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الجواب:

،الكفممر أسممباب معرفممة مممن بد ل الموانع معرفة قبل
الشك. العمل، القول، ،العاتقاد ؛وهي

جمماء اعاتقمماد أو فعل أو قول كل ؛هو الكفر تعريف لنأ
الملة.  من صاحبه وإخراج به التكفير النصوص في

فكالتالي:  ،التفصيل وجه عالى أما

تعالى: {من قال ،الكراه هو الشرك، لحوق موانع) 1
مطمئممن وقلبممه اكممره مممن إل إيمممانه بعممد مممن بممالله كفممر

باليمانأ}.

- وهييي     الخفييية     المسائل     في     التكفير     وموانع
أهييل     مسائل     بها     ويقصد     الخاصة     إل     يعرفها     ل     التي

والصييفات     السأييماء     مسييائل     مثييل     والبييدع     الهييواء
فييي     وغيرها     القدر     ومسائل     اليمان     اسأم     ومسائل

- هي:     سأبق     ما     كل     في     الغلةا     غير

)5 ) الكممراه.4 ) التقليممد.3 ) التأويممل.2 ) الجهممل.1
بلغتممه ) أو6 الحمق. لمعرفمة الموجبمة النصمموص بلموغ عادم

)8 فهمهمما. من يتمكن ولم ثبتت ) أو7 عانده. تثبت لم ولكن
 أو)9 تأويلهمما. لممه أوجممب معممارض عاارضممها لكممن ثبتممت أو

طلب في مجتهدا كانأ  أو)10 بها. الله يعذره شبهة عاارضها
الحق.
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- وهييي     الظاهرةا     المسائل     في     التكفير     موانع
-:      والعامة     الخاصة     يعلمها     التي

جاهممل أو بعيممدة، باديممة فممي عاائشمما لكممونه ) الجهممل1
بلد في ونشأ عااش لكونه جاهل أو بكفر، عاهد حديث لكونه

فممي لممه عاممذر فل المسمملمين بيممن عاائشمما كممانأ مممن أما كفر
 معرض. أو مفرط هو وإنما الظاهرة المسائل

) الكراه.2

هي:      ،  الجمال     وجه     على     الكفر     موانع     اما

وهي: الفاعال في موانع فهناك

البلوغ. ) عادم1

أو إغماء أو بجنونأ الهلية ذهاب - وهو العقل ) عادم2
شممدة مممن اخطأ كالذي غضب أو فرح شدة أو سكر، أو نوم

- ناقته وجد الذي في الفرح

أو اللزام قصممد عاممدم أو المكفممر الفعممل قصد ) عادم3
لكنممه الشمميء همذا وأراد الفعممل قصد إنأ أما الكفري، المآل

يفعلممه لممم كفممر انممه عالم ولو ليكفر يفعله ولم الكفر يرد لم
قصممد غيممر القممول أو الفعممل مقصممودنا. فقصممد هممذا فليممس

قممرآنأ أنهمما بهمما فممإذا شمميئا يظنها ل ورقة وطئ الكفر. كمن
المصممحف مممزق مممن بخلفا ،والهانة الوطء يقصد لم فهذا
بذلك.  يكفر أنأ يقصد لم ولو به فيكفر التمزيق قصد فهذا

لكممن فعممل أو بقممول يممأتي بممأنأ السباب في ) موانع4
الكفر. في بواحا أو صريحا ليس

فعممدم يلممتزمه ولممم يقصممده لممم إذا والمممآل ) اللزام5
مانع.  والتزامه قصده

أو ببينممة الكفممر عاليه يثبت ل بانأ الثبات في ) موانع6
إقرار.

بها. ُيكفر التي الحجة عاليه تقم ) لم7

والتأويمل الجهمل أمما الكمراه، وهمو الختيمار  عامدم)8
الموانممع هي هذه الله، شاء إنأ قليل بعد فيه التفصيل فيأتي

المعتبرة. 
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بعضييهم     يظنها     لكن     معتبرةا     غير     موانع     وهناك
مثل:      ،  بمانع     وليست     مانع     أنها

) الخوفا.1

الكفر. قصد ) عادم2

فقط. بالعاتقاد الكفر ) جعل3

أو المممدعااة أو العلمممماء أو الحكمممام ممممن ) كمممونه4
بواح.  صريح بكفر جاء ولو تكفيره من فيمنع المجاهدين

التربية. وء) س5

يقصممد انممه دام فممما ،المصممالح أو الممدعاوة ) مصلحة6
يكفر. فل الكفر فعل فلو المصلحة

الجاد. إل يكفر فل الجد وعادم  الهزل)7

يجعممل فبعضممهم العقوبممة، أو الحكممام ترتممب  عادم)8
إذا لنمك يكفمر ل فيقممول بمواح، بكفمر أتمى لممن مانعما ذلك

ارثممه عاممدم كفممره ومعنممى عاليممه، تخرج ولن تقتله لن كفرته
!  تكفير فل ذلك يحصل لم فلما ،زاوجته وفراق

يعني ول والحكام السماء بين فرق هناك نقول ونحن
السماء. إلحاق منع الحكام عالى القدرة عادم

]:316 ص:المنهمماج [فممي اللطيممف عابممد الشمميخ قممال
بقيممام وتقييممدهم العلممم أهممل كلم أنأ ويعتقممد يظممن (فيمممن
والفجممور والشممرك الكفممر اسمم ينفمي الدعاوة وبلوغ الحجة
بتلممك الشممارع سممماها التي والقوال الفعال من ذلك ونحو

الشرعاية السماء يغير ل الحجة قيام عادم إنأ وقال السماء
باسمممه فسممقا أو شركا أو كفرا الشارع سماه ما ُيسمى بل

تقمم لمم إذا فاعالهما يعماقب لمم وإنأ عانمه ينفيه ول الشرعاي
فاعاله). تكفير وبين كفرا الذنب كونأ بين وفرق الحجة عاليه

المرجئممة وأصممول منهممج أوضممح أنأ أحممب وبالمناسممبة
أصممولهم أبيممن والعصممرانيين الجممدد والنهزاميين المعاصرة

وهي:  التكفير باب في

منممه المطلق والتحذير عاموما التكفير من ) التحذير1
تفصيل. دونأ
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والفعمممل والقائمممل القمممول بيمممن التفريمممق ) إطلق2
بمماب فممي أكممانت سممواء ،مسممالة كممل وفممي دائممما والفاعاممل

الحجة، عاليه قامت لمن الظاهرة المسائل أو الكبر الشرك
لكممن كممافر والنظممام كفممر العمممل أو القممول ؛يقممول فتجممده

انممه مممع ،يكفممر فل النظممام صمماحب أو القائممل أو الفاعاممل
بهممذه دائممما وتجممده الموانممع، وانتفممت السممباب اجتمعممت
جمماء مممن إل يكفرهممم أعايممانأ عانممده فليممس ولممذا ،الطريقممة

والسنة. الكتاب في ذكرهم

ن والتحمذير التكفيمر باب وفقه عالم ) هجر3 تعلممه م
كتممب مممن والتحممذير ،كتبه وهجر تدريسه وعادم فيه والتفقه

وتكممرار التوحيممد أصممول تعلممم واعاتبار النجدية، الدعاوة أئمة
لممه، داعاممي ل الوهمماب عابممد بممن محمممد للشيخ التوحيد كتاب
وجممراءة فتنة دراستها واعاتبار السلم نواقض دراسة وهجر
التكفير. عالى

والبغممض والممبراء الممولء بمسممائل الهتمممام ) عاممدم4
بالطمماغوت، الكفممر بمسممالة الهتمممام وعاممدم ،والمعمماداة

وليممس عانها، الله يسألنا ولن بذلك متعبدين غير أننا ؛وترديد
فائدة. ذلك عالم في

فيممه والتوسممع بالجهممل العممذر مسائل في ) الطلق5
والنصارى. اليهود جهال في حتى

ذلك. وترديد التسامح إلى ) الدعاوة6

ّففرهممم مممن ونبممذ الطغمماة تكفيممر مممن ) التحممذير7 ك
الصل. هذا عالى وعااداهم

المعيممار هم السياسيين من معينيين أشخاص  جعل)8
ّففرهم فمن والميزانأ الصراح الكفر بأسباب أتوا أنهم  مع- ك
فتنممة وصمماحب وتكفيممري حممرورى  فهممو- الموانممع وانتفممت

أنأ مممع تلفممي، بممل سمملفي ليممس أو السممنة أهممل مممن وليس
اجتهاديممة، مسممالة المعيممن عالممى التكفيممر إجممراء مسممائل
كافر مشرك فهو الله غير عابد من-  مثل-  نقول أنأ فالصل

ل الذي الصل هذا ، وهكذا...مرتد فهو بالقرآنأ استهزأ ومن
أممما السنة، أهل من ليس ضال ومخالفه فيه الختلفا يجوزا

آخر.  فأمر العايانأ

)4(والجهاد التوحيد منبر



ما هي موانع 
التكفير؟

نفيييد     أن     نحييب     منتقيياةا     أصييول     ملحاظة: وهنا
وهي:      ،  الخوةا     بها

لممه شممريك ل وحممده اللممه عابممادة هممو السمملم ) أنأ1
فيممما واتباعاه وسلم عاليه الله صلى محمد برسوله واليمانأ

بمسلم. فليس بذلك العبد يأت لم فما به، جاء

يكممن لممم ما مشرك فهو أكبر بشرك تلبس من  أنأ)2
مكرها.

بعممد إل تكممونأ ل الشرك اسم عاليه ثبت من  عاقوبة)3
الحجة. قيام

الحجة. وفهم الحجة قيام بين التفريق  وجوب)4

المشممرك بممه يسممتحق الممذي الحجممة قيممام  شممرط)5
منها.  التمكن)ب أو. الرسالة  بلوغ)العقوبة: أ

مممن  التمكممن)الشممرائع: أ في الحجة قيام  شروط)6
العمل. عالى  والقدرة)ب العلم.

الحجة.  إقامة)أ والبدع: الهواء أهل تكفير  شروط)7
الشبهة.  إزاالة)ب

وغ  عامدم)أ والبمدع: الهمواء أهمل تكفيمر  موانمع)8 بل
تثبت لم لكن بلغته  أو)ب الحق. لمعرفة الموجبة النصوص

ولكممن ثبتممت  أو)د فهمها. من يتمكن ولم ثبتت  أو)ج عانده.
شممبهة لممه عارضت  أو)هم تأويلها. له أوجب معارض عاارضها

الحق. طلب في مجتهدا كانأ  أو)و بها. الله يعذره

ل الخطماب دللمة بفهمم المكلف عالى الحجة  تقوم)9
والصواب. الحق بمعرفة

والخفية.  الظاهرة المسائل بين التفريق  وجوب)10

بالضممرورة الممدين من معلوما أمرا جحد من  كفر)11
عاماش أو بعيمدة بباديمة نشأ أو بإسلم عاهد حديث يكن لم ما

كفر. بلد في ونشأ
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إل الخفيممة المسممائل مممن شمميئا أنكممر من يكفر  ل)12
الموانع. وانتفاء الشروط ثبوت بعد

الخفيممة المسممائل في الحق طلب في اجتهد  من)13
كممانأ منممه تمكنممه مممع فممرط , ومممن مممأجورا كانأ يدركه فلم

مأزاورا.

موقمموفا والمعاصممي الفسممق لهل الوعايد  لحوق)14
موانعه.  انتفاء عالى

 منتدى أسئلة ضمن الشيخ عالى طرح سؤال جواب
"السلفيونأ"
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