 الستحلل أو العتقاد

ّداها أن يجد العبارات هذه تأّمل ومن ٌد مؤ بعُضها كان وإْن واح
. المقصود بيان في بعٍض من أصرح

ًا ْلُت ثاني من المذاهب فقهاء بعض أقوال : نق
ّية الشاعرة ٌء خالطهم مّمن والماتريد من شي

علماء قدوتنا كان وإن الستشهاد في أبلغ ذلك لّن الرجاء
ّنة . وعمٌل قوٌل اليمان بأن القائلين الّس

ًا ْبُت ثالث ّت َء : ر ِتهم حسب على العلما َيا ، َوَف
َء ِتهم حسب على منهم والحيا َد . ول

زيد   . أبو بكر
13   -                 :  ، النووّي ، مازه ابن ، عياض القاضي ، حزما ابن ، السمرقندّي ، ثور أبو هؤلء ومن

الزركشّي               ، التفتازانّي ، الدهلوّي الندربتي ، المحبوبّي ، البخارّي الدين علء ، ّية تيم ابن
منل                 ، الحاج أمير ابن ، القفهسّي ، السيوطّي المنهاجّي ، الهّماما ابن ، الوزير ابن ،

                ، داماد زاده ، القليوبّي ، الشربينّي الخطيب ، الهيتمّي ، نجيم ابن ، عميرة ، خسرو
                ، الرحيبانّي ، الشرقاوّي ، الوّهاب عبد بن محمد ، الجمل ، الصنعانّي ، المقبلّي ، الكفوّي

بن                   حمد ، عليش ، أبابطين ، البيجورّي ، عابدين ابن ، الوّهاب عبد بن محمد بن الله عبد
                ، عثيمين ابن ، إبراهيم بن محمد ، الكشميرّي ، اللوسّي ، القاسمّي الدين جمال ، عتيقَّ

ّية            . الكويت ّية الفقه الموسوعة ، زيد أبو بكر ، الفوزان ، جبرين ابن
ألفاظهم   : من له                و اعتقاٍد غير من ، له معتقٍد ول ، يعتقد لم وإن ، يعتقد لم ولو

 ..      ( )  (  )       ، أو عناد أو اعتقاد عن قاله صدر فرق ل سواء ، يعتقدوه لم أو اعتقدوه ،وسواء
قلبه                  كان وإن ، قلبه في ما ينفعه ول ، اعتقاده عن ذاهلً كان أو يعتقد كان سواء

         ( ) ( على      ( ّدة الّر مبنى أن قال من على الرّد ، ًا مازح ًا لعب هازلً أو ًا ّد جا ، باليمان ًا مطمئن
اللفاظ         .      . من ذلك غـير إلى يعتقد حتى يكفر ل قال من على الرّد العتقاد،

14  -              :   ، المقبلّي ، المغربّي عبدالرحمن بن محمد ، كثير ابن ، ّية تيم ابن بذلك صّرح وممن
بن                 محّمد ، عتيقَّ بن حمد ، الشيخ آل عبدالله بن سليمان ، الوّهاب عبد بن محّمد

الفوزان   .  ، إبراهيم
ألفاظهم  : بسبب             ومن ل ّدنيا ال إيثار بسبب ، الخرة على الّدنيا حّب سببه كان وإن

لغير                   أو ، لحد مدارة ، مال نقِص من ًا خوف ، ّتجارة ال أجل من ، ّدنيا ال في ًا ،طمع العقيدة
سببه                  ، أهله أو بلده أو ماله أجل من الّدنيا، حظوظ من ًا ّظ ح سببه ، الغراض من ذلك

اللفاظ  .      . من ذلك غير إلى الشهوة قوة
15  -                 :  ، ّية تيم ابن حزما، ابن ، حنبل بن أحمد ، الحميدّي ، الشافعّي ، عيينة ابن هؤلء ومن

الفوزان .
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:  منهم فكان
مولى : نافع أمثال الولى القرون من أعلمٌا  – أئمٌة1

وأبو ، وإسحاق ، والحميدّي والشافعّي، ، عيينة وابن ، عمر ابن
، الطبرّي جرير وابن ، سحنون بن ومحمد ، حنبل بن وأحمد ثور،
. والبربهاري الشعرّي، الحسن وأبو

ْدُت مفّسرون  – ومنهم2 لبعض تفسيرهم عند كلَمهم أور
ِكيا ، : الجّصاص اليات. مثل و ، العربي ،وابن الهّراسي وإل

، والقاسمي ، كثير وابن ، والقرطبي ، الجوزي وابن ، الّرازي
. واللوسي

ُء  – ومنهم3 (الظاهري) ، حزما : كابن مجتهدون علما
ّية وابن (الشافعّي) ، والنووّي (المالكّي) ، البّر عبد وابن تيم

ّيم وابن (الحنبلّي) ، حجر وابن ، الوزير وابن (الحنبلّي) ، الق
، والشوكانّي ، والصنعانّي ، والمقبلّي (الشافعّي) ، العسقلنّي

ّديقَّ . خان وِص

ُء  – ومنهم4 شيء من منهم كثيٌر يسلم ل مذاهٍب فقها
. الرجـاِء من

ّية فمن ، والكاسانّي ، والبزدوّي ، : السمرقندّي الحنف
وابن ، ، الحاج أمير وابن ، الُهماما وابن ، والبّزاز ، مازه وابن

. . وغيرهم عابدين وابن ، والكَفوّي نجيم،

ّية ومن وابن ، شاس وابن ، ِعياض : القاضي المالك
، الرّصاع قاسم ،وابن إسحاق بن وخليل ، والقرافّي الحاجب،
وغيرهم ، عليش والشيخ ، والدسوقّي ، بالدردير الشهير والَعدوّي

. والقرطبّي العربي كابن المفّسرين من تقدما مّمن

ّية ومن ، والّسبكّي ، الُجَوينّي الحرمين :إماما الشافع
ّيا ، الَغّزّي قاسم بن ومحمد ، المحلّي الدين وجلل النصارّي وزكر

َتمّي حجر وابن ، وعميرة ، ، والقليوبّي ، والشربينّي ، الهي
، والشرقاوّي ، والبجيرمّي ، بالجمل المشهور والُعجيلّي

. . وغـيرهم والبـكرّي ، والبيجورّي

، رجب وابن ، مفلح وابن ، ُقدامة : ابن الحنابلة ومن
، والرحيبانّي ، والبهوتّي ، والكرمّي ، النجار وابن ، والمرداوي

. وغيرهم ، ضويان وابن
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ّدعوة علماء من طائفة  – ومنهم5 ّية ال كالماما : النجد
الله عبد بن سليمان وحفيداه الله عبد وابنه الوهاب عبد بن محّمد
بن وحمد ، وأبابطين ، غريب بن محمد و ، حسن بن الّرحمن وعبد
. عيسى بن وأحمد ، عتيقَّ

ورشيد ، الكشميرّي شاه : كـأنور معاِصرون  – ومنهم6
. والشنقيطّي ، إبراهيم بن ومحمد ، والحكمّي والسعدّي، ، رضا
والفوزان، ، جبرين وابن ، عثيمين وابن ، باز : ابن الحياء ومن
. أبوزيـد وبكر

: ُذكر من غير السعودية في الدائمة اللجنة أعضاء ومن
قعود. ،وابن الشيخ وآل ، العفيفي

ًا:آثرت هو كما عنهم نقلت من كلما أبقي أن رابع
ّلقَّ ولم . وجلئه كلمهم لوضوح وذلك يسيرٍة تعليقاٍت إل عليه أع

ًا ّلقَّ العلماِء كلما أنقل : لم خامس بتكفيِر المتع
ًا ، الحديث أصحاب جمهور وهم ، الّصلة تارِك ّنها علم أقواٌل أ
ٌة ًا كثير َلف كتب في مبثوثٌة جد ّنها وذلك ؛ الّس اختلف مسألة َل
.  16 الحديث أصحاب فيها

الذين الحديث أصحاب َأّن وهي ، مهّمٌة مسألٌة هاهنا ولكن
َة َأّن يعنون ل ؛ الّصلة تارَك يكّفروا لم يكّفر ل والعمل عمٌل الّصل

َثٌة فهذه ، تكذيٍب أو استحلٍل أو اعتقاٍد بغير فاعله أو تاركه َلْو
ّيٌة : قالوا المروزّي عنهم نَقَل كما . بل منها حاشاهم إرجائ
ْكفار في جاءت التي الخبار ِل التي الخبار نظير الّصلة بترك ا
ْكفار في جاءت ِل ّذنوب بسائر ا  ال
ّتعارض ظاهرها التي الدلة إلى نظروا فهم بينها فجمعوا ال

ْكفار عدما ورّجحوا ّ والّزكاة الّصوما كتارك الّصلة تارك ِإ إذا ،إل
ًا تركها ًء أو ُجحود ًا. ولم أو ِإبا ْنَقل استنكاف َأّن منهم أحٍد عن ُي

16  - ) " الصلة       "   قدر تعظيم في المروزّي نصر بن محمد الماما ذكرنا( ) : 936-2/925قال
من               إياه وإخراجه ، تاركها إكفار في وسلم عليه الله صلى النبي عن المروية الخبار

مثل                 عنهم الله رضي الصحابة عن جاءنا ثم ، إقامتها من امتنع من قتال وإباحة ، ّلة الم
ما         .          تأويل في ذلك بعد العلم أهل اختلف ثم ذلك خلف منهم أحد عن يجئنا ولم ، ذلك

تاركها،                إكفار في عنهم الله رضي الصحابة عن ثم وسلم عليه الله صلى النبي عن روي
قد       . -     -  :  وقال الول الفريقَّ مقالة أورد ثم إقامتها من امتنع من على القتل وإيجاب

وهذا                ، به احتّجوا ما جملة وحكينا ، ًا متعّمد الصلة تارك أكفروا الذين هؤلء مقالة حكينا
أن    .          فأبوا الحديث، أصحاب من أخرى جماعة خالفتهم وقد الحديث أهل جمهور مذهب

فحينئٍذ              ومعاندة ًا واستنكاف ًا واستكبار ًء إبا أو ًا جحود يتركها أن إل ، الصلة تارك يكّفروا
           :   . ، رمضان وصياما ، الّزكاة عن الفرائض سائر كتارك الصلة تارك بعضهم وقال يكّفر
في.  :             جاءت التي الخبار نظير الصلة بترك الكفار في جاءت التي الخبار وقالوا والحّج

الذنوب    بسائر 0)الكفار
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ًا وليست عمل الّصلة ّنهم ! كما العمل تارَك يكُفُر ول اعتقاد لم َأ
ّدوا ّلذين الخوارج بمثابة تاركها يكّفر من يع ّذنوب يكّفروَن ا ، بال
ّلة من يخرج قد العمل تارّك َأّن منهم إقراٌر وهذا لم لكن ، الم

ْأِن في ذلك عندهم يترّجْح الّصلة. تارك ش
ًا ْلُت الذين المذاهب فقهاء من : هناك سادس نق

 لكن العمل أو بالقول كّفر مّمن عنهم
ّلل على - تدّل الّسلف من ُتْعهد لم بعباراٍت ذلك ع

ّثرهم ًا ليس الفعل : هذا كقولهم – بالمرجئة تأ ّنه كفر يدّل لك
يكفر : لم . وكقولهم 17 الكفر     على علمة أو ، الكفر على

، التصديقَّ لعدما أو للتكذيب، أو ، 18 للستخفاف َكَفَر لكن بالعمل
ًا ليس العمل هذا أن أو ّنه كفر ما أو العتقاد عدما على دليٌل لك

ّد . وقد ذلك شابه ًا حزما ابن عليهم ر ّد ًا ر ّي السلما شيخ وكذا 19 قو
ّية ابن ِكُل وقد 20 وافقه من و للَجْهم ذلك ونسب تيم على ُيْش

َلت العلماء لبعض صدرت عبارات البعض ّل ْكفير ع ّت ْكذيب ال ّت أو 21 بال
ّنها أو 22 الرادة َتلزمة َأ ٌق ، 23 العتقادّي للكفر ُمْس من بين َفَفْر
ليس هذا يقول من وبين ، لكذا كفٌر القول أو العمل هذا يقول
ًا ّنه كفر ُله الكفر يثبت فالّول الكفر على علمٌة أو دليٌل لك ّل ويع

ِبُت الكفر ينفي والخر ْث ُي َله و َته أو دلي . علم

هذا           :   -  17 وإلى فقال المرجئة من المريسّي لبشر الشهرستانّي الرأي هذا نسب قد و
قال       :  المريسّي وبشر الرواندّى ابن ميل واللسان    ( المذهب بالقلب ّتصديقَّ ال هو اليمان

في             بكفر ليس والصنم والقمر للشمس والسجود ، والنكار الجحود هو والكفر ًا جميع
الكفر     علمة ولكنه " ( 0) نفسه والنحل : "  الملل ط)   . 1/144انظر المعرفة هـ  .1404دار

18  -    " الحسن         " أبو و الملل في الشهرستانّي ، المرجئـه إلى الرأي هذا نسب وقد
: (  ) :    .    " العاشرة  " الفرقة الحسن أبو قال السلما شيخ وأقره المقالت في الشعرّي

لطمه      …    :      أو ًا نبي قتل من يقول معاذ أبو وكان التومني معاذ أبي أصحاب المرجئة من
له             والبغض والعداوة الستخفاف أجل من ولكن كفر ّلطمة ال أجل من وليس انظر . )كفر

) " الفتاوى: "  )7/547مجموع
الكتاب      . -  19 هذا من عنه النقولت انظر
20  - ) " ص   " اليمان كتاب في ّد)          384قـال ش من تكفير في أحمد الماما كلما نقل أن بعد

قلت      … :  :  الخ للصليب ّلى وص ، وسطه في أحسن      ( الزنار من أحمد الماما ذكره الذي هذا
                  ، عنه َد َمِحي ل اللزاما وهذا ، بعضها غيُره يقول جملً ذلك في جمع ، عليهم به ُتّج اْح ما
ما              :    فعل لو وقالوا ، التزموه لزما ّنه أ وافقه من و جهم مثل ّلمهم متك عرف لما ولهذا

الكفر                على دليلً يكون لكن ، الباطن في ًا كافر بذلك يكن لم الظاهرة الفعال من فعل
الدنيـا    أحكاما 0)في

الطبري     . -  21 جرير ابن كلما انظر
الشعري     . -  22 الحسن أبي كلما انظر
الحكمي    . -  23 حافظ كلما انظر
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ًا ُء : سيلحظ سابع العبارات بعض َأّن القاري
ٌة والجمل ّنقولت في وخاّصًة ، متشابهٌة أو مكّرر عن ال

ًا تكون َأْن ِإّما الكتب بعض َلّن وذلك المذاهب فقهاء أو اختصار
ًا المذاهب فقهاء عن والمعروُف ، أخرى كتٍب على حاشيًة أو شرح
ّنهم ًا بعضهم عن ينقلون َأ ّنما ، كثير ِإ ْدُت و ّتأكيد ذلك أور َأّن على لل

ّتكفير ُد المذهُب هو والعمِل بالقوِل ال المذاهب أتباع عند المعتم
.  الربعة

ًا: هذا ًا ليس الكتاب ثامن ّد ُبهات على ر المرجئة ُش
ّد شبهاتهم حصر يقتضي فهذا ، ْيِن عليها والر َي الكتاب – بالَوْح

ّنة ّتابعين الّصحابة أقوال ذكر ثم – والس العلماء من تبعهم ومن وال
ّنه ّد . لك ّتكفير بحصر القوَل للّسلف ينسب من على ر في ال

َأّن فقط العتقاد ْدُت العلماء، سائر قول هذا و ّيَن َأْن فأر َب َد ُأ هذا ُبْع
ّد . أّما الّصواب عن الّزعم ُكفيناه فقد وشبهاتهم المرجئة على الّر

ّيمٌة ورسائُل كتٌب الخيرِة الّسنوات في ظهرت وقد ، قروٍن منذ ق
ّتوحيد نواقض عن ّية اليمان ونواقض ، ال ّية العتقاد والقول

ّية ّتكفير ، والعمل يمكن والمرجئة الرجاء عن وكتٍب ، وضوابطه وال
عليها. الّردود و شبهاتهم معرفَة أراد لمن إليها الرجوع

ًا ّنقولت هذه كانت : وحيث تاسع مسألَة تعالج ال
ْكفير ّت أهل عليه لما مغايرة جهة من والفعل بالقول ال

ّنني إل ، الرجاء ّبه َأْن ُأحّب َأ َن ّتكفير ََأّن إلى ُأ له شرعّي حكم ال
ّد فل ، مراعاتها ينبغي التي وضوابطه حدوده الحّجِة قياما من ب
ْأويل كالجهل الموانع وانتفاء الّشروط وتَحّققَّ ّت والخطأ وال

ّنه كما ، والكراه ّد َأ ّتْفريقَّ من لب أو القول : هذا تقول ّأْن بين ال
ٌة أو كفٌر الفعل ّد ّتكفير وبين ، ِر َأْن المطلقَّ ال فعل : من تقول ك

ّد أو فهوكافٌر كذا َت ّين تكفير وبين ، ُمر .  كافٌر : فلٌن فتقول الُمَع
ّية ابن السلما شيخ هذا بسط وقد كتبهم في وغيره 24 تيم

. فلتراجع
ّذَر َأْن ُأحّب كما ّلة وشبِهِه الرجاء فتنة في الوقوع من ُأح الّضا
ّيئة آثاره لخطورة . المسلمين و السلما على الّس

ًا ّد وأخير ّدمة هذه َأْختم َأْن أو أبا عبدالله للعلّمة بكلمات المق
: الله رحمه قال ، بها ينفع الله لعل بطين

بقوله  : -  24 القول     :        (وذلك فيطلقَّ ًا، كفر يكون قد القول أّن ذلك في المر وحقيقة
يحكم                ل قاله الذي ّين المع الشخص لكن كافر فهو كذا قال من ويقال ، صاحبه بتكفير

تاركها        يكفر التي الحّجة عليه تقوما حتى " (  . )بكفره الفتاوى "  مجموع ) .23/345انظر



86
ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ّين((  ّنه وعلم لنفسه نصح من على يتع قال عّما مسئوٌل َأ
ّد َأْن وفعله وقوله اعتقاده على وُمحاَسٌب ًا لذلك ُيِع ويخلع ، جواب

َد ويخلص والتعّصب الجهل ثوبي الله قال ، الحقَّّ طلب في القص
ّنَما ُقْل  {: تعالى ُكْم ِإ ُظ َدٍة َأِع ّلِه َتُقوُموا َأْن ِبَواِح َنى ِل ْث َدى َم َوُفَرا

َتَفّك ُثّم ّنه وليعلم  ،25} َت ّلصه ل َأ ّتباع إل يخ ّنة الله كتاب ا ّيه وس ، نب
ِبُعوا { : تعالى الله قال ّت ْنِزَل َما ا ُكْم ُأ ْي َل ُكْم ِمْن ِإ ّب ِبُعوا َول َر ّت ِمْن َت
ِنِه َء ُدو َيا ِل ً َأْو ِليل ّكُروَن َما َق َذ َتاٌب{ :  تعالى وقال 26} َت ُه ِك َنا ْل َأنَز

ْيَك َل َباَرٌك ِإ ّبُروا ُم ّد َي ِتِه ِل َيا ّكَر آ َذ َت َي ِل ُلوا َو َباِب ُأْو ْل قد كان ولما 27} ال
ّنه وقضائه الله علم في سبقَّ ُلّمة بين الختلف سيقع َأ َأَمرهم ا

ّد التنازع عند عليهم وأوَجَب ّنة كتابه إلى الر ّيه وس : تعالى قال ، نب
 }ِإْن ُتْم َف َناَزْع ُه َشْيٍء ِفي َت ّدو َلى َفُر ّلِه ِإ ُتْم ِإْن َوالّرُسوِل ال ُكن

ُنوَن ّلِه ُتْؤِم ِما ِبال َيْو ْل ِلَك الِخِر َوا ْيٌر َذ َأْحَسُن َخ ْأِويل َو الق  28} َت
ّد الله رحمهم العلماء ّد الله إلى : الر ّد ، كتابه إلى الر إلى والر

ّد الرسول ّد حياته في إليه الر ِته إلى والر ّن ّلت مماته بعد س . ود
ّد لم من َأّن الية ّنة الله كتاب إلى التنازع عند ير ّيه وس فليس نب

ُتْم ِإْن{ :  تعالى لقوله بمؤمٍن ُنوَن ُكن ّلِه ُتْؤِم ِما ِبال َيْو ْل 29} الِخِر َوا

ّناس الله يأمَر َأْن وُمحاٌل ، بانتفائه المْشروُط ينتفي شرٌط فهذا ال
ّد ّنزاع يفصل مال إلى بالّر ّيما ، ال ّدين ُأصول في لس ل التي ال
ُد فيها يجوز َفل{ :  تعالى الله وقال العلماء، عاّمة عند التقلي
ّبَك ُنوَن ل َوَر ّتى ُيْؤِم ّكُموَك َح َنُهْم َشَجَر ِفيَما ُيَح ْي ُدوا ل ُثّم َب ِفي َيِج

ْيَت ِمّما َحَرًجا َأنُفِسِهْم ّلُموا َقَض ُيَس ِليًما َو  . 30}  َتْس
ٌد ترك : ما السلف بعض قال وقد…  ًا أح ْبٍر إل حّق ِك . نفِسه في ِل

ُق  ل {: قال حين وسلم عليه الله صلى النبّي قوُل ذلك ومصدا
ّنَة يدُخُل ِبِه في َمْن الج ْثقاَل قل ْبٍر ِمْن َذّرٍة م  .32)) 31} ِك
ّلى أعلُم واللُه ّينا على الله وص ِله وعلى محّمٍد نب ِبه آ ّلم وصح . وس

كتبه
َلوّي  الّسّقاف القادر عبد بن َع

الظهران

سبأ  :  -  25  .46سورة
العراف  :  -  26  .3سورة
ص  :  -  27  .29سورة
النساء  :  -  28  .59سورة
النور  :  -  29  .2سورة
النساء  :  -  30  .65سورة
وبيانه        . -  31 الكبر تحريم باب اليمان في مسلم رواه
ص     ( -  32 الموّحدين الله لحزب . 67النتصار ط) .   الجوزي ابن هـ .1407–1مكتبة
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: العلماء أقوال

ّتابعّي1 رضي عمر ابن مولى نافـع الجليل .  ال
. هـ117عنه. ت: الله
ّنة في أحمد بن عبدالله روى عبيد بن … معقل ((: أّن بإسناده الّس
. فعرضه بالرجاء الفطس سالم علينا قدما قال العبسّي الله
ًا أصحابنا منه : فنفر قال ًا نفار نافع إلى فجلست قال …شديد

ّنهم … له فقلت َأّن نقّر : نحن يقولون ِإ نصلي ل و فريضٌة الّصلة ب
َأّن ، ونحن حرامٌا المهات نكاح وأن نشربها ونحن حرامٌا الخمر و

فهو هذا فعل من:  قال ثم يدي من يده : فنتر . قال 33 نفعل
 .34))  كافر

. هـ198: . ت عيينة بن سفيان .  الماما2
ّدثنا أحمد بن الله عبد قال((  : قال الهروّي سعيد بن سويد ح

اليمان : يقولون . فقال الرجاء عن عيينة بن سفيان سألنا
ّنة أوجبوا والمرجئة ، وعمٌل قوٌل الله إل إله ل َأّن شهد لمن الج

ًا ًا الفرائض ترك وسّموا الفرائض ترك على بقلبه مصـّر بمنزلة ذنب
غير من المحارما ركوب َلّن بسواء وليس ، المحارما ركوب

ًا الفرائض وترك معصية، استحلٍل جهل غير من متعّمد
.35)) كفر هو عذر ول

: . ت الشافعّي إدريس بن محّمد .  الماما3
. هـ204

ّنه تعالى الله آيات من بشيٍء هزل عّمن سئل((  أ
ّلِه ُقْل{ :  تعالى بقوله واستدل كافٌر : هو قال ِبال أ

ِتِه َ َيا َوآ

والعراض     . -  33 الباء كفر من هذا
34  - )      " أحمد " الماما بن الله لعبد السنة ط (    383-1/382انظر القيم، ابن و. 1406- 1دار هـ

)  " للخلل" ط)   .31-4/29السنة الراية "  (1410 – 1دار لللكائي.  "  العتقاد أصول و -5/953هـ
ط)   . 954 طيبة هـ .1402 – 1دار
35  - )     " أحمد " بن الله لعبد ّنة الس والعراض) .        .348-1/347انظر الباء كفر من ًا أيض هذا و

ًا    . اعتقاد وليس عمل ّترك وال
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ِلِه ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا ل ؟ َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكم َبْع ِن إيما
{36((  37 .

. ت: الحميدّي الّزبير بن الله عبد .  الماما4
هـ219

ِبرت((  ًا َأّن ُأْخ ِإّن يقولون قوم والّزكاة، ، بالّصلة أقّر من : 
ًا ذلك من يفعل ولم ، والحّج ، والّصوما ّلي أو يموت، حتّى شيئ يص
ًا يكن لم ما مؤمن فهو يموت، حتى القبلة مستدبر  … جاحد

الكفر : هذا فقلت ؛ القبلة واستقبال بالفرائض يقّر كان إذا
ّنة الله كتاب وخلف الّصراح وسلم عليه الله صلى رسوله وس
 .38) المسلمين وفعل
ّنة" :  "أصول في وقال : الخوارج قالت كما نقول ل وأن( الّس

ًة أصاب من ّذنوب من بشيء تكفير كفر. ول فقد كبير ّنما ، ال إ
عليه الله صلى الله رسول قال التي الخمس ترك في الكفر
ِنَي وسلم ُب ّ إله ل أن خمس: شهادة على السلما :  وأّن الله، إل
ًا رمضان، وصوما الزكاة، وإيتاء الّصلة، وإقاما الله، رسول محّمد

 .40 ))39) البيت وحّج

. ت: المروزّي راهويه بن إسحاق .  الماما5
. هـ238

على حكموا كما عليه وحكموا ، تكفيره على أجمعوا ومّما(( 
ثم ، عنده من جاء ومما ، تعالى بالله آمن الذي فالمؤمن ، الجاحد
ًا، قتل ّي ًا كان وإن ، قتله على أعان أو نب ويقول ، ُمِقّر

36  -  : التوبة  .66و  65سورة
37  - ) " المسلول "  الصارما ط)   3/956انظر للنشر، هـ.1417ـ  1رمادي
38  - )  " للخلل " السنة ط)   .587-3/586انظر الراية "1410 –1دار  " العتقاد.  أصول و هـ

ط)   . 5/887لللكائي ( طيبة هـ.1402 – 1دار
السلما           :   -  39 أركان بيان باب اليمان، في ومسلم ، اليمان كتاب أول في البخاري رواه

العظاما  . ودعائمه
40  -  ) " ص "  ّنة الس أصول . 43انظر ط)    الثير ابن هـ .1418ـ  1دار



86
ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

َتَم من وكذلك ، كافٌر فهو ، محّرمٌا النبياء : قتل ش
ًا ّي ّد أو ، نب َله عليه ر ّيٍة غير من قو 0 41))  خوٍف ول تق
َله سّب أو ، الله سّب مـن أن على المسلمون أجمع((  صلى رسو

ًا دفع أو ، وسلم عليه الله ًا قتل أو ، وجّل عّز الله أنزل مما شيئ ّي نب
ّنه الله، أنبياء من ِإْن بذلك كافر َأ ًا كان و 42))  الله أنزل ما بكّل ُمِقّر

0

. هـ240: خالد. ت بن إبراهيم ثور أبو .  الماما6
َلْم((  ّياك الله يرحمنا فاْع وقوٌل بالقلب تصديقٌَّ اليمان َأّن وإ

ّنه . وذلك بالجوارح وعمٌل باللسان خلٌف العلم أهل بين ليس َأ
ٌد وجّل عّز الله َأّن قال: أشهد لو رجٍل في َأّن واح به جاءت ما و

على قلبي عقد : ما قال ثم الّشرائع بجميع وأقّر حقَّّ الّرسل
ّدق ول هذا مـن شيٍئ ّنه به أص . بمسلم ليس َأ
يعتقد لم وقال السلما أمَر وجحد الله هو : المسيح قال ولو

ّنه ذلك من شيٍٍئ على قلبي وليس         ذلك بإظهار كافٌر َأ
 .43))  بمؤمٍن

ّنة أهل .  إماما7 هـ241: . ت حنبل بن أحمد الّس
.

ّده في قال ِم على ر ّد ثم ، َأقّر : إذا يقول َأْن فيلزمه(( :  الَجْه ش
ّنار ّلى ، وسطه في الز َيع الكنائس وأتى ، للّصليب وص ِب وعمل وال

ّلها الكبائر ّ ، ك ّنه إل عنده يكون َأْن فيلزمه ، بالله ُمِقّر ذلك في َأ
ًا  .45)) يلزمهم ما أشنع من الشياء وهذه ، 44 مؤمن
ّنة" للخلّل وفي ِبْرُت(( :  الحميدّي قال "الس ًا َأّن ُأْخ : يقولون قوم

من يفعل ولم ، والحّج ، والّصوما ، والّزكاة ، بالّصلة أقّر من ِإّن
ًا ذلك ّلي أو يموَت حتى شيئ ٌد يص حتى القبلة مستدبر ظهَره مسن

ًا يكن لم ما مؤمٌن فهو يموت في ذلك تركه َأّن علم إذا جاحد
41  - )" الصلة "   قدر تعظيم ط)   . 2/930انظر الدار تقية.  : ((  1406 – 1مكتبة غير من وقوله هـ

.    :  (( إكراه   غير من أي خوف ل و
42  - )  " تيمية"  لبن المسلول الصارما للنشر،ط) 2/15انظر هـ .1417- 1رمادي
43  - ) " لللكائي : "      والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح ط)   . 4/849انظر طيبة  –1دار

قلبي.   ((    )) .1402 ينعقد لم الصوب ولعل هـ
ًا       .  -  44 مؤمن ليس أحمد الماما عند ّنه أ أي
ص      ( -  45 ّية تيم ابن السلما لشيخ اليمان ط (   384انظر السلمي، هـ .1399 - 3المكتب
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الكفر : هذا فقلت ؛ القبلة واستقبال الفروض يقّر كان إذا إيمانه
ّنة الله كتاب وخلف الّصراح بالله عليه الله صلى رسوله وس

بن أحمد الله عبد أبو : قال حنبل . قال المسلمين فعل وسلم
ّد ، بالله كفر فقد هذا قال من:  حنبل أمَره الله على ور
 .46)) به جاء ما الّرسول وعلى

قال رجل عن أبي سألت(( :  أحمد الماما ابن الله عبد وقال
ّد هذا:  أبي قال ، خلَقك ومن أنَت وكذا كذا ابن : يا لرجل َت مر
تضرب ، : نعم قال ؟ عنقه :تضرب لبي . قلت السلما عن

 .47)) عنقه

سحنون بن محمد المغرب .  فقيه8
هـ265المالكي.ت:

له لمتنّقَص وسلم عليه الله صلى النبّي شاتَم َأّن العلماء أجمع(( 
ُد ، كافٌر ، : القتل الّمة عند وحكمه له، الله بعذاب عليه جاٍر والوعي
ِبه كفِره في شّك ومن  .48)) كَفر وعذا

جرير بن محمد جعفر أبو المفسرين .  إماما9
. هـ310. ت: الطبري

َأّن وفيه(( بسنده:  عنه الله رضي عازب بن البراء حديث روى

ّنبّي ً ليقتل البراء عّم بعث وسلم عليه الله صلى ال تزّوج رجل
َة َذ أبيه امـرأ َله ويأخ َله يخّمس و رواية وفي ما : قال ثم  . 49)) ما

ًا ، أبيه بزوجة عّرس الذي وكان((  ّطي ًا ، حرمتين بفعله متخ وجامع
: الله معاصي من كبيرتين بين

 …الله حّرما من على نكاٍح : عقد إحداهما

46  - )  " للخلل " السنة ط)   .587-3/586انظر الراية "1410 –1دار العتقاد.  "  أصول و هـ
ط)   .5/887لللكائي ( طيبة هـ .1402 – 1دار

47  - )    " عبدالله "   ابنه رواية أحمد الماما مسائل ط)   3/1291انظر الدار هـ .1416مكتبة
48  - )   " عياض " للقاضي الشفا ط)     2/312انظر حافظ علي هشاما هـ .1416 – 1طبعة
49  - ) " المسند  .    " في احمد رواه صحيح الرجل).      : 4/292حديث باب الحدود في داود وأبو

  . …     :  .     . تخريجه  وانظر وغيرهم الباء نكح ما نكاح باب ّنكاح ال في النسائي و بحريمه يزني
) " الرواء " ) .2351رقم  8/18في
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ًا : إتيانه والثانية ًا فرج ، ذلك من وأعظم ، إتيانه عليه محرم
ّدمه ، وسلم عليه الله صلى الله رسول من بمشهٍد ذلك على تق

كتابه بنّص عليه عقده عليه الله حّرما من على النكاح عقد وإعلنه
.  حاضره وهو ، عليه تحريمها في شبهَة ل الذي

ّدليل أدّل من ذلك فعله فكان ِبه على ال 50 تكذي

عن به آتاه فيما وسلم عليه الله صلى الله رسوَل
. تنـزيله في محكمة آية ووجوده ، ذكره تعالى الله

قد كان إْن – السلما عن ، كذلك فعله من بذلك فكان
ًا للسلما كان ْظِهر ًا – ُم ّد َت على ذلك فاعل َأّن وذلك…  ُمر
ٍم ِإْن السلما، أهِل من كان ِإْن خلِقه على ذلك الله بتحريم منه عل

ُكْن لم ًا ي ّدة أهل سبيل العقوبة في به مسلوك ِنه الّر استحلَل بإعل
ْبَس ل ما 51 ّنه السلما أرض في نشأ ناشيٍء على فيه َل …حراما َأ
((52. 

إسمــاعيل بن علّي الحسن أبو .  الشيخ10
. هـ324. ت: الشعرّي

، كفٌر بالله فيها ُيكفر كنيسٍة وبنـاء ، كفٌر الكفر إرادة(( 
 .53)) الكفر إرادة لنه

ّدمة    -  50 المق في ًا سادس  .انظر
وكلهما              -  51 عملّي ومنه اعتقادّي منه الستحلل أّن على الله رحمه منه تصريح هذا

فقال               :  العبد به يكفر الذي الستحلل ضابط عن عثيمين ابن الشيخ سئل وقد ، (مكّفر
الفعلّي           الستحلل أما الله حّرمه ما حّل يعتقد أن هو هذا :    الستحلل كان إن فينظر

ّنه        :          أ يعتقد ل ، بالّربا تعامل النسان أّن لو فمثلً ، ّد مرت كافر فهو يكّفر مما الستحلل
ويعني                :     حلل الّربا إّن قال لو ولكن ، ّله يستح ل ّنه ل ؛ يكفر ل فإنه ، عليه يصّر ّنه لك حلل

وسلم                  عليه الله صلى رسوله و لله مكّذب ّنه ل ، يكفر فإنه ، الله حّرمه الذي الّربا بذلك
ينظر  :           الفعلّي فالستحلل ، بقلبه عقدّي واستحلل ، فعلّي استحلل إذن الستحلل

من                     ّنه لك ، النسان به يكفر ل الّربا أكل أن معلوما و ؟ ل أما يكّفر هل ، نفسه للفعل فيه
الضابط                  هو هذا ؛ يكّفر الفعل لن ؟ لماذا يكفر فهذا لصنم سجد لو أما ، الّذنوب كبائر
ًا               معذور كان فإن بجهله، ًا معذور المستحّل هذا يكون أل وهو آخر شرط من لبد لكن

يكفر     ل فإنه رقم     ()   بجهله سـؤال المفتوح الباب ) .1200لقاء
52  - ) " الثار : "  تهذيب طبعة         ) 574-1/573انظر عنه الله رضي عباس بن الله عبد مسند

المدني .
53  - )  " للقرافي "     الفروق أنواع في البروق أنوار ط)    1/225انظر العلمية الكتب  –1دار

هـ .1418
الكفر                (تعليقَّ : أراد فقد مكره غير ًا طائع ، الله غير ُويعبد بها ُيكفر كنيسة بنى من  . )كل

ّدمة    المق في ًا سادس 0 وانظر
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. البربهاري علي بن الحسن الحنابلة . شيخ11
هــ329ت:
ّد حتى السلما من القبلة أهل من أحد يخرج ول((  كتاب من آيًة ير

ّد أو ، وجّل عّز الله ًا ير عليه الله صلى الله رسول آثار من شيئ
ّلي أو وسلم، فعل وإذا ، الله لغير يذبح أو الله لغير يص
ًا السلما من تخِرَجه أن عليك وجب فقد ذلك من شيئ

ًا يفعل لم فإذا ل بالسم ومسلٌم مؤمٌن فهو ذلك من شيئ
 .54)) بالحقيقة

الـجّصاص علّي بن أحـمد بكر .   أبو12
هــ370(الحنفّي). ت:

ِئْن{:  تعالى قوله(( :  قال َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ َنُخوُض ُك
ْلَعُب َن ّدللة فيه . } َنْعُف ِإْن{ :  قوله إلى}  َو أن على ال

ّد اللعَب ٌء والجا غير على الكفر كلمة إظهار في سوا
ّنهم ذكروا المنافقين هؤلء َلّن الكراه وجه قالوه ما قالوا َأ

ًا .)) باللِعِب كفِرهم عن الله فأخبر لِعب

الحسن بن الله هبُة القاسم أبو .   الماما13
هـــ418:  . ت الللكائّي

ّبه ولم ثوٍر أبي كلما نقل . بشيٍء يتعق
لم وقال السلما أمر وجحد الله هو : المسيح قال ولو(( 

ّنه ذلك من شيٍئ على قلبي يعتقد وليس ذلك بإظهار كافر َأ
 .55)) بمؤمٍن

54  -  ) " ص "  السنة شرح ط)    31انظر القيم ابن ولم.     1408 – 1دار الفعل أطلقَّ هنا وهو هـ
بالعتقاد  . إذا :       ….      يقيده أي والمقصود للحصر ليس ذلك من ًا شيئ يفعل لم فإذا وقوله

. وأشباهها       الّشركيات هذه من ًا شيئ يفعل لم
55  - ) " لللكائي : "      والجماعة السنة أهل اعتقاد أصول شرح ط)   . 4/849انظر طيبة  –1دار

الصوب.   1402 ولعل قلبي  ( هـ ينعقد . )لم
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(الحنفّي) : السمرقندّي الوليد بن .   محمد14
ًا كان ّي هــــ450سنة ح

الكفر كلمَة الرجل أطلقَّ إذا(( الصغر:  الجامع في قال
ًا ّنه َعْمد َلّن يكفر : ل أصحابنا بعض قال ؛ الكفَر يعتقد لم لك

ّلقَّ الكفر وقال ، الكفر على الّضمير يعقد ولم بالّضمير يتع
ّنه عندي الصحيح يكُفر،وهوبعضهم:   .56بدينه) استخّف َل

حزما بن علّي محّمد أبو .   العلّمة15
هـ456 . ت:57(الظاهرّي)

ْتَم ِإّن 58 قولهم وأّما(( "الِفَصل" :  في قال ليس تعالى الله َش
ًا ْتَم وكذلك كفر ، دعوى فهو وسلم، عليه الله صلى الله رسوِل َش
ِلُفوَن{ :  قال تعالى الله لن ُلوا َما ِباللِه َيْح ْد َقا ُلوا َولَق ِلَمَة َقا َك

ُكْفِر ْل َكَفُروا ا َد َو من َأّن على تعالى فنّص. 59} ِإْسلِمِهْم َبْع
. كفٌر هو ما الكلما

َذا{ تعالى:  وقال ُتْم ِإ َياِت َسِمْع ْكَفُر اللِه آ ُأ ِبَها ُي َتْهَز ُيْس ِبَها َو
ُدوا َفل ّتى َمَعُهْم َتْقُع ْيِرِه َحِديٍث ِفي َيُخوُضوا َح ُكْم َغ ّن ًذا ِإ ُلُهْم ِإ ْث ِم

تعالى الله آيات في الكلما من َأّن تعالى فنّص . 60}
ِنه كفٌر هو ما . مسموٌع بعي

ّلِه ُقْل{ : وقال ِبال أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز ل ؟ َتْس

َتِذُروا ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن ِئَفٍة َعْن َنْعُف ِإْن ِإيَما ُكْم َطا ْن ّذْب ِم ُنَع
ِئَفًة تعالى بالله الستهزاء َأّن على تعالى فنّص . 61} َطا

56  - )   " نجيم "  لبن الرائقَّ البحر ط)    5/134انظر العربي الكتاب " 2دار  " لبن.  المختار الدر و
ط)    6/358عابدين ( العلمية الكتب معجم.     "1415 – 1دار في السمرقندّي ترجمة وانظر هـ

"  (12/96المؤلفين" (  " برقم)  لُقطلوبغا التراجم تاج و ،265. (
في             -  57 فقال ، الصفات مسائل في وذمه اليمان مسائل في السلما شيخ حمده

) " إنما) :           19-4/18الفتاوى" والنحل الملل من ّنفه ص فيما حزما بن محمد أبو وكذلك
والرجاء            .  القدر مسائل في ذكره ما مثل ، والحديث السنة بموافقة ُيستحمد

وأعلم:                ، غيره من أقوما والقدر اليمان مسائل في حزما بن محمد أبو كان وإن وقال
الفلسفة              أقوال من خالط قد لكن ، غيره من ولهله له ًا تعظيم وأكثر بالحديث

. الصفات    مسائل في والمعتزلة
58  - . والمرجئة   ّية الجهم يعني
التوبة  :  -  59 .74سورة
النساء  :  -  60 .140سورة
التوبة  :  -  61 65سورة 66،. 
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اليمان عن مخرٌج كفٌر رسله من برسوٍل أو بآياته أو
ّني ذلك في تعالى يقل ولم قلوبكم في َأّن علمت ِإ

ًا ًا جعلهم بل ، كفر ّدعى . ومنالستهزاء بنفس كفار ا
تعالى الله على وكذب يُقْل لم ما تعالى الله قّول فقد هذا غير

((62. 
ًا وقال  : أيض

ّنه البرهان صّح مّما لشيٍء الَجْحد((  ّ إيمان ل َأ بتصديقه إل
ّنطقَّ ، كفٌر َأّن البرهان قاما ما كّل من بشيٍء وال

ّنطقَّ البرهان قاما مّما بشيٍء والعمل ، كفٌر كفٌر به ال
ّنه َأ والكفر ، كفٌر فهو فيه زاد ما وكّل يزيد، فالكفر، كفٌر كفٌر ب

ّله ، ينقص ّله نقص وما منه بقي ما ذلك مع وك وبعض ، كفر فك
ّد أعظم الكفر ّله ، بعٍض من وأشنع وأش  .63)) كفٌر وك

ًا وقال :  أيض
ْكَم ل القلب عقد دون باللسان القرار ِإّن((  عّز الله عند له ُح

ًا بالكفر يلفظ أحدنا َلّن وجّل ًا حاكي يكوُن فل القرآن في له وقارئ
ًا بذلك ّنه يقّر حتى كافر . عقده َأ

- يعني الولى المقالة أهُل بهذا احتّج : فإن محمد أبو قال
َأّن يشهد هذا المرجئة- وقالوا ًا. قلنا ليس بالكفر العلن ب له كفر

ّنما لنا ليست التسمية ِإّن قلنا قد( -:  التوفيقَّ - وبالله ِإ لله هي و
أهل قول فيه لنا حكى وقد القرآن بتلوة تعالى أمرنا فلّما تعالى
ّنه تعالى وأخبرنا الكفر ُء خرج الكفر لعباده يرضى ل َأ القاري

بحكايته ، واليمان وجل عّز الله ِرضا إلى الكفر عن بذلك للقرآن
َد َمْن ِإلّ{تعالى: فقال بالحقَّّ الشهادة بأداء تعالى الله نّص ما َشِه

ْلَحقَّّ ِبر الشاهد . خرج64} َيْعلُمون َوُهْم ِبا بكفره الكافر عن الُمْخ
ًا بذلك يكون َأْن عن . واليمان وجل عّز الله ِرضا إلى كافر

َه َمْن ِإلّ { : تعالى قال ولما ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ِليَماِن ُم ِبا
ِكْن ُكْفِر َشَرَح َمْن َول ْل ْدًرا ِبا َأْن عن ِإكراُهه ثبت من . خرج65} َص

ًا الكفر بإظهار يكون ّثبات تعالى الله رخصِة إلى كافر على وال
ًا : ل الكفر أظهر من وبقي ، اليمان ًا ول قارئ ، شاهد

ًا ول ًا ول حاكي بإجماع له الكفر وجوب على مكره

62  - ) " والنحل"     والهواء الملل في ط)   245-3/244الفصل عكاظ مكتبات هـ.1402- 1شركة
السابقَّ  ( -  63 ) .3/256المصدر
الزخرف  :  -  64 .86سورة
النحل  :  -  65 .106سورة
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الله صلى الله رسول وبحكم الكفر بحكم له الحكم على الّمة

كلمة قال من على القرآن وبنّص ، بذلك وسلم عليه
ّنه الكفر ِكْن{ :  وجل عّز الله قول وليس ، كافٌر ِإ ول

ُكْفِر َشَرَح َمْن ًا بال ْدَر ّنوه ما . على} َص اعتقاد من ظ
ُيحكم الذي بالكلما نطقَّ من كّل بل ، فقط الكفر
ًا ل الكفر بحكم السلما أهل عند لقائله ول قارئ
ًا ًا ول شاهد ًا ول حاكي ًا بالكفر شرح فقد مكره ؛ صدر
ّنه بمعنى على المحّرما الكفر لقبوِل صدره شرح َأ

ًء يقولوه َأْن الكفر أهل وعلى السلما أهل وسوا
إعلن من العمل هذا َلّن ، يعتقدوه لم أو اعتقدوه

شرُح وهو إيراِده في المباحة الوجوه غير على الكفر
66)) التوفيقَّ تعالى وبالله الية بهذه تمويههم فبطل ، به الصدِر

.
ًا وقال :  أيض

ّية يعني – قولهم وأما((  ِإّن المرجئة والشاعرة الجهم  -
َأّن تعالى الله إخبار ّلهم هؤلء ب قلوبهم في َأّن على دليٌل كّفاٌر ك
ًا َأّن كفر ْتَم و ًا ليس تعالى الله َش ّنه كفر في َأّن على دليٌل ولك

ًا القلب ًا كان وإْن كفر منهم قّط. فهذه تعالى الله يعرِف لم كافر
ّنٍة ول ، نٍص من : ل برهان ول عليها لهم دليَل ل مفتراة دعوى س

ول إجماٍع، من ول أصلً، عقٍل من حّجة ول ، سقيمٍة ول ، صحيحٍة
بن َجْهم اللعين قبل الّسلف من أحٍد قول من ول قياٍس، من

هذا قولهم فسقط ، وزوٌر وإفٌك باطٌل فهو هكذا كان وما صفوان
بإبطال قائٌم والبرهان العالمين. فكيف رّب الحمد ولله قرٍب من
ّدعوى هذه والحّس والمعقول والجماع والّسنن القرآن من ال

 .67)) الضرورية؟ والمشاهدة
ًا وقال : أيض

ّية ونقول((  ّية للجهم ِإّن قولهم في والشعر َد :  الله جح
ْتَمه، تعالى َد وش كّل كان إذا وسلم عليه الله صلى الّرسول وجْح

ّنه باللسان ذلك ِإ ًا ليس ف ّنه كفر ًا القلب في أّن على دليل لك كفر
ّدعى من…  َأّن شهد الله َأّن ا ّنه الكفر أعلَن من ب ِإ ٌد ف ، بقلبه جاح

شهادة هذه بل ، عليه وافترى ، وجل عّز الله على كذب فقد

السابقَّ  ( -  66 ) .250-3/249المصدر
السابقَّ  ( -  67 ) .3/241المصدر
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َءه بها أضّل التي الشيطان ّ تعالى الله شهد وما ، أوليا ّد إل هذا بض
ّنهم ، َأ و ، حقَّّ تعالى الله َأّن ويعرفون ، ويكتمونه الحقَّّ يعرفون وب

ًا أّن ويظِهرون ، حقَّّ وسلم عليه الله صلى الله رسول محمد
قّط وجل عّز الله سّماهم وما ، ذلك خلَف بألسنتهم

ًا ّ كّفار ِتهم منهم ظهر بما إل ِلهم ، بألسن كما وأفعا
 .68)) وغيرهم ، الكتاب وأهل إبليس فعل

البر عبد بن الله عبد بن يوسف .   الحافظ16
هـ463: (المالكي) . ت

ّبه ولم راهويه بن إسحاق كلما نقل قال(( :  فقال بشيٍء يتعق
َله أو ، وجّل عّز الله سّب من أّن العلماء : أجمع إسحاق صلى رسو

ًا دفع أو ، وسلم عليه الله ًا قتل أو ، الله أنزله شيئ ّي أنبياء من نب
ّنه ، الله أنزل بما مقّر ذلك مع وهو ، الله  .69)) كافٌر أ

عبدالله بن عبدالملك الحرمين .   إماما17
هـ478(الشافعّي) ت: الجَوينّي

الكبائر" :  اقتراف "الزواجرعن في الهيتمّي قال
ّيين عن الحرمين إماما نقل((  ّدة، بكلمة نطقَّ من َأّن الصول الّر

ّنه وزعم ًا َكَفَر توريًة أضمر َأ ًا ظاهر 70)) ذلك على وأقّرهم ، وباطن

.

السابقَّ  ( -  68 ) .3/259المصدر
69  - ) " التمهيد " .4/226انظر المغربية)    الوقاف وزارة طبعة

) التمهيد               في حنيفة أبي عن تكلم عبدالبر ابن أن وهي الفضلء أحد لها نبهني فائدة
َأْقَوْل)    :             14/14 وبه ، ْدَخْل َأ فيه غيره كان فقد ، إليه المنسوب الرجاء وأما قال ثم ،

ابن  -    –   :     :     من واضٌح وهذا قائلً فعلقَّ أُقول وبه يقول أنه أراد هكذا أو المحققَّ ففهم
التمهيد      .         في الجماع نقل عبدالبر ابن أن ًا علم يخفى ل كما بالرجاء القول عبدالبر

المرجئة)          .9/238نفسه ( على ورد ، وعمل قول اليمان أن على
70  - ) (  )" الولى" الكبيرة ط)    1/54الزواجر الباز نزار هـ.1417 – 1مكتبة
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َدوّي محّمد بن .   علّي18 (الحنفّي) . ت: البز
هــ482

ّدة الَهْزل فإّن((  ْيِن لكن به َهَزل بما ل كفٌر بالّر بَع
ّد الهازَل َلّن ؛ الَهْزل والَهْزل راٍض مختاٌر الَهْزل نفس في جا

ّدين استخفاف الكفِر بكلمة ًا فصار الحقَّّ بال ّد َهَزل بما ل بعينه ُمرت
ّ به ٌء أثرهما َأّن إل ْكَره بخلف سـوا ّنه الُم َل ْين معتقـٍد غير ;  ما ِلَع

ْكِره  .71)) عليه ُأ

ُد19 ّدين .   عما ِكيا محّمد بن علّي ال الهّراسي ال
هـــ504(الشافعّي). ت:

ِئْن{ :  تعالى قوله تفسير القرآن" عند "أحكاما في قال َول
َتُهْم ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ّلِه ُقْل ، َو ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ َوَرُسو
ُتْم ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا ل ؟ َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن فيه((  : 72} ِإيَما
ٌء والخائض اللّعب أّن على دللٌة كلمة إظهار في سوا

ّنهم ذكروا المنافقين َلّن ، الكراه وجه غير على الكفر َأ

ًا قالوه ما قالوا ّلِعب كفرهم عن تعالى الله فأخبر ، َلِعب ، بذلك بال
َء أّن ودّل .)) كفٌر تعالى الله بآياِت الستهزا

(المالكّي) . العربّي بن بكٍر أبو .   القاضي20
هـ543ت:
ِئْن{: تعالى قوله تفسير في قال َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ُك

ْلَعُب..  َنُخوُض َن ًا ذلك من قالوه ما يكوَن َأْن يخلو ل(( : }َو ّد أو ج
ِإّن ، كفٌر كان كيفما وهو ، َهْزلً ل ، كفٌر بالكفِر الهزَل ف

ِإّن الّمة بين فيه خلف ّتحقيقَّ . ف ، والعلم الحقَّّ أخو ال
{:  قوله إلى : انظر علماؤنا . قال والجهل الباطل أخو والهزَل
َنا ُذ ّتِخ َت ُذ َقال ُهُزًوا َأ ُكوَن َأْن ِباللِه َأُعو ِليَن ِمْن َأ ْلَجاِه  .74) )73} ا

 

71  - ).    " البزدوي "  أصول شرح السرار كشف . 4/600انظر ط)    العربي الكتاب هـ.1411 – 1دار
التوبة  :  -  72  .66،  65سورة
البقرة  :  -  73  .67سورة
74  - )   " العربي : "  لبن القرآن أحكاما ) .2/976انظر
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(المالكّي). ت: موسى بن عياض . القاضي21
هــ544

قاصٍد غير ـ السلما عليه ـ جهته في قال لما القائل يكون َأْن(( 
ّنه له معتقٍد ول ، والزراء للسّب، ّلم . ولك في تك

ّبه أو ، لعنه من الكفر - بكلمة السلما - عليه جهته أو ، س
في هو مّما له يجب ما نفّي أو عليه، يجوز ل ما إضافة أو تكذيبه

ْتيان ِإليه ينِسب َأْن - نقيصة. مثل السلما - عليه حّقه . أو كبيرٍة إ
ٍم في . أو الرسالة تبليغ في مداهنة ّناس بين حك من يغّض . أو ال
ِبه شرِف أو مرتبته ّذب أو ، زهِده أو ، علمه وفوِر أو نس بما يك
عن بها الخبر وتواتر ـ السلما عليه ـ بها أخبر أموٍر من به اشتهر

ّد قصٍد ، الكلما من وقبيٍح ، القول من بسَفٍه يأتي . أو خبره لر
ّنه ، حاله بدليل ظهر . وإْن حّقه في السّب من ونوٍع يتعّمد لم َأ
ّبه يقصد ولم ذّمه ْته لجهالة . إّما س َل َله ما على حَم ، الّضجر . أو قا

ْكر أو ّلة أو ، إليه اضطّره ُس ، وعجرفٍة ، للسانه وضبٍط مراقبٍة ق
. كلِمه في وتهّور

ِإْن القتل الّول الوجِه حكُم الوجه هذا فحكُم َثم . و َلْع ْذ َت ل . إ
َذر ٌد ُيْع َلِل بدعوى ول ، بالَجهالة الكفر في أح بشيٍء ول اللسان َز
ُله كان إذا ذكرناه مّما ًا فطرته في عق ّ ، سليم ْكِره من إل ُبه ُأ وقل

 .75)) باليمان مطمئّن
ً قائل كّل بتكفير نقطع وكذلك(( :  وقال إلى به ُيتوصل قول

بفعٍل نكّفر وكذلك … الّصحابة جميع وتكفير الّمة تضليل
ّنه على المسلمون أجمع ُدُر ل َأ ّ يص وإْن كافر من إل
ُبه كان ًا صاح كالسجود فعله مع بالسلما مصّرح

ّنار والّصليب، ، والقمر ، الشمس أو ، للّصنم . والّسعي وال
َيع الكنائس إلى ِب ّيي مع وال ّتز ِلها. وال ّيهم أه ّد من بز الّزنانير ش

الفعل هذا أّن المسلمون أجمع فقد 76 الرؤوس وفحص

75  - ) " المصطفى"    حقوق بتعريف ط)     2/331الشفا حافظ علي هشاما هـ .1416 – 1طبعة
     : في           .   أحد يعذر ل إذ قوله لكن له ًا معتقد يكن لم ولو ًا كفر القول هذا جعل كيف فانظر

موضعه  .          . هذا ليس تفصيل فيها والمسألة إطلقه على ليس بالجهالة الكفر
76  -   -     :  " حلقَّ     "  أي الرأس فحص لعل أو بقوله للشفا شرحه في القاري علي ُملّ ّلقَّ ع

ًا -                . كفر يعد فل المسلمين في كثر فقد الن وأما ، ذلك قبل للكفر ًا شعار كان وسطه
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ّ يوجد ل َأّن كافٍر من إل . 77 الكفر على علمٌة الفعال هذه و
ِإْن  .78)) بالسلما فاعلها صّرح و

ّدين .   فخر22 الّرازّي.ت: عمر بن محّمد ال
هـ544

ِئْن{ :  تعالى قوله تفسير الغيب" عند "مفاتح في قال َتُهْم َول ْل َأ َس
ُلّن َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ّلِه ُقْل ، َو ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُكن
ُئوَن َتْهِز َتِذُروا ل ؟ َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن المسألة((  : 79} ِإيَما

ْد : قوله الثالثة ُتْم "َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن أحكاما: على " يدّل ِإيما
ّدين الستهزاء أّن:  الول الحكم ًا كان كيف بال كفر

والعمدة الستخفاف على يدّل الستهزاء َلّن . وذلكبالله
والجمع المكان بأقصى تعالى الله تعظيم اليمان في الكبرى
. محال بينهما

ّنه:  الثاني الحكم ، يقول من قول بطلن على يدّل َأ
ّ يدخل ل الكفر القلوب. أفعال في إل

في كفٌر منهم صدر الذي قولهم َأّن على : يدّل الثالث الحكم
ِإْن ، الحقيقة َأّن ، قبُل من منافقين كانوا و َأْن يمكن الكفر و

ّدد ً الكافر من يتج ً حال . فحال
ّنما الكفر أّن على : يدّل الرابع الحكم كانوا أْن بعد حدث ِإ

.)) مؤمنين

ّدين .   علء23 الكاسانّي أحمد بن مسعود ال
هـ587: (الحنفّي) . ت

ّدين أحكاما بيان ) . وأما  ( فصل(( ، مواضع في فيه فالكلما المرت
ّدة ركن بيان في بيان وفي ، الّركن صّحة شرائط بيان وفي ، الّر

ّدة حكم على الكفر كلمة إجراء فهو ، ركنها أما الّر
ّدة إِذ ، اليمان وجود بعد اللسان عن الرجوع عن عبارة الّر
ّدة يسمى اليمان عن فالرجوع اليمان،  .80)) الشرع ُعْرِف في ِر

وانظر    .  :  -  77 بعينه الكفر هي المقدمة" " بل في ًا  .سادس
السابقَّ  ( -  78 2/396المصدر بالعتقاد).         .،397 الفعل أو القول يقيد لم كيف انظر
التوبة  :  -  79  .66،  65سورة
80  - ) " الشرائع"     ترتيب في الصنائع ط)    . 7/134بدائع العربي الكتاب ما1982 – 2دار
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ّدين .   فخر24 الفرغان منصور بن حسن ال
هـ592(الحنفّي) . ت:

ًا بلسانه كفر رجل(( "الفتاوى" :  في قال ُبه و طائع على قل
ًا يكون اليمان ًا تعالى الله عند يكون ول كافر  .81)) مؤمن

ابن علّي بن الرحمن عبد الفرج .   أبو25
هـ597. ت: الجوزّي

َأّن والّسادس((  َبّي بن الله عبد :  ًا ، ُأ يقولون كانوا ، معه وَرْهط
صلى الله رسول بلغ فإذا ، ينبغي ل ما وأصحابه الله رسول في
ّنما قالوا وسلم عليه الله ِإ ّنا :  : تعالى الله فقال ، ونلعب نخوض ك

ِبالله{  لهم}  قل{ أ
َ ِتِه   ِلِه وآيا ُتم َوَرُسو ْن َتْهِزؤون ُك قاله  ،} َتْس

من فيه كانوا : عّما  أي} سألتهم  ولئن{:  . فقوله الضّحاك
ُلّن{ الستهزاء َيقو َل ّنَما   ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن . بالحديث : نلهو  أي} َو

ْد{:  وقوله ُتْم  َق إظهاِركم بعد كفركم ظهر : قد  أي} َكَفْر
ّد َأّن على يدّل وهذا ، اليمان إظهار في واللِعَب الج
 .82)) سواء الكفر كلمة

ّدين .   جلل26 شاس بن نجم بن الله عبد ال
هـ616(المالكّي) . ت:

ّدة وظهور((  ّتصريح يكون أْن إّما الّر يقتضيه بلفٍظ أو ، بالكفر بال

 .83)) يتضّمنه بفعٍل أو ،

ّدين .   برهان27 مازه بن أحمد بن محمود ال
هـ616(الحنفّي) . ت:

ّنها علِمه مع الكفر بلفظِة أتى من(( "المحيط" :  في قال لفظُة َأ
ّنها يعلم لم أو يعتقد لم لو و كفر، فقد اعتقاده عن الكفر َأ

81  - ) " العالمكيرية"       الهندية الفتاوى هامش على قاضيخان ط)   3/573فتاوى بولق طبعة
ط     1310 – 2 الفكر دار تصوير ، هـ .1411هـ
82  - ) " المسير"  ) .3/465زاد
83  - ) " المدينة"       عالم مذهب في الثمينة الجواهر ط) .   . 3/297عقد الغرب هـ .1415 – 1دار
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عند كفر فقد اختيار عن بها أتى ولكن الكفر لفظة
َذر ول العلماء عاّمة ِنه كفر ومن …84 بالجهل ُيْع بلسا

ًا ما ينفعه ول كافر فهو باليمان مطمئّن وقلبه طائع
 .85)) قلبه في

المقدسّي قدامة بن أحمد بن الله .   عبد28
هـ620(الحنبلّي) . ت:

ّد عن قال عاد إذا ، اليوما ذلك قضاء وعليه ، صومه يفسد(( :  المرت
، انقضائه بعد أو ، اليوما أثناء في أسلم . سواء السلما إلى

ّدته كانت وسواء ّكه أو ، به يكفر ما باعتقاده ِر بش
ّنطقَّ أو ، فيه بالشّك يكفر فيما ، الكفر بكلمة بال

ًا ِئْن{ :  تعالى الله قال ، مستهزٍئ غير أو مستهزئ َول
َتُهْم ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ّلِه ُقْل ، َو ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ َوَرُسو
ُتْم ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا ل ؟ َتْس ْد َتْع ُتْم َق ُكْم َكَفْر ِن لن  . وذلك86} ِإيَما

ّية شرطها من عـبادة الّصوما ّن ْتها ، ال َل ّدة فأبط والحّج كالّصلة ، الّر
ّنه ، َل ٌة و 870)) كالّصلة ، الكفر . فنافاها محضة عباد

ًء ، كفر تعالى الله سّب ومن(( وقال:  ًا كان سوا مازح
ًا أو ّد أو ، برسله أو بآياته أو ، تعالى بالله استهزأ من وكذلك جا

ِئْن{ :  تعالى الله قال كتبه، َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ َنُخوُض ُك
ْلَعُب َن ّلِه ُقْل ، َو ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا ل ؟ َتْس ْد َتْع َق
ُتْم َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن َتفى ل َأْن . وينبغي}  ِإيَما ْك بذلك الهازئ من ُي
ّدب حتى ، السلما بمجّرد ًا يؤ ّنه ، ذلك عن يزجره أدب ُيكتف لم إذا فإ

سّب فِمّمن ، بالتوبة وسلم عليه الله صلى الله رسوَل سّب ِمّمن
 .88)) أولى تعالى الله

العتقاد     .    "   -  84 بمسائل الجهل لكتاب فيها ُيرجع تفصيل فيها بالجهل ْذر الُع مسألة
. بابه"        في ٌد فري فهو معاش الرزاق لعبد وحكمه

85  - )    " العلء :"  بن لعالم ّية التاتارخان الفتاوى والعلوما) .   5/458انظر القرآن إدارة
ط  .  بباكستان هـ .1411السلمية

التوبة  :  -  86  .66،  65سورة
87  - ) " ،ط)    4/370المغني" والنشر للطباعة بالعتقاد    هـ. 1410 - 1هجر تكون عنده ّدة فالّر

الكفر    . بكلمة ّنطقَّ بال وتكون
88  - ) " 12/298المغني" ط) .     ،299 ، والنشر للطباعة هـ .1410 - 1هجر
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الحاجب بابن المعروف بكٍر أبي بن .   عثمان29
هـ646(المالكّي) . ت:

و السلما، بعد الكفر:  الردة(( المهات" :  "جامع في قال
ُنه وبفعٍل ، يقتضيه وبلفظ ، : بصريٍح يكون يتضّم

((89. 

. القرطبي أحمد بن محمد الله عبد .   أبو30
هـ671ت:

قوله تفسير في العربي بن بكر أبو القاضي بقول استشهد
ِئْن{ :  تعالى َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب.. َنُخوُض ُك َن  ولم}َو

ّبه : ل العربي بن بكر أبو القاضي قال(( . فقال:  بشيٍء يتعق
ًا ذلك من قالوه ما يكون أْن يخلو ّد ً أو ج كان كيفما وهو ، َهْزل
ِإّن كْفٌر، . الّمة بين فيه خلف ل كفٌر بالكفِر الهزل ف

ف
ّتحقيقَّ إّن . قال والجهل الباطل أخو والهْزَل ، والحقَّّ العلم أخو ال

َنا{ :  قوله إلى : انظر علماؤنا ُذ ّتِخ َت ُذ َقال ُهُزًوا َأ َأْن ِباللِه َأُعو

ُكوَن ِليَن ِمْن َأ ْلَجاِه  .91)) 90} ا

النووّي شرف بن يحيى الدين . محيي31 
هـ676(الشافعّي). ت:

ّدة كتاب الطالبين" في "روضة في قال : الّر
ًة ذلك ويحصل ، السلما قطع هي((  الذي بالقول تار

ًة ، كفٌر هو التي هي للكفر الموجبة والفعال ، بالفعل وتار
ّدين واستهزاٍء تعّمد عن تصدر أو للّصنم كالّسجود ، صريٌح بال

89  - ) " ص"  المهات ،ط)    512جامع والنشر للطباعة هـ.1419 - 1اليمامة
البقرة  :  -  90 .67سورة
القرآن :    ( -  91 لحكاما الجامع ) .8/197انظر
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فيه الذي . والّسحر القاذورات في المصحف وإلقاء ، للشمس
التعاليقَّ بعض : في الماما قال ، ونحوها الشمس عبادة
ًا يكون ل بمجّرده الفعل َأّن شيخي عن : قال ، كفر

َلل وهذا ّلقَّ من عظيم َز ّتنبيه ذكرته المع على لل
ِطه َل ّدة وتحصل ، غ سواء كفٌر، هو الذي بالقول الّر
 .92)) استهزاٍء أو ِعناٍد أو اعتقاٍد عن صدر

: الّسحر حكم عن الكلما مسلم" عند صحيح "شرح في وقال
ًا يكون ما ومنه((  ًا يكون ل ما ومنه ، كفر معصيًة بل كفر

ِإْن ، كبيرة ، الكفر يقتضي فعٌل أو قوٌل فيه كان ف
ّ كفٌر فهو ّلَمه وأما ، فل وإل فإْن ، فحرامٌا وتعليَمه تع
ُتتيَب كّفر الكفر يقتضي ما فيه كان  .93)) …منه واْس

ّدين .   شهاب32 القرافّي إدريٍس بن أحمد ال
هـ684: (المالكّي) . ت

ّتفقٌَّ قسمان الكفر((  َلٌف عليه : م َت ل أمْا كفٌر هو هل فيه ومخ
ِلَم ما وَجْحد بالله الّشرك نحو عليه فالمتفقَّ ّدين من ُع بالضرورة ال

نحو الفعلّي والكفر ونحوهما والّصوما الّصلة وجوب كَجْحد
َبْعث وجحد ،القاذورات في المصحف إلقاء ّنبّوات أو ال أو ال
وأّما ونحوه بحّي ليس أو يريد ل أو يعلم ل بكونه تعالى وصفه

َلف َت  .94)) … فيه المخ
ّنما الكفر وأصل(( :  وقال ّية، لحرمة خاّص انتهاٌك هو ِإ إّما الّربوب

بفعٍل الكفر يكون و ، الُعل صفاته أو ، الصانع بوجود بالجهل
أو لصنم الّسجود أو القاذورات في المصحف كرمي
ّدد ّنصارى بزّي أعياِدهم في للكنائس التر ومباشرة ال

 .95))  …أحوالـهم
92  -) " الطالبين"  7/283روضة ط) .   . ،284 العلمية الكتب هـ .1412 – 1دار
93  -  .  :    :  . " السحر "  باب ، السلما كتاب مسلم صحيح انظر
94  - )" الفروق "     أنواع في البروق أنوار ط)    1/224انظر العلمية الكتب هـ .1418 – 1دار
السابقَّ  ( -  95 ) .4/258المصدر
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ّدة(( "الذخيرة":  وفي من السلما قطع عن عبارة … الّر

ّلٍف كإلقاء بالفعل أو باللفظ إما ، خلٌف البالغ غير وفي ، مك
ّظهور في مراتُب ولكليهما ، القاذورات في المصحف والخفاء ال

((96. 
 

ّية بن عبدالحليم بن أحمد السلما . شيخ33 تيم
. هـ728:  . ت
جهم بقول القائلون فهؤلء(( الفتاوى" :  "مجموع في قال

َأّن صّرحوا قد والّصالحي ّلم ورسوله الله سّب ب ّتثليث : والتك بال
ًا هو ليس الكفر كلما من كلمة وكّل ّنه الباطن في كفر دليل ولك
ّظاهر في ِتم الساّب هذا يكون َأْن هذا مع ويجوز الكفر على ال الشا
ًا الباطن في ًا بالله عارف ًا له موحد عليهم ُأقيَمْت فإذا به مؤمن

ًا كافٌر هذا َأّن إجماٍع أو بنّص حّجٌة ًا باطن : هذا . قالوا وظاهر
ّتكذيب مستلِزمٌا ذلك َأّن يقتضي َأّن الباطن لل يستلزما اليمان و

:  معلومان أمران : معنا لهم : فيقال ذلك عدما
ّدين من بالضطرار (أحدهما) : معلومٌا  . و(الثاني): معلوما ال

. التأّمل عند أنفِسنا من بالضطرار
ّنا أّما َله الله سّب من َأّن نعلم "الول" : فإ ًا ورسو طوع

ّلم من بل ، 97 َكْره بغير ًا الكفر بكلمات تك غير طائع
ْكَرٍه ًا كافٌر فهو ورسوله وآياته بالله استهزأ ومن ، ُم باطن

ًا ِإّن ، وظاهر ِإّن قال من و ًا الباطن في يكون قد هذا مثل :  مؤمن
ّنما بالله ِإ ّظاهر في كافٌر هو و ّنه ، ال ً قال فإ الفساد معلوما قول

ّدين من بالّضرورة وحكم القرآن في الكّفار كلماِت الله ذكر وقد ال
ّية أقوالهم كانت ولو بها الوعيد واستحقاقهم بكفرهم الكفر

فيه يغلط الذي القرار بمنزلة أو ، عليهم الّشهود شهادِة بمنزلة
تكون قد التي بالشهادة الوعيد أهل من الله يجعلهم لم المِقّر
ًا ْدق ًا تكون وقد ِص ّذبهم ل َأْن ينبغي كان ،بل َكِذب ّ يع بشرط إل
ْدق ْد{ : تعالى كقوله وهذا الّشهادة ِص ُلوا الِذيَن َكَفَر لَق اللَه ِإّن َقا

96  - ) " ط) .    12/13الذخيرة" السلمي الغرب ما . 1994 – 1دار
97  -        ((   )) : بغير     أي ُكْره بغير المقصود كان ولو َكْره بغير ًا طوع قوله بدليل إكراه بغير أي

 )) :      (( غير –    -  ((   ًا طائع ذلك بعد قوله بدليل ًا وأيض ُكْره بغير ًا حب لقال بعضهم ذكر كما بغض
      " غير))        " ًا طائع قوله يكّرر ًا دائم يجده الفتاوى في الله رحمه كلمه تأّمل من ثم مكره

باليمان    : (       ) . مطمئن وقلبه ُأكره من إل تعالى بقوله ويستشهد مكره
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ِلُث َثٍة َثا ْد{ 98} َثل ُلوا الِذيَن َكَفَر لَق ْلَمِسيُح ُهَو اللَه ِإّن َقا ْبن ا َيَم ا َمْر
.  ذلك وأمثال99}

ًا كان إذا "الثاني" : فالقلب وأما َق معتقد ّنه ، الّرسول صد َأ و
ًا وكان ، الله رسول ّب ًا الله لرسول مِح ّظم أن هذا مع امتنع ، له مع
َنه ّبه يلع َتّصور فل ويس ّ منه ذلك ُي به الستخفاف من نوٍع مع إل

ِته ِلم ، وبحرَم ّنه اعتقاد مجّرد أّن بذلك َفُع ًا يكون ل صادق َأ ّ إيمان إل
ّبته مع  .100)) بالقلب وتعظيمه مح

ًا وقال ِنِه َبْعِد ِمْن ِباللِه َكَفَر َمْن{ :  قوله(( :  أيض َمْن ِإل ِإيَما
َه ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ِليَماِن ُم ِكْن ِبا ُكْفِر َشَرَح َمْن َول ْل ْدًرا ِبا ْيِهْم َص َفَعل

َذاٌب َولُهْم اللِه ِمْن َغَضٌب ِظيٌم َع ِلَك َع َذ ّنُهْم .  َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح ا
َيا ْن ّد َأّن الِخَرِة َعلى ال ْلَقْومَا َيْهِدي ل اللَه َو َكاِفِريَن ا ْل ِئَك ا ُأْول الِذيَن . 
َبَع ِبِهْم َعلى اللُه َط ُلو ْبَصاِرِهْم َوَسْمِعِهْم ُق َأ ِئَك َو ُأْول ُلوَن ُهْم َو ْلَغاِف . ا

ّنُهْم َجَرمَا ل ْلَخاِسُروَن ُهْم الِخَرِة ِفي َأ من تعالى ذكر فقد  ،101} ا
ِنِه بعِد من بالله كفر َده وذكر إيما ِلَك{ قال:  ثم ، الخرة في وعي َذ

ّنُهْم َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّين}  الِخَرِة َعلى ال َب َأّن تعالى و

.  102 بهذا استحقوه الوعيد
ّتصديقَّ باب َأّن ومعلومٌا ّتكذيب ال من هو ليس والجهل والعلم وال

ُبْغِض الحّب باب ّنما يقولون وهؤلء ، وال َد استحّقوا ِإ لزوال الوعي
ّتصديقَّ ِإْن ، قلوبهم من واليمان ال يكون قد ذلك كان و

ّدنيا حَُب سببه جعل وتعالى سبحانه والله ، الخرة على ال
ّدنيا استحباَب . للُخْسران الموجب الصل هو الخرة على ال

ّدنيا واستحباب ّتصديقَّ العلم مع يكون قد الخرة على ال َأّن وال ب
ّنه ، الخرة في يضّر الكفر َأ َله وب . َخلق من الخرة في ما
ّنه و ِإ ًا" ف ْكَره استثنى سبحانه "أيض كان ولو ، الكفار من الم
ّ يكون ل الكفر ْثَن لم وجهله القلب بتكذيب إل َت ، الُمكَره منه ُيْس

ِلَم ممتنٌع ذلك على الكراه َلّن ّلم َأّن فُع ّتك ّ بالكفركفٌر ال إل
. الكراه حال في

ِكْن{ :  تعالى وقوله ُكْفِر َشَرَح َمْن َول ْل ْدًرا ِبا : . أي}  َص
ّدنيا لستحبابه عليه الله صلى النبي قول ومنه ، الخرة على ال

ًا الرجل يصبح( :  وسلم ًا ويمسي مؤمن ًا ويمسي ، كافر مؤمن

المائدة  :  -  98  .73سورة
المائدة  :  -  99  .17سورة
100  - ) " الفتاوى "  مجموع ) .558-7/557انظر
النحل  :  -  101  .109- 106سورة
الخرة        . -  102 على ّدنيا ال حّب بسبب الكفر استحقوا أي
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ًا ويصبح َنه يبيع ، كافر ّدنيا من بَعَرٍض دي ّلم فمن 103) ال بدون تك
ّلم لم ، الكراه ّ يتك  .104)) به منشرٌح وصدُره إل

ِكْن{ :  تعالى قال : فقد قيل فإن(( :  وقال َشَرَح َمْن َول
ُكْفِر ْل ْدًرا ِبا ّنه لّولها ، موافقٌَّ : وهذا قيل} َص ِإ غير من كفر من ف
ًا بالكفر شرح فقد إكراٍه ولو ، آخرها الية أول ناقض وإل ، صدر
لم ، إكراه بل يكون وذلك ، صدَره الّشارح هو كفر بمن المراد كان

ْثِن َت ُه يستثنى أن يجب كان بل ، فقط المكَره يس وغير المكَر
ّلم وإذا صدَره، يشرح لم إذا المكَرِه ًا الكفر بكلمة تك طوع
ًا بها شرح فقد ُله ذلك على دّل وقد ، كفٌر وهي صدر قو
َذُر{ :  تعالى َناِفُقوَن َيْح ْلُم َنّزل َأْن ا ْيِهْم ُت ٌة َعل ُئُهْم ُسوَر ّب َن ِفي ِبَما ُت

ِبِهْم ُلو ُئوا ُقْل ُق َتْهِز َذُروَن َما ُمْخِرٌج اللَه ِإّن اْس ِئْن َتْح َتُهْم . َول ْل َأ َس
ُلّن َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ِباللِه ُقْل َو أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُكن
ُئوَن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن ِئَفٍة َعْن َنْعُف ِإْن ِإيَما َطا

ُكْم ْن ّذْب ِم ِئَفًة ُنَع ّنُهْم َطا َأ ُنوا ِب ّنهم أخبر فقد 105} ُمْجِرِميَن َكا َأ

ّنا قولهم مع إيمانهم بعد كفروا ّلْمنا : إ من بالكفر تك
ّين ، ونلعب نخوض كنا بل ، له اعتقاٍد غير الستهزاء َأّن وب

ّ هذا يكون ول ، كفٌر الله بآيات ، الكلما بهذا صدره شرح مّمن إل
ّلَم أْن منَعه قلبه في اليماُن كان ولو  .106)) الكلما بهذا يتك

كلمَة بلسانه قال من(( المسلول" :  "الصارما في وقال
ًا حاجٍة غير من الكفِر ًا لها عامد ّنها عالم َأ ّنه كفٍر كلمة ب ِإ يكفُر ف
ًا بذلك ًا ظاهر ّنا ، وباطن ّنه يقال َأْن نجّوز ل ول ِإ يجوز الباطن في : 

ًا يكوَن َأْن قال ، السلما من َمَرق فقد ذلك قال ومن ، مؤمن
ِنِه َبْعِد ِمْن ِباللِه َكَفَر َمْن{ سبحانه:  َه َمْن ِإل ِإيَما ْكِر ُبُه ُأ ْل َوَق
ِئّن ْطَم ِليَماِن ُم ِكْن ِبا ُكْفِر َشَرَح َمْن َول ْل ْدًرا ِبا ْيِهْم َص ِمْن َغَضٌب َفَعل

َذاٌب َولُهْم اللِه ِظيٌم َع ّنه ومعلومٌا 107} َع ْد لم َأ هنا بالكفر ُيِر
قد وهو عليه، الّرجل ُيكره ل ذلك َلّن ،فقط القلب اعتقاد

ْكِره من استثنى ْد ولم ُأ ّنه ، واعتقد قال من ُيِر استثنى َل
ّنما ، والقول العقد على ُيكَره ل وهو الُمكَره ِإ القول على ُيكَره و

الفتن            . -  103 تظاهر قبل بالعمال المبادرة على الحث باب اليمان في مسلم رواه
104  - ) " الفتاوى"   )561-7/599مجموع

ًا :               صدر بالكفر شرح فقد إكراه بدون بالكفر تكلم من أن يقرر هنا السلما شيخ تعليقَّ
ّذاتها      . ومل ّدنيا ال حّب لذلك الداعي ولوكان

التوبة  :  -  105  .66-64سورة
106  - ) " الفتاوى"  ) .7/220مجموع
النحل  :  -  107  .106سورة
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ِلم ، فقط ّنه فع ّلم من أراد َأ الله من غضٌب فعليه الكفر بكلمة تك
ّنه عظيم عذاٌب وله َأ ّ بذلك كافٌر و مطمئّن وهو ُأكِره من إل

ًا بالكفر شرح من ولكن ، باليمان ّنه الُمكَرهين من صدر ِإ كافٌر ف
ًا ّلم من فصار ، أيض ًا بالكفر تك ّ كافر فقال ُأكِره من إل

حقَّّ في تعالى وقال باليمان، مطمئّن وقلبه الكفر كلمَة بلسانه
َتِذُروا : ل المستهزئين ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن  .108)) ِإيَما

ًا وقال : أيض
ُلوَن{ :  سبحانه وقال((  َيُقو ّنا َو ِبالّرُسوِل ِباللِه آَم َنا َو َطْع َأ ُثّم َو

َتَولى ْنُهْم َفِريقٌَّ َي ِلَك َبْعِد ِمْن ِم ِئَك َوَما َذ ِنيَن ُأْول ْلُمْؤِم َذا ِبا ِإ ُدُعوا . َو
ِلِه اللِه ِإلى ُكَم َوَرُسو َيْح َنُهْم ِل ْي َذا َب ْنُهْم َفِريقٌَّ ِإ ِإْن ُمْعِرُضوَن ِم . َو
ُكْن ْلَحقَّّ لُهْم َي ُتوا ا ْأ ْيِه َي ِنيَن ِإل ْذِع َأِفي ُم ِبِهْم .  ُلو ُبوا َأمْا َمَرٌض ُق َتا اْر

ْيِهْم اللُه َيِحيَف َأْن َيَخاُفوَن َأمْا ُلُه َعل ِئَك َبْل َوَرُسو ِلُموَن ُهْم ُأْول ّظا ال
ّنَما ِإ ِنيَن َقْول َكاَن .  ْلُمْؤِم َذا ا ِلِه اللِه ِإلى ُدُعوا ِإ ُكَم َوَرُسو َيْح َنُهْم ِل ْي َب

ُلوا َأْن َنا َيُقو َنا َسِمْع َطْع َأ ِئَك َو ُأْول ِلُحوَن ُهْم َو ْلُمْف ّين109} ا  فب
ّلى من َأّن سبـحانه فهو حكِمه عن وأعرض الّرسول طاعة عن تو

َأّن ، بمؤمٍن وليس ، المنافقين من : يقول الذي هو المؤمن و
َأطعنا سمعنا ّنفاق كان فإذا ، و ُبُت ال بمجّرد اليمان ويزوُل ، يث

ّتحاكم وإرادة الّرسول حكم عن العراض هذا أّن مع غيِره، إلى ال
فكيف ، الّشهوة قّوة سببه يكون وقد ، محٌض ترك

ّنقص  .110)) ؟ ونحوه    والسّب بالت

ًا وقال : أيض
ٌق ول((  ّبه الله َأّن يعتقد من بين فر َأّن ، ر المر بهذا أمره الله و
ّنه يقول ثم ِإ وبين ، سداٍد ول بصواٍب ليس أمره َلّن ، يطيعه ل : 

ًا َأّن يعتقد من ّنه الله رسول محّمد َأ ٌق و في التباع واجُب صاد
ّبه ثم ، وأمره خبره أو ، أحواله من شيئا أو أمَره َيعيب أو يس

ًا تنّقصه اليمان َأّن وذلك ، الّرسول يستحّقه َأْن يجوز ل انتقاص
ّية اعتقد فمن ، وعمل قوٌل ّية في الوحدان سبحانه لله اللوه

ِبع لم ثم ، ورسوله لعبده والّرسالة وتعالى، ْت َبه العتقاد هذا ُي موَج
على أثره يظهر القلب في حاٌل هو - الذي والكراما الجلل من

أو بالقول والزدراء والتسفيه الستخفاف قارنه بل ، الجوارح
ًا ذلك وكان ، كعدمه العتقاد ذلك وجود كان-  بالفعل موجب
ً ، العتقاد ذلك لفساد ْذ ، والّصلح المنفعة من فيه لما ومزيل إ

108  -  ) " ص"  المسلول ط) .   524الصارما السلمي هـ .1414المكتب
النور  :  -  109  .51-47سورة
110  - ) " ص"  المسلول ط) .   43الّصارما السلمي هـ .1414المكتب
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ّكي اليمانية العتقادات ِلحها النفوس تز توجب لم فمتى ، وتص
ّ ذاك فما صلحها ول النفس زكاة ّنها إل ، القلب في ترسْخ لم َل
ًا صفًة تِصْر ولم ّنفس ونعت ًا ول لل ُكْن لم وإذا ، َصلح اليمان علم ي

ّنه ، ينفعه لم له لزمٌة النسان لقلب صفٌة المفروض ِإ يكون ف
ّنفس حديث بمنـزلِة بيقيٍن إل تحصل ل والنجاة ، القلب وخواطر ال

ّنه ولو ، القلب في َنه فيما هذا.  ذّرة مثقال َأ ، الله وبين بي
ّظاهر في وأّما ُيجري ال من يظِهره ما على الحكامَا ف

 .111)) والفعل القول
ًا وقال ًا كفر رسوله سّب أو الله سّب من إّن(( :  أيض ظاهر

ًا ًء ، وباطن أو ، محّرما ذلك َأّن يعتقد الساّب كان سوا
ّّ كان ً كان أو ، له مستحل مذهب هذا ، اعتقاده عن ذاهل

ّنة أهل وسائر الفقهاء  …وعمٌل قوٌل اليماَن بأّن القائلين الس

ّنه الشافعّي عن ُنِقَل وكذلك ِئل َأ من بشيٍء َهَزَل عّمن ُس
ّنه تعالى الله آياِت {:  تعالى الله بقول واستدّل ، كافٌر : هو قال َأ
ّلِه ُقْل ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا ل ؟ َتْس ْد َتْع ُتْم َق َكَفْر

َد ُكْم َبْع ِن الله سّب من:  وغيرهم أصحابنا قال  وكذلك112} ِإيَما
ًء كفر، ًا كان سوا ًا أو مازح ّد الصواب هو وهذا الية لهذه جا

َأّن القول َأّن يعلم َأْن . ويجب …به المقطوع في الّساّب كفر ب
ّنما المر نفس ّلة السّب لستحلله هو ِإ ٌة ز َكر ٌة من  …عظيمٌة وهفو
:  وجوه من وذلك

َأّن أحدها ّنه الفقهاء عن المذكورة الحكاية :  كان ِإْن َأ
ّ كفر، مستحلّ ّنما ، أصٌل لها ليس ، فل وإل ِإ من القاضي نقلها و

ّلمين بعض كتاب نقلوا وهؤلء ، الفقهاء عن نقلوها الذين المتك
ّنوه بما الفقهاء قول ًا ظ ِلهم على جاري سمعوه قد بما أو ، أصو
ّد ل ممن الفقه إلى المنتسبين بعض من ً قوله يع حكينا وقد ، قول

الناس أعلم من هو عمن إجماعهم وحكاية الفقهاء أئمة نصوص
ًا المسألة في َأّن ظاٌن يظّن فل ، بمذاهبهم المسألة يجعل خلف

ّنما ، والجتهاد الخلف مسائل من ِإ ٌد يستطيع ل ، غلٌط ذلك و أح
ْتوى أئمَة الفقهاء من واحٍد عن يحكي َأْن ّتَة التفصيل هذا الف . الب

َأّن الثاني الوجه ّنما الستحلل هو كان إذا الكفر :  ِإ معناه ف
ّنه ، حلٌل السّب َأّن اعتقاد ِإ تعالى الله حّرمه ما َأّن اعتقد لّما ف
ْيَب ول ، كَفَر حلٌل المعلوما المحّرمات في اعتقد من َأّن َر

111  -  ) " ص"  المسلول ط) .   376الّصارما السلمي هـ .1414المكتب
التوبة  :  -  112  .66،  65سورة
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ّنها تحريمها ّنبّي سّب بين ذلك في فرق ل لكن ، كفر حلل َأ ال
من ذلك غير إلى لهم والِغيبة عليه والكذب المؤمنين قذف وبين

ّنه ، حّرمها الله َأّن علم التي القوال ِإ ًا فعل من ف ذلك من شيئ
ّنه مع ، كفٌر مستحلّ ًا قذَف : َمْن ُيقال َأْن يجوُز ل َأ اغتابه أو مسلم

ّله إذا بذلك كفر،ويعني .  استح
َأّن الثالث الوجه به اقترن سواء ، كفر الّسّب حّل اعتقاد : 

ًا ، يقترن لم أو السّب وجود ّتكفير في للسّب أثر ل فإذ ال
ًا ًا وجود ّنما ، وعدم ِإ ّثر و خلف وهو ، العتقاد هو المؤ

.  العلماء عليه أجمع ما
ّنه الرابع الوجه َأ في فليس الحّل اعتقاد هو المكّفر كان إذا : 

ّيما ، يكّفر ل أْن فيجب ، مستحّل الّساّب َأّن على يدّل ما السّب لس
ّنما ، حرامٌا هذا َأّن أعتقد " أنا قال إذا ِإ ًا أقول و ًا غيظ أو ، وسَفه

ًا ًا أو عبث ّنَما{ :  المنافقون قال " كما لعب ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن .} َو
ّنما قال إذا وكما ِإ ًا عليه وكذبت هذا قذفت :  ًا لعب قيل فإن ، وعبث

ًا يكونون ل ًا يكونون قيل وإْن ، القرآن نّص خلف فهو كفار كفار
ًا الّسّب نفس يجعل لم إذا موجٍب بغير تكفيٌر فهو وقول ، مكّفر

ّدقه ل : أنا القائل ّتكفير فإّن ، يستقيم ل هذا في أص يكون ل ال
ومعصيٌة ذنٌب ذلك أّن أعتقد : أنا قال قد كان فإذا ، محتمٍل بأمٍر
ُله وأنا ًا ذلك يكن لم إن يكفر فكيف ، أفع  ؟ كفر

َتِذُروا ل{ :  وتعالى سبحانه قال ولهذا ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن } ِإيَما
ّنما قولكم في كذبتم قد يقل ولم ّنا ِإ فلم ، ونلعب نخوض ك

ّذبهم ّذبهم كما الُعذر هذا في يك العذر من أظهروه ما سائر في ك
ّين بل ، صادقين كانوا لو الكفر من براءتهم يوجب الذي ّنهم َب َأ

 .113)) واللعب الخوض بهذا ، إيمانهم بعد كفروا

البخاري أحمد بن العزيز عبد الدين . علء34
هـ730: (الحنفي) . ت

ِإّن((  ّدة الَهْزل ف َلّن ؛ الهزل بعين لكن به َهَزل بما ل كفٌر بالّر

ّد الهازل الكفر بكلمة والهزل راٍض مختاٌر الَهزل نفس في جا
ّدين استخفاٌف ًا فصار الحقَّّ بال ّد ّ به هزل بما ل بعينه مرت َأّن إل

ٌء أثرهما ّنه ؛ المكره بخلف سوا ْين معتقٍد غير َل ْكِره ما ِلَع عليه. ُأ

113  - ) " ص"  المسلول ط    )    517- 514الصارما السلمي المكتب يسير حذف هـ . 1414مع
أو               الساّب استحّل سواء كفر بمجّرده وسلم عليه الله صلى النبي سّب أّن كلمه وخلصة

ًا              .  مازح أو ًا ّد جا كان وسواء يقل لم أو ذلك اعتقد قال وسواء يستحّل لم
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مبنى إّن يقال عما جواب((  به َهَزل بما : ل قوله
ّدة ّدل على الّر ّنه الهزل لوجود هاهنا يوجد ولم العتقاد تب فإ
ّدة الهزَل يكون ل َأْن فينبغي بالحكم الرضاء ينافي ًا بالّر كما كفر

ّدة الهزل فقال والّسكر الكراِه حال في بِه هزل بما ل كفٌر بالّر
ّنا يعني الهزل بعين لكن ّنه باعتبار بكفره نحكم ل َأ َهَزل ما اعتقد َأ

كفر; بالكفر الهزل نفس َأّن باعتبار بكفره نحكم بل الكفر من به
ِإْن الهازل َلّن ًا يكن لم و ً لكونه به هزل ما بحكم راضي فيه هازل
ّد فهو ّلم نفس في جا ّنه به راٍض للّسبب مختار به التك ِإ سّب إذا ف

ً السلما عليه النبّي ً هازل ًا تعالى لله دعا أو مثل ً شريك فهو هازل
ّلم راٍض ًا يكن لم وإْن لذلك مختاٌر به بالتك عليه يدّل لما معتقد
ّلم كلمه ً الكلمة هذه بمثل والتك ّدين استخفاٌف هازل وهو الحقَّّ بال
ِباللِه ُقْل{ تعالى:  الله قال كفٌر أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتْس
َتِذُروا . ل ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن ّلم فصار}  ِإيَما بطريقَّ بالكفِر المتك

ًا الهزل ّد ّدين لستخفافه الهزل بعين مرت به هزل بما ل الحقَّّ بال
ّ به هزل ما باعتقاد ل أي ما وأثر بالكفِر الهزل أثَر أي أثرهما َأّن إل

ًء به هزل على الُمكَره بخلف الكفر وإثبات اليمان إزالة في سوا
ّنه َل ًا والحكم بالسبب راٍض غير الكفر; لسانه على يجريه بل جميع
ًا ًا اضطرار إّن يقال أصلً.ول له معتقٍد غيُر نفسه عن للشّر ودفع

ُد ل الهازل ًا الكفر يعتق ّنا أيض ٌد هو نقول َل مّما للكفر;لّن معتق
ّدين الستخفاف حرمُة اعتقاده يجب ِما بال ّا به الّرضاء وعد ولم

ًا بالهزل رضي ًا كان له معتقد  .114)) الّشروح بعض في كذا كافر

البـخـارّي المحـبـوبي مـسـعود بن الله .   عبيد35
هـ747: (الحنفّي) . ت

"التوضيح" :  في قال
ّدة ( الهزل( ّنه كفٌر بالّر ًا فيكون استخفاٌف َل ّد َت بعيِن مر
به َهَزل ما بسبب كفره ليس أي)  به هزل بما ل الهزِل
ُد وهو ّلم التي الكفر كلمة معنى اعتقا ً بها تك هازل

114  - ) ." البزدوي"     أصول شرح السرار . 4/600كشف ط )    العربي الكتاب هـ .1411 – 1دار
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ِتقاد " الع

ّنه ُير فإ ّنه ،الهزل بعين كّفره بل ، معناها معتقٍد غ فإ
ّدين استخفاف ُذ كفٌر وهو بال  .115)) منه تعالى بالله نعو

الــوردي مظفــر بــن عمــر الــدين .   زيــن36
هـ749(الشافعي) . ت:

َباُب: البهجة في قال ّدِة " (  ) الّر
ِت ٍرـُكْف َأْفَحُش ُدـاْر ِم َدا ِل ّلٍف ُمْســـ َك ِم َأْو ِبِفْعــٍل **** ُم ّل َكـ َت
َن َمْحٍض ًداـِع ِتْه ا ِبالْســـ ِتـَقاٍد َزاِءـَو ِباْع ْنُه **** َو ْلَقــاِء ِم ِل َكا ،

ْلُمْصَحِف ْلَعـِزيِز ِل ْلق ِفي ا ُذوَرِةـا َكٍب َدٍةـ**** َوَسْج َا َكْو ِل
116َوُصـوَرِة"

ـافظ37 ـد .   الـح ـن محـم ـي ـب ـر أـب ـن بـك ـم اـب ّـي ق
ّية هـ751. ت: الجوز

ّية قسمان اليمان وشعب(( الّصلة" :  "كتاب في قال ، :قول
ّية، ّية نوعان الكفر ُشَعُب وكذلك وفعل ّية : قول شَعِب ومن ، وفعل
ّية اليمان من فكذلك اليمان زواَل زوالها يوجب : شعبٌة القول

ِبِه ّية شع .  اليمان زواَل يوجب ما الفعل
ّية الكفر شعُب وكذلك ّية القول بالتيان يكفر فكما ، والفعل
ًا الكفر بكلمة فكذلك ، الكفر شعب من شعبة وهي ، اختيار
، للّصنم كالّسجود ُشعبه من شعبٍة بفعل يكفر

َنة اليمان كان وإذا_   قال .... _ ثم بالمصحِف والستها
أعظم بزواِل يزوَل َأْن مستنكٍر فغير ، القلب عمل بزوال يزول

ّيما ول ، 117 الجوارح أعماِل ًا كان إذا س ّبة لعدما ملزوم القلب مح
ّتصديقَّ لعدما ملزومٌا هو الذي وانقياده ّدما كما الجازما ال تقريره تق

....... (( 118. 
ًا النونية " في في وقال : الجهمية المرجئة على " منكر

115  - ) " التنقيح "   شرح التوضيح ط)    . 2/402انظر العلمية الكتب هـ .1416 – 1دار
116  -  ) " ص : "  الحاوي بهجة ط)     . 191انظر العربية الكتب إحياء هـ. 1351دار

أشهرها              كثيرة شروح ولها ، الشافعي الفقه في بيت آلف خمسة من قصيدة وهي
.   " النصاري"     لزكّريا الوردية البهجة شرح البهية الغرر

في              -  117 شرٌط كالّصلة الجوارح أعمال بعض بأّن ، الله رحمه منه ضمنّي تقرير هذا
بزوالها       . اليمان يزول القلوب كأعمال اليمان صّحة

118  -  ) " ص "  الصلة كتاب ) 54، 53انظر ط) (  ، السلمي هـ .1401 - 1المكتب
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ِتقاد " الع

ِبُح معبوِد اليمان كامَل ُتْص
ّد العتيقََّ البيَت في وِج

العصياِن
َتَمّسَحْن َباِن بالِقّس و ْل والّص

ْنِده من ًا ِع ْتَماِن بل َجْهر ُك
ِما ِخّر بْل  والوثاِن للصنا
َده هو ِلِذي الباِدي وْح

الكواِن
ْنِده من والقرآِن بالَوْحِي ِع
ُكْفَراِن وليس عليَك وزٌر ْل با
أخي َجْهِمّي كّل من

َطاِن ْي 119)) الّش

ُء ((وكذلك ُتِقّر حين الرجا
بالــ

ِما في المصاحَف َفاْر
وَخّرب الُحُشوِش

ُتْل َطْعَت ما إذا واْق ُكّل اْس
ُمَوّحٍد

ُتْم ِليَن جميع واْش الُمرَس
أتوا ومن
ًة رأيَت وإذا ْد حجار فاسج
لها

ُلُه جّل اللَه أن وأقّر جل
َله أّن وأقّر ًا رسو أتى حق

ًا فتكوَن َنا َحّق وجميُع ُمؤِم
ذا

ُء هو هذا ِتهم عند الرجا غل

ّدما وقد(( الموقعين" :  "أعلما في وقال وجد لّما قال الذي َأّن تق
ّبك وأنا عبدي أنت اللهّم راحلته ّدة من أخطأ ر يكفر لم الفرح ش

ِإْن بذلك ْده لم لكونه الكفر بصريح أتى و ْكَره ُيِر كلمِة على والُم
بخلف إرادته لعدما يكفر ولم كلمته بصريح أتى الكفر

ّنه والهازل المستهزئ ِإْن والكفر الطلق يلزمه فإ و
ً كان ّنه هازل ّلم قاصد َل يكوُن ل وهزله باللفظ للتك

ًا ْكره بخلف له عذر ّناسي والمخطئ الُم ّنه وال ِإ معذور ف
َله بما مأمور في له مأذوٍن غير والهازل فيه له مأذوٌن أو يقو
ّلم فهو والعقود الكفر بكلمة الهزل ٌد باللفظ متك ولم له ُمري

ٌه معناه عن يصرفه ٌأ ول إكرا لم والهزل جهٌل ول نسياٌن ول خط
َله الله يجعله ًا ورسو ًا عذر بالعقوبة أحقَّّ صاحبه بل صارف

توضيح-  "           :  119 عيسى ابن شرح مع الناجية للفرقة النتصار في الشافية الكافية انظر
القواعد   " ( وتصحيح ط )  2/117المقاصد السلمي ًا   0هـ 1392-2المكتب تعليق الشارح وقال

أقر  : "               إذا عندهم أّن وهو ، الرجاء جيم تقضيه ما بيان في الناظم شرح الناظم على
اليمان                  هو فهذا ، الله عند من أتى حقٌَّ رسوله وأن ، الخالقَّ هو وحده الله بأن النسان

بكفر           وليس ووزر ذنب فهو فعل ما فعل وإن في  :   0عندهم المصاحف ِما فار قوله
جميع              واشتم ، الموحدين استطعت إن اقتل و ، العتيقََّ البيَت وخّرب ، الحشوش

رسوله                وان الخالقَّ الله بأن أقررت إذا ، ذلك يضرك ول ، للصناما واسجد ، المرسلين
الجهمية           " غلة عند الرجاء هو فهذا حقَّ وسلم عليه الله صلى

أقّر :              أو اعتقد وإن كفٌر الفعال هذه أّن والشارح الناظم من تقرير هذا قلت
الجهمية        . غلة إرجاء من جعله بل ، بالشهادتين
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ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ّلمه في المكره عذر تعالى الله أّن ترى أل كان إذا الكفر بكلمِة تك
ًا قلبه ّن َذر ولم باليمان مطمئ ِئْن{ :  قال بل الهازُل يع َتُهْم َول ْل َأ َس

ُلّن َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ِباللِه ُقْل َو أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُكن

ُئوَن َتْهِز َتِذُروا ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن  120 } ))  ِإيَما

ّدين .   تقّي38 الـسـبكّي الـكـافي عبد بن علّي ال
هـ756(الشافعّي) . ت:

ّتكفير(( "الفتاوى" :  في قال ّية َجْحد سببه شرعّي حكٌم ال الّربوب
ّية أو ّنه الّشارُع حكَم فعل أو قول أو ، الّرسالة أو ، الوْحدان بأ

ِإْن كفر ًا يكْن لم و  .121)) َجْحد

المقدسّي مفلح بن محّمد 122. 37
هـ763(الحنبلّي).ت:

ّد((  َت ًا كفر : من المر ً ولو َطوع  …، إسلمه بعد هازل
123......................)) قمٍر أو لشمٍس سجد جماعة: أو قال

ـكـثير. ت: ـبـن عـمـر بن إسماعيل .   الحافظ39
هـ774

قوله " عند العظيم القرآن " تفسير البديع هتفسير في قال
ِنِه َبْعِد ِمْن ِباللِه َكَفَر َمْن{ تعالى:  َه َمْن ِإل ِإيَما ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ُم
ِليَماِن ِكْن ِبا ُكْفِر َشَرَح َمْن َول ْل ْدًرا ِبا ْيِهْم َص َولُهْم اللِه ِمْن َغَضٌب َفَعل

َذاٌب ِظيٌم َع ِلَك َع َذ ّنُهْم .  َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َأّن الِخَرِة َعلى ال َو
ْلَقْومَا َيْهِدي ل اللَه َكاِفِريَن ا ْل ِئَك ا ُأْول َبَع الِذيَن .  ِبِهْم َعلى اللُه َط ُلو ُق

ْبَصاِرِهْم َوَسْمِعِهْم َأ ِئَك َو ُأْول ُلوَن ُهْم َو ْلَغاِف ّنُهْم َجَرمَا . ل ا ِفي َأ
ْلَخاِسـُروَن ُهْم الِخَرِة 124} ا

120   - ) " العالمين"     رب عن الموقعين ط)    3/63أعلما الجيل ما .1973دار
121  - ) " السبكّي"  الباز) .  –   .2/586فتاوى توزيع المعرفة دار
يكون          -  122 أن الرقم هذا وحقَّ التسلسل في خطأ آخر     39حدث إلى الترقيم بقية لكن

صحيح  . الكتاب
الفروع : "  " ( -  123 ط)   .6/164انظر الكتب هـ .1405 – 4عالم
النحل  :  -  124 .109-106سورة
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ِتقاد " الع

وشرح ، والتبّصر اليمان بعد به كفر عّمن تعالى أخبر(( 
ّنه ، به واطمأّن بالكفر صدره ثم باليمان لعلمهم عليه غضب قد أ

ِلهم ُدو ًا لهم وأّن ، عنه ُع ًا عذاب ّدار في عظيم ّنهم ، الخرة ال َل

ّبوا ّدنيا الحياة استح ما على فأقدموا ، الخرة على ال
ّدة من عليه أقدموا ّدنيا لجِل الّر ِإلّ{ :  قوله .. وأّما ، ال

َه َمْن ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ِليَماِن ُم ٌء فهو}  ِبا بلسانه كفر مّمن استثنا
ًا بلفظه المشركين ووافقَّ وقلبه ، وأذى ضرٍب من ناله لما ُمكره

ِله بالله باليمان مطمئّن وهو ، يقول ما يأبى )) . ورسو

(الـمـالكّي). ت: إـسـحاق ـبـن خلـيـل .   الشيخ40
هـ776

ّدة: باب " في " المختصر في قال الّر
ّدة((  فعٍل أو ، يقتضيه لفٍظ أو ، بصريٍح المسلم : كفر الّر

َنه َذٍر مصحٍف : كإلقاء يتضّم ّد ، بَق  .125))  …وسحٍر ، زناٍر وش

العثمانّي الرحمن عبد بن .   محّمد41
هـ780 (الشافعّي) . ت:بعد

ّدة((  ّيٍة أو ، فعٍل أو ، بقوٍل السلما قطُع هي الّر  .126)) ن

ــن .   عـــالم42 ــدربتي العلء ـب ــدهلوّي الـن اـل
هـ786(الحنفّي) . ت:

ّية" كلما "الفتاوى في نقل ّدين برهان التاتارخان مازه بن ال
ولو:  النصاب وفي(( :  قال ّثم بشيٍء يتعّقبه ولم السابقَّ

125  -  ) " ص"  خليل ط)   .  281مختصر الفكر هـ .1415دار
126   - ) " ص"     الئّمة اختلف في الّمة ط)   490رحمة الرسالة هـ .1414 –1مؤسسة



86
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ّ الكفر كلمة أطلقَّ ّنه إل المشايخ، جواب اختلف ، يعتقد ل َأ

ّنه والصّح ّنه يكفر َأ ِنه يستخّف َل  .127)) بدي

ّدين .   سعد43 التفـتـازانّي عـمـر ـبـن مـسـعود ال
هـ792(الشافعّي) . ت:

ّدة : الهازل ) أّي : فيكون ( قوله((  ًا بالّر ّد بما ل الهزل بنفس مرت
ّدين، الستخفاف من فيه لما به هَزل ّدل إمارات من وهو بال تب

ّنَما{  حكايًة تعالى قوله بدليل العتقاد ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن الية،}  َو
ّنما الرتداد ِإّن يقال عّما جواٌب هذا وفي يكون ِإ

ّدل  .128)) بالحكم الّرضا لعدما ينافيه والهزل ، العتقاد بتب

الّزركشّي بهادر محّمد بن الدين .   بدر44
هـ794(الشافعّي) . ت:

ِباللِه ُقْل{ :  تعالى قال((  أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز . ل َتْس

َتِذُروا ْد َتْع ُتْم َق ّلم فمن. } َكَفْر ً الكفِر بكلمة تك ولم ، هاِزل
َذ إذا وكذا ،كفر الكفَر يقصِد ًا) ولم غيره مال أخ يقصِد ( مازح
 .129)) عليه حُرما الّسِرَقة

رـجـب اـبـن أحـمـد بن الّرحمن عبد .   الحافظ45
هـ795: (الحنبلّي) . ت

والحكم": العلوما "جامع في قال

127  - )    " العلء :"  بن لعالم التاتارخانية الفتاوى والعلوما) .   5/459انظر القرآن إدارة
ط  .  بباكستان هـ  .1411السلمية

128  - ) " التوضيح"    على التلويح ط)    . 403-2/402شرح العلمية الكتب هـ .1416 – 1دار
الفقهية "    "( -  129 القواعد في المنثور الكويتية)    2/380انظر الوقاف وزارة طبعة

السلمية  . والشئون



86
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َنه يتُرُك فقد((  بالّشهادتين مِقّر وهو الجماعَة ويفارق دي
ّدعي ًا جحد إذا كما السلمَا وي سّب أو السلما أركان من شيئ

َله الله ّيين أو الملئكة ببعض كفر أو ورسو الكتب أو النب
 .130)) بذلك   العلم مع القرآن في المذكورة

ًا: وقال أيض
ّدين ترك وأّما((  ديِن عن الْرتداد فمعناه الجماعة ومفارقة ال
َله الله سّب فلو بالّشهادتين أتى ولو السلما صلى ورسو

ْيَح بالّشهادتين مِقّر وهو وسلم عليه الله ّنه دُمُه ُأب ل
َنه بذلك ترك قد بالمصحف استهان لو وكذلك دي

َلم ما جحد أو القاذورات في وألقاه ّدين من ُيْع بالّضرورة ال
ّدين من يخُرج مما ذلك أشبه وما كالّصلة  .131)) ال

ّدين .   برهان46 اليعمري فرحون بن إبراهيم ال
هـ799(المالكّي) . ت:

ّدة((  الكفُر وهي الخاتمة حسن الله ونسأل بالله والعياذ الّر
وبلفٍظ بصريٍح وتكونالحاجب:  ابن قال السلما، بعد

ُنـه وبفعٍل يقتضيه  .132)) يتضّم

(الحنـفـّي) . ت: اـلـبّزاز ـشـهاب ـبـن .   محّمد47
هـ827

ًا لّقن ومن((  ّلَم الكفر كلمَة ِإنسان ِإْن ، كفر بها ليتك كان و
. 133)) والّضِحك اللِعِب وجه على

130  - . " النووية       "  الربعين من عشر الرابع الحديث شرح انظر
السابقَّ   . -  131 المصدر انظر
الحكاما : "        " ( -  132 ومناهج القضية أصول في الحكاما تبصرة الكتب)  2/192انظر دار

ط       بمصر الشرقية المطبعة من مصّور دون.       هـ1301 – 1العلمية الحاجب ابن لكلما نقله و
يرتضيه     . ّنه أ على دليل تعقيب

133  - ) " الهندية"      الفتاوى حاشية على البزازية ط) .   6/337الفتاوى بولق  –2طبعة
ط     1310 الفكر دار تصوير ، هـ.1411هـ
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اـلـوزير اـبـن المرتـضـى ـبـن محـّمـد .   العلّمة48
هـ840. ت: الصنعانّي

لم وغيرهم 134 البهاشمة من الخصوما َأّن الَعَجِب ومن(( 
ّلذين النصارى تكفير على يساعدوا ومن ثلثٍة ثالُث الله ِإّن قالوا ا

ّ كفره على القرآن نّص مع بقولهم قال ذلك يعتقدوا َأْن بشرط إل
قوله مفهوما بعموما الظاهرة الية هذه وعارضوا القول مع
ُكْفِر َشَرَح َمْن  ولكْن{ ًا بال ْدر ٌء يكون ل هذا وعلى… } َص شي

ًا والقوال الفعال من ّ كفر قتل حتى العتقاد مع إل
كافٍر كفُر يتحّققَّ فل المحجوبة الّسرائر من والعتقاد ، النبياء

ّ قّط ّنّص إل ّلة جماعــة قال… شخص شخٍص في الخاّص بال ج
ّنه السلما علماء من ُدٌر بما المسلم يكفُر ل َأ ْن منه ي
ّ الكفر ألفاظ من ّنها بها المتلّفظ يعلم َأْن إل …كفر َأ

ّتجه خلف وهذا يكفر : ل البهاشمة قول بخلف ، م
ِإْن ِلَم و ّنه َع ّتى كفٌر َأ 135 …يعتقده ح

الية هذه فقالوا وغيرهم وأصحابه هاشم أبو الشيخ بالغ قد
وبَسّب الكفر بصريِح ونطقََّ الكفَر يعتقد لم من َأّن على تدل

ِبهم منهم وبالبراءة أجمعين الّرُسل وهو إكراٍه غير من وبتكذي
ّنه كفٌر ذلك َأّن يعلم في الزمخشري اختيار ظاهر وهو يكفر ل َأ

ّنه ِإ ّنفس بطيب الصدر شرح فّسر "كشافه" ف وباعتقاده بالكفر ال
ًا محّمد. بن الحسين والمير السلما عليه يحيى الماما واختاره مع

ّله وهذا تعالى بقوله قولهم معارضة أحدهما لمرين ممنوع ك
ْد{ :  ّلِذيَن َكَفَر َلَق ِلُث الله ِإّن قالوا ا َثٍة َثا من بكفِر  فقضى} َثل

ُه فخرج 136 شرط بغير ذلك قال ْكَر ّنّص الُم وبقي والجماع 137 بال
ّلٌف قال فلو غيُره ْكَرٍه غير مختاٌر مك ّنصارى بمقالة ُم نّص التي ال

ّنها على القرآن ّنه مع يكّفروه لم قال ما ِصّحة يعتقد ولم كفٌر َأ َأ

ْبِح لعلمه ِله بُق ًا أعظم يكون َأْن يجب قو ْثم لقوله الوجوِه بعض من ِإ
َلُموَن : َوُهْم تعالى ِبه الجاهَل وجعلوا . فعكسوا َيْع ًا بذن كافر

ِلَم َد والعا ِنه الجاح ًا علمه مع بلسا .  مسلم

المعتزلي     . -  134 الجبائي هاشم أبي أصحاب
اشتراط              -  135 وبين ، الجهل مانع لينتفَي كفر بأنها العلم اشتراط بين فرٌق هناك ًا إذ

العتقاد .
136  - . ذلك         نحو أو التكذيب أو العتقاد شرط بغير أي
ّ تعالى بقوله أي -  137 ْكِره) . َمْن : ( إل ُأ



86
ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

َأّن المر ٌة حّجتهم الثاني:  َتين دللتين بين دائر َي ّن اختلف قد ظ
. الظنية الفروع في فيهما

ْكَره على العامد : قياُس إحداهما َه َأّن على والقطُع الُم ِلكرا ا
ْلِغّي وصٌف ّثلثة القائل كون مثل َم ًا بال ّي ًا نازٌل وهذا نصران ّد ج
َبُل ل ومثله ّية الُفروع في ُيْق ّن ّظ .  ال

ِكْن{ المفهوما : عموما وثانيتهما ُكْفِر َشَرَح َمْن  َول ًا بال ْدَر ّنه} َص ِإ  ف
ًا منطوقها في لهم ُحّجة ل ًا قطع خلٌف المفهوما وفي ؛ وفاق

ّية حّجة هو هل مشهوٌر ّن ّنه على التفاق مع ظ بحّجة ليس هنا َأ
ّية ٍما إثبات في ثم قطع ًا عمومه من هنا وحّجتهم خلٌف له عمو أيض

بالكفر يْشَرح لم ومن الية مفهوما َأّن . بيانه منه أضعُف وهو
ًا ًء ذلك بخلف فهو صدر قالها أو ِإكراٍه بغيِر الكفِر كلمَة قال سوا

ُتِمل إكراٍه مع َلّن يدخل ل َأْن ُرّجَح بل المختار يدخل ل َأْن فاح

ّنزول سبب ْكَره في ال َله يضعُف المنطوق والعموما الُم بذلك شمو
ّيات في ذلك فضُعَف فيه ويختلف ّن ّظ كونه . من جهاٍت ثلث من ال
ًا ّد سبٍب على . وكونه مفهومٌا عمومٌا . وكونه مفهوم مضا

 . 138)) لمقصودهم

ّدين .   علء49 الطرابلـسـّي خلـيـل ـبـن عـلـّي اـلـ
هـ844(الحنفّي) . ت:

حسَن الله ونسأل منها، بالله ) : نعوذ الردة في ( فصل(( 
وبلفٍظ بصريٍح ويكون السلما، بعد الكفُر وهي الخاتمة،

ُنه وبفعٍل يقتضيه ّلذي واللفظ… يتضّم الكفَر يقتضي ا

ِلَم لِما كجْحِدِه ًة الّشريعة من ُع وأّما… والّصياما كالّصلة ضرور
ّدد فمثل الكفر يتضّمن الذي الفعل الكنائس في التر

الخلصة. وكتلطيخ العياد. انظر في الّزنار والتزاما
ّنجاسات السود الّركن في المصحف وإلقاء بال

َله وضع لو وكذا ، القاذورات ًا عليه رج . القنية . من استخفاف

138  - ) " ص "    الخلقَّ على الحقَّّ إيثار ).  438-418انظر الكتب     دار الشاهد غير حذف مع
ّيـة العلم

كفر :              والقوال الفعال من شيء يكون ل ّنه أ البهاشمة اشتراط َأّن كلمه خلصة تعليقَّ
يصّح      (      )   . ل ًا صدر بالكفر شرح من ولكن بآية واستشهادهم باطل العتقاد مع إلّ
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ّلٌة الفعال وهذه ّنها ل 139 الكفر على دا ّلة من قاما ِلما كفٌر َأ الد
ّتكفير بطلن على ّذنوب ال  .140)) بال

ــافظ50 ــد .   الـح ــن أحـم ــي ـب ــن عـل ــر اـب حـج
هـ852العسقلني. ت:

كونه : أحدهما مقامين في هنا والكلما(( "الفتح" :  في قال
ً – اليمان أّي–  ً قول . فأّما وينقص يزيد كونه والثاني  وعمل

ّنطقَّ به فالمراد القول َأّما ، بالّشهادتين ال ما به فالمراد العمل و
. والعبادات العتقاد ليدخل ، والجوارح القلب عمِل من َأعّم هو

ُد ّنما نفاه ومن اليمان تعريف في ذلك أدخل َمْن ومرا ّنظر هو ِإ بال
ٌد هو قالوا فالّسلف ، تعالى الله عند ما إلى ُنطقٌَّ ، بالقلب اعتقا و

ّلسان في شرط العمال َأّن بذلك . وأرادوا بالركان وعمٌل ، بال
ّنقص بالّزيادة القوُل لهم نشأ هنا . ومن كماله .  سيأتي كما وال

ٌد : هو قالوا المرجئة و .  فقط ونطقٌَّ اعتقا
ّية .  فقط نطقٌَّ : هو قالوا والكرام
.  والعتقاد والنطقَّ العمل : هو قالوا والمعتزلة
ّنهم الّسلف وبين بينهم والفارق ًا العمال جعلوا َأ في شرط

ًا جعلوها . والّسلف ِصّحته ّله . وهذا كماله في شرط قلنا كما ك
ّنظر ّنظر . أّما تعالى الله عند ما إلى بال فاليمان عندنا ما إلى بال

ّدنيا في الحكاما عليه ُأجريت أقّر فمن فقط القرار هو ولم ال
َكم ّ بكفٍر عليه ُيْح كفِرِه على يدّل فعٌل به اقترن ِإِن إل

ِإْن ، للّصنم كالّسجود كالفسقَّ الكفر على يدّل ل الفعل كان ف
ّنظر اليمان عليه أطلقَّ فمن عنه نفى ومن ، إقراره إلى فبال

ّنظر اليمان ِلقَّ ومن ، كماله إلى فبال ْط ّنظر الكفر عليه أ إلى فبال
ّنه ّنظر عنه نفاه ومن ، الكافر ِفْعَل َفَعَل أ  .141)) حقيقته إلى فبال

ًا   -  139 سادس المقدمة  .انظر
140  - ) " ص : "        الحكاما من الخصمين بين يترّدد فيما ّكاما الح معين مصطفى) 144انظر

ط  .  الحلبي هـ.1393 –2البابي
141  - ) " الباري "  فتح .1/46انظر السلفية)    المكتبة طبعة

اليمان :              كمال في شرط العمال بأّن القول نسبته أهّمها مآخذ عليه هذا وكلمه تعليقَّ
ًء           :    سوا المكّفرة فالعمال تفصيل ذلك في بل صحيح غير إطلقـه على وهو ، للّسلف

لصنم  –       –    –  كالّسجود فعلً كانت أو الصلة أو الشهادتين أو العمل جنس كترك ًا ترك كانت
فشرط    –             الكفر دون ًا ذنب كان وما ، اليمان صّحة في شرط فهي ؛ الله لغير الّذبح أو

كفره               على يدّل فعلً فعل من على بالكفر لحكمه هنا كلمه أوردت وإنما ، كمال
فالّسجود      .        ًا أيض نظر فيها العبارة هذه أّن على بالعتقاد ّيده يق أن دون لصنم كالّسجود

. الكفر        على يدّل فعلً وليس بمجّرده كفر المقدمة" " وانظر :      لصنم في ًا سادس
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ّية أئّمة أحد الفارسّي بكٍر أبو ونقل(( :  وقال في الشافع
ّنبّي سّب من َأّن الجماع كتاب وسلم عليه الله صلى ال
ّتفاق كفر صريٌح قذٌف هو مّما  .142)) العلماء با

الهـمـاما اـبـن الواـحـد عـبـد اـبـن اـلـدين . كمال51
هـ861: (الحنفّي) . ت

ّد كفٍر بلفِظ هزل ومن((  ِإْن ارت يعتقده لم و
تعرف بها يكفر التي واللفاظ ، العناد ككفر فهو للستخفاف

 .143)) الفتاوى في

ّدين .   جلل52 المحلــّي أحمــد بــن محّمــد الــ
هـ864(الشافعّي) . ت:

ّدة تعريف للنووي" في الطالبين منهـاج "شرح في قال :  الّر
فعٍل) مكّفر، أو كفٍر قوِل (أو بنيِة) كفٍر السلما قطع (هي((  

ًء (قاله القول (سواء) في ًا أو استهزا ًا)  أو عناد  . 144 ))اعتقاد

ـد53 ـن .   محـّم ـد ـب ـن أحـم ـاد ـب القفهـسـي عـم
هـ867(الشافعّي) . ت:

ّدة : باب الثلثة باب "الرشاد" في في قال بالله نعوذ((   الّر
ّية، أشياء ثلثة بأحد تحُصل.  منها ّن والقول، : ال

. والفعل
كفر بكلمة نطقَّ أو ، يتلّفظ ولم بقلبه السلما قطع نوى فلو

ٍم سجد أو ، ّد شمٍس أو لصن ًء.  فمرت فعله أو ذلك قال وسوا
ًا ًء أو ، اعتقاد ًا أو ، استهزا . عناد

ًة والفعل القول َأّن واعلم ًة ، يستويان تار الفعل يكون وتار
ًة أقوى . أقوى القول يكون وتار

ّدة، ّنما فالّول: كالّر ِإ كما والفعل بالقول تحصل و
 . 145 ))ذكرنا...

142  - ) " الباري"  بالعتقاد) .      .12/282فتح ّيده يق ولم فعٌل والسُب
143  - ) " القدير"  ط) .   . 6/91فتح العلمية الكتب هـ .1415 – 1دار
144  - )    " وعميرة "     قليوبي حاشية مع الطالبين منهاج شرح الراغبين كنز دار) 4/267انظر

ط   العلمية هـ .1417 – 1الكتب
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ـد54 ـد ـبـن .   محـّم ـد ـبـن محـّم ـر (اـبـن محـّم أمـي
هـ879الحاج) (الحنفّي). ت: 

ّدة ثبوت (وأما((   ّلم بالهزل) أي الّر ً بالكفر المسلم بتك هزل
راٍض الهازل َلّن (للستخفاف)؛ نفِسه بالهزل فثبوتها (فيه) أي

بالدين استخفاٌف بذلك والّرضا لسانه على الكفر كلمة بإجراء
ّنّص كفٌر وهو ِئْن{:  تعالى قال بال َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ُك

ْلَعُب َنُخوُض َن ِباللِه ُقْل َو أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز . ل َتْس

َتِذُروا ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن به) هزل بما (ل  وبالجماع146} ِإيَما
ً بها تكلم التي الكفر كلمة معنى اعتقاد وهو  .147)) …هازل

ـد55 ـاجّي أحـمـد ـبـن .   محـّم الـسـيوطّي المنـه
هـ880(الشافعّي). ت:

ّدة: وهي((  ّيٍة السلما قطع الّر قاله سواء فعٍل، أو كفٍر قوِل أو بن
ًء ًا أو استهزا ًا أو عناد  .148)) اعتقاد

(الحنبـلـّي). الـمـرداوّي ـسـليمان ـبـن .   علّي56
هـ885ت:
ّيته َجَحد أو بالله أْشَرك تنبيه: قوله: (فمن((  ّيته أو ربوب أو َوْحدان

ّتخذ أو صفاته من صفًة ًا أو صاحبًة لله ا ًا جَحد أو ولد ّي ًا أو نب من كتاب
ًا أو الله كتِب َله أو الله سّب أو منه شيئ في نزاع بل كفر رسو

ًا بذلك أتى إذا مراده               )  الجملة ً ولو طوع هازل
ًا، أسلم َأْن بعد ذلك وكان ًا، وقيل طوع من جماعة قال وكره

ّترغيب في قال قمٍر، أو لشمٍس سجد أو الصحاب أتى أو ال
ّدين الستهزاء في صريٍح فعٍل أو بقوٍل  .149)) بال

الواردة"              -  145 العداد معرفة إلى الذريعة أو العداد من الفقه في وقع ما إلى الرشاد
) " الشريعة  ط)    . 1/553في العلمية الكتب هـ .1412 – 1دار

التوبة  :  -  146  .66-65سورة
147  - ) . " التحرير"     شرح في والتحبير ط ) .   267/ 2التقرير الفكر هـ .1417 – 1دار
148  - ) " والّشهود"      والموّقعين القضاة ومعين العقود ط)    . 2/250جواهر العلمية الكتب 1دار
هـ .1417–
149  - ) " الخلف"     من الراجح لمعرفة . 10/326النصاف ط)    المحمدية السنة  –1مكتبة

هـ .1374
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ّ فراموز بن .   محمد57 ِخسرو) (الحنفي) (ُمنل
هـ885. ت:

ًا قال ّدين برهان بكلما مستشهد مازه: بن ال
ّنها علمه مع الكفر بلفظة أتى "المحيط" من وفي((  كفر َأ

ّنه شّك ل اعتقاٍد عن كان ِإْن لم أو يعتقد لم وإْن يكفر، َأ
ّنها يعلم فقد اختياٍر عن بها أتى ولكن الكفر لفظة َأ
َذر ول العلماء عاّمة عند كفر ِإْن ، 150 بالجهل ُيع يكن لم و

ًا َأْن ذلك في قاصد لسانه على فجرى آخر بشيء يتلّفظ أن أراد ب
ًا: إّن محّمد "الجناس" عن وفي يكفر فل… الكفر لفظة من نّص

ّنه كفرت فقال أكلت يقول َأْن أراد محموٌل هذا قالوا يكفر، ل أ
ّدقه فل القاضي فأّما تعالى، الله وبين بينه ما على أضمر ومن يص

ًا بلسانه كفر ومن كافٌر فهو به هّم أو الكفَر وقلبه طائع
قلبه؛ في ما ينفعه ول كافٌر فهو باليمان مطمئّن

ِطقَّ بما يعرف الكافر لّن َطقَّ فإذا به ين كان بالكفر ن
ًا  .151))"المحيط"  في كذا ،تعالى الله وعند عندنا كافر

الرـّصـاع قاـسـم ـبـن محـّمـد الـلـه عـبـد .   أـبـو58
هـ894(المالكّي). ت:

ّدة به تظهر فيما باٌب((  الله: رحمه شاس ابن الشيخ قال الّر
ّدة ظهور أو يقتضيه بلفٍظ أو بالكفر بتصريٍح إّما الّر
(بلفظ قوله له نقله بعد الله رحمه الشيخ قال يتضّمنه فعٍل

ِلَم ما وجوب السلما حديث غير يقتضيه) كإنكاِر ّدين من ُع ال
ًة ّنار ) كلبس يقتضيه فعل (أو قوله ضرور وإلقاء الّز

للّصنم الّسجود أو النجاسة طريقَّ في المصحف
 .152)) ذلك ونحو

مازه        . -  150 بن محمود ّدين ال برهان على ّتعليقَّ ال انظر
الحكاما : "     " ( -  151 غرر شرح الحكاما درر خانة) .      -1/324انظر كتب محمد مير طبعة

كراتشي .
152  - ) " عرفة"    ابن حدود ط)    2/634شرح السلمي الغرب ما .1993 – 1دار
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(الـشـافعّي). ت: الـغـّزي قاـسـم بن .   محّمد59
هـ918

ًا(( الردة تعريف في قال ّيِة السلما قطع  .. وشرع أو كفٍر، بن
ٍم كسجود ،كفٍر فعِل أو كفٍر، قوِل ًء لصن جهة على كان سوا

 .153)) العتقاد أو العناد أو الستهزاء

ّـيـا60 (الـشـافعّي). النـصـارّي محـّمـد ـبـن .   زكر
هـ926ت:
الطلب": "منهج : في قال
ّدة: هي كتاب((  ًا بكفٍر السلما طلُقه يصّح من قطع الّر أو عزم

ً أو قولً ًا أو استهزاء فعل ًا أو عناد الّصانع كنفي ،اعتقاد
ّدين من معلوما عليه مجَمٍع َجْحد أو تكذيبه أو نبّي أو ًة ال بل ضرور

ّدد أو عذٍر، لمخلوٍق سجوٍد أو بقاذورة مصحٍف إلقاء أو كفٍر في تر
((154. 

المغربـــّي الّرحمـــن عبـــد بـــن .   محّمـــد61
هـ954(المالكّي). ت:

ًا نقل فقال: واستظهره العقائد شرح في للتفتازاني كلم
ّدين سعد الشيخ وذكر((  أفتى من أّن العقائد شرح في ال

ْيَن بالكفر امرأة ِب َت شرح أواخر في قاله كفر، ذلك فإّن زوجها من ل
ّنه الظاهر وهو العقائد،  .155)) به ورضي بالكفر أمر قد َل

153  - . " التقريب"       ألفاظ شرح في المجيب القريب البيجوري    ( فتح حاشية مع مطبوع
الفكر)   .2/263-264 دار
154  - ) ." المنهج: "     شرح على الجمل حاشية . 568-7/567انظر ط) .    العلمية الكتب  –1دار

هـ .1417
155  - )" خليل "     مختصر لشرح الجليل مواهب ط)   . 3/480انظر الفكر هـ. 1398 – 2دار

كلما :               من وسيأتي زوجها، من ّطلق ال وهو دنيوّي كفرها من هنا الغرض أن لحظ تعليقَّ
ًا         . أيض هي ّدت ارت ذلك فعلت إْن ّنها أ المقبلّي الشيخ
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ّدين .   ـشـهاب62 ـ ّلـسـي أحـمـد اـل (عمـيـرة) البر
هـ957(الشافعّي) . ت:

ّلي الجلل شرح كلما نقل ّدة(( النووّي:  منهاج على المح (هي الّر
ّيِة) كفٍر السلما قطع ) مكّفر فعٍل أو كفٍر قوِل أو ( بن

ًا أو عنادا أو استهزاء (قاله القول (سواء) في ) .) اعتقاد
ّدة) هي قوله(( قال:  ثم الشيء، عن لغة: الّرجوع (الّر

ًا: ما ّنف قاله وشرع  .156)) المص

ّدين .   زين63 ـم بابن الشهير إبراهيم بن ال نجـي
هـ970: (الحنفّي) . ت

ّلم من َأّن والحاصل(( الّرائقَّ":  "البحر في قــال تك
ً الكفر بكلمة ًا أو هازل اعتباَر ول الكّل عند كَفَر لعب

بها تكلم ومن فتاواه في قاضيخان به صّرح كما باعتقاده
ًا ًا أو مخطئ ْكَره ّلم ومن الكّل عند يكفر ل ُم ًا بها تك ًا عالم كفر عامد

 .157)) الكّل عند
ول كفٌر، الّصنم عبادة(( والنظائر":  "الشباه في وقال

 .158)) قلبه في بما اعتبار

النـجـار) (اـبـن الفـتـوحي أحـمـد ـبـن .   محـّمـد64
هـ972(الحنبلّي) . ت:

ّد) . وهو حكم قال: (باب((  الله لغة: الّراجع. قال المرت
ّدْوا َولَ{ وتعالى:  سبحانه َت َلى َتْر ُكْم َع َباِر ْد ُبوا َأ ِل ْنَق َت َخاِسِريْن َف

ًا 159} ًا)  ولو) كان كفر : (من (وهو) شرع ّيز أو (بنطقٍَّ(مم

156  - ) " وعميرة"   قليوبي ط)    4/267حاشية العلمية الكتب هـ .1417 – 1دار
157  - ) " الحقائقَّ"     كنز شرح الرائقَّ ط) .    5/134البحر العربي الكتاب  .2دار
158  - ) " البصائر"        عيون غمز الحموي شرح مع والنظائر الكتب)  2/204الشباه دار

ط . هـ .1405 – 1العلمية
المائدة  :  -  159 .21سورة
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ًا. و(لو أو شّك أو اعتقاٍد  بعدهازلً) كان فعٍل) طوع
  .160)) إسلمه

ًا استحّل من  فأّما (( وقال: ّدما ّمما شيئ بغير ونحوه ذكره تق
والقمِر نحوه) كالشمِس أو ، لكوكٍب سجد (أو تأويٍل،

{وتعالى:  سبحانه قال وقد إشراٌك ذلك َلّن كفر، والّصنم

فعٍل أو بقوٍل أتى أو ( 161} ِبِه ُيْشَرَك َأْن َيْغِفُر ل اللَه ِإّن
ّدين الستهزاء في صريٍح سبحانه الله لقول ،)  كفر بال

ِئْن{ وتعالى:  َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ِباللِه ُقْل َو أ
َ

ِتِه َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر َبْع
ُكْم ِن . 163 ))162} ِإيَما

الهيتـمــّي حـجــر ـبــن محـّمــد ـبــن .   أحـمــد65
هـ973(الشافعّي) . ت:

بعيٍد زمٍن في عليه النسان يعِزما َأْن والّشرك الكفر أنواع فمن(( 
ّلقه أو قريٍب أو ّلسان يع ً ولو شيٍء على القلب أو بال ًا محال ّي عقل

يتلّفظ أو يفعل أو يوجبه، ما يعتقد أو حالً، فيكفر يظهر فيما
ًء عليه يدّل بما َدر سوا أو عناٍد أو اعتقاٍد عن أَص

 .164))  …استهزاٍء

الـشــربينّي الخطـيــب أحـمــد ـبــن .   محـّمــد66
هـ977(الشافعّي) . ت:

160  - ) " المنتهى"     شرح النهى أولي . 8/541معونة ط) .   خضر هـ .1416– 1دار
النساء  :  -  161  .48سورة
التوبة  :  -  162  .66-65سورة
السابقَّ  ( -  163 ) .8/546المصدر
164  -  ) : (   ) " الولى"    الكبيرة الكبائر اقتراف عن ) .1/49الّزواجر
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ّدة: أعاذنا كتاب((  عن (هي) لغًة: الّرجوع منها تعالى الله الّر
ُظه الكفر أفحُش وهي غيره، إلى الشيء ًا، وأغل محبطٌة حكم
ًا للعمل ويحصل (السلما) ودوامه، (قطع) استمرار .. وشرع
ّيِة) كفٍر قطعه (قوِل بسبب السلما (أو) قطع… بأمور: (بن
َكّفٍر فعٍل أو كفٍر بقوله: ( أقساما ثلثة القول قسم ثم… ) ُم

ًا أو استهزاء قاله سواء ًا أو عناد تعالى: ) لقوله اعتقاد
ِباللِه ُقْل{  أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْس ْد َتْع َق
ُتْم َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن َلْولى وكان165} ِإيَما عن كلمه في القول تأخيُر ا
ّتقسيم َلّن الفعل، ُنه سبقَّ من بذلك وخرج فيه ال الكفر، إلى لسا

ْكِره أو ّنه عليه، ُأ ًا يكون ل فإ ّد تعّمده) ما المكّفر (والفعل… مرت
ًا (استهزاء صاحبه ّدين صريح ًا أو بال مصحف)… كإلقاء له جحود

ٌد ٍم (وسجو  .166 )))… لصن

ـن67 ّدين .   زـي ـ ـن اـل ـد ـب ـز عـب ـاري العزـي المليـب
هـ987(الشافعّي) . ت:

ّدة((  بها ويحبط الكفر أنواع أفحش وهي لغًة: الّرجوع الّر
ًا… العمل ّلف قطُع ( وشرع صبي من فتلغو ) مختار مك

ًا قلبه كان إذا عليها ومكره ومجنون ًا ( مؤمن عزما بكفٍر إسلم
ً ً أو ً) حال ً به فيكفر مآل ً أو ( حال ) باعتقاٍد فعلً، أو قول

أو القائل ) منعناٍد( ) معأو( معه أي القول أو الفعل لذلك

اقترن لو ما بخلف استخفاٍف، ) أي استهزاٍء ( ) معأو( الفاعل
ّدة عن يخِرُجه ما به  .167))  خوف أو كفٍر حكاية أو لساٍن كسبقَّ الّر

(الـشـافعّي) . المناوّي الرؤوف عبد .   محّمد68
هـ1031ت:

التوبة  :  -  165  .66-65سورة
166  ) " المنهاج"       ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج ط) .    . 6/427مغني العلمية الكتب  –1دار

هـ .1415
ّدين"       ( -  167 ال بمهّمات العين قرة بشرح المعين ط)    . 4/132فتح الحلبي البابي  –2مصطفى

هـ .1356
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ّدة((  ًا . غيره إلى الّشيء عن لغًة: الّرجوع الّر قطع وشرع
ّيٍة السلما َكّفر فعٍل أو قوٍل أو بن  .168)) ُم

ـــــّي69 ـــــن .   َمْرـع ـــــٍف ـب ـــــّي يوـس الكرـم
هـ1033: المقدسّي(الحنبلّي) . ت

ويحُصل ، إسلمه بعد كفر من المرتد) وهو حكم (باب((   
أو ورسوله تعالى الله كسّب بالقول : أموٍر أربعة بأحد الكفر

ِته ّدعاء أو ملئك ّنبّوة ا كالّسجود وبالفعل ، تعالى له الّشرك أو ال

وبالعتقاد ، قاذورة في المصحف وكإلقاء ونحِوه للّصنم
الخبَز أّن أو حلل الخمر أو الّزنا َأّن أو تعالى له الّشريك كاعتقاده

ًا عليه ُأِجمَع ومما ذلك ونحو حرامٌا ًا إجماع ّي في وبالَشّك ، قطع
 .169)) ذلك من شيٍء

َبـْهـَوتّي ـيـونس ـبـن .   منصور70 (الحنبـلـّي) . ال
هـ1051ت:
ّد حكم باب القناع" في "كّشاف في قال : المرت
ّد يقال الراجع لغة وهو((  ّد فهو ارت ولَ{ تعالى: .قال رجع إذا مرت

ّدوا َت ُكم على َتْر ْدباِر ُبْوا َأ ِل ْنَق َت ْين َف  .170} َخاِسِر
ًا ًا بعد يكفر الذي: ( وشرع ًا أو إسلمه) نطق أو اعتقاد
ًا ّك ً أو ش ًا) فتصّح (ولو فعل ّيز ُته مم ّد كإسلمه، ِر

ًا) ل ويأتي ًا (طوع ّ لقوله ُمكره َه َمْن تعالى: إل ْكِر ُبُه ُأ ْل وَق
ِئّن ْطَم ِليَماِن ُم َمْن{ تعالى:  قوله (هازلً) لعموما (ولو) كان ِبا

ّد َت ُكْم َيْر ْن ِنِه َعْن ِم ْي  .172))   الية 171} ِد

168  -  ) " ص"    التعاريف مهّمات على ط)   176التوقيف الكتب هـ .1410 – 1عالم
169  - ) " ص"  الطالب ط)   . 317دليل السلمي هـ .1389 – 2المكتب
المائدة  : -  170  .21سورة
المائدة  :  -  171  .54سورة
172  -  ) " القناع "  كّشاف ط)   – 168-167 /6انظر الفكر هـ .1402دار

بذاته :              ًا مكّفر منها كلّ وجعل والفعل ّنطقَّ وال العتقاد بين الشيخ فّرق كيف انظر تعليقَّ
.
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ُد71 َد بـن .   أحـمـ ّدين شـهاب أحـمـ القليـوبّي الـ
هـ1070(الشافعّي) . ت:

 ((النووّي":  منهاج على المحلّي الجلل "شرح كلما نقل
ّدة ّيِة) كفٍر السلما قطع (هي الّر فعٍل) مكّفر أو كفٍر قوِل (أو بن

ًء) في ًء (قاله القول (سوا ًا أو استهزا ًا) . أو عناد اعتقاد
ّدة كتاب(( :  قال ثم منها المسلمين وسائر الله أعاذنا الّر

ّنِه ًا الّرجوع من لغًة: المّرة وهي كرِمِه وجزيل بم ما وشرع
ّنف ذكره  .173 ))- المحلّي - يعني المص

داـمــاد زاده ـشــيخي ـبــن الّرحـمــن .   عـبــد72
هـ1078(الحنفّي) . ت:

ّبه ولم الحنفّي فراموز محّمد كلما نقل فقال: بشيء يتعق
ِإْن وفي((  ّنها يعلم لم أو يعتقد لم "الدرر" : و ولكن الكفر لفظة َأ

َذُر ول العلماء عاّمة عند كفر فقد اختياٍر عن بها أتى 174 بالجهل يع

ِإْن َأْن ذلك في يقصد لم و على فجرى آخر بلفظ يتلّفظ َأْن أراد ب
ّدقه ل القاضي لكن يكُفر فل الكفر لفظ لسانه كفر ومن… يص

ًا بلسانه ول كافٌر فهو باليمان مطمئّن وقلبه طائع
به ينطقَّ بما ُيعَرف الكافر َلّن قلبه في ما ينفعه

ًا، بالكفر نطقَّ فإذا بالكفر ًا كان طائع وعند عندنا كافر
 .175)) تعالى الله

ـو73 ـاء .   أـب ـوب البـق ـن أـي ـوّي موســى ـب الكـف
هـ1095(الحنفّي) . 

ّيات":  في قال ِل ُك وبالفعل تارة بالقول يحُصل قد والكفر(( "ال
ول نّص، فيه عليه ُمجَمٍع للكفر: إنكاُر الموجُب والقوُل أخرى،
ُدر َأْن بين فرق استهزاٍء أو عناٍد أو اعتقاٍد عن يص

173  - ) " عميرة"    و قليوبي ط)    4/267حاشية العلمية الكتب هـ .1417 – 1دار
مازه        . -  174 بن محمود الدين برهان على التعليقَّ انظر
175  - ) " البحر"      ملتقى شرح في النـهر . 488-2/487مجمع ط) .   العلمية الكتب  –1دار

هـ .1419
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ويكون 176 تعّمٍد عن يصدر الــذي هو للكفر الموجُب والفعل
ًا الستهزاء ّدين، صريح َنم كالّسجود بال في المصحف وإلقاء للّص

 .177))القاذورات... 

ــد74 ــن .   أحـم ــد ـب ــوّي الحـســينّي محـّم الحـَم
هـ1098(الحنفّي) . ت:

ّتكذيب والنظائر" الكفر "الشباه في نجيم ابن عّرف فعّقب بال
ّتكذيب إذ جامٍع غير التعريف هذا(( :  بقوله الحَموّي عليه يختّص ال

ُكْفُر بالقول  .178)) بالفعل يحُصُل قد وال

. ت: المقبـلـّي َمـْهـدّي ـبـن ـصـالح .   العلـّمـة75
هـ1108

{ تعالى قوله وظاهر(( الزخار" :  "البحر على حاشيته في قال
ِإْن المتلّفظ كفر على يدّل}  إيمانه بعد من بالله كفر من و
ّنه معناه، يعتقد لم ْثِن لم َل َت ّ يس ْكَره إل ل والكراه ، الُم

ّية، الفعال على يكون ًا – قلبه كفر فمن القلب ْكَره غيَر أو كان ُم
ِإْن فقط، لسانه كفر ومن كافٌر، فهو – مكرٍه ًا كان ف ْكَره لم ُم
ِإْن الية، في المستثنى وهو يكفر، ًا، يكن لم و ْكره يكفر، أْن لزما ُم

ّنه وهو قلبه، كفر من حال بيان وبعد الستثناء، بعد الباقي َل
ّتأكيد، ذكَره استأنف ولذا الكفر، أعظُم ّنه لل َأ الكفَر قال: ولكّن ك

ّين القلب، كفُر الكامل ّنه فتب ّنطقَّ يكن لم لو َأ ًا، بمجّرِده ال لما كفر
ّنه معنًى، للستثناء كان القلب ُكْفر من الكراه استثناء يصّح ل َل

كفرت قال: إذا من َوْهَم يظهر وبهذا عليه، الكراه ِإْمكان لعدما
ْيَن المرأة ِب َت ُكْن لم زوجها، من ل ًة، ت ّد ّنها مرت بالكفر تشرْح لم َل
ًا  .179)) صدر

:180 الحناف الهند علماء من .   مجموعٌة76

بالخطأ   . -  176 ليس أي
177  - ) " ص" ّيات ّل ط) .   764الك الرسالة هـ .1412 – 1مؤسسة
178  - ) " والنظائر"       الشباه شرح في البصائر عيون . 2/196غمز ط)    العلمية الكتب  –1دار

هـ .1405
179  - ) " المختار"   في ط ).   409 –2/408المنار الرسالة هـ .1408 – 1مؤسسة
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ْكُن((  ّدة وُر ُكفر كلمة إجراء الّر ّلسان على ال وجود بعد ال
ّدة تصّح فل العقل صّحتها وشرائط اليمان الصبّي ول المجنون ِر

ِإن ينقطع، جنونه من أما يعقل، ل الذي ّد ف لم الجنون حال ارت
ِإن تصّح، ّد و ِته حال ارت ّدة تصّح ل وكذا صّحْت إفاق الّسكران ِر

ّذاهب ّذكورة وكذا لصّحتها، بشرٍط ليس والبلوُغ العقل، ال ليست ال
ّطوع ومنها لصّحتها، بشرٍط ّدة تصح فل ال ْكَره ِر في كذا عليها الُم
 .181))"البدائع"  عن الّرائقَّ" ناقل "البحر

المـيــر إـســماعيل ـبــن محـّمــد .   العلـّمــة77
هـ1182. ت: الّصنعانّي

َأّن باب في الفقه كتب في الفقهاء صرح((  ّدة:  من الّر
ّلم ِإْن يكفر الكفر بكلمة تك  .182)) معناها يقصد لم و

َدوّي .   أحمــد78 ـو الَعــ ّدردير) البركــات أـب ـ (اـل
هـ1201(المالكّي) . ت:

الردة باب خليل" في مختصر على الكبير "الشرح في قال
: وأحكامها

ّدة((  ّنطقَّ إسلمه المسلم) المتقّرر كفر  (الّر بال
ًا بالّشهادتين، (بصريٍح) منثلثة:  أموٍر بأحد ويكون مختار

ْكُفر أو ُأْشرك كقوله القول قول لفٍظ) أي (أو بالله، َأ
ويستلزُمه الكفَر يقتضي  أييتضّمنه) فعٍل (أو… يقتضيه

ًا ًا استلزام ّين َذٍر مصحف (كالقاء ب  .183  ))) …بق

عاما             -  180 المتوّفى كير عالم أورنك محمد السلطان بأمر فتاوى بجمع ، 1118قاموا هـ
"  "   " الهندية    "  الفتاوى بـ وُعرفت العالمكيرية الفتاوى باسمه ذلك بعد َيت ُسّم

181  - ) " العالمكيرية"   الهندية ط)   2/253الفتاوى بولق الفكر.   1310 – 2طبعة دار تصوير هـ
هـ .1411ط 
182  - ) " ص"     اللحاد أدران عن العتقاد الشيخ) .    .  30تطهير تعليقَّ الفيحاء دار مكتبة

النصاري  . إسماعيل
183 -  ) " الكبير"  الفكر)    .4/301الشرح دار طبعة
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ـن .   ســليمان79 ) (الجمــل الُعجيلــّي عمــر ـب
هـ1204(الشافعّي) . ت:

ّدة (كتاب((    وشرعا غيره إلى الشيء عن الّرجوع ) (هي) لغًة الّر
ًا)، بكفٍر السلمَا طلقه يصّح من (قطع (أو قابل في ولو عزم
ً أو قولً ًء فعل ًا (أو ذلك  كان) استهزا ًا) أو عناد اعتقاد
ّدة عن يخرجه ما به اقترن لو ما بخلف ْبقَّ أو كاجتهاٍد الّر لساٍن َس

 .184 ))...  خوٍف أو حكايٍة أو

ـاما80 ّدد .   الـم ـ ـد المـج ـن محـّم ـد ـب ـاب عـب الوـه
هـ1206. ت: التميمّي

ّدر لو(( الله:  رحمه قال المغرب أهل ظلم الّسلطان َأّن ُنَق
ًا ًا ظلم َءه خافوا هذا ومع وبلدهم أموالهم في عظيم على استيل

ًا بلِدهم ًا ُظلم َأوا وعدوان ّنهم ور ّ يدفعونهم ل َأ الِفَرنج باستنجاد ِإل
ّ يوافقونهم ل الفرنج َأّن وعلموا على معكم نحن يقولوا َأْن إل
الباطُل هو الّسلطان وديُن الحقَّّ هو ودينكم ؛ ودنياكم دينكم

ً بذلك وتظاهروا ًا ليل ّنهم مع ونهار الِفّرنج دين في يدخلوا لم َأ
ومرادهم ذكرنا بما تظاهروا لّما لكن بالفعل، السلمَا يتركوا ولم
ّظل دفَع ٌد يشّك هل عنهم ال ّنهم أح ّدون أ من يكون ما أكبر في مرت

ّدة الكفر علِمهم مع الباطُل هو الّسلطان ديَن َأّن صّرحوا إذا والّر
ّنه ّنه الّصواب، هو الِفَرنج دين أّن وصّرحوا حقَّّ َأ َأ َتصّور ل و ّنهم ُي ل أ

ّنهم يتيهون َلّن المسلمين من أكثر ل ّدنيا من أعطاهم الله و ال
ًا ًا شيئ ّنهم كثير َل ّية الّزهد أهل و ً هذا فتأّمل والّرهبان تأّمل
ًا ّيد ُتم ما وتأّمل ج ّدْر ِتكم من الوراق به ص السلما به موافق

ّناقض ومعرفتكم ّنه تحّقْقتموه إذا بال َأ لم ولو بكلمٍة يكون و
ّلم لم ولو بفعل ويكون تعتقد القلب في ويكون يتك

ُبْغض الحّب من ّلم لم ولو وال ّين يعمل ولم يتك لك تب
ّلُهّم المر ّ ال ْنتم إْن إل تعتقدون وأنتم الوراق أول في ذاكرين ُك

 .185)) آخر أمر فذلك خلَفه

184  -  "   " الجمل :"      حاشية بـ المشهور الطلب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات انظر
) ." المنهج   شرح . 568-7/567على ط) .    العلمية الكتب هـ .1417 –1دار

ص  –    (  -  185 الشخصية الرسائل قسم الشيخ ّلفات بن) .     28مؤ محمد الماما جامعة طبعة
السلمية  . سعود
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وملئكته ورسوله، بالله يؤمن الّرجل تجد … بل(( :  وقال
ًا فعل فإذا الموت، بعد وبالبعث ورسله، وكتبه من نوع

ما ينفعه ولم وقتله، بكفره العلم أهل حكم المكّفرات،
ِليمان. وقد من معه حكم "باب مذهٍب كّل أهل من الفقهاء ذكر ا

ّلذي  وهو186المرتد"  ًا ذكروا ثم إسلمه، بعد يكفر ا ًة، أنواع كثير
ًا فعل من ّين ذكرناه، ما تأّملت وإذا كفَر، منها واحد أّن لك تب

ّلغوي، اليمان بخلف الكفَر، يجاِمُع ل الشرعي، اليمان والله ال
 .187)) أعلم

أظهرهم، بين وجلس عذٌر، له يكن لم إْن … وأّما(( :  وقال
ّنه لهم وأظهر َأّن منهم، أ فهذا باطٌل، السلما ودين حقَّّ، دينهم و
ّد، كافٌر ّدين عرف ولو مرت ّنه بقلبه، ال من يمنعه َل

ّبة الهجرة ّدنيا مح ّلم الخرة، على ال الكفر بكلما ويتك
ِكْن{ تعالى:  قوله في فدخل ،إكراٍه غير من َشَرَح َمْن َول

ُكْفِر ْل ْدًرا ِبا ْيِهْم َص َذاٌب َولُهْم اللِه ِمْن َغَضٌب َفَعل ِظيٌم َع ِلَك َع َذ  .
ّنُهْم َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َأّن الِخَرِة َعلى ال ْلَقْومَا َيْهِدي ل اللَه َو ا

َكاِفِريَن ْل  .189)) 188} ا
ًا:  وقال يكون الله دين : أّن الله رِحَمـك اعلْم(( أيض

ُبغض، وبالحّب بالعتقاد، القلب على على ويكون وال
ّلسان ّنطقَّ ال ّنطقَّ وترك بال على ويكون بالكفر، ال
التي الفعال وترك السلما، أركان بفعل الجوارح

ّلت فإذا تكّفر، كفر الثـلث، هذه من واحدة اخت
ّد. وارت

ّناس، أكثُر عليه الذي هذا أّن يظّن القلب: أْن عمل مثال ال
ّناس أكثر بكون ويستِدّل حقَّّ، والموات الحياء في العتقاد من ال

ّذٌب كافٌر فهو عليه، ّنبي مك ّلم لم ولو ، وسلم عليه الله صلى لل يتك
ّ يعمْل ولم بلسانه، ّتوحيد، إل الحقَّّ من يدري ل شّك، إذا وكذلك بال

ّدق لم فهو يكذب لم لو فهذا معه، ّنبي يص وسلم عليه الله صلى ال

ًا    . -  186 كثير عنهم النقل سبقَّ
ّية"  ( -  187 ِن الّس الخامسة) .         138-10/137الدرر الطبعة قاسم، بن محّمد بن الّرحمن عبد جمع

هـ .1413
النحل  :  -  188 .107،  106سورة
السابقَّ  ( -  189 ) . 10/141المصدر

له :               . ًا اعتقاد ل ّدنيا ال في ّبة مح الكفر أظهر ّنه َأ رغم ّدته بِر حكم كيف انظر تعليقَّ
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ّين َأْن الله عسى يقول فهو ، ّد فهو شّك، في فهو الحقَّّ، يب َت مر
ّلم لم ولو ّ يتك ّتوحيد إل . بال

ّلسان: أْن ومثال ّبه، بالحقَّّ يؤمن ال بالباطل ويكُفر ويح
ّنه ويبغُضه، ّلم ولك ّكة ولهل الحساء، لهل مداراة تك غيرهم أو م

ًا بوجوههم، ُتَب َأْن وإّما شّرهم، من خوف ًا لهم يك لهم يصّرح كلم
ّنه يذكر أو عليه، هم ما بمدِح ّنه ويظّن عليه، هو ما ترك َأ ماكٌر َأ
ُبه بهم، ّنه موِقٌن وقل ًا وهذا يضّره، ل َأ لغروره. أيض

ِنِه َبْعِد ِمْن ِباللِه َكَفَر  َمْن{:  تعالى الله قول معنى وهو ِإيَما
َه َمْن ِإل ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ِلَك{ :  قوله  إلى} ِباليَماِن ُم ّنُهْم َذ َأ ِب

ّبوا َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ّير ل  فقط} الِخَرِة َعلى ال لتغ
. عقائدهم

وعرف شديد، عظيم خطٌر الخطَر أن عرف هذا، عرف فمن
ّدة ّلم الحاجة ش في قوله معنى وهذا والمذاكرة، للتع

ًا في القناع ّدة: نطق ًا أو الّر ًا أو اعتقاد ّك فعلً، أو ش
 .190)) أعلم والله

ّناما": ابن "تاريخ في كما وقال غ
ِباللِه َكَفَر  َمْن{:  وأشباِهه ياسر بن عّمار في تعالى قوله((  

ِنِه َبْعِد ِمْن َه َمْن ِإل ِإيَما ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم {:  قوله  إلى} ِباليَماِن ُم
ِلَك ّنُهْم َذ َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ْثن  فلم} الِخَرِة َعلى ال إل الله يست
. والكراه قلبه طمأنينة بشرط باليمان، مطمئّن وقلبه ُأكره من

بأّن صّرح فقد.  والفعل القول على بل ، العقيدة على يكون ل
ْكَره، إل كفر فقد فعله أو الكفر قال من بالّشرط الُم

ّدنيا إيثار بسبب ذلك أّن وذلك ، المذكور بسبب ل ال
 .191))  العقيدة

وأكثَرهم الخلص أهل أعظم أّن عرفت إذا(( وقال: 
ِته مع الّشرك كلمة قال لو حسنات غيره ليقود لها كراهي

ِبَط السلما إلى بها ُله ح فكيف الخاسرين، من وصار عم
ّنه أظهر بمن ّلم منهم َأ أو تجارٍة لجل كلمة بمائة وتك

السابقَّ  ( -  190 ) .88، 10/87المصدر
ص"    " (  -  191 غناما ابن ط) .   . 344تاريخ الشروق هـ .1415 – 4دار
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ِتقاد " الع

ّنبي منعوا كما الحّج من 192 الموّحدين منع لما يحّج أْن لجل صلى ال
ّتى وأصحابه وسلم عليه الله  .193))  مكة الله فتح ح

: السلما نواقض رسالة وفي
ثوابه أو الّرسول دين من بشيٍء استهزأ : من … السادس((

ِباللِه  ُقْل{تعالى:  قوله والدليل كفر، عقابه، أو أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ َوَرُسو

ُتْم ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن  .194} ِإيَما
رضي أو فعله فمن والعطف، الّصرف، ومنه السابع: الّسحر،

ّلَماِن  َوَما{تعالى:  قوله والدليل كفر، به ّتى َأَحٍد ِمْن ُيَع َيُقول َح
ّنَما َنٌة َنْحُن ِإ ْت ْكُفْر َفل ِف  .195} َت

المسلمين، على ومعاونتهم المشركين الثامن: مظاهرة
ّدليل ّلُهْم  َوَمْن{:  تعالى قوله وال َتَو ُكْم َي ْن ّنُه ِم ِإ ْنُهْم َف ل اللَه ِإّن ِم

ْلَقْومَا َيْهِدي ِلِميَن ا ّظا  .196} ال
ّنواقض هذه جميع في فرق ول الهازل بين ال
ّد ّ والخائف، والجا ْكَره إل ّلها ،الُم يكون ما أعظم من وك
ًا، ًا، يكون ما وأكثر خطر َذْرها أْن للُمسلم فينبغي وقوع ويخاف يح

ِم غضبه، موجباِت من بالله نعوذ نفسه، على منها عقابه، وألي
ّلم وصحبه وآله محمٍد خلقه خير على الله وصلى  .197)) وس

" : الشبهات " كشف رسالة وفي
ًا: إذا ويقال((  ّنهم إل يكّفروا لم الّولون كان أيض جمعوا َل

وإنكار ، والقرآن عليه الله صلى الّرسول وتكذيب الّشرك بين
كّل في العلماء ذكر الذي الباب معنى فما ، ذلك وغير البعث،
ّد حكم " باب ؟ مذهٍب َت ، إسلمه بعد يكفر الذي المسلم ِ" وهو المر

ًا ذكروا ثم ُيحّل يكّفر، منها نوع كّل كثيرة، أنواع وماله الرجل دما و
ّنهم حتى ، ًة أشياء ذكروا ِإ كلمة مثل ، فعلها من عند يسير

ِنه يذكرها وجه على يذكرها كلمٍة أو ، قلبه دون بلسا
ّلِعب المْزِح . وال

الموّحدين !  : "      ". -  192 ّكة م أهُل منع لّما ولعلها كذا
والمسائل        .  "  -  193 الرسائل ضمن الوهاب عبد بن لمحمد الخمس المسائل في رسالة

ط) .   4/11النجدية" ( العاصمة هـ . 1412 – 3دار
التوبة  :  -  194 .66-65سورة
البقرة  :  -  195 .102سورة
المائدة  :  -  196 .51سورة
ص  "   " :    (  -  197 التوحيد مجموعة من السلما نواقض رسالة ط) .   39انظر المؤيد مكتبة

هـ.1413



86
ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ًا ويقال ِلُفوَن{:  فيهم الله قال : الذين أيض َيْح ُلوا َما ِباللِه   َقا
ْد ُلوا َولَق ِلَمَة َقا ُكْفِر َك ْل َكَفُروا ا َد َو سمعت َأما  ،198}  ِإْسلِمِهْم َبْع
عليه الله صلى الله رسول زمن في كونهم مع بكلمة كّفرهم الله

ّلون معه يجاهدون وهم ، ّكون معه ويص ُدون ويحّجون ويز ؟ ويوّح
ّلِه  ُقْل{فيهم:  الله قال الذين وكذلك ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُكن

ُئوَن؟ َتْهِز َتِذُروا ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن ّلذين هؤلء 199} ِإيَما ا
ّنهم الله صّرح الله رسول مع وهم ، إيمانهم بعد كفروا َأ

ذكروا كلمًة قالوا تبوك، غزوة في وسلم عليه الله صلى
ّنهم . المْزح وجه على قالوها َأ

المسلمين من قولهم: تكّفرون وهي الّشبهة، هذه فتأّمل
ًا ّ إله ل َأْن يشهدون ُأناس ّلون ، الله إل تأّمل ثّم ، ويصومون ويص

ّنه جوابها، ِإ  . 200)) الوراق هذه في ما أنفع من ف

َغَزوا الذين الّصحابة بعض َأّن تحّقْقت فإذا(( ً:  أيضا وقال
كلمٍة بسبب كفروا ، وسلم عليه الله صلى الله رسول مع الّروما

ّلِعب المزح وجه على قالوها ّين ، وال ّلذي َأّن لك تب ّلم ا يتك
ًا به يعمل أو بالكفر، أو جاٍه، أو ماٍل، نقص من خوف
ًة ّلم مّمن أعظم لحٍد، مدارا بها. يمزح بكلمٍة تك

ِنِه َبْعِد ِمْن ِباللِه َكَفَر  َمْن{تعالى:  قوله الثانية والية ِإل ِإيَما
َه َمْن ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ّ هؤلء من الله يعذر  فلم201}  ِباليَماِن ُم إل
ًا قلبه كون مع ُأكِره من ّن فقد هذا، غير وأّما.  باليمان مطمئ

ًا فعله سواء ، إيمانه بعد كفر أو ، مداراة أو ، خوف
أو ، ماله أو ، عشيرته أو ، أهله أو ، بوطنه مشّحة

ّ الغراض من ذلك لغير أو ، المزح وجه على فعله إل
ْكَره : جهتين من هذا على تدّل . والية الُم

َه َمْن ِإلّ{ :  : قوله الولى ْكِر ْثن . فلم} ُأ َت ّ الله يس ْكَره إل الُم
ّ ُيكره ل النسان أّن . ومعلومٌا الكلما. وأّما أو العمل على إل

ٌد ُيكره فل القلب عقيدة عليها. أح

التوبة  :  -  198 .74سورة
التوبة  :  -  199 . 66،  65سورة
ص  "   " .    ( -  200 ّتوحيد ال مجموعة ضمن الشبهات كشف رسالة ط).   107انظر المؤيد مكتبة

هـ.1413
النحل  :  -  201 .106سورة
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ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ّثانية ِلَك{تعالى:  : قوله وال َذ ّنُهْم   َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد ال
يكن لم والعذاب الكفر هذا أّن فصّرح. } الِخَرِة َعلى

ّدين، البغِض أو الجهل، أو العتقاد بسبب ّبة أو لل مح
ّنما ، الكفر ِإ ًا ذلك في له َأّن سببه و ّظ حظوظ من ح
ّدنيا، ّدين على فآثره ال . أعلم وتعالى سبحانه والله ، ال
وصحبه آله وعلى محّمد على الله وصلى العالمين، رّب لله والحمد
 .202)) آمين أجمعين

ِنِه َبْعِد ِمْن ِباللِه َكَفَر  َمْن{:  تعالى قوله تفسير وفي ِإل ِإيَما
َه َمْن ْكِر منها مسائَل الله رحمه ذكر                      . اليات}  … ُأ

… : 

ُء((  ْكَره الثانية: استثنا . المطمئّن الُم
َأّن َنهما جمع لمن الّرخصة الثالثة:  ْكَره خلف بي . فقط الُم
َأّن الرابعة ّدة :  من فعٌل أو كلمٌا المذكورة الّر

اعتقاٍد.. غير
بالكفر شرح فقد ذلك فعل : من عشرة الثالثــة

ًا ّنه ذلك، كِره ولو صدر ْثِن لم َل َت ّ يس …ذكر من إل
وهي العقوبة تلك سبب : ذكر عشرة السادسة

ّدنيا استحباب ل                                  الخرة، على ال
 .203)) الشّك أو العتقاِد مجّرد

ْيَر  ُقْل{:  تعالى قوله تفسير في الله رحمه وقال اللِه َأَفَغ
ِني َن ْأُمُرو ُد َت ُب ّيَها َأْع ُلوَن َأ ْلَجاِه ْد ا ْيَك ُأوِحَي . َولَق ِإلى ِإل ِمْن الِذيَن َو

ِلَك ْب ِئْن َق ْكَت ل َطّن َأْشَر َب َيْح ُلَك ل َنّن َعَم ُكو َت ْلَخاِسِريَن ِمْن َول َبْل ا  .
ْد اللَه ُب ُكْن َفاْع ِكِريَن ِمْن َو َدُروا . َوَما الّشا ْدِرِه َحقَّّ اللَه َق َوالْرُض َق

ُتُه َجِميًعا ْبَض َياَمِة َيْومَا َق ْلِق ّياٌت َوالّسماَواُت ا ْطِو ِنِه َم َيِمي َنُه ِب ْبَحا ُس
َتَعالى ُكوَن َعّما َو  : 204}  ُيْشِر
: مسائل فيه(( 

ص  (  -  202 السابقَّ 114المصدر 115،. (
ًا، :                 مكّفر فعل أو ، الكفر بكلمة نطقَّ من أن في ًا جد صريح الله رحمه هنا كلمه تعليقَّ

أو                   قال ما يعتقد لم ولو دنيوي غرض أو حظ بسبب كان ولو وارتد كفر ، ًا إكراه ل ًا طوع
فعل .

ص       -   (  -  203 التفسير قسم الوهاب عبد بن محمد الشيخ مؤلفات طبعة) . 230، 229انظر
السلمية      . سعود بن محمد الماما جامعة

الزمر  :  -  204 .67-64سورة
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ِتقاد " الع

وأّما الصناما في : هذا المشركين قول عن الولى: الجواب
. فل الصالحون
ْيَر : " ُقْل قوله .  الله سوى فيما ". عامّا اللِه َأَفَغ

َأّن الثانية ، الظاهر في عليه أشار من أطاع إذا المسلم : 
ّنهم ، اليمان يعتقد باطنه كان ولو ، كفر ِإ ّنبي من يريدوا لم ف ال

يكثر لما بياٌن ففيه ، عقيدته تغييَر وسلم عليه الله صلى
إظهار في السلما إلى ينتسب مّمن وقوعه

ًا للمشركين الموافقة ّنه ويظّن منهم، خوف يكفر ل َأ
ًا قلبه كان إذا  .205)) له كاره

: الّسابقة الية تفسير في وقال
ًا: مسائل ففيها الثانية الية أّما((  أيض

َأّن ... الثالثة هو ليس المسلم به يكُفر الذي : 
ِإّن خاّصة، القلب عقيدة ّلذي هذا ف لم الله ذكرهم ا
كما العقيدة تغييَر وسلم عليه الله صلى منه يريدوا
ّدما، عليه أشار من المسلُم أطاع إذا بل تق

ِتِهم ِله لجِل بموافق ِله أو بلِده أو ما يعرف كونه مع أه
ّ كافٌر فهذا ويبغضهم كفَرهم  .206)) ُأكِره من إل

12.ت: 207 غرـيـب بن علّي بن محّمد .   الشيخ81
هـ09

"التوضيح":  في قال
ّد((  ّد يقال ، : الّراجع لغًة المرت َت ّد فهو ار قال رجع إذا مرت

ّدوا َول{ :  تعالى َت ُكْم َعلى َتْر َباِر ْد ُبوا َأ ِل ْنَق َت 208} َخاِسِريَن َف

ًا ًا إسلمه بعد يكفر : الذي وشرع ًا أو نطق أو اعتقاد
ًا ّك ً أو ش ًا ولو قال الئّمة هؤلء وبعُض ،فعل ّيز ّدته فتصّح مم ِر

ًا ، وافقهم ومن الحنابلة وهم ، كإسلمه ًا ل طوع بأْن مكره
َد ما لعتقاده الكراه ِلداعي فعل َمْن ِإلّ{ تعالى:  لقوله منه ُأِري

ص  (  -  205 السابقَّ ) .344المصدر
ص  (  -  206 السابقَّ .)  345المصدر
ابنته           . -  207 زوج و الوّهاب عبد بن محّمد الشيخ تلميذ كبار من
المائدة  :  -  208  .21سورة
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ِتقاد " الع

َه ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ِليَماِن ُم ِكْن ِبا ُكْفِر َشَرَح َمْن َول ْل ْدًرا ِبا 209} َص

 .210)) الية
ًا: وقال أيض

ًا يكون بالعتقاِد الكفر يكون وكما((  بالقوِل أيض
ِله أو الله  كسّب ِنه أو رسو  ُقْل {تعالى: قال به الستهزاء أو دي
ِباللِه أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْسـ ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفـْر َبْع
ُكْم ِن ًا وبالفعل 211} ِإيَما القاذورات في المصحف كإلقاء أيض

َدْت وإن . وهذا ونحوهما الله لغير والّسجود ُة فيهما ُوِج العقيد
ّلبان والفعل فالقول  .212)) لظهورهما عليها مغ

البجيرـمـّي عـمـر ـبـن محـّمـد ـبـن .   ـسـليمان82
هـ1221: (الشافعّي). ت

ّدة : في فصٌل((  ّية) … الكبائر أنواع أفحُش وهي … الّر ِن ِب قوله: (
ّدمه ) لو مكّفٍر قوٍل : ( أو قوله … الكفر على العزما هي ما على ق

ّنه َأْولى لكان قبله َل أي: مكّفٍر قوٍل أو وقوله الفعل من أغلُب ; 
ًا ُنه سبقَّ من فيخرج عمد : قوله . اهـ تعليم نحو ولغير إليه لسا

ّية من المذكور ) أي أقاله ( سواء فهو والقول والفعل الن
في :كما قال ر) ولو (ما شرح في كما الثلثة من لكّل راجع

ًء المنهج َلّن أولى لكان ذلك كان استهزا ّية اهـ.  ليسا والفعل الن
ًء قوله .  قولً ًا ) أي : ( استهزا ًا تحقير قال … واستخفاف

ُدر ما الستهزاء صور : ومن الحصنّي َلمة : من يص َظ ضربهم عند ال
ّيد المضروُب فيستغيث صلى الله رسوِل والِخرين الولين بس

وسلم عليه الله صلى الله رسوَل خّل فيقول وسلم عليه الله
ّلصك د) . . (ما هـ . ا ذلك ونحو يخ

ًا : ( أما قوله َة ) أي عناد له ومخاصمًة له ومراغَمًة شخٍص معاند
َكر كأْن ْن ًا عليه الّصلة وجوَب أ ًا : (أو وقوله عناد قال ) بأن اعتقاد

النحل  :  -  209  .106سورة
210  -  ) " ص: "    الخلّق توحيد عن التوضيح ط) .  42انظر طيبة هـ . 1404 – 1دار

 . انظر             عبدالوّهاب بن محّمد بن عبدالله بن سليمان للشيخ ًأ خط الكتاب هذا ُنسب وقد
)   " البّساما    "     للشيخ قرون ثمانية خلل نجد علماء كتاب في ذلك دار) 6/313) (2/346تحقيقَّ

ط.  "1419 – 2العاصمة عبدالوّهاب   "       بن محّمد الشيخ لدعوة المناوئين دعاوى وكتاب ، هـ
ص     ( اللطيف العبد العزيز عبد . 59للشيخ ط)   طيبة العبداللطيف .    1409دار رّجح قد و هـ

بن   :            عبدالله والشيخ معمر بن حمد والشيخ غريب بن محّمد الشيخ إلى الكتاب نسبة
عبدالوهاب   . بن محّمد

التوبة  :  -  211  .66-65سورة
ص  (  -  212 السابقَّ ) .101المصدر
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ًا كافر : يا لشخٍص حقيقًة بذلك متصٌف المخاطَب أّن معتقد
ّتعميم هذا َأّن الشارح كلما وظاهر ولكّن فقط للقول راجٌع ال

ٌد الفعل في ممكن وهو قبله لما رجعه بعضه ّية في بعي ّن . فافهْم ال
ّد والعتقاد القلب فعَل يشمل ما على الفعل بحمل ُيجاُب وقد ويع
ّتحقيقَّ في كان وإْن فعلً ّية ال كذب : ( أو (سم). … قوله قاله كيف

ًا يكون فل عليه كذب من ) بخلف رسولً ًة بل كفر هـ ا فقط كبير
ّبه : ( أو ش) . … قوله (ع َد ) أو س َيره قص اسمه بتصغير ولو تحق
ّلل أو الملئكة سّب أو به تهاون ) أي استَخّف : ( أو . قوله الّمة ض
 …محيمد قال . بأْن صّغره أو قاذورٍة في ألقاه كأن باسمه أو

ٌد قوله ٍم لمخلوٍق : ( وسجو ّ كصن َأْن لضرورٍة ) إل بلدهم في كان ب
 .213)) نفسه على وخاف بذلك وأمروه مثلً

ــد83 ــه .   عـب ــن الـل ــازي ـب ــرقاوّي) حـج (الـش
هـ1227(الشافعّي). ت:

ّيا على "حاشيته في قال ّتحرير" لزكر : النصارّي ال
ّدة((  ّيًة بكفٍر السلمَا طلُقه يصّح من قطع الّر ً أو ن ً أو قول فعل

ًء ًا أو ذلك كّل كان استهزا ًا أو عناد . اعتقاد
ّيًة (بكفٍر قوله ً أو ن ّية فعلً) فمثاُل أو قول ّن الكفر على يعِزما َأْن ال
َد أْن والفعل … قابٍل في ولو ٍم لمخلوٍق يسج بل وشمٍس كصن

ًا ُيلقي أو ، ضرورة ٍم كتب أو مصحف اسٌم عليه ما أو شرعّي عل
ًء) أي قوله …قاذورٍة في ، معظٌم ًا (استهزا (أو قوله استخفاف

ًا) بأْن ًا الحقَّّ عرف عناد ًا) (أو قوله به ُيِقّر أْن وامتنع باطن اعتقاد
((214 .

) . ( الحنبلي بلبان بن الدين بدر بن محّمد.   84
215هـ1083. ت:

ًا ولو َكَفَر من وهو:  المرتد في (( فصٌل ًا مميز ولو َطْوع
أو تعالى بالله أشرك أو النبوة ادعى فمن إسلمه بعد ؛ هازلً

213  - ) " الخطيب     "    على الحبيب تحفة المسماه الخطيب على البجيرمي )4/200حاشية
الخيرة    .    الطبعة الحلبي البابي مصطفى هـ .1370مطبعة

214  - )" التحرير : "    على الشرقاوي حاشية العربية)      .2/388انظر الكتب إحياء دار طبعة
المتوفي -                215 الدسوقي عن النقل حذفت فقد الله رحمه باز بن عبدالعزيز الشيخ لمر هـ  .1230امتثالً

هنا                  بلبان ابن كلما أضفت فقد صفحاته ترتيب يربك قد فيه حذف وأي للطباعة ماثلً الكتاب كان ّلما و
ترتيبه     يكون أن 0 73وحقه
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ّبه ً سّب أو س ًا أو رسول َلك له صفة أو وحدانيته أو ربوبيته جحد أو َم
ً أو كتاًب أو ، ًا أو رسول َلك الَخْمس من عبادة وجوب أو ، له َم

ًا أو ، والطهارة ًا حكم ًا ظاهر ًا عليه ُمجمع ًا إجماع كتحريم قطعي
ّلحم ونحوه الُخبز ِحّل َجَحد أو ، الخنزير لحم أو الّزنا والّسْمن كال
ُله ل ومثله فيه شّك أو ، ذلك وغير ُله أو يجه أو ، فأصّر وُعّرف يجه

ٍم أو لكوكٍب سجد أو بقوٍل أتى أو ، غيرهما أو صن
القرآن امتهن أو ، بالدين الستهزاء في صريٍح ِفعٍل

. َكَفَر حرمته أسقط أو ، مثله على القدرة أو اختلفه ادعى أو ،
ًا حكى من يكفُر ل و 216)) يعتقده ولم سِمَعه ُكفر

ـد بن الله عبد بن سليمان .   الشيخ85 ـن محـّم ـب
هـ1233. ت: عبدالوّهاب

ّدلئل في قال الشراك" : أهل موالة حكم في "ال
الموافقة للمشركين َأظهر ِإذا النسان : أّن الله رحمك اعلم(( 

ًا دينهم على ًة منهم : خوف . شّرهم لدفع ومداهنًة ، لهم ومدارا
ّنه ِإ َنهم يكره كان وإْن مثلهم كافٌر ف ويحّب ، ويبغضهم دي

ّ ذلك من يستثنى ول … والمسلمين السلما الذي وهو ، الُمكَره إل
ْكُفْر له فيقولون المشركون عليه يستولي ّ كذا اْفَعْل أو : ا وإل

َنه . أو وقتلناك بك فعلنا ّذبونه يأخذو . فيجوز يوافقهم حتى فيع
ّلسان الموافقة له أجمع وقد.  باليمان القلب ُطمأنينة مع ، بال

ّلم من َأّن على العلماء ً بالكفر تك ّنه هاِزل . يكفر َأ
ًا الكفَر أظهر بمن فكيف ًا خوف ّدنيا في وطمع !…؟ ال

ّنما الباطِل أهِل من وكثيٌر ًا الحقَّّ يتركون ِإ . دنياهم زوال من خوف
. مسلمين بذلك يكونوا ولم ويعتقدونه الحقَّّ فيعرفون وإلّ

ْد{ :  تعالى قوله… ُكْم َنّزل َوَق ْي َتاِب ِفي َعل ِك ْل َذا َأْن ا ُتْم ِإ َسِمْع
َياِت ْكَفُر اللِه آ ُأ ِبَها ُي َتْهَز ُيْس ُدوا َفل ِبَها َو ّتى َمَعُهْم َتْقُع َيُخوُضوا َح
ْيِرِه َحِديٍث ِفي ُكْم َغ ّن ًذا ِإ ُلُهم ِإ ْث  .217} ِم

ّنه وتعالى تبارك فذكر ّنهم الكتاب في المؤمنين على نّزل َأ َأ إذا : 
ْكَفر الله آياِت سمعوا ُأ ، بها ُي َتْهَز ُيْس حتى ، معهم يقعدوا فل بها و

َأّن غيره حديٍث في يخوضوا ، الله بآياِت الكافرين مع جلس من . و

ص -  : "        " (  216 وزيادات والداب العبادات ربع في الفادات مختصر ط )    . 514انظر السلمية البشائر – 1دار
هـ .1419
النساء  :  -  217  .140سورة
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ُلهم فهو واستهزائهم كفرهم حاِل في بها المستهزئين ولم مث
ّ وغيره الخائف بين يفّرق ْكَره . إل . الٌم

في كان بمن . فكيف السلما أّول في واحٍد بلد في وهم هذا
الله بآياِت الكافرين فدعا ، وبلده وعّزه السلما َسَعة

ّتخذهم ، بلِده إلى بها المستهزئين ًء وا ًا أوليا ًء وأصحاب وجلسا
َءهم كفَرهم وسمع َد وأقّرهم واستهزا التوحيد أهل . وطَر

َدهم؟..! وأبع
ِنِه َبْعِد ِمْن ِباللِه َكَفَر َمْن{ :  تعالى قوله… َه َمْن ِإل ِإيَما ْكِر ُأ

ُبُه ْل ِئّن َوَق ْطَم ِليَماِن ُم ِكْن ِبا ُكْفِر َشَرَح َمْن َول ْل ْدًرا ِبا ْيِهْم َص َفَعل
َذاٌب َولُهْم اللِه ِمْن َغَضٌب ِظيٌم َع ِلَك َع َذ ّنُهْم .  َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح ا
َيا ْن ّد َأّن الِخَرِة َعلى ال ْلَقْومَا َيْهِدي ل اللَه َو َكاِفِريَن ا ْل  .218} ا

ًا تعالى فحكم ّدل ل ُحكم ِنه عن رجع من أّن يب الكفر، إلى دي
ًء كافٌر فهو أما أهٍل أو ماٍل أو نفٍس على : خوٌف عذٌر له كان . سوا

ًء ل ًء دون بظاهره أمْا ، وظاهره بباطنه كفر . وسوا باطنه. وسوا
. الخر دون بأحِدهما أما ، ومقاله بفعاله كفر

ًء ًا كان وسوا المشركين من ينالها دنيا في طامع
. وهو الُمكَره إل ، حاٍل كّل على كافٌر فهو… ل أمْا

…: المغصوب لغتنا في
ّدين هؤلء على أّن تعالى أخبر ثّم صدوَرهم الّشارحين ، المرت

ّ هذا فعلنا ما ويقولون ، الحقَّّ على يقطعون كانوا وإْن بالكفر إل
ًا تعالى أخبر ثم عظيٌم عذاٌب ولهم ، الله من غضٌب فعليهم ، خوف

العتقاِد بسبب ليس والعذاب الكفر هذا سبب َأّن
ّتوحيد الجهل أو للّشرك ّدين البغض أو ، بال ّبة أو لل مح
ّنما ، للكفر ِإ ًا ذلك في له : أّن سببه و ّظ حظوظ من ح
ّدنيا ّدين على فآثره ال . العالمين رّب رضى وعلى ال
ِلَك{ :  فقال ّنُهْم َذ َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َأّن الِخَرِة َعلى ال ل اللَه َو
ْلَقْومَا َيْهِدي َكاِفِريَن ا ْل ّنه وأخبر ، تعالى فكّفرهم 219} ا ل َأ

ّبة يعتذروَن كونهم مع يهديهم ّدنيا. بمح تعالى أخبر  ثمال
ّدين هؤلء أّن ّدنيا استحباب لجل المرت الذين هم الخرة على ال

ّنهم ، وأبصارهم وسمعهم قلوبهم على الله طبع . ثم الغافلون وأ
ًا أخبر ًا خبر ّكد ًا مؤ ّنهم محّقق . الخاسرون هم الخرة في َأ

النحل  :  -  218  .107، 106سورة
النحل  :  -  219  .107سورة
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ّدين هؤلء حال وهكذا الشيطان غّرُهم ، الفتنة هذه في المرت
َأوهَمهم ّدة في لهم عذٌر الخوف َأّن و ّنهم ، الّر َأ الحقَّ بمعرفة و

ّبته َنَسوا فعلوه ما يضّرهم ل به والّشهادة ومح ًا َأّن . و من كثير
ّبونه ، الحقَّّ يعرفون المشركين يتركون ولكْن به ويشهدون ويح

َته ّبة به والعمَل متابع ّدنيا : مح ًا لل والموال النفس على وخوف
ِلَك{ :  تعالى قال . ثم والّرياسات والمأكل ّنُهْم َذ َأ ُلوا ِب ِللِذيَن َقا

ُكْم اللُه َنّزل َما َكِرُهوا ِطيُع ُن َلْمِر َبْعِض ِفي َس تعالى  فأخبر 220} ا
ّدة من عليهم جرى ما سبب أّن والملء ، الشيطان وتسويل الّر

بعض في : سنطيعكم الله نّزل ما كرهوا للذين قولهم هو ، لهم
. المر

ِتهم الله نّزل لما الكارهين المشركين َوَعد َمْن كان فإذا بطاع
ًا المر بعض في َدُهم ما يفعل لم وإْن ، كافر بمن . فكيف به وع

َده : بعبادته المر من الله نّزل لما الكارهين المشركين وافقَّ وح
 …له شريك ل

ّيَها{ :  آخر موضٍع في تعالى قال وقد َأ ُنوا الِذيَن َيا ل آَم
ُذوا ّتِخ ُكْم َت َء َبا ُكْم آ َن ِإْخَوا َء َو َيا ِل ّبوا ِإْن َأْو َتَح ُكْفَر اْس ْل اليَماِن َعلى ا

ّلُهْم َوَمْن َتَو ُكْم َي ْن ِئَك ِم ُأْول ِلُموَن ُهْم َف ّظا  .221} ال
ّنه الواضح البيان اليتين هاتين ففي َأ في لحٍد عذَر ل : 
ًا ، الكفر على الموافقة والبناء ، والباء الموال على خوف
ّناس من كثيـٌر به يعتذر مما ذلك ونحـو ، والعشـائر والزواِج . ال
ّدتهم في لحد يرّخص لم كان إذا أولياء واتخاذهم ، موا

ًا بأنفسهم ًا منهم : خوف ّتخذ بمن . فكيف لمرضاتهم وإيثار ا
ًا أولياء الباعد الكفار ، دينهم على الموافقة لهم وأظهر ، وأصحاب
ًا ّبًة المور هذه بعض على خوف العجب ؟! ومن لها ومح

ّدة مع . فجمعوا له واستحللهم لذلك استحسانهم استحلَل الّر
 .222))  المحّرما

الحميد" : العزيز "تيسير في وقال
أو ، برسوله أو بكتابه أو ، بالله استهزأ من(( 
ً ولو كفَر ، بدينه ؛ الستهزاء حقيقَة يقِصد لم هاِزل

ًا . إجماع

محمد  :  -  220  .26سورة
التوبة  :  -  221  .23سورة
ص  "      " (  -  222 الشراك أهل موالة حكم في الدلئل رسالة غير   57-29من حذٍف مع

الهداية ) .    . دار مكتبة قليل
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ِئْن{ :  تعالى الله : وقول قال َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ َنُخوُض ُك
ْلَعُب َن  .223} َو

ًا تعالى : يقول الشرح وسلم عليه الله صلى لرسوله مخاطب
ِئْن{ :  َتُهْم َول ْل َأ ّلذين المنافقين سألت  أي} َس ّلموا ا بكلمة تك

ًء الكفر ُلّن{  استهزا َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن : يعتِذروَن  أي} َو
ّنهم َأ ّتكذيب الستهزاء يقصدوا لم ب ّنما ، وال في الخوَض قصدوا ِإ

ّلِعب الحديث ّلِه ُقْل{ :  وال ِبال أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز } َتْس

ّنهم ِإّما باعتذارهم يعبأ لم ِإّما ، فيه كاذبين كانوا َل الستهزاء َلّن و
ّلِعب الخوِض وجه على ُبه يكون ل وال ًا صاح وعلى ، معذور

ّنهم ، باطٌل عذٌر فهذا التقديرين ِإ . الستهزاء موقَع أخطئوا ف
ُء ، ورسوله وكتابه، ، بالله اليمان يجتمع وهل بذلك والستهزا
{ قبله ما مع الجواب كان فلذلك الكفِر عيُن ذلك ! بل ؟ قلب في

َتِذُروا ل ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن أمره : فقد السلما شيخ  قال} ِإيَما
ِنكم بعد : كفرتم يقول أْن ّنهم يقول من . وقول إيما كفروا قد : إ
ِنهم إيمانهم بعد ً كفرهم مع بلسا لّن ، يصّح ل بقلوبهم أّول

ّلسان اليمان : قد يقال . فل الكفر قارنه قد القلب كفر مع بال
ِنكم بعد كفرتم ّنهم إيما ِإ وإْن ، المر نفس في كافرين يزالوا لم ف

ّنكم ُأِريد ِإ ُتُم :  ُيظهروا لم فهم ، اليمان إظهاِركم بعد الكفَر أظهر
ّ ذلك نافقوا لما بل ، هكذا مازالوا خوضهم مع وهم ، لخوضهم إل

ٌة عليهم تنـِزل أْن وحِذروا ّيُن سوَر ِبهم في ما تب ّنفاق من قلو ال
ّلموا يدّل . ول إيمانهم بعد كافرين : صاروا أي ، بالستهزاِء وتك

ّنهم على اللفظ ِئْن {: تعالى قال َأْن إلى منافقين مازالوا َأ  َول
َتُهْم ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن َتَرفوا} َو قيل: ولهذا  فاْع

َتِذُروا  ل{ ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن ِئَفٍة َعْن َنْعُف ِإْن ِإيَما ُكْم َطا ْن ِم
ّذْب ِئَفًة ُنَع ّنهم على فدّل}  َطا َتوا قد أنفسهم عند يكونوا لم َأ َأ

ًا ّنوا بل ، ُكْفر ّين ليس ذلك َأّن ظ َء أّن بكفٍر. فتب بآياِت الستهزا
ِله الله ُبه به يكفُر كفٌر ورسو َد صاح ِنه بع ّنه على فدّل ، إيما كان َأ

ّلذي المحّرما هذا ففعلوا ، ضعيٌف إيماٌن عندهم ّنه عرفوا ا محّرما. أ
ّنوه لم ولكْن ًا يظ ًا وكان كفر ّنهم ، به كفروا كفر ِإ يعتقدوا لم ف

 .224)) جوازه

َدة ـبـن ـسـعد ـبـن .   مصطفى86 الّرحيـبـانّي عـبـ
 هـ1243: (الحنبلّي). ت

التوبة  :  -  223  .66-65سورة
224  -  ) " ص"   الحميد العزيز ط) .  . 619-617تيسير السلمي هـ .1397 – 3المكتب
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ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ّد حكم باب(( ّد يقال ، الّراجع ) لغة ( وهو المرت ّد فهو ارت إذا مرت
ّدْوا َول{ :  : تعالى قال رجَع َت َلى َتْر ُكْم َع َباِر ْد ُبوا َأ ِل ْنَق َت } َخاِسِرين َف

ًا( َمن ًا كفَر وشرع ُنطق ًا أو )  ًا أو اعتقاد ّك ) ( ولو ش
ًا كان ّيز ُته ) فتصّح ( مم ّد ًا ويأتي ، كإسلِمه ِر ) ( طوع
ً كان ولو  .225)) إسلِمه بعد هاِزل

ُد .   الماما87 . الوّهاب عبد بن محّمد بن الله عب
هـ1244: ت

ّنافعة "الكلمات أسماها رسالًة جمع فقد المكّفرات في ال
ِلها في الواقعة" قال : الحمد بعد أّو

العلماء كلما من نقلتها وكلماٌت فصوٌل فهذه بعد أّما(( 
ّلذين الربعة الئّمة أصحاب من المجتهدين ّنة أهل أئمة هم ا الّس

ّدين المكّفرة والقوال الفعال بعض بيان في ، وال
ّدين من له المخِرجة للمسلم َأّن ، ال تلّفظه و

ببعض وعمله السلما إلى وانتسابه بالّشهادتين
ّدين شرائِع َنع ل ال وإلحاقه وقتله تكفيره من َيْم

ّدين ينتِسب من بعض َأّن ذلك على الحامل والسبب,  بالمرت
ِلَط الزمان هذا أهل من والفقه العلم إلى ًا ذلك في غ َلط ًا غ فاحش

ًا ّدين العلم أهِل من به أفتى من على وأنكر ، قبيح ًا وال إنكار
ًا، ٌد ذلك بإنكاِر لهم يكن ولم شنيع َن ول الله كلما من ل صحيٌح مست

ّدين العلم أئّمة كلما من ول رسوله كلما من )). … وال
ًا نقل ثم ًا كلم :  قال أْن إلى الئّمة لبعض كثير
"الّصارما كتاب في تعالى الله رحمه الشيخ وقال(( 

راهويه بن إسحاق الماما الرسول" : قال شاتم على المسلول
سّب من أّن المسلمون : أجمع وأحمد بالشافعي ُيعدل الئّمة أحد
ًا دفع أو رسوله أو الله ّنه الله أنَزل مّما شيئ كان وإْن بذلك كافٌر أ

ًا من الئّمة أحد سحنون بن محّمد . وقال الله أنزل ما بكّل ُمِقّر
الله صلى الرسول شاتَم َأّن على العلماء مالٍك: أجمع أصحاب

كفره في شّك ومن القتُل، الئّمة عند وحكمه ، كافٌر وسلم عليه
.  . …. انتهى كفر

225  - )" المنتهى"       غاية شرح في النهى أولي ط) .    . 6/275مطالب ثاني آل  –2طبعة
هـ .1415



86
ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

الجماع ونقله راهويه بن إسحاق كلما تعالى الله رحمك فتأمل
دفع أو وسلم عليه الله صلى رسوله سّب أو الله سّب من أّن على
ًا ًا كان وإْن – كافٌر فهو الله أنزل مّما شيئ  –الله أنزل ما بكّل ُمِقّر

ّين بسّب أو تعالى الله بسّب بلسانه تلّفظ من أّن لك يتب
ّد كافٌر فهو وسلم عليه الله صلى رسوله عن مرت

كان وإْن ، الله أنزل ما بجميع أقّر وإْن ، السلما
ِبه معناه يقصد لم بذلك هازلً الشافعّي قال كما ، بقل
فكيف ، كافٌر فهو الله آيات من بشيٍء هزل : من عنه الله رضي
ِله بسّب أو تعالى الله بسّب هزل بمن ، وسلم عليه الله صلى رسو

سّب منوغيرهم:  أصحابنا : قال الدين تقي الشيخ قال ولهذا
ًا – كفر الله ًا أو مازح ِباللِه ُقْل{ :  تعالى  لقوله- جاد أ

ِتِه َ َيا َوآ
ِلِه ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن } ِإيَما

.))  به المقطوع الّصواب هو وهذا. قال:  الية
:  قال ثم
ًا وتأّمل((  : ول الكلما آخر في تعالى الله رحمه الشيخ قول أيض

يغفره ل الذي والكفر ، الكبر الّشرك هو هؤلء قوِل أصل أّن ريب
ّتوبة إل الله ّدة يستلزما ذلك وأّن ، منه بال ّدين عن الّر والكفر ، ال
ّدته أو هذا فعل من بكفر صّرح . كيف العالمين برّب ّدين عن ِر ال

ّنة الكتاب من الحّجة عليه قامت إذا . ذلك فعل على أصّر ثّم ، والّس
َله به الله بعَث الذي السلما ديَن عرف من فيه ينازع ل وهذا رسو

ًا .226)) أعلم .والله وسلم عليه الله صلى محّمد

: . ت الّشوكانّي علّي بن محّمد .   العلّمة88
هـ1250

ًا((  ّيٍة بألفاٍظ الّرعايا هؤلء يأتي ما وكثير يهودّي هو فيقول كفر
َلّن َلّن كذا ليفع ّد كذا وليفع ًة 227 ومرت ًة بالقول تار وتار

 .228)) يشعر ل وهو بالفعل

226    - ) " الفريد "  الجامع " (33-292انظر  " ّية)   السن الدرر و ،10/149  . ( عبد   جمع بعدها وما
الخامسة         الطبعة ، قاسم بن محّمد بن .هـ1413الرحمن

ّد  . -   227 فيرت لعلها
228  -  ) " ص"  العاجل ط) .   14الدواء الرقم هـ .1405 – 1دار
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ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ـدين اـبـن أمين .   محّمد89 (الحنـفـّي) . ت: عاـب
هـ1252

ّد باب المختار" في "الدّر في قال ًا: لغًة عّرفه أْن بعد المرت وشرع
لم وإن ارتد كفٍر بلفِظ هزل من"الفتح" :  وفي(( 

 .)) العناد ككفر فهو للستخفاف يعتقده
ّد حاشية وفي : المحتار" قال "ر

ّد: قوله باب((  ّلم ) أي كفٍر بلفِظ هَزَل : (من المرت باختياره به تك
ٍم سَجد لو وكما … معناه قاصٍد غير ًا وضع أو لصن في مصحف

ّنه قاذورٍة ًا كان وإْن يكفر فإ ّدق  .229))  …، مص

ّدين .   شهاب90 اللوسي الله عبد بن محمود ال
هـ1270. ت:

َتِذُروا ل{ :  تعالى قوله تفسير في قال ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن ِإيَما
ّد أّن على بالية بعضهم واستدّل(( . } ّلِعب الج في وال

ٌء الكفر كلمِة إظهاِر 230))  ذلك في الئّمة بين خلَف ول سوا

.

اـلـبيجورّي أحـمـد ـبـن محـّمـد ـبـن .   إبراهـيـم91
هـ1277(الشافعّي). ت:

((:  الردة تعريف الغّزّي" في قاسم ابن على "حاشيته في قال
ًا ، كفٍر فعِل أو ، كفٍر قوِل أو ، كفٍر بنيِة السلما قطع وشرع
ٍم كسجوٍد ًء لصن العتقاد أو العناد أو الستهزاء جهة على كان سوا

 .
ًء قوله ِما قطع في ) تعميٌم…الخ كان (سوا ّيِة السل أو الكفر بن
ّية في الستهزاء يظهر ل لكن فعله أو قوله ّن ّنما ال ِإ في يظهر و

.  والفعل القول
: ُقْل تعالى الستهزاء. قال هي جهة الستهزاء) أي (جهة وقوله
ِباللِه أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر َبْع
ُكْم ِن  ِإيَما

229  - ) " المختار "     الدّر على المحتار ّد ر ط)    358-6/356انظر العلمية الكتب هـ .1415 – 1دار
230  - ) " المعاني"  العربي) .     .10/131روح التراث إحياء دار
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ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ثلثة ثالُث : اللُه يقول كأن العناد) أي (أو وقوله
ًا ٌد اللُه أن اعتقاِده مع يخاصمه لمن عناد فيكفر واح
 .231))  …بذلك

. أـبـابطين الّرحمن عبد بن الله عبد .   الشيخ92
هـ1282ت:

ّنه من ، عنه سألت ما((  بعينه إنسان تعيين يجوز هل أ
ًا ارتكب إذا بالكفر، عليه دّل الذي فالمر ، المكّفرات من شيئ
ّنة الكتاب ّنه على العلماء وإجماع والّس بعبادة الشرك مثل ، كفٌر أ

ًا ارتكب فمن ، سبحانه الله غير ّنوع هذا من شيئ ، جنسه أو ال
. كفره في شّك ل فهـذا

ًا منه تحّققت بمن بأس ول فلن : كفر تقول أْن ، ذلك من شيئ
ّين ، الفعل بهذا ّد حكم باب في يذكرون الفقهاء : أّن هذا يب المرت

ًا المسلم بها يصير كثيرة، أشياء الباب هذا ويفتتحون ، كافر
ّنه وحكمه ، كفر بالله أشرك : من بقولهم ِإْن ُيستتاب َأ ّ تاب ف وإل

ّنما والستتابُة ، قتل ّين مع تكون إ . مع
ٌق القرآن : إّن الشافعّي عند البدع أهل بعض قال ولّما قال ، مخلو

ّين تكفير في العلمـاء وكلما ، العظيم بالله : كفْرَت كثيٌر، المع
بإجماع كفر وهو ، الله غير بعبادة ، : الشرك الكفر أنواع وأعظم

ّتصف من تكفير من مانَع ول ، المسلمين زنى من أّن كما ، بذلك ا
 .232)) مراٍب فلن قيل ربى ومن ، زاٍن فلن قيل

ًا وسئل ّنه الصنعانّي قول : عن أيض ِإ فعَل من قوُل ينفع ل : 
؟ .. الخ بالله أشرك ل أنا ، الشرك
ّنه يعني ، فأجاب َأ بغيِر سّماه وإْن ، مشرٌك فهو الّشرك فعل إذا : 
. نفسه عن ونفاه ، اسمه

َأّن ، كتبهم في الفقهاء صّرح : وقد وقوله من ب
ّلم ْد لم وإْن ، يكفُر الكفِر، بكلمة تك ، معناها يقص

ّلم من : أّن بذلك فمرادهم ًا ، كفٍر بكلما يتك أو مازح
أو ، بقوٍل أتى قولهم: من في ، منهم كثير عبارة وهو ، هازلً

ّدين الستهزاء في صريح فعٍل ِإْن ، بال ًا كان و : تعالى لقوله ، مازح

231  - ) " الغزّي"       قاسم ابن شرح على البيجورّي الفكر)   .2/264حاشية دار
232  - ) " ّية "  السن الدرر الطبعة) .        417-10/416انظر ، قاسم بن محّمد بن عبدالرحمن جمع

هـ .1413الخامسة 
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ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ِئْن{ َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ِباللِه ُقْل َو أ
ِتِه َ َيا َوآ

ِلِه ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن ِإيَما
((  {233. 

: الله رحمه وقال
َتصّوُر ل بالّشهادتين أتى من إّن قال لمن ويقال((  ، كفُره ُي

ّلذي الباب معنى ما ُء يذكره ا (باب وهو الفقه كتب في الفقها
ّد)  حكم ّدالمرت َد يكفر الذي هو والمرت ٍما إسلمه بع بكل

يتلّفظ ذلك قبل وهو شّك أو فعٍل أو اعتقاٍد أو
مما بشيٍء أتى فإذا ، ويصوما ويصلي بالّشهادتين

ًا صار ذكروه ّد ّلم كونه مع مرت ويصلي بالّشهادتين يتك
ّلمه يمنعه ول ويصوما وصومه وصلته بالّشهادتين تك

ّدة عليه الحكم عن ّلة ظاهٌر وهذا ، بالّر من بالد
ّنة الكتاِب . والجماع والّس

بالله أشرَك فمن بالله الّشرك الباب هذا في يذكرون ما وأّول
ّد فهو ُة والّشْرك ، مرت ًا جعل فمن الله غير عباد العبادة من شيئ
ّليـَل ويقوما النهاَر يصوما كان وإْن ، ُمشرٌك فهو الله لغير فعمله ال

 .234))  حابٌط

بن محّمد بن حسن بن الّرحمن عبد .   الشيخ93
هـ1285. ت: عبدالوّهاب

ّنهم الخوارج مذهب وأّما(( رسائله:  أحد في قال ِإ أهل يكفرون ف
ّذنوب بارتكاب اليماِن ّنهم ، والّشرك الكفر دون منها كان ما ال َأ و

وكّفروا عنه الله رضي طالٍب أبي ابن علّي خلفة في خرجوا قد
ّلوا القتال من بينهم جرى بما الّصحابة بآيات ذلك على واستد
ّنهم ، وأحاديث الّشرك دون ما فإّن الستدلل في أخطئوا لك

ُله ُيكّفر ل المعاصي من والكفر ّنه فاع على أصّر وإذا عنه ينهى لك
ُتْب ولم كبيرٍة ُيه يجب منها ي يجب منكٍر وكّل ، عليه والقياما نه
ٍما، ارتكاب أو واجٍب ترك من إنكاره َكّفر ل لكن محّر ّ ُي من إل
ًا فعل ّنة الكتاب دّل مكّفر ّنه على والّس وكذا ، كفٌر أ

ّتفقَّ ما ُء ا  . 235))  كفٌر اعتقاده أو فعله أّن على العلما
السابقَّ-   (  233 ) .10/419المصدر
234  - ) " النجدية"    والمسائل الرسائل ط) .   1/659مجموعة العاصمة هـ .1412 – 3دار
السابقَّ  ( -  235 ) .1/380المصدر
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ِتقاد " الع

علـيـش بالـشـيخ المـعـروف أحمد بن .   محّمد94
هـ1299:  (المالكّي). ت

ّدة حقيقة بيان ) في (باب((    ّدة وأحكامها الّر َتها ) أي ( الّر حقيق
ًا ّدة شمل ) جنس ( كفر شرع الّشخص الكفر أنواع وسائر الّر

ّلذي أي ) ، ( المسلم ٍم ببنّوته إسلمه ثبت ا ينطقَّ لم وإْن لمسل
ًا بهما بنطِقه أو بالّشهادتين ًا السلما بأركان عالم لها ملتزم

) ( بـ كفر وسواء …الكفر أنواع سائر مخرج فصل والضافة

أو الله برسوِل أو باللِه كفر كقوله الكفر  في) ( صريٍح قوٍل
ابن العزيُر أو الله ابُن المسيُح أو ثلثة أو اثنان اللُه أو بالقرآِن

ّلفُظ يستلِزما  أي) يقتضيه ( لفٍظ  بـ(أو) الله الكفَر ال
ًا ّينا استلزام ّية كَجْحد ب ّدين من معلومٌا عليه مجمٌع شيٍء مشروع ال

ًة ّنه ، ضرور ِإ , وكاعتقاد الّرسول أو القرآن تكذيَب يستلزما ف
ّية ّيزه، الله جسم ّنه وتح ِإ َثه يستلزما ف ونفّي ِلُمْحِدٍث واحتياَجه حدو
ّية صفات ُللوه ُظم جلله جّل عنه ا ( فعٍل ) بـ . ( أو شأنه وَع

ًا الكفَر الفعُل يستلزما  أّي) يتضّمنه ًا استلزام ّين ) أي (كإلقاء ب
ّنقوش على المشتمِل الكتاب ) أي ( مصحٍف رمي ّلة ال ّدا على ال
َذٍر ( َقِذٍر) أي ) شيٍء (بـ تعالى الله كلما ولو ُمستعاٍف ُمستق

ًا القدرِة مع به تركه أو به تلطيُخه إلقائه ومثل ، كبصاٍق طاهر
ّدواما لّن إزالته على والحديث جزؤه وكالمصحِف كالبتداء ال

ُء يتواتر لم ولو والنبوّي القدسّي ُء تعالى الله وأسما وأسما
 .236))  والّسلما الّصلة عليهم النبياء

ـد .   الشــيخ95 ـن حـم ـّي ـب ـن عـل ـتيقَّ ـب : . ت ـع
هـ1301

ّدفاع في قال ّنة أهل عن "ال ّتباع" : الّس وال
ّلم إذا((  ُبه كان وإْن كفٍر إكراٍه غير من بالكفر تك قل

ًا ّن ًا بالكفر شرح من َأّن كما باليمان مطمئ ِإْن كفر صدر لم و
ّلم  .237)) يتك

والفكاك" : النجاة "سبيل رسالة في وقال

236  - ) " خليل : "     مختصر على الجليل منح ط)   . 9/205انظر الفكر هـ .1409دار
237   -  ) " ص"     ّتباع وال ّنة الّس أهل عن ّدفاع ط) .    26ال الكريم القرآن هـ .1400 – 2دار
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ِتقاد " الع

عن سئلوا لّما تعالى الله رحمهم الّشيخ آل أجوبة وفي(( 
المشرَك جاَمَع من( :  وسلم عليه الله صلى قوله وعن الية هذه

ُله فهو مَعه سكَن أو ، ظاهرها على الية َأّن الجواب قالوا  ،238) مث
ْكَفر الله آياِت سِمع إذا الّرجل َأّن ُأ بها ُي ُيْستهز عند فجلس بها، و

ٍما ول إنكاٍر ول إكراٍه غيِر من الله بآيات المستهزئين الكافرين قيا
ّتى عنهم لم وإْن ، مثلهم كافٌر فهو ، غيره حديٍث في يخوضوا ح
َلهم يفعل كفٌر بالكفر والّرضا ، بالكفر الّرضا يتضّمن ذلك َلّن ، فع

ُء استدّل ونحِوها الية وبهذه ، ّذنب الّرضا أّن على العلما بال
ّدعى فإن ، 239 كفاعله ّنه ا منه يقبل لم بقلبه ذلك يكره َأ

ّظاهر، الحكم َلّن فيكوُن الكفر أظهر قد وهو بال
ًا  .240)) كافر

ًا فيها وقال : أيض
ّثالثة المسألة وأّما((  َذُر ما وهي ال موافقِة على به الّرجل ُيع

ّطاعِة وإظهاِر المشركين، َلم ، لهم ال الموافقة إظهار أّن فاْع
: حالٍت ثلث له للمشركين
ّثالثة الحالة ّظاهر في يوافَقهم : أْن ال ِته مع ال في لهم مخالف

َأْن أحدهما : وجهين من وهو ، الباطن في لكونه ذلك يفعَل : 
ّددونه ، له وتقييِدهم ضربهم مع سلطانهم فيقولون بالقتل ويته

ّ لنا النقياد وتظِهر توافَقنا أْن ِإّما له ّنه ، قتلناك وإل ِإ والحالة ف
ًا قلبه كون مع الظاهر في موافقتهم له يجوز هذه ّن مطمئ

ِباللِه َكَفَر َمْن{ :  تعالى الله أنزل حين لعّمار جرى كما ، باليمان
ِنِه َبْعِد ِمْن َه َمْن ِإل ِإيَما ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم وكما  ،241} ِباليَماِن ُم

ّتُقوا َأْن ِإل{ تعالى:  قال ْنُهْم َت ًة ِم ّلتا فاليتان  ،242} ُتَقا على د
ّبه كما ، الحكم . عمران آل آية تفسير في كثـير ابن ذلك على ن

مخالفته مع الظاهر في يوافَقهم َأْن:  الثاني الوجه
ّنما ، سلطانهم في ليس وهو ، الباطن في لهم ِإ و

مشّحٍة أو ماٍل أو رئاسٍة في طمٌع ِإما ذلك على حمله

238  - )      :  " رقم    " الشرك بأرض القامة في باب الجهاد في داود أبو والحاكم)  (2787رواه
2/141 "  . السلسلة)   .      انظر الطريقين بمجموع اللبانّي الشيخ وحّسنه ضعيفين بإسنادين

رقم "  ( ) .2330الصحيحة
239  -   "  " ّذنب   .    : "   بال الّراضي أو كفعله ّذنب بال الّرضا يقال أن والصوب الصل في كذا

كفاعله " .
240  - ) " ص "   والفكاك ّنجاة ال سبيل ط) .    54انظر الكريم القرآن هـ .1400 – 5دار
النحل  :  -  241  .106سورة
عمران   :  -  242 آل  .28سورة
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ِتقاد " الع

ّنه ، المال في يحدث مّما خوٍف أو عياٍل أو بوطٍن ِإ ف
ًا يكون الحال هذه في ّد ُته تنفعه ول مرت لهم كراه
ِلَك{ :  فيهم الله قال ممن وهو ، الباطن في ّنُهْم َذ َأ ّبوا ِب َتَح اْس

َة َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َأّن الِخَرِة َعلى ال ْلَقْومَا َيْهِدي ل اللَه َو َكاِفِريَن ا ْل 243} ا

ّنه فأخبر ّبُة ول ، بغُضه أو الجهُل الكفر على يحملُهم لم َأ مح
ّنما ، الباطل ِإ ًا لهم َأّن هو و ّظ ّدنيا حظوظ من ح على فآثروه ال

ّدين رحمه الوّهاب عبد بن محّمد السلما شيخ كلما معنى هذا ، ال
 . 244)) عنه وعفا تعالى الله

ّية الدعوة علماء .   أحد96 : النجد
َظَم المسلم عرف فإذا((  ّيدت وما ، الكلمة هذه شأِن ِع من به ُق

ّد ول ، القيود ًا يكون أن ذلك مع ب ًا ، بالَجنان اعتقاد ّلسان ونطق بال
، ً ِإْن ، بالركان وعمل ُكْن لم النواع هذه من نوٌع اختّل ف الرجل ي

ًا َنه ذلك الله ذكر كما مسلم ّي ًا الّرجل كان فإذا ، كتابه في وب مسلم
ٌد أو فعٌل أو قوٌل منه حدث ّثم ، بالركان وعاملً اعتقا
ّلذين تعالى الله قال كما ، ذلك ينفْعه لم ذلك يناقض ّلموا ل تك
َتِذُروا ل{ :  تبوك غزوة في بالكلما ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن  .} ِإيَما
ْد{ :  الخرين حقَّّ في تعالى وقال ُلوا َولَق ِلَمَة َقا ُكْفِر َك ْل َكَفُروا ا َو

َد  .246)) 245} ِإْسلِمِهم َبْع

(الشافعّي) البكرّي شطا محمد بن .   عثمان97
هـ1302: . ت

ّدة أنواع على الكلما وحاصل((  ّنها الّر ٍما ثلثة في تنحصر َأ أقسا

ٍم وكّل ، وأقواٍل وأفعاٍل اعتقاداٍت:  ًا يتشّعب منها قس ُشَعب
 .247)) كثيرة

النحل  :  -  243  .107، 106سورة
ص  (  -  244 السابقَّ ) .64-62المصدر

النسان :              وقوع سبب هي كانت إذا وشهواتها الّدنيا حظوظ أّن صريح هنا الكلما تعليقَّ
بـخلف              فيـه؛ ووقوعه عليه الكفر إطلق يمنع ًا عذر تكون أن يصّح فل الكفر في

الكراه .
التوبة  :  -  245  .74سورة
ص "       ".   (  -  246 التوحيد مجموعة المسلول السيف من الّسؤول نجاة أسباب ) .182رسالة

ط    المؤيد هـ .1413مكتبة
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ِتقاد " الع

ّديقَّ .   العلّمة98 ـوجي خان حسن ص : . ت القـن
هـ1307
أو الّرسول أو ، الله ذكُر فيه بشيٍء الَهْزُل ذلك ومن(( 
ّنة أو القرآن، {:  تعالى قال ، بواٌح كفٌر الَهْزل وهذا.  الّس

ِئْن َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ِباللِه ُقْل َو أ
ِتِه َ َيا َوآ

ِلِه ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز َتِذُروا . ل َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن 248} ِإيَما

. به استهزأتم الذي المقال بهذا أي
ّنهم : أخبر السلما شيخ قال مع ، ِإيمانهم بعد كفروا َأ

ّنا ّلمنا قد قولهم: إ ّنما بل ، له اعتقاٍد غير من بالكفر تك ّنا ِإ ك
ّين ، ونلعب نخوض هذا يكون ول ، كفٌر الله بآياِت الستهزاء َأّن وب

، قلبه في اليماُن كان . ولو الكلما بهذا صدره شرح ممن إلّ
ّلم أْن من لمنَعه ّين . والقرآن به يتك يستلِزما ، القلب إيماَن َأّن يب
ّظاهر العمَل ُلوَن{ :  كقوله ، بحسبه ال َيُقو ّنا َو ِبالّرُسوِل ِباللِه آَم َو

َنا َطْع َأ َتَولى ُثّم َو ْنُهْم َفِريقٌَّ َي ِلَك َبْعِد ِمْن ِم . فنفى  الية249} َذ
ّلى عّمن اليمان إذا المؤمنين أّن وأخبَر ، الّرسول طاعِة عن تو

ّيَن ، وأطاعوا سمعوا ، بينهم ليحكَم ورسوله الله إلى دَعوا أّن فب
قد النسان أّن بياٌن وفيه.  انتهى ، اليمان لوازما من هذا

ّلم بكلمٍة يكُفُر  .250)) به يعمل عمـٍل أو بـها، يتك
ّية" عند "الّروضة في وقال ّند من : "باب السادس الباب ال

ًا" : القتل يستحقَّ حد
ًا الّسحر عمِل ) لكوِن … ( والّساحر(( ، الكفر من نوع

ُله ّد ففاع ّد يستحّقه ما يستحقَّّ مرت أّن شّك ل:  أقول …المرت
ّلم من ًا الّسحر بفعل كان إسلمه بعد الّسحر تع كافر

ًا ّد ّده مرت ّد وح ّد ح أو للسلما أو لرسوله أو لله (والساّب…المرت

247  -  ) " المعين"       فتح ألفاظ حّل على الطالبين ط)    . 4/132إعانة الحلبي البابي مصطفى
هـ .1356 – 2

التوبة  :  -  248  .66-65سورة
النور  :  -  249  .47سورة
250  - ) " الخالص"  بمصر) .   .547-4/546الدين الفرقان مكتبة
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ِتقاد " الع

ّنة أو للكتاب ّدين)  في والطاعن ، للّس الفعال هذه وكّلال
ّد ففاعلها ، الّصريح للكفر موجبٌة ّده مرت ّده ح  .251)) ح

ـد .   الشــيخ99 ـن أحـم ـم ـب ـن إبراهـي عيســى ـب
هـ1329: . ت السديرّي

المقالت بين – السلما شيخ يعني – تفريقه إلى ( … فانظر(
ّية ّظاهرة والمور الخف ّية المقالت في فقال ال هي التي الخف

ّنه يقال : قد كفٌر ِإ ٌء فيها :  التي الُحّجة عليه تُقْم لم ضاّل مخطي
ّظاهرِة المور في ذلك يقل ولم صاحبها، يكُفر ًا حكُمها ال مطلق
ٍم من منها يصدُر وبما ً مسل ٍما كاستحلل جهل أو فعٍل أو محّر

ّتعريف بعد شركّي قوٍل ّية بالمور يكُفر ول ال ً الخف جهل
ًا بها الجاهل يكفر فل الّصفات ببعض كالجهل كان وإن مطلق

 .252)) داعيًة

ــة100 ــاما .   علـم ــد الـّش ــال محـّم ّدين جـم ــ اـل
هـ1332: . ت القاسمّي

ِئْن{ :  تعالى قوله تفسير في قال َتُهْم َول ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما ل ّنا ِإ ُك
ْلَعُب َنُخوُض َن ِباللِه ُقْل َو أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن ُكن َتْهِز . ل َتْس
َتِذُروا ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن "الكليل": قال في  : قال253} ِإيَما

ّد اللِّعب أّن على دللة الكيا: فيه كلمِة إظهار في والجا
ٌء الكفر  .254))  كفٌر الله بآيات الستهزاء وأّن ، سوا

 هـ1352.  . ـ الكشميرّي شاه أنور  . محّمد101
ً الملحدين إكفار في قال " للخفاجي الشفا " شرح عن نقل

ًا :  له موافق
ّنصوص ظاهَر خالف من بكفر للقول أي (( ولهذا والمجمَع ال

ّلة بغير داَن من ُيكّفر لم من ُنكّفر ؛ عليه َلِل من السلما م أو الِم

251  - ) " ّية"     البه الدرر شرح ّية ّند ال ط)    629-2/627الروضة بصنعاء الهجرة هـ .1411 – 1دار
252  - ) ( )" ّية"         النون ّيم الق ابن قصيدة شرح في القواعد وتصحيح المقاصد ) .2/409توضيح

ط   السلمي هـ .1392 –2المكتب
التوبة  :  -  253  .66-65سورة
254  - ) " ّتأويل"  ال ط)   8/254محاسن الفكر الهّراسي.     1398 – 2دار الكيا كلما نقل وسبقَّ هـ

يرتضيه           .  ّنه أ على دليل تعقيب دون له القاسمّي ونقل ، بتمامه



86
ّتوُسُط ُد ال ِتَصا أو الِفعِل أو بالقوِل " يكوُن الكفَر أّن في والق

ِتقاد " الع

ّدد توّقف أي ، فيهم وقف ، كفرهم في شّك أو ، تكفيِرهم في وتر
َد واعتقده السلما أظهر وإْن ، مذهبهم صّحح أو واعتق

– بعده وما يكفر لم من أي – فهو ، سواه مذهٍب كّل إبطاَل
، السلما يخالف ما أي – ذلك خلف من أظهر ما بإظهار ، كافٌر
ّنه ّدين في طعٌن ل أي وكذلك – خلِفه من عنه ورد لما وتكذيٌب ، ال

ُيجَزما ُيقطع – هؤلء كتفكير ً قال من كّل بتكفير و عنه صدر قول
الدين عن الّضلل في كونها أي – الّمة تضليل إلى به يتوّسل

ّدي المستقيم والّصراط كقول ، الَّصحابة جميع تكفير إلى . ويؤ
النبّي موت بعد الّمة جميع بتكفير الّرافضة من الكميلية الطائفة

ّدما لم إذ وسلم عليه الله صلى ًا تق ّي ِل ًا وكّفرت ، َع ّي ِل ْذ ع ّدما لم إ يتق
ّتقديم في حّقه يطلب ولم ّنهم وجوٍه من كفروا قد فهؤلء ، ال : ل
– هؤلء كّفْرنا كما أي – وكذلك ، بأسِرها الشريعة أبطلوا قالوه بما

أجمع ، مسلٌم شخٌص فعله فعٍل بكّل نكّفر
ّنه على المسلمون ّ يصدر ل – الفعل ذلك أي – أ إل

ّنه ، حقيقًة كافٍر من كان وإْن ، أفعالهم جنس من َل
َدَر َمْن أي – صاحبه ًا – منه ص ًا مسلم بالسلما مصّرح

ًا للخفاجي الشفاء )) . " شرح الفعل ذلك فِعله مع " ملتقط
ًا ّ " شرح في ومثله مخلص 255)) " سواء القاري علّي المل

ّلم من أّن : (( والحاصل وقال الكفِر بكلمة تك
ًا أو هازلً ، باعتقاده اعتباَر ول الكّل عند كفر لعب

ّيه في به صّررح كما ّد " و " الخان 256" )) المحتار " ر

ّتفقوا: ((  وقال ّنها على الفعال بعض في ا ، كفٌر َأ
ّنه مع ّتصديقَّ من ينسلخ ل أْن فيها يمكن َأ ّنها ، ال الجوارح أفعاُل َل
ِإْن كفٍر، بلفِظ كالهزل وذلك ، القلَب ل وكالّسجود ، يعتقده لم و

ٍم ، والكعبِة وبالمصحِف ، به والستخفاف ، نبّي وكقتل ، لصن
ّتفاق بعد بها الكفر وجِه في واختلفوا  .257)) التكفير على ال

( الحنبلّي ضويان بن محّمد بن  . إبراهيم102
هـ1353:  ) . ت

ص - "      " (   255 ّدين ال ضروريات في الملحدين ط ) .     58إكفار ببشاور العلمية الكتب دار
هـ .1404

ص -   (   256 السابقَّ  ) .59المصدر
ص -   (   257 السابقَّ  ) .68المصدر
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الله كسّب : بالقوِل أمور أربعة بأحد الكفر ويحصل(( 

للّصنم كالّسجود وبالفعِل ... ، ملئكته أو رسوله أو تعالى
ّنه وقبٍر وحجٍر وشجٍر وقمٍر كشمٍس وكإلقاِء تعالى بالله إشراٌك َل

له الّشرك كاعتقاده وبالعتقاد ... ، قاذورٍة في المصحف
َد أو الّصاحبَة أو تعالى َذ َما: {  تعالى لقوله الول ّتَخ ّلُه ا َلٍد ِمْن ال َو

َلٍه ِمْن َمَعُه َكاَن َوَما ًذا ِإ َذَهَب ِإ َلٍه ُكّل َل الّزنى َأّن أو ،  الية258} ِإ
ًا عليه ٌأجمع مما ذلك ونحو حرامٌا الخبَز أّن أو حلٌل والخمر إجماع
ًا ّي ًة ذلك لّن قطع ِما معاند ًا للسل أحكامه قبول من وامتناع

ّنة للكتاب ومخالفًة من شيٍء في وبالشّك ، المة وإجماع والّس
259)) ونحِوه الخبز حّل في أو والخمر الّزنى تحريم في أي ذلك

1354:  . ت رضــــا رشيد دّمحم السيد   . 103
هـ

َذُر{ : تعالى قوله تفسير في قال َناِفُقوَن َيْح ْلُم َنّزَل َأْن ا ُت
ْيِهْم َل ٌة َع ُئُهْم ُسوَر ّب َن ِبِهْم ِفي ِبَما ُت ُلو ُئوا ُقْل ُق َتْهِز ّلَه ِإّن اْس ُمْخِرٌج ال

َذُروَن( َما ِئْن64َتْح َل َتُهْم )َو ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما َل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ُقْل َو
ّلِه ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن( ُكن َتْهِز َتِذُروا ) َل65َتْس ْد َتْع ُتْم َق َكَفْر
َد ُكْم َبْع ِن ِئَفٍة َعْن َنْعُف ِإْن ِإيَما ُكْم َطا ْن ّذْب ِم ِئَفًة ُنَع ّنُهْم َطا َأ ُنوا ِب َكا

260} ُمْجِرِميَن

هؤلء يقوله كان بما رسوله َأّـنب تعالى الله ّأن والمعنى(( 
لقتال يهّبتصد الستهزاء من تبوك إلى يرّالس أثناء في المنافقون

من َنَْوير ارهمّـتج كان بما العرب بلد همُصيت َمل ذينّال وماّالر
، ٍصيف كل في إليها يرحلون كانوا ْإذ اماّالش في همُِملك ِةََمظَع
ًاّمؤك ًنبأ أهّنب هذه أقوالهم عن سألهم ْإن هّأن َمسَالق بصيغة د

، رينِْكُمن ول ينّجاد فيها يكونوا لم همّنَبأ عنها يعتذرون
في يخوضون الذين شأن هو كما ، لعبين هازلين بل

ونّيظن وكانوا ، ّيوالتله سليّللت المختلفة ثيداالح
ًاِلع ينّالد أمور خاذّات ّأن لجهلهم ٌمقبول ٌذرع هذا ّنَأ ب

ًا ًاُزُـه خذهّات نّمم ّإل ُيكون ل ، ولهو ٌكفر وهو ، و
مؤمنين كانوا همّنَأ هذا : ظاهُر َقيل ْ. . . .  فإن  ، ٌمحض

المؤمنون -   :  258  .91سورة
الدليل - "      " (  259 شرح في السبيل ط )   . 357 / 2منار المعارف هـ  .1405 – 2مكتبة
التوبة -   :  260  .66 – 64سورة
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ًا وهّسم الذي الستهزاء بهذا فكفروا ًاَِعول خوض ياقّالس ُوظاهر ، ب
: قلنا ؛ يعلنونه الذي الستهزاء سبب هو ، هَونّرّيس ذيّال َالكفر ّأن

وهو رعّالش لحكم ٌ: بيان لّ. فالو وجٌه منهما ّولكل ، ّحقَّ كلهما
ًا مؤمنين كانوا همّأن عليهم فجرت ، اليمان عواّاد همّفإن ، ُحكم

بما والستهزاء ، الظواهر على تبني إنما وهَي ، السلما أحكاما
صاروا فيه ، َالكفر ويقتضي السلما يقطع ظاهر عمل َرُِذك

ًا كافرين ًا مؤمنين كانوا أن بعد ، حكم دل ما : وهو والثاني ، حكم
ّأن في صريح ّنص والية ، بالفعل الواقع هو ياقّالس عليه

الله صفات وفي رسوله وفي الله كتاب في َالخوض
ًا هاِوجعل ووعيده ووعده تعالى ْءوالُهز بِعّلل موضوع

المسلم به يخرج الذي ّالحقيقي الكفر من ذلك كل ؛
َيتوب ْأن ّإل ، ةّدّالر ُأحكاما به عليه وتجري ّةالمل من

.261)) هَإسلم َّدويجد

. ّسعدي بن ناصر بن حمنّالر عبد العلّمة . 104
 هـ1376:  ت

من لله بحّالذ ّنَأ ثبت وإذا((   : " السديد القول"  في قال 
ٌمخرج رُبـأك ٌشرك الله لغير ُبحّفالذ ، اعاتّالط وأكبر العبادات ّأجل
يجمع الذي وتفسيره الكبر الشرك ّحد ّ. فإن السلما دائرة عن

ًا العبد َفِيصر : ( أن وأفراده أنواعه ًا أو نوع العبادة أفراد من فرد
) الله لغير

من به ٌمأمور ّهأن ثبت ٍعمل أو ٍقول أو ٍاعتقاد ّفكل
، ٌوإخلص ٌوإيمان ٌتوحيد وحده لله ُهفصرف ارعّالش

ركّللش ابطّالض بهذا .فعليك ٌوكفر ٌشرك لغيره ُهوصرف
.262)) ٌشئ عنه ّيشذ ل ذيّال الكبر

: . ت الحكمي أحمد بن حافظ الشيخ . 105
 هـ1377

 :" المنشورة السنة أعلما"  في قال 

المنار- "   " (  261 ط )    531 – 529 / 10تفسير المعرفة هـ  .1414دار
ص - "      " (  262 ّتوحيد ال مقاصد في الّسديد الدولية ) .    54القول النفائس التحف مجموعة
هـ  .1416 – 1ط
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بالكتاب والستهانة نمّللص جودّالس قيل : إذا س(( 
من هّكل هذا ذلك وحون ينّبالد ُلَْزواله الرسول ّوسب

ًا كان َِمفل ، يظهر فيما ّالعملي الكفر وقد نـيّالد نـم مخرج
؟ ّبالعملي الصغر َالكفر فتهمّعر

الكفر من هي ليس شاكلها وما الربعة هذه ّأن ْ: اعلم ج
اسّللن ُيظهر فيما الجوارح بعمل ًواقعة كونها جهة من ّإل ّالعملي

تهّومحب وإخلصه هِـّتني من القلب ِعمل ذهاب مع ّإل تقع ل هاّولكن ،
ًةّـعملي كانت ْوإن فهَي ، ذلك من ٌشئ معها يبقى ل وانقياده

، ّدـولب ّالعتقادي للكفر ٌَةمِمستلز هاّنِفإ اهرّالظ في
حمل وهل ، مارد ٍمعاند أو ٍمارق ٍمنافقَّ من ّإل َلتقع هذه تكن ولم

ُلوا{  ْنَأ على تبوك غزوة في المنافقين ِلَمَة َقا ُكْفِر َك ْل َكَفُروا ا َو
َد ُلوا َلْم ِبَما َوَهّموا ِإْسَلِمِهْم َبْع َنا { سئلوا ماّل قولهم مع ذلك ّ إل} َي
ّنَما ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن ّلِه ُقْل{ : تعالى الله قال  ،} َو ِبال أ

ِتِه َ َيا َوآ
ِلِه ُتْم َوَرُسو ُئوَن( ُكن َتْهِز َتِذُروا ) َل65َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن } ِإيَما
ًا ّبالعملي الصغر الكفر ّفنعر لم ونحن بل ، مطلق

ولم َالعتقاد يستلزما لم ذيّال ِضْحَالم ّبالعملي
 .263)) َهعمل ول القلب َقول ُيناقض

. الشيـخ آل إبراهيـم بـن محّمـد  . الشيخ106
هـ1389:  ت

:"  الشبهات لكشف"  شرحه في قال
ٍ) واحدة ٍبكلمة يكفر النسان ّأن عرفت إذا كّفإن ((  (
 .264))  قلبه دون)  لسانه من ( يخرجها

ًا وقال : أيض

ص - "        " (   263 المنصورة الناجية الطائفة لعتقاد المنشورة السنة مكتبة ) 182 – 181أعلما
ط    ، للتوزيع هـ  .1408 – 1السوادي

من :              يخرج الذي العملّي الكفر بين ّتفريقَّ ال في صريح الله رحمه هنا كلمه تعليقَّ
كما                أصغر ًا كفر ّد يع عملّي كفر كّل فليس ّلة الم من يخرج ل الذي العملّي والكفر ّلة الم

العملّي         الكفر من هناك بل ، البعض ّية       –يظن والعمل ّية القول المكّفرات في الوقوع –أي
صلى               الرسول وسّب للّصنم بالّسجود له الشيخ ّثل م كما ّلة الم من ًا مخرج ًا كفر ّد يع ما

بالكفر                الشيخ سّماه ما فهو الّملة من يخرج ل الذي العملّي الكفر أّما وسلم عليه الله
أعمال               أي ، عمله ول القلب قول يناقض ولم العتقاد يستلزما لم الذي المحض العملّي

ص       (   الشيخ عّرفه ما وهي مكّفرة غير عليها )  :     179وأقوال أطلقَّ معصية كّل هي بقوله
من         .  !      ذلك ّيد يؤ ما وسيأتي فتــأّمل عامله على اليمان اسم بقاء مع الكفر اسم الشارع

باز          بن عبدالعزيز والشيخ ، للفتاء الدائمة اللجنة ّدمة   جواب المق في ًا سادس  .وانظر
ص - "    " (  264 الشبهات كشف ط )     . 41شرح قاسم بن محّمد هـ .1419 – 1جمع
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ركّالش بين جمعوا همّـلن ّإل رواّيكف لم لونّالو كان إذا((  ( 
هَـتكذيب ) يعني والقرآن وسلم عليه الله صلى سولّالر وتكذيب
في العلماء ذكر ذيّال الباب معنى فما ، ذلك وغير ، البعث ِ( وإنكار

) ّدـترالم مـحك ( باب وغيرها الربعة ) المذاهب ؟ ٍمذهب ّكل
فهذا ) إسلمه بعد يكفر ذيّال المسلم  وهو( بتعاريف فوهّوعر

من يخرج ّهأن منهم ٌإجماع الباب هذا في ُالمذكور
أو واحد اعتقاد لجل ، هادتانّالش معه ولو ّةلِالم

ل العلم أهل بإجماع يكفي ، واحد ٍقول أو واحد ٍعمل
عن يخرج ذيّال ّالمرتد ليس ّهوأن ، فيه يختلفون
( مّاتقد ما هو ُالخر والقسم ٌقسم هو بل ،265 ةّبالمر السلما

ًا ذكروا ثم ، رّيكف منها ٍنوع ( كل ًأمثلة له ) ومثلوا كثيرة أنواع
كذا اعتقد أو كذا قال من:  ) وقالوا وماله جلّالر َدما ّويحل
ذكروا همّنِإ ( حتى به لِعم ما جميع ينفعه ل هّـنَوأ ، كافر فهو
، قلبه دون بلسانه يذكرها ٍكلمة مثل ، فعلها من عند ًيسيرة َأشياء

أهل بعض ّنِإ ) حتى ِبّعوالل المزح وجه على يذكرها كلمة أو
وما ، 266 المصحف أو المسجد اسم رّصغ من رونّيكف المذاهب

النسان بها يكون أشياء : يوجد الجملة في هو وعرفوه ذكروه
ترك ذلك إلى أضاف ولو بل ، ىّوصل هادتينّبالش نطقَّ ولو ًاّمرتد

وجود ّنِفإ ، السلما من معه ما جميع هدما رّبمكف وأتى ماتّالمحر
.267)) رَصُْتح ل ٌرةيكثً اّمرتد جلّالر بها يصير التي راتّالمكف

ًا وقال ًسواء ، إيمانه بعد كفر فقد ، هذا غير اّ( وأم(( :  أيض
ًا فعله ًة أو ، خوف ، عشيرته أو ، أهله أو ، بوطنه ًةّمشح أو ، مدارا

ّإل الغراض من ذلك لغير أو ، ِْحالمز وجه على فعله أو ، ماله أو
بالقلب يكون ْأن ّلبد وحيدّالت ّ) أن هذا على ّتدل . والية َرهْالُمك
} َهِرُْأك من ّ إل{:  قوله : الولى جهتين من( والعمل سانّوالل
) ل َهرُْيك ل النسان ّأن ٌ. ومعلوما المكره إل الله يستثن فلم

أو العمل على ّ( إل المرين بهذين ّإل الكراه هّحق في ورّتصُي
ٌد َهرُْيك فل القلب ُعقيدة اّ. وأم الكلما َرَصد أو فعل ) فإذا عليها أح

فّالمصن قول مّا) تقد ( والثانية إيمانه بعد كافر هّنِفإ ُالكفر منه
وهذه الولى الجهة متّوتقد جهتين من رهّقر ما على ّتدل هاّأن

ِلَك{ :  تعالى ( قوله الثانية ّنُهْم َذ َأ ّبوا ِب َتَح يعني ، ببّللس  الباء} اْس

رسوله -                ... 265 ول بالله يؤمن ل ّنه وأ السلما عن خرج ّنه أ ويصّرح بالّشهادتين ينطقَّ ل أي
ّدة              . بالّر عليه ُيحكم كي مكّفر فعل أو قوٌل منه يصدر أن يكفي بل الخ

ًء -   :       . 266 استهزا أو ًا احتقار مصيحف أو مسيجد قال أي
ص -   ( (   267 السابقَّ  ) .102المصدر
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َة{  محبتهم بسبب : ذلك َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َلى ال ةّالجن   يعني} اْلِخَرِة َع
الية هذه في عليهم به َ) المحكوما والعذاب الكفر هذا ّأن ّح( فصر
، الجهل أو العتقاد بسبب يكن ( لم منهم َرصد ما على ّبوالمترت

ُبغض أو الكفر صدور ) أي سببه ماّنِوإ ، الكفر ةّمحب أو ، ينّللد ال
ًا بالكفر ّمالتكل في له ّأن وهو ٍلسبب بالكفر ّمتكل هّأن ، منه شيئ

ًا ًا ذلك في له ( أن وهو ، واحد له لُ) يحص نياّالد ظوظح من حظ
- واليعاذ ّإل هَمطلوب له يحصل ل هّأن لجل َالمحظور هذا فيرتكب

. الخــرة ) على ينّالد على ( فآثر نياّالد ِالحياة ثاري- بإ بالله
له َالكفر منه َرُيصد ْأن إلى هُُيلِجئ من هُُيلِجئ ذيّال فالنسان

:  حالٍت
. الحالت افضل فهذه ، عليها رَويصب َِعيمتن ْنَ: أ أحدها
فهذا ، َاليمان انهَجن اعتقاد مع هِبلسان قَِّينط ْ: أن الثانية

. ٌجائز
غير فهذا ، باليمان هَقلب ّيطمئن ول ُفيجيب ُيكره ْ: أن ةالثالث

. ٌوكافر ٍمعذور
َلب ْ: أن الرابعة وصل ما فيجب ، ُيلجأ ول منه ُيط

ّمطمئن وقلبه ِهبلسان يوافقَّ ولكن ِالكراه ّحد إلى
. ٌكافر فهذا باليمان

فيوافقَّ ، الكراه ّحد إلى يصل ول له رَُيذك : أن الخامسة
   .268)) ٌكافر فهذا ، ولسانه بقلبه

ّدة الشيخ وحكم ّمسيحي " أنا وقال الكفر ِبكلمة ّظتلف من بِر
ًاِع قالها أنه " رغم ًا ناد ورسائل ىفتاو . ففي هاْيعتقد ولم وغضب
: الشيخ

.... ّمسيحي : هو قال من ِردة ) (( 3906- ( 
أمير الملكي ّالسمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن ّدمحم من
....  المحترما الرياض

:  . وبعــد وبركاتـــه الله ورحمة عليكم لماّالس
بن محمد يخّالش فضيلة من ناَورد ما بهذا كمّلسمو فنرفقَّ

العسيلة مسجد وجماعة ابّنو بعض بشهادات المشفوع مهيزع
.... سليمان بن الله عبد ِةّقضي ِبشأن المذكورين هودّالش وتزكية

ُيستهان ل ٌعظيمة المسألة ّأن رأينا اّلم ناّأن كمّسمو ونشِعر
عليه شِهدوا ذينّال مع . . .  المذكور بن الله عبد بإحضار أمرنا بها

ًا إلينا فحضروا : ه. حاصل بحضوره أمامنا الشهادة وأدوا ، جميع
ولم اندـع هّوأن ، الجماعة صلة عن خلفّالت عن نصحوه همّأن

ص -   (   268 السابقَّ  )134 – 133المصدر
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، المسجد في أو ، بيتي في يّأصل ٌحر أنا:  إجابته وكانت ، ّحينتص
ْد ، يّأصل ل أو ؟ يّمن تطلبون فما لنفسي ارّالن أهوى أنا ، وبع

: وإذا . فقال مسلم وأنت ، ارّالن لك نهوى ما : نحن له فقالوا
. الله شاء ْإن ّبمسيحي : لست له . فقالوا ّمسيحي نيّ: إن قلت

عليه به شهدوا ما عن الله عبد . وبسؤال ّمسيحي : أنا فقال
البويبية مسجد جماعة ومن البويبية ةّمحل في ٌساكن هّبأن َأجاب

الشخاص هؤلء ّ. وأن العسيلة مسجد جماعة من وليس
ًا منهم رجل جاءني وقد ، لي متغّرضين ًا ، سابق جاءوني وأخير

يف أكون ماّرب ٌفّموظ رجٌل نيّبأن منهم ُتْفاعتذر الليلة تلك
ً ، جنائية تحقيقات في أو الخفارة ّليلة تلك كنت وفعل في ال

ًا تسعة اعةّالس ّإل بيتي إلى منها رجعت ما تحقيقات تقريب
الباب ونّيدق وأخذوا بيتي إلى جاءوا الفجر صلة وبعد ، فرقدت

، َِعةَِفز نيْوجاءت ولدها وتركت زوجتي أفزع اّمم ّةبقو وينفضونه
وقالوا علي مواّتكل ْأن ّإل منهم كان فما ، إليهم ُوخرجت ُْتفانتبه

ولست ، لله لةّوالص يّأصل يّبأن . فأجبتهم يّتصل ما حمار : يا لي
ًا يّأصل ول لله يّأصل ٌمسلم أنا بل ، لةّالص أترك ّبمسيحي خوف

. وبعد له ةّصح فل هذا خلف إلّى نسبوه ما ّكل ّوأن ، أحٍد من
يّيزك من يحضر بينماَل المذكور توقيف ّرتقر كلمهم سماع

ّنا فأحضرناه عدالتهم وثبتت اهمّزك من فحضر ، َالشهود أن له وبي
ًا عليه ثبت قد هودّالش به شهد ما ًا ثبوت ُأدين قد هّـوأن ، شرعي

هذا ّوأن ، منه صدرت تيّال ِخيمةَالو 269 الكلمات بتلك
لم ْإن دمه وتهِدر السلما من ُتخرجه ًصريحة ًةِّرد ُيعتبر

ُت ل ْنَأ على والعزما والستغفار دماّوالن ةـوبّالت ويظهر منها ْبـي
ًا قاله ما إلى َيعود َِربقة خلع قد بالله اذيوالع ّهنَل ، أبد

ِله عنقه من السلما بذلك ّ. وارتد ّمسيحي اـ: أن بقو
، ّالحقَّ ّبرد مجاهرته مع ، ّةصرانيّالن دين إلى السلما من

عمود هَي تيّال لةّالص بأمر واستخفافه ، به قاما من ِواحتقار
بالجزاء إيمانه عدما من ارّالن يهوى هّ: إن قوله في ما ومع ، السلما

ناهْوعظ وقد ، ٌةمتكرر ُجرائم هذه ّوكل ، به الستخفاف أو
ما على دماّوالن وبةّالت وأظهر واستغفر الله إلى َفتاب ناهَْبَتواست

ًاّمحم وأن الله إل إله ل أن يشهد ْأن عليه ّبأن غناهّفبل ، منه َرَبد د
ففعل ، السلما َدين ُيخالف دين ّكل من رأّيتب ْوأن ، ورسوله عبده
وأوصيناه ، السلما َُغسل يغتسل ْأن عليه ّبأن اهَوأخبرن ، ذلك

كما -             .  269 اعتقاده إلى ينظر ولم الكلمات بتلك بِرّدته وحكم الشيخ أدانه كيف انظر
بعدها        . التي الّرسالة في ذلك من بأصرح سيأتي
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. الجماعة صلة هاِْنضم ومن السلما شرائع على بالمحافظة
ًا ولكن ، وبةّبالت القتل عنه سقط فعليه ، هّكل لذلك ّفاستعد نظر

ٍم أمٍر على أّتجر هّنَل ّضفإن المسلمين ّظهراني بين وهو عظي
ليكون المر ولي يراه بما والحبس ربّبالض البليغ التعزيز عليه
ًا ًا له زجر المر هيئة من ٌمندوب عزيزّالت ويحضر ، لمثاله وردع

 .270)) يحفظكم . والله بالمعروف
: أخــرى رسالٍة في وجاء
وقال المسيحي الدين إلى النضماما طلب )  (( 3907- ( 

)) : بذلك يتسلى إنه
أمير الملكي ّالسمو صاحب حضرة إلى إبراهيم بن ّدمحم من
 ... هالل سلمه ياضّالر منطقة

: .  وبعــد  وبركاتـــه الله ورحمة عليكم لماّالس
الكبرى المحكمة من إلينا المرفوعة المعاملة إلى فبالشارة

قضية بخصوص  هـ20/8/1385 وتاريخ 4259/1 برقم ياضّبالر
النجيل صوت إلى هةّالموج برسالته طلب ذيّ.. ال علّي جينّالس

ّ.المسيحي ينّالد إلى النضماما
ّنا جرى فقد من معه المجرى حقيقَّّالت وعلى عليها الطلع م

. ةّـالعام الستخبارات لَِقب
اذيوالع ًةِّرد برـيعت منه صدر ماّأن كمّسمو ونفيد

ّهبأن بالمعاملة المرفقَّ جوابه في قال ولكن ، بالله
باٍق وهو ِِهوأمثال بهذا فراغه ويقطع كتب بما ّىيتسل
في سبقه فلقد ، فيه اعتقاده وعلى السلما دينه على

الله لرسول واعتذروا ، قال ما دون قالوا منافقون الجواب هذا
ل همّوأن ، ويلعبون يخوضون كانوا همّبأن وسلم عليه الله صلى

ّلِه ُقْل: {  تعالى قوله همّحق في الله فأنزل ؛ قالوه ما يعنون ِبال أ
َ

ِتِه َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن( ُكن َتْهِز َتِذُروا ) َل65َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر َبْع
ُكْم ِن } ... ِإيَما

لدى هُابتَِتاست وتعاد ، المحكمة لدى المذكور إحضار نّفيتعي
وجوب عليه ّديؤك ثم ومن ، بالشهادتين هُظّوتلف رئيسها فضيلة

ينبغي هّـأن . كما ةـوبّالت ّثم ، بالله ُاذيوالع الرتداد نتيجة الغتسال
ًا ، فقط جنّبالس تعزيزه لّتحم عن حاله وضعف لمرضه نظر
. وبالله عليه ِالتضييقَّ عدما سجنه في ويلحظ ، ربّبالض الجزاء

.271))  عليكم لماّ. والس التوفيقَّ

إبراهيم - "       " (  270 بن محمد الشيخ ورسائل بمكة ) .   193 – 191 / 12فتاوى الحكومة مطبعة
ط   .1المكرمة

السابقَّ -   (  271  ) .194 – 193 / 12المصدر
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: . ت الشنقيطي ينـالم دّمحم مةّالعل . 107
  هـ1393

 
ّيَها: {  يتعال قوله تفسير "عند البيان " أضواء في قال َأ َيا

ّلِذيَن ُنوا ا ّدُموا َل آَم ْيَن ُتَق َدْي َب ّلِه َي ِلِه        ال  .272} َوَرُسو
عليه الله صلى بيّالن احتراما عدما ّأن اعلم(( 
عليه الله صلى ِهصيتنق أو منه ّبالغض ُالمشعر وسلم
عن ٌةّرد به الستهزاء أو به والستخفاف وسلم

)) . بالله وكفٌر السلما
ٌة: {  تعالى قوله تفسير وفي َناَها ُسوَر ْل َناَها َأنَز 273}  َوَفَرْض

ّالنبي ّمُاأ قذف من ّأن العلم أهل من واحٍد رُغي وذكر(( :  قال
ذلك ّأن وسلم عليه الله صلى هو قذفه أو وسلم عليه الله صلى

)) . يخفى ل ظاهٌر وهو ، السلما دين من ٌوخروج ، ٌّةرد

ةّـالعلمي للبحوث الدائمة للجنة . ا108
) : ( بالسعودية اءــوالفت

 
ُيقال س((  ْأن جاءّفالر ةّـقولي أو ةّـفعلي تكون قد ّةالِرد نِإ : 

ةّـوالقولي ةّالفعلي ّةّدالر أنواع ٍواضح ٍباختصار لي واّنتبي
؟ ةـيّوالعتقاد

د. . وبع وصحبه وآله رسوله على والسلما والصلة لله الحمد
:

بالقول وتكون السلما بعد الكفر يه ةّدّالر:  ـج
جحد أو بالله أشرك فمن  ، ّوالشك والعتقاد والفعل

أو رسله أو كتبه بعض أو صفاته من ًصفة أو تهّوحداني أو هَـيتّربوب
على َِعالمجم ماتّالمحر من ًائيش جحد أو هَرسول أو الله ّسب

السلما أركان من ركن وجوب جحد أو هّاستحل أو تحريمها
عليه الله صلى ّدمحم صدق في أو ذلك وجوب في ّشك أو الخمسة

أو ٍلصنم سجد أو البعث في ّشك أو النبياء من غيره أو وسلم
. السلما دين عن ّوارتد كفر فقد ونحوه ٍكوكب

الحجرات -   :  272 .1سورة
النور -   :  273  .1سورة
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فقد السلمي الفقه كتب من ّةّدالر حكم أبواب بقراءة وعليك
ةّدّالر ابقةّالس المثلة من تعلم . وبهذا الله رحمهم به واَاعتن

ّالشك في ّةّدالر وصورة ةّـوالعتقادي ةـوالعملي ةّـالقولي
((274. 

ًا فيها وجاء ًا لةّالص َتارك : اعتبارهم  س((:  أيض ًا كافر كفر
ًا من ْهوَـاستثن ما ّإل ةِّلالم من هَصاحب ُيخرج ل ّالعملي والكفر عملي
وجه وما ًمستثنى الصلة تارك فهل شابهه وما تعالى الله ّسب

؟ الستثناء
ةّـمل من يخرج ل ّعملي ُكفر كل ليس:  ـج
ّيدل ما وهو السلما ّةمل من يخرج بعضه بل ، لماـالس
القدما َتحت المصحف كوضع به ُوالستهتار ينّبالد الستهانة على

إلى الولد ونسبة هِبرسالت العلم مع الله رسل من رسول ّوسب
 .275)) هالل لغير قربان وذبح الله لغير جودّوالس الله

:   هـ7/2/1419 اريخــ ) وت20212(  مــرق الفتوى في وجاء
ادـوالعتق ركّتـوال لـوالفع القولـب ونـيك الكفر ّوأن (( ...

 .276)) ةّنّـوالس ابــالكت من لئلّالد ذلك على قامت كما ّوالشك

277بــاز نـب الله عبد بن العزيز عبد الماما . 109

:

ُاذيوالع السلما عن ٌةّوِرد أكبر ٌُكفر ينّالد ّسب(( 
أو ، السلما ّسب أو َهدين المسلم ّسب إذا ، بالله
عن ةٌدِّر فهذه به استهزأ أو وعابه سلمالا صّتنق

ّلِه ُقْل{ :  تعالى قال ، السلما ِبال أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُكن

ُئوَن َتْهِز َتِذُروا ل ؟ َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكم َبْع ِن } . إيما
أو ينّالد ّسب متى المسلم ّأن على ًقاطبة العلماء أجمع وقد

يكون هّـفإن ، به استهزأ أو انتقصه أو سولّالر ّسب أو هَصّتنق
ًا ًاّمرتد  .278)) ُقتل ّوإل َتاب ْفإن تابَْتُيس ، والمال مّاالد حلل كافر

الدائمة - "    " (  274 اللجنة من)         2/3فتاوى كل بعدها ّلتي وا الفتوى هذه على وّقع وقد
قعود :           . ابن ، غديان ابن ، والعفيفي ، باز ابن الشيخ

السابقَّ -   (  275  )2/34المصدر
276             :        - ، غديان بن عبدالله ، الشيخ آل عبدالعزيز ، باز بن عبدالعزيز الشيخ من كٌل الفتوى هذه على وّقع

زيد      . أبو بكر ، الفوزان صالح
عاما -    :  277 الشيخ اليوما (         1330ُولد في الخميس يوما فجر واسعة الله رحمه وتوفي هـ

العاما          هذا من المحرما الله شهر من والعشرين هجرية  ) .1420السابع
ّدرب -  "     " (  278 ال على نوٌر فتاوى ط ) .   158 – 1/157انظر الوطن هـ .1418 – 1دار
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ِتقاد " الع

والقاضي ّالعربي وابن ّالقرطبي بكلما استشهاده ذلك ومن
ًا عياض : بقوله اهمّإي موافق

ّالنصاري أحمد بن ّدمحم الله عبد أبو الماما قال(( 
هذه تفسير " عند القرآن لحكاما الجامع"  تفسيره في ّالقرطبي

أن وـيخل ل:  العربي بن بكر أبو القاضي : قال هّنص ما ةالي
ً أو ًاّدِ- ج ذلك في قالوه ما َيكون ما كيف - وهو هزل
ةّالم بين فيه خلف ل كفٌر ِبالكفر زلـاله ّفإن ، ُكفٌر كان

. المقصود . انتهى))
" كتابه - في الله - رحمه موسى بن عياض القاضي وقال

((:  هّـنص  ) ما325 " ( ص المصطفى حقوق بتعريف فاّالش
أو ، منه يٍءبش أو ، المصحف أو بالقرآن ّاستخف من ّأن واعلم
ّبهما ًا أو جحده أو س ّذب أو ، آية أة منه حرف ّحصر مما بشيٍء أو به ك

ٍم : من فيه به على أثبته ما نفى أو نفاه ما أثبت أو ، رٍخب أو ، حك
أهل عند ٌكافر فهو ذلك من يٍءش في ّشك أو ، بذلك منه ٍعلم

ّنُه { : تعالى الله قال ، ٍبإجماع العلم ِإ َتاٌب َو ِك ِتيِه )َل41َعِزيٌز( َل ْأ َي
ِطُل َبا ْل ْيِن ِمْن ا ْيِه َب َد ْلِفِه ِمْن َوَل َي ٍم ِمْن َتنِزيٌل َخ ِكي 279} َحِميٍد َح

 .280)) المقصود .انتهى
المخرِج ّالعملي الكفر عن الشيخ ُسئل الفرقان ةّمجل وفي

: فقال ةّالمل من
ّعملي ٌكفر ، الله لغير جودّوالس ، الله لغير ُبحّالذ(( 

لغيره سجد أو الله لغير صلى لو وهكذا ، ّةالمل من ٌخرجُم
ًا يكفر هّفإن ، سبحانه إذا - وهكذا بالله - والعياذ أكبرً اّعملي كفر

ذلك ّفإن ، ورسوله بالله استهزأ أو ، سولّالر ّسب أو ، ينّالد ّسب
 .281)) ةـوالجماع ةّّنالس أهل جميع عند أكبر ّعملي ٌكفر

: 282 ينعثيمــ بن صالح بن دّمحم الشيخ . 110
؟ المسلم بتكفير الحكم شروط : عن الشيخ فضيلة سئل(( 

ًا عمل من وحكم ًاّمكف شيئ ًا ر ؟ مازح
المسلم بتكفير : للحكم - بقوله تعالى الله - حفظه فأجاب

. رّيكف مما يءالش هذا ّأن على ليلّالد يقوما ْ: أن أحدهما  شرطان

فصلت -   :  279  .42 – 41سورة
ص -   "    " (  280 بورقيبة على الّرد ط ) .    13انظر السلمية هـ . 1396الجامعة
العدد -        281 ، الكويتية الفرقان شوال   :  94مجلة بتاريخ هـ  .1418،
عـاما -    :  282 الشيخ هـ .1347ُولد
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ِتقاد " الع

ًا يكون بحيث ذلك فعل من على الحكم : انطباق الثاني عالم
ًا بذلك ً كان فإن ، له قاصد َوَمْن { : تعالى . لقوله يكفر لم جاهل

ّيَن َما َبْعِد ِمْن الّرُسوَل ُيَشاِققَّْ َب َدى َلُه َت ْلُه ِبْع ا ّت َي ْيَر َو ِبيِل َغ َس
ِنيَن ْلُمْؤِم ّلِه ا ّلى َما ُنَو ِلِه َتَو ُنْص ّنَم َو َءْت َجَه {  وقوله283} َمِصيًرا َوَسا

ّلُه َكاَن َوَما ُيِضّل ال َد َقْوًما ِل ْذ َبْع َداُهْم ِإ ّتى َه ّيَن َح َب ّتُقوَن َما َلُهْم ُي َي
ّنا َوَما: {   وقوله284} ِبيَن ُك ّذ ّتى ُمَع ْبَعَث َح  .285} َرُسوًل َن

َذر لم نّوالتبي ّمالتعل بترك ّطفر إن لكن ّأن هَيبلغ ْأن مثل ، ُيع
ًا يكون ل هّفإن يبحث ول ، ّتيتثب فل ٌكفر هذا عمله . حينئٍذ معذور

ْأن مثل ، بذلك يكُفر لم رّيكف ما لعمل قاصٍد غير كان ْوإن
ُهفكر ينغلقَّ ْأن ومثل ، باليمان ّمطمئن وقلبه ِالكفر على ُيكره

الذي البعير صاحب كقول ، ونحوه ٍفرح ّةلشد يقول ما يدري فل
هاِبخطام فإذا الموت ينتظر ٍشجرة تحت اضطجع ثم ، هاّأضل

ًا ) كّرب وأنا عبدي أمن ّهمّ: ( الل وقال ، فأخذه بالشجرة متعلق
. الفرح شدة من أخطأ

ًا عمل من لكن ًاّمكف شيئ ًا ر ّهلن يكفر ّهفإن مازح
. 286)) العلم أهل عليه ّنص كما ، ذلك قصد

ًا " المجوع  وفي : " أيضــ
ِئل(( ٍما يمزح من حكم - : عن الله - حفظه  وُس فيه بكل

؟ ينّالد أو وسلم عليه الله صلى سولّالر أو بالله ٌاستهزاء
رسوله أو بالله الستهزاء وهو العمل : هذا بقوله فأجاب

سبيل على كان ولو دينه وأ كتابه أو ، وسلم عليه الله صلى
كفٌر القوما حاكْإض سبيل على كان ولو ، حْالمز

عليه الله صلى النبي عهد في وقع الذي نفس وهو ، ٌونفاق
ًا َأرغب هؤلء قرائنا مثل رأينا : " ما قالوا ذينّال في ، وسلم بطون

ًا َأكذب ول ، ، الله رسول " . يعني قاءّالل عند َأجبن ول ، ألُسن
ِئْن { : فيهم فنزلت القراء هَوأصحاب ، وسلم عليه الله صلى َل َو

َتُهْم ْل َأ ُلّن َس َيُقو ّنَما َل ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن  .287} )) َو

النساء -   :  283  .115سورة
التوبة -   : 284  .115سورة
السراء -   :  285  .15سورة
له -  "   "  (  286 الفتاوى مجموع ط )   126 – 2/125انظر الوطن هـ .1412 – 1دار

ّدة :  "  "          الّر عن الحديث عند العلماء كلما في ًا كثير تتكّرر قصد كلمة تعليقَّ
بها      "  "       المقصود أّن يوضح الشيخ وهنا اعتقد بها المقصود أّن البعض ويظّن ّتفكير وال

فتأمل            .  .  ذلك شابه وما والكراه الشخص على والنغلق والخطأ الجهل وضّدها ، تعّمد
السابقَّ -   (  287  ) .2/156المصدر
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نـحمّالر عبد بن الله عبد الشيخ . 111
: 288 برينـالج

ّدالر في الفائقَّ " الجواب في قال :"  الحقائقَّ لّمبد على ّ
، هـعقيدت ىـعل النسان بفعل ّنستدل فنحن ((
ًا رأينا فمتى ٍم إنساٍن قبر عند وقف شخص ، نفسه في معظ
، صوته ّضوخف ، وخشع ، وأقنع ، وأهطع ، لّوتذل ، هِبرأس وخضع

لةّالص في يفعل مما أعظم ، هّولب قلبه وأحضر ، هُجوارح وسكنت
ّبه يدّي بين من نداء وناداه ، المقبور ذلك باسم وهتف وجّل عّز ر
ّلقَّ ، بالعطاء منه وثقَّ هّأن ّنشك ل ناّفإن ، ذلك ونحو جاءّالر عليه وع

هّوأن ، َالسوء عنه ويدفع هَسؤل يعطيه هّأن يعتقد هذه والحالة
سوء دليل هذا ففعله ، الله ِأمر في َفّالتصر يستطيع

هّأن تعتقد أنت : هل َهنسأل أن لنا حاجة فل ، معتقده

أن فناّكل ما تعالى فالله ؟ الله ِإذن غير من ّوينفع ّيضر
بموجب نأخذهم ماّوإن ، اسّالن قلوب عن بّننق

قول خالف قد شخصّال وهذا ، اهرةّالظ وأقوالهم أفعالهم
ْدُع َوَل: {  تعالى الله ّلِه ُدوِن ِمْن َت ْنَفُعَك َل َما ال ِإْن َيُضّرَك َوَل َي َف

ْلَت ّنَك َفَع ِإ ًذا َف ِلِميَن ِمْن ِإ ّظا 289} ال

هو وذلك ، ّتالمي المخلوق هذا أماما هَّلوتذل خشوعه رأينا وقد
وقولِه فعلِه بموجب عليه فنحكم ، عرفنا كما العبادة عين

ّلـه بالله أشرك هّبأن ، . 290)) سواه وتأ
:"  الحقائــقَّ لّشمبد على ّه" رد في قال ثم
ًا((  السطر أول في الثالثة الصفحة في الكاتب قال : ثم ثالث
َكَمل وما ، العطاء أهل من هّبأن يهدينا فيمن اعتقد من اّ: أم التاسع

. . . إلخ ٌدّـموح فهو الله بإذن ّإل فّصرتي ول ، الله بتمليك ّإل
، دهـمعتق نـع نقيبّالت في لنا حاجة ل:  فنقول

في ليس ما بلسانه يقول وقد ، ّخفي ٌأمر هّفإن بقلبه يقوما الذي
في ما عن رُّتعب هَأفعال ّفإن اهرّبالظ هنأخذ فنحن ، قلبه

 .291)) ِْعيستط ولم َهتغيير اولـح ولو ضميره

عاما -    :  288 الشيخ هـ  .1349ُولد
يونس -   :  289  .106سورة
الثمين - "   " (  290 ط ) .   291 / 1الكنز الصقر هـ .1414 – 1مكتبة
السابقَّ -   (  291  ) .291 / 1المصدر
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: 292 وزانـالف فوزان بن صالح الشيخ . 112
:"  المنتقـى"  في جاء
ويرضاه هّيحب لما الله قهّوف وزانـالف صالح الشيخ  فضيلة((

. . وبعــد ، وبركاتـــه الله ورحمة عليكم لماّالس
حول العلم ةَـَبلَط بين يرةـالخ الونة في الكلما رُكث فقد

تيّال القوال بعض وسأذكر ، ينّالد بأصل قَّّتتعل ٍةّمهم مسألٍة
ةّّنالس أهل لعقيدة موافقة هي هل نُّيبي ْأن الشيخ من أرجو

ًا فيها ّأن أما ، والجماعة : الخلل من شيئ
أّن والجماعة ةّّنالس أهل عقيدة ّ:  ( إن اسّالن بعض  - قول1
ًا وليس اليمان كمال في شرط العمل ) اليمان صّحضة في شرط

ّنه مع ، هّوأن ، وعمٌل قوٌل ةّّنالس ِأهل عند اليمان أّن المعلوما من أ
. لفّالس ةّأئم ٌبعض بذلك ّحصر كما بعمٍل ّإل َإيمان ل

هو ةِّلالم من َِجالمخر الكفر ّ: ( إن اسّالن بعض  - قول2
كان إذا ّإل ةِّلالم من يخرج فل العمل اّأم ، فقط ّالعتقادي الكفر

ً ٍلصنم كالسجود ٍاعتقاد على ّيدل ًا يعتبر هّفإن ، مثل ّيدل هّـلن كفر
الله سّب ومثله ، فقط جودّالس ّدلمجر ل الباطن في ٍعقيدة على

مهما بعمٍل النسان يكفر . . فل ذلك نحِو أو ينّبالد الستهزاء أو
.) كان

هاتين في ما ببيان لّيتفض ْ- أن الله قهّ- وف الشيخ من أرجو
؟ الباطل أو ّالحقَّ من المقالتين
السلما ََعينف ْوأن ، وابّللص هَّقيوف ْأن تعالى الله سائلً

. والمسلمين
. وصحبه آله وعلى ّدمحم ناّنبي على وسلم الله وصلى

: الجواب
ٌأ وهو ةّّنالس ِأهل ِمرجئه قول : هو الول  - القول1 ، خط
ٌاعتقاد فهو اليمان حقيقة في ٌداخلة العمال ّأن وابّوالص

قول وهذا ، بالمعصية وينقص ، اعةّبالط يزيد ٌوعمل ٌوقول
ًا العمال ىّسم الله ّلن ةّّنالس أهل جمهور قوله في كما إيمان
ّنَما{ :  تعالى ُنوَن ِإ ْلُمْؤِم ّلِذيَن ا َذا ا ِكَر ِإ ّلُه ُذ َلْت ال ُبُهْم َوِج ُلو َذا ُق ِإ َو
َيْت ِل ْيِهْم ُت َل ُتُه َع ْتُهْم آيا َد ًَنا َزا صلى النبي وقال.   اليتين293} ِإيَما
. 294  الحديث) شعبة وسبعون ٌبضع ُ: ( اليمان وسلم عليه الله

عاما -    :  292 الشيخ هـ .1354ُولد
النفال -   :  293  .2سورة
مسلم -   (  294 عنه )        .63/ 1رواه اللله رضي هريرة أبي حديث من
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ّةالمل من تخرج أعمال وهناك الغالب في  - هذا2
نطقَّ ومن ، هَوتعليم مهّتعل حرّوكالس لًُتكاس لةّالص كترك
ًا الكفر بكلمة ٌد يصاحبه أن ّلبد عمٍل ّوكل ، مختار فل ، قص

لعدما والمكره والمجنون والصغير ائمّوالن اسيّالن بعمل ّيعتد
الكلما ّلن مواّيتكل ْأن قبل مواّيتعل ْأن لهؤلء ُوأنصح . هذا القصد

ٍم إلى ويحتاج ، ٌخطير المسائل هذه مثل في . 295)) عل
ًا وقال : ٍسؤال على ًإجابة أيض

رتّوغي ذهبت كّـأن من ؤالّالس في ذكرته فيما هَفعلت " وما
لتحصل السلما غير ديانة إلى الديانة ّمسمى من

ٌءش فهذا ، عمٍل على ؛ السلما دين عن ةِّرد ويعتبر ، خطيٌر ي
غير إلى وانتسبت ، السلما دين بغيِر وتظاهرت ، هذا فعلت كّلن

كّيتمس ْأن عليه ويجب ، ذلك له يجوز ل والمسلم ، السلما دين
من لطمٍع عنه يتنازل ل ْوأن ، بدينه َيعتز ْوأن ، بدينه

في ِنْثَيست لم وتعالى سبحانه فالله ، نياّالد أطماع
في ّإل ؛ الكفر ألفاظ من يٍءبش النسان ظّيتلف ْأن

ّلِه َكَفَر َمْن { : تعالى قوله في كما ؛ الملجئ الكراه حالة ِبال
ِنِه َبْعِد ِمْن َه َمْن ِإّل ِإيَما ْكِر ُبُه ُأ ْل ِئّن َوَق ْطَم ِْليَماِن ُم ِكْن ِبا َل َشَرَح َمْن َو

ُكْفِر ْل ْدًرا ِبا ْيِهْم َص َل ّلِه ِمْن َغَضٌب َفَع َلُهْم ال َذاٌب َو ِظيٌم( َع ِلَك106َع َذ (
ّنُهْم َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َلى ال  .296} اْلِخَرِة َع

السلما دين لغير َْتوانتسب السلما دين بغير َتْتظاهر فأنت
؛ به َذرُْتع الذي الكراه ّحد إلى تصل لم ، نياّالد وطمع نياّالد لجل

إلى والمبادرة ، وتعالى انهحسب الله إلى وبةّالت عليك فالواجب
في السلمية يانةّالد كتابة إلى والمبادرة ، النتساب هذا تغيير
ِلك ورقِة ما على دماّوالن ، وتعالى سبحانه الله إلى وبةّالت مع ، عم
َد ل ْأن على والعزما ، فات َيتوب ْأن الله ّلعل ؛ ّيءالش هذا لمثل تعو
. 297)) وعليك علينا

" : " الرشــاد في وقال
نزولهما ِسبب بيان مع الكريمتين اليتين هاتين  ففي((

، الله آيات أو ، هِرسول أو ، بالله استهزأ من ُكفر على واضٌح دليٌل
فهو ذلك فعل من ّلن ، الله رسول بصحابة أو ، رسوله ةّسن أو

ط ) .     10-9 / 2المنتقى - "  " (  295 الثرية الغرباء هـ  .1417 – 2مكتبة
النحل -   :  296  .106سورة
السابقَّ -   (  297 ديانة ) .  :        94- 93/ 1المصدر إلى انتسب ّنه أ الّسائل سؤال من واضح تعليقَّ

ذلك                بأّن الشيخ أفتى ذلك ومع ، الّدنيا أطماع من لطمع عمل على ليحصل السلما غير
المكره        . إلّ ذلك من يستثنى ل ّنه ل ّدة ر
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ولو ، والعقيدة وحيدّللت ُمناٍف وذلك  سالةّوالر ةّبوبيّبالر ّمستخف
ُء الباب هذا ومن ، الستهزاء حقيقة دِيقص لم الستهزا

العلم أجل من فيهم ُالوقيعة أو احترامهم ُوعدما وأهله بالعلم
؛ الستهزاء حقيقة يقصد لم ولو كفٌر ذلك وكون ، يحملونه الذي
منهم صدر بما معترفين جاءوا اليات فيهم نزلت ذينّال هؤلء ّلن

ّنَما{ : بقولهم ومعتذرين ّنا ِإ ْلَعُب َنُخوُض ُك َن نقصد لم أي} َو
ّالجد ضد ِبّعّلوال ، ِبّعالل قصدنا ماّوإن كذيبّوالت الستهزاء
عذرهم ّأن وسلم عليه الله صلى رسوله لسان على الله فأخبرهم

ًا الله من يغني ل هذا المقالة بهذه همِإيمان بعد كفروا همّوأن ، شيئ
ينّجاد يكونوا لم همّبأن همَاعتذار يقبل ولم ، بها  اءواستهز تيّال

وسلم عليه الله صلى ِْديز ولم ِبّعالل قصدوا ماّوإن ، قولهم في
ّلِه{ :  تعالى الله قول تلوة على إجابتهم في ِبال أ

ِتِه َ َيا ِلِه َوآ َوَرُسو
ُتْم ُئوَن( ُكن َتْهِز َتِذُروا ) َل65َتْس ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم َبْع ِن ّلن  ؛298} ِإيَما
ُالشياء هذه رماَْتُتح ْأن الواجب ماّوإن ، ُِبّعوالل المزح يدخله ل هذا

ُتعظ ًا الله آيات عند وليخشع ، ّمو ًا ورسوله بالله إيمان وتعظيم
ابن السلما شيخ . . . قال لها منتقٌص لعبّال . والخائض لياته
: قولهم مع إيمانهم بعد كفروا همّأن أخبر : فقد الله رحمه ةّتيمي

ُنخوض اّكن ماّإن بل ، له اعتقاد غيِر من بالكفر ناْمّتكل ماّإن
ممن إل هذا يكون ول ٌكفر الله ِبآيات الستهزاء ّأن نّوبي ، ونلعب
ًا شرح ّميتكل ْأن هَلمنع قلبه في اليمان كان ولو ، الكلما بهذا صدر
َالعمل يستلزما القلب َإيمان ّأن نّيبي والقرآن ، الكلما بهذا
 .299)) بحسبه اهرّالظ

: ًاأيضــ وقال
أو السلما في خولّالد من ُالمتناع فهو الكفر اّ . . . وأم((
ًاّتكب اّإم الله دين غير ديٍن ُواختيار منه الخروج ًا ر اّوإم ، وعناد

ًا اّوإم والجداد الباء لدين ًةّـحمي عاجٍل ٍضَعر في طمع
بحّكالذ بالعمل الكفر . . . ويكون ٍمنصب أو ٍجاه أو ٍمال من
كما هِوتعليم مهّوتعل حرّالس وعمل الله لغير جودّوالس الله لغير
ِتي ِإّن ُقْل{ :  تعالى قال ِكي َصَل ُنُس َياي َو ِتي َوَمْح ّلِه َوَمَما َرّب ِل

َلِميَن( ْلَعا ِلَك َلُه َشِريَك )َل162ا َذ ِب َنا ُأِمْرُت َو َأ ِلِميَن َأّوُل َو ْلُمْس 300} ا

ّيَها{  َأ ّلِذيَن َيا ُنوا ا َكُعوا آَم ُدوا اْر ُدوا َواْسُج ُب ُكْم َواْع ّب ُلوا َر ْيَر َواْفَع ْلَخ ا
ُكْم ّل ِلُحوَن َلَع ًا صرف فمن 301} ُتْف الله لغير العمال هذه من شيئ

التوبة -   :  298  .66 – 65سورة
ص - "     " (   299 العتقاد صحيح إلى ط ) .    81– 80الرشاد الذخائر هـ  . 1414دار
النعاما -   :  300  .162سورة
الحج -   :  301  .77سورة
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ًا يكون هّـفإن ًا مشرك ىلإ َيتوب ْأن ّإل ارّالكف َمعاملة لَيعام كافر
ْيَماُن َكَفَر َوَما: {  حرّالس في . وقال الله َل ِكّن ُس َل ِطيَن َو َيا الّش

ّلُموَن َكَفُروا ّناَس ُيَع الكفر أنواع من ذلك غير  إلى302} الّسْحَر ال
ّوالشك بالعتقاد يكون كما والفعل بالقول يكون ذيّال

َدَخل:  تعالى قال كما ِّدوالترد َتُه { َو ّن يكون فل.   . . . الية} َج
ًا الكافر يكون قد هّإن ّ. ثم فقط كذيبّبالت الكفر ًاّأصلي كافر

ً لماـالس فـي يدخل لم ًا يكون . وقد أصل دخل إذا ّةِرد ُكفر كافر
ًا ارتكب ّثم ِالسلما في أنواع من هَي تيّال هِنواقض من ناقص

ًء ، الكفِر ً أوً اّجاد كان سوا ًا أو هازل الدنيا مطامع من معّالط قاصد
ًا فعل من ّإل منصٍب أو جاٍه   أو ماٍل على الحصول من من شيئ
ًا هَقال أو ذلك اليمان على قلبه بقاء مع الكراه دفع بقصد مكره
ّلِه َكَفَر َمْن: {  تعالى الله قال كما ِنِه َبْعِد ِمْن ِبال َه َمْن ِإّل ِإيَما ْكِر ُأ

ُبُه ْل ِئّن َوَق ْطَم ِْليَماِن ُم ِكْن ِبا َل ُكْفِر َشَرَح َمْن َو ْل ْدًرا ِبا ْيِهْم َص َل َفَع
ّلِه ِمْن َغَضٌب َلُهْم ال َذاٌب َو ِظيٌم( َع ِلَك106َع َذ ّنُهْم ) َأ ّبوا ِب َتَح َة اْس َيا ْلَح ا
َيا ْن ّد َلى ال َأّن اْلِخَرِة َع ّلَه َو ْلَقْومَا َيْهِدي َل ال َكاِفِريَن( ا ْل ِئَك107ا َل ُأْو (
ّلِذيَن َبَع ا ّلُه َط َلى ال ِبِهْم َع ُلو ْبَصاِرِهْم َوَسْمِعِهْم ُق َأ ِئَك َو َل ُأْو ُهْم َو

ُلوَن( ْلَغاِف ّنُهْم َجَرمَا )َل108ا ْلَخاِسُروَن ُهْم اْلِخَرِة ِفي َأ ا
{303((  304. 

" : الشبهات " كشف لـ شرحه في وقال
أربع من يخلو ل الكفر بكلمة ّميتكل ذيّال ّأن  فالحاصل((
: حالت

ًا يكون ْ: أن الولى الحالة في ّشك ل فهذا بقلبه ذلك معتقد
. كفره

ًا يكون ل ْ: أن الثانية الحالة على ُيكره ولم بقلبه بذلك معتقد
الناس مداراة أو نياّالد طمع أجل من فعله ولكن ، ذلك

ِلَك: {  الية ّبنص كافر فهذا ، وموافقتهم ّنُهْم َذ َأ ِب
ّبوا َتَح َة اْس َيا ْلَح َيا ا ْن ّد َلى ال فعل في  وكذلك} اْلِخَرِة َع

هُيعتقد ول ّهيحب ل وهو أهله موافقة ركّوالش الكفر
. عشيرته أو ماله أو ببلده ًاّشح فعله ماّوإن بقلبه

ًا ذلك يفعل ْ: أن الثالثة الحالة ًا مازح من حصل كما ولعب
. المذكورين فرّالن

البقرة -   :  302  .102سورة
النحل -   :  303  .109 – 106سورة
العدد -   .   304 المسلمون هـ  .1419 / 3 / 3بتاريخ  699صحيفة
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ًا ذلك يقول ْ: أن الرابعة الحالة ْكره ًا ل ُم مطمئٌن وقلبه مختار
ًا ذلك في له ٌّصمرخ فهذا باليمان الحوال اّوأم ، للكراه دفع

وفي ، اليات به صّرحت كما يكفر صاحبها ّفإن الماضية الثلثة
ٌد هذا عليه مَـْكُيح ل النسان ّإن يقول من على ر

الكفر أفعال فعل أو الكفر كلمة قال ولو بالكفر
مخالٌف باطٌل قوٌل وهذا ، قلبه في ما مَُيعل حتى

. 305)) للنصوص

: 306 دزيــ أبو الله عبد بكر الشيخ . 113
" : ةالفتنــ " درء في قال

وبالفعل وبالقول بالعتقاد ُيكون الكفر ّوأن((... 
ًا وليس ، ركّوبالت ّوبالشك كما بالقلب كذيبّبالت محصور

كما هّكل ِزوال اليمان بعض ِزوال من يلزما ول ، المرجئة تقوله
 .307)) الخوارج تقوله

: وقــال
نواقض هَي ٌوأسباب ٌموجبات والكفر ّةّدبالر للحكم(( 
ترك أو ، ّشك أو ، فعٍل أو ، قول أو ، اعتقاد من ، والسلما اليمان

ًا اعتباره على قاما اّمم ، اطعّالس ُوالبرهان ، ُالواضح ُالدليل ناقص
 .308)) الجماع أو ةّّنالس أو الكتاب من

: والعمال القوال لكفِر ًأمثلة ضرب أن بعد وقال
بأقواٍل إيمانهم بعد ورسوله الله كفّرهم قد هؤلء ّفكل ((

كما ل ؛ بقلوبهم يعتقدوها لم ولو منهم صدرت وأعماٍل
 .309)) ذلك من بالله نعوذ ، المنحرفون المرجئة تقول

" :  ةّـالكويتي ّةالفقهي الموسوعة . " 114

:  بالقول كفيرّالت(( 
ٌقول منه صدر من تكفير على ُالعلماء فقَّّات
ًا أما ، استهزاء أقاله ًسواء ، ٌّرمكف ًا أما ، عناد اعتقاد

ص - "    " (   305 الشبهات كتاب ط ) .     164 – 163شرح والتوزيع للنشر ّنجاح ال هـ  .1419 – 1دار
عـاما -     :  306 الشيخ هـ  .1364ُولد
الفتنــ"   -  307 ص    " . (  درء ّنة الّس أهل عن ط )    27ة العاصمة هـ  . 1419 – 1دار
ص -   . (   308 السابقَّ  ) .30المصدر
ص -   . (   309 السابقَّ  ) .49المصدر
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ّلِه ُقْل: {  تعالى لقوله ِبال أ
ِتِه َ َيا ِلِه َوآ ُتْم َوَرُسو ُئوَن( ُكن َتْهِز ) َل65َتْس

َتِذُروا ْد َتْع ُتْم َق َد َكَفْر ُكْم      َبْع ِن ....311 ))  310}  ِإيَما
:  بالعمل كفيرّالت(( 

هّـفإن فّالمكل فعلها لو أفعاٍل على الفقهاء ّنص
ًء هّـدتعم ما كل وهَي ، بها يكفر ًا استهزا ًا أو ينّبالد صريح جحود

ٍم جودّكالس ، له على تدل ُالفعال هذه ّفإن ، قمٍر أو شمٍس أو لصن
ْوإن يكفر هّـفإن ، ٍٍقاذورة في المصحف وكإلقاء ، 312 صديقَّّالت عدما
في ٌصريح هّـولن ، كذيبّالت حكم في ذلك ّلن ،ً اـقّمصد كان

استخفاٌف بالكلما ُوالستخفاف ، تعالى الله بكلما الستخفاف
 .313)) ّمتكلمبال

ُد الكتاُب َتّم ِما على للِه والحم ّنة السل والّس
ّلى ّينا على الله وّص ِب ِله وعلى محمٍد َن ِبه آ ّلم وَصْح وَس

.

التوبة -   :  310  .66 – 65سورة
الفقهي  -   "  311 الكويتي ّالموسوعة تكفير "   .ةّـة مادة
المقدمة : "  "   -   312 في ًا سادس  .انظر
ّدة -          . 313 ِر مادة وانظر ، تكفير مادة ، السابقَّ المصدر
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والقتصاد التوسط

ٍإفراط بين ِوالعمل ِبالقول ِرْفُالك ُمسألة كانت اّلم

يكون أن ُأردت ، وإرجاٍء ٍّةوخارجي ، وتقصيٍر وغلٍو ، ٍوتفريط

بين ِوالفضيلة ، السيئتين بين ِكالحسنة الكتاب هذا

. الطرفين بين ِوالوسط ، الرذيلتين

 ) :2/752" (  " الروح كتاب في القيم ابن قال

هو َالقتصاد ّأن والتقصير القتصاد بين ُ والفرق((

هما طرفان وله ، والتفريط ِالفراط طرفي بين ُطّالتوس

ٌة : تقصيٌر له ضدان ُد ، ومجاوز بالوسِط أخذ قد فالمقتص

الطرفين هذين بين ُّهُكل ُ. . . . والدين الطرفين عن وعدل

ٌد ُالسلما بل ، ٌد ُّةّنوالس الِملل بين قص ، البدع بين قص

ُالله َرَأم . . . وما عنه والجافي فيه الغالي بين ِالله ُودين

، ومجاوزٍة غلٍو إلى اّ: فإم نزغتان فيه وللشيطان إل بأمٍر

ُلص ل آفتان وهما ، وتقصيٍر تفريٍط إلى وإما في منهما يخ

الله رسوِل خلَف مشى من إل والعمل والقصد العتقاد

جاء اَمِل همَوآراء ِالناس َأقوال َكَرَوت وسلم عليه الله صلى

ِئهم لقوالهم به جاء ما َكَرَت من ل ، به وهذان ، وآرا

ِطران انَضَرَالم ولهذا آدما بني ِأكثر على استوليا قد الَخ
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َيُِبل نَـم فواّوخو ، التحذير ّأشد منهما السلُف رّحذ

كما ِالواحد ِالشخص في يجتمعان وقد ، بالهلك بأحِدهما

ًاّمقص ُ: يكون الخلقَِّ أكثِر حاُل هو ، دينه بعض فيً اَطّرَفُم ر

ًا ًاِمتجاو غالي )) . الله ُاهَدَه ْنَم ّيِدَْهْموال بعضه في ز

الفهرس

والنسخة     النسخة هذه بين الفرق
الشيخ    عليها اطلع التي

الكتاب   يدي بين

العاما    المفتي مكتب خطاب
صوره(  )

العاما     المفتي مكتب نص (  )  خطاب

الكتاب     بمنهج ّلقَّ تتع أموٍر توضيِح مقدمة

ابن.      1 مولى نافـع الجليل ّتابعّي ال
:  . ت    عنه الله رضي هـ .117  عمر

العلماء أ قوال

إدريس.     3 بن محّمد الماما
ت .  :  هـ .204  الشافعّي

ت.      .  :2 عيينة بن سفيان هـ198  الماما
.

راهويه     الماما  .  5 بن إسحاق
: ت .  هـ .238  المروزّي

بن      الماما  .  4 الله الحميدّي   الّزبير  عبد
: هـ219  ت. 

حنبل      .  إماما  .  7 بن أحمد ّنة الّس أهل
هـ .241  ت :

.   الماما  .  6 ت      خالد بن إبراهيم ثور أبو
هـ .240  :

محمد      إماما  .  9 جعفر أبو المفسرين
الطبري   .  جرير هـ .310  :  ت  بن

سحنون      فقيه  .  8 بن محمد المغرب
: ت. هـ265  المالكي

علي.     11 بن الحسن الحنابلة شيخ
: ت .  هــ329  البربهاري

بن      الشيخ  .  10 علّي الحسن أبو
: ت  .  الشعرّي هـ .324  إسمــاعيل

القاسم     الماما  .   13 بن    هبُة  أبو الله
ت  .  :  الللكائّي هـــ418  الحسن

الـجّصاص       أبو  .   12 علّي بن أحـمد بكر
 .( هــ370  :  ت  الحنفّي(

حزما       العلّمة  .   15 بن علّي محّمد أبو
:  . ( ت( هـ456  الظاهرّي

الوليد     محمد  .   14 السمرقندّي  بن
   : ( سنة( ًا ّي ح كان هــــ450      الحنفّي

بن     إماما  .   17 عبدالملك الحرمين
:  ( ت  ( الشافعّي الجَوينّي عبدالله

هـ478

عبد      الحافظ  .   16 بن بن   الله  يوسف
:  . ( ت  ( المالكي البر هـ463  عبد

ُد  .   19 علّي     عما ّدين ِكيا    بن  ال ال محّمد َدوّي     علّي  .   18 البز محّمد بن
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:  .( ت ( الشافعّي هـــ504  الهّراسي  . ( هــ482  :  ت  الحنفّي(
موسى.    21 بن عياض القاضي

:  .( ت( هــ544  المالكّي
بن      القاضي  .   20 بكٍر العربّي  أبو

:  . ( ت( هـ543  المالكّي
مسعود     علء  .   23 ّدين أحمد   بن  ال

:  . ( ت ( الحنفّي هـ587  الكاسانّي
محّمد     فخر  .   22 ّدين عمر   بن  ال

: ت. هـ544  الّرازّي
علّي       أبو  .   25 بن الرحمن عبد الفرج

الجوزّي  .  هـ597  :  ت  ابن
بن      فخر  .   24 حسن ّدين منصور  ال

:  . ( ت ( الحنفّي هـ592  الفرغان
بن       برهان  .   27 أحمد بن محمود الّدين

:  . ( ت ( الحنفّي هـ616  مازه
عبد     جلل  .   26 ّدين بن     الله  ال نجم بن

:  . ( ت ( المالكّي هـ616  شاس
المعروف      عثمان  .   29 بكٍر أبي بن

:  . ( ت  ( المالكّي الحاجب هـ646  بابن
بن       عبد  .   28 أحمد بن قدامة  الله

:  . ( ت ( الحنبلّي هـ620  المقدسّي
يحيى.    31 الدين شرف   بن  محيي

:  .( ت ( الشافعّي 0      هـ676  النووّي
محمد      أبو  .   30 الله أحمد   بن  عبد

: ت .  هـ671  القرطبي
عبدالحليم.     33 بن أحمد السلما شيخ

ت  .  :  ّية تيم  .هـ728  بن
أحمد     شهاب  .   32 ّدين إدريٍس   بن  ال

:  . ( ت ( المالكّي هـ684  القرافّي
مسعود      عبيد  .   35 بن المحبوبي  الله

:  . ( ت ( الحنفّي هـ747  البخارّي
أحمد.      34 بن العزيز عبد الدين علء

:  . ( ت ( الحنفي هـ730  البخاري
أبي      الحافظ  .   37 بن ابن   بكر  محمد

: ت  .  ّية الجوز ّيم هـ751  ق
بن      زين  .   36 عمر مظفر  الدين

:  . ( ت ( الشافعي هـ749  الوردي

بن     الحافظ  .   39 بن   عمر  إسماعيل
: ت.  هـ774  كثير

الكافي.        38 عبد بن علّي ّدين ال تقّي
:  . ( ت ( الشافعّي هـ756  السبكّي

عبد     محّمد  .   41 العثمانّي   الرحمن  بن
 :  . ( بعد( ت هـ780  الشافعّي

إسحاق     الشيخ  .   40 بن خليل
:  .( ت( هـ776  المالكّي

مسعود     سعد  .   43 ّدين عمر   بن  ال
:  . ( ت ( الشافعّي هـ792  التفتازانّي

العلء     عالم  .   42 الندربتي  بن
:  . ( ت ( الحنفّي هـ786  الدهلوّي

الّرحمن     الحافظ  .   45 أحمد   بن  عبد
:  . ( ت  ( الحنبلّي رجب هـ795  ابن

محّمد      بدر  .   44 بن بهادر  الدين
:  . ( ت ( الشافعّي هـ794  الّزركشّي

شهاب     محّمد  .   47 )  البّزاز  بن الحنفّي (
: هـ827  ت. 

ّدين    برهان  .   46 فرحون    إبراهيم  ال بن
:  . ( ت ( المالكّي هـ799  اليعمري

علّي     علء  .   49 ّدين خليل   بن  ال
:  . ( ت ( الحنفّي هـ844  الطرابلسّي

بن     العلّمة  .   48 ابن   المرتضى  محّمد
: ت  .  الصنعانّي هـ840  الوزير

ابن.      51 الواحد عبد ابن الدين كمال
:  . ( ت ( الحنفّي هـ861  الهماما

علي      الحافظ  .   50 بن حجر   ابن  أحمد
: ت.  هـ852  العسقلني

بن      محّمد  .   53 أحمد عماد  بن
:  . ( ت ( الشافعّي هـ867  القفهسي

محّمد     جلل  .   52 ّدين أحمد   بن  ال
:  . ( ت ( الشافعّي هـ864  المحلّي

أحمد     محّمد  .   55 المنهاجّي  بن
:  .( ت ( الشافعّي هـ880  السيوطّي

بن      محّمد  .   54 محّمد ابن (  محّمد  بن
 :  .( ) ( ت  الحنفّي الحاج هـ879  أمير

)  محمد  .   57 ِخسرو   (  ُمنلّ فراموز بن
:  . ( ت( هـ885  الحنفي

سليمان     علّي  .   56 المرداوّي  بن
:  .( ت( هـ885  الحنبلّي

قاسم     محّمد  .   59 الغّزي  بن
:  .( ت( هـ918  الشافعّي

محّمد      أبو  .   58 الله قاسم   بن  عبد
:  .( ت ( المالكّي هـ894  الرّصاع
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عبد     محّمد  .   61 المغربّي   الّرحمن  بن
:  .( ت( هـ954  المالكّي

ّيا  .   60 محّمد     زكر النصارّي  بن
:  .( ت( هـ926  الشافعّي

بن     زين  .   63 ّدين الشهير   إبراهيم  ال
:  . ( ت  ( الحنفّي نجيم هـ970  بابن

أحمد     شهاب  .   62 ّدين ّلسي  ال البر
:  . ( ) ( ت( الشافعّي هـ957  عميرة

بن      أحمد  .   65 محّمد الهيتمّي   حجر  بن
:  . ( ت( هـ973  الشافعّي

أحمد     محّمد  .   64 ابن (  الفتوحي  بن
:  . ( ت) ( الحنبلّي هـ972  النجار

عبد      زين  .   67 بن ّدين العزيز  ال
:  . ( ت ( الشافعّي هـ987  المليباري

أحمد     محّمد  .   66 الخطيب  بن
:  . ( ت ( الشافعّي هـ977  الشربينّي

يوسٍف     َمْرعّي  .   69 الكرمّي  بن
:  . ( ت( الحنبلّي هـ1033  المقدسّي

الرؤوف     محّمد  .   68 المناوّي  عبد
:  . ( ت( هـ1031  الشافعّي

ُد  .   71 شهاب      أحم َد أحم ّدين  بن ال
:  . ( ت ( الشافعّي هـ1070  القليوبّي

يونس     منصور  .   70 َبْهَوتّي  بن ال
:  . ( ت( هـ1051  الحنبلّي

بن      أبو  .   73 أيوب موسى  البقاء
 . ( الحنفّي ( هـ1095  الكفوّي

بن     عبد  .   72 زاده   شيخي  الّرحمن
:  . ( ت ( الحنفّي هـ1078  داماد

بن     العلّمة  .   75 المقبلّي   َمْهدّي  صالح
: هـ1108  ت. 

محّمد     أحمد  .   74 الحسينّي  بن
:  . ( ت ( الحنفّي هـ1098  الحَموّي

بن     العلّمة  .   77 إسماعيل  محّمد
: ت  .  الّصنعانّي هـ1182  المير

علماء     مجموعٌة  .   76 الهند  من
الحناف:

عمر     سليمان  .   79 الُعجيلّي  بن
:  . ( ت( ) ( الشافعّي هـ1204  الجمل

أبو     أحمد  .   78 َدوّي البركات  الَع
:  . ( ) ( ت( المالكّي ّدردير هـ1201  ال

بن     الشيخ  .   81 غريب    علّي  محّمد بن
: هـ1209  ت.

ّدد    الماما  .   80 عبد    محّمد  المج بن
: ت  .  التميمّي هـ1206  الوهاب

)  عبد  .   83 الشرقاوّي    ( حجازي بن الله
:  .( ت( هـ1227  الشافعّي

بن      سليمان  .   82 محّمد عمر  بن
:  .( ت ( الشافعّي هـ1221  البجيرمّي

عبد      الشيخ  .   85 بن بن   الله  سليمان
: ت   .  عبدالوّهاب بن هـ1233  محّمد

الدين      محّمد  .   84 بدر بلبان  .  بن  بن
: ت(  ) .  هـ1083  الحنبلي

بن      الماما  .   87 الله ُد عبد    محّمد  عب بن
ت .  : هـ1244  الوّهاب

بن      مصطفى  .   86 سعد َدة  بن عب
:  .( ت ( الحنبلّي هـ1243  الّرحيبانّي

ابن     محّمد  .   89 عابدين  أمين
:  . ( ت( هـ1252  الحنفّي

بن     العلّمة  .   88 علّي  محّمد
ت .  :  هـ1250  الّشوكانّي

محّمد     إبراهيم  .   91 أحمد   بن  بن
:  .( ت ( الشافعّي هـ1277  البيجورّي

محمود     شهاب  .   90 ّدين الله    بن  ال عبد
: ت .  هـ1270  اللوسي

الّرحمن     الشيخ  .   93 بن    بن  عبد حسن
: ت   .  عبدالوّهاب بن هـ1285  محّمد

بن      الشيخ  .   92 الله الّرحمن   عبد  عبد
: ت .  هـ1282  أبابطين

علّي      الشيخ  .   95 بن عتيقَّ  .  بن  حمد
هـ1301  ت :

أحمد     محّمد  .   94 بالشيخ   المعروف  بن
 :  .( ت ( المالكّي هـ1299  عليش

شطا      عثمان  .   97 محمد البكرّي  بن
:  . ( ت( هـ1302  الشافعّي

الدعوة     أحد  .   96 ّية  علماء  :  النجد

بن     الشيخ  .   99 بن   إبراهيم  أحمد
ت  .  : السديرّي هـ1329  عيسى

ّديقَّ    العلّمة  .   98 خان   حسن  ص
ت .  :  هـ1307  القنوجي

ـ .     .  .101 الكشميرّي شاه أنور محّمد ّدين    محّمد  الّشاما    علمة  .   100 ال جمال
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هـ 1352 ت .  : هـ1332  القاسمّي
رضــــا  .  رشيد  محّمد    السيد   .   103

هـ 1354  ت : 
ضويان .     102 بن محّمد بن إبراهيم

ت(  ) .  :  هـ1353  الحنبلّي
الحكمي .      .105 أحمد بن حافظ الشيخ

هـ 1377  ت :  
ناصر .     104 بن الّرحمن عبد العلّمة

ت  .  :  سعدّي هـ 1376  بن
المـين .   107 محّمد العلّمة

ت .  :  هـ 1393  الشنقيطي
آل .     106 إبراهيـم بـن محّمـد الشيخ

ت .  :  هـ1389  الشيـخ
الله .      109 عبد بن العزيز عبد الماما

بــاز   بـن
ّيـة .    108 العلم للبحوث الدائمة اللجنة

 بالسعودية(  )           والفتــاء 
الّرحمـن .      111 عبد بن الله عبد الشيخ

 الجـبرين 
بن .     110 صالح بن محّمد الشيخ

 عثيمــين 
زيــد .      113 أبو الله عبد بكر فوزان .    112 الشيخ بن صالح الشيخ

 الفـوزان 
والقتصاد   التوسط ّيـة    الموسوعة   . " 114 الكويت ّية الفقه

" 
الفهرس ِما      السل على للِه ُد والحم الكتاُب َتّم

ّنة والّس
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