
قاعدة من 
قواعد التكفير

الرحيم الرحمن الله بسم
 التكفير قواعد من قاعدة
حليمة مصطفى المنعم عبد الشيخ؛ بقلم

*      *      *
القاعدة: 

ِنِع من مانٍع " كّل ِر موا ّتكفييي ٌع ال ِن ِنييِع ميين مييا ُلحُييوِق موا
ِد ّيِن،ِ الوعي ِد لحُييوِق موانييِع ميين مييانٍع كّل وليس بالمع الوعييي

ّين ًا بالمع ِر موانِع من مانع ِفي ّتك . 1" ال

*      *      *
الشرح: 

لدلليية إل قاعدة تكون ل القاعدة أن قبل من أفدنا قد
جزئياتهييا.. ميين جزئييية كييل علييى الشييريعة ونصوص أصول
ّ القييارئ أو البيياحث حييق وميين كقاعييدة القاعييدة يعتمييد أل

- والصييول بالعقائييد مسيياس لها كان إن - وبخاصة شرعية
بهييا.. والملزميية عليهييا،ِ الدالة الشرعية الدألة معرفة بعد إل

علييى الداليية الشييرعية الدأليية ببيييان بالضييرورة يلزمنا وهذا
أعله.  الذكر النفة القاعدة هذه صحُة

ٌع التكفييير موانييع ميين مانٍع كل أن  قولنافأقول: مييان
الييدنيا فييي بييالمعين والعييذاب الوعيييد لحُييوق موانييع ميين

التالية:  والدألة للصول فهو والخآرة،ِ

 ) الجهل:1

عيين الكفيير فييي يقييع من أن على الدألة تضافرت فقد
الوعييد لحُيوق عنيه يمنيع فيإنه دأفعه له يمكن ل معجز جهل

الحُجيية عليييه تقييوم أن إلييى والخآييرة،ِ الييدنيا فييي والعييذاب
فيييه؛ خآالف قد فيما المعجز الجهل عنه تدفع التي الشرعية

أن ".. أرجييو التكفير في " قواعد كتابنا في ُتذكر لم القاعدة هذه 1
ثانييية طبعيية الكتاب طباعة في الشروع عند إليه إضافتها من نتمكن

الله.  شاء إن
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خآييالف قييد فيما الشارع مرادأ إدأراك عن العجز عنه تدفع أي
فيه. 

رسييولً} نبعث حتى معذبين كنا وما{تعالى:  قال كما
ًا اللييه ُيكلييف ل{تعييالى:  . ولقييوله15السييراء:  إل نفسيي

مييا اللييه فيياتقوا{تعييالى:  . وقييوله286وسييعها} البقييرة: 
. 16استطعتم} التغابن: 

صييلى النييبي عيين سريع،ِ بن السودأ عن الحُديث وفي
القياميية: رجييل ييوم يحُتجييون أربعيية"قال:  وسلم عليه الله

ًا،ِ يسمع ل أصم مييات ورجييل هرم،ِ ورجل أحمق،ِ ورجل شيئ
ومييا السييلم جياء لقييد رّب فيقييول الصييم فأمييا فييترة،ِ في

ًا،ِ أسمع ومييا السييلم جيياء فيقييول: رب الحمييق وأمييا شيييئ
ًا،ِ أعقل فيقييول: الهرم وأما بالبعر،ِ يحُذفونني والصبيان شيئ

ًا،ِ أعقل وما السلم جاء لقد رب فييي مييات الييذي وأمييا شيئ
. 2" رسول لك أتاني ما فيقول: رب الفترة

الجهييل يجمعهييم كلهم الربعة الصناف  وهؤلءقلت:
وإن فيييه،ِ خآييالفوا قييد فيمييا الشارع مرادأ إدأراك عن المعجز

أوقعييه الذي الخآر عن المختلف سببه منهم صنف لكل كان
الشارع.  مرادأ إدأراك عن المعجز بالجهل

- وسييلم عليييه اللييه صييلى النييبي سييألوا الذين وكذلك
كمييا أنييواط ذات لهييم يجعييل - بييأن بكفيير عهييد حييديثو وهم

عليييه اللييه صييلى النييبي لهييم فقييال أنييواط ذات للمشركين
بنييو قييالت كمييا بيده نفسي والذي قلتم أكبر،ِ الله":  وسلم

ًا لنا اجعل{لموسى:  إسرائيل إنكييم قييال آلهيية لهييم كما إله
قبلكم.  كان من سنن تجهلون} لتركبن قوم

" القيييم كتييابه فييي الشيييخ آل سييليمان الشيييخ قييال
الييدللت من الحُادأثة هذه - أي ": فيها الحُميد العزيز تيسير
الشييرك     يفعل أن أرادأ من وأن المعبودأ،ِ هو الله معنى - أن
ً ُنهي جهل يكفر.. اهي.. ل فانتهى ذلك عن ف

- وهو بالكفر عهدهم حداثة عن الناتج  فجهلهمقلت:
وقييوعهم رغييم بهم الكفر وعيد لحُوق من - منع معجز جهل
به! 

صلى للنبي السلمي الحُكم بن معاوية قول ذلك ونحُو
جاءنييا وقييد ،ِبجاهلييية     عهييد     حديث قوٌم : إنا وسلم عليه الله

.881الصغير:  الجامع صحُيح وغيره،ِ أحمد أخآرجه 2
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أتون رجال ومنا بالسلم،ِ الله صيلى النيبي قيال الكهيان؟ ي
. 3" تأتهم ل":  وسلم عليه الله

ًا قوله وسلم عليه الله صلى النبي عن صح قد أنه علم
ًا أتى من"فقال:  الكهان يأتي فيمن ًا أو عراف فصييدقه كاهنيي

رواييية: " وفييي محُمييد علييى أنييزل بمييا كفيير فقد يقول،ِ يما
. "محُمد على أنزل مما برئ فقد"

لم الحُديث في الواردأ الشديد الوعيد هذا أن والشاهد
المعجييز جهلهييم بسييبب الكهييان يأتون لكونهم عليهم ُيحُمل
صلى النبي له يقل بالجاهلية.. ولم عهدهم حداثة عن الناتج
منكييم برئييت كفييار.. قييد وقومييك : أنييت وسييلم عليييه اللييه

ل"له:  فقال عليه الحُجة وقيام بتعليمه اكتفى الذمة.. وإنما
. "تأتهم

عليييه اللييه صييلى النييبي حاتم بن عدي جاء لما وكذلك
ًا وسلم حييديث - وكييان ذهييب ميين صليب عنقه وفي مسلم

له: بقوله وسلم عليه الله صلى النبي - فاكتفى بالكفر عهد
حكييم بييه يلحُييق ولييم ،ِ"عنقك من الوثن هذا اطرح عدي يا"

بالتوبيية يلزمييه عنقييه.. أو فييي الصييليب لتعليييق بييه الكفيير
حداثيية عيين الناتييج لجهلييه جديد.. وذلك من السلم ودأخآول

بالكفر.  عهده

غرضيينا ليس كثيرة المعجز بالجهل العذر على والدألة
أبحُاثنييا.. ميين آخآيير موضييع له فهذا وبسطها استقصاؤها هنا

ميين الول الجييزء صييحُة علييى التييدليل فقييط هنا أردأنا وإنما
لحُييوق ميين مييانع التكفييير ميين المييانع القائييل: أن القاعييدة

بالمعين.  والعذاب الوعيد

) التأويل:2

الوعيييد لحُييوق ميين تمنييع الييتي التكفييير موانييع وميين
ًا؛ والمستساغ المعتبر التأويل بالمعين فييي وقييع فميين شرع

. 4الوعيد لحُوق عنه منع معتبر لتأويل الشرعية المخالفة

.823دأاودأ:  أبي سنن صحُيح 3
ما ومنه والخآرة،ِ الدنيا في الوعيد المرء عن ُيسقط ما منه التأويل 4

يمنييع مييا ومنه والعقاب،ِ الوعيد أنواع من سواه دأون الكفر عنه يمنع
يلييزم تأويييل كييل ليييس أنييه وغيييره.. كمييا الكفيير الوعيد مطلق عنه

الوعيد.. وذلك لحُوق عنه يمنع أو صاحبه،ِ عثرات يقيل أن بالضرورة
ًا واستساغته وقوته،ِ التأويل نوعية بحُسب ً شرع ولغًة.. فتنبييه وعقل
لذلك.
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بيين قداميية البييدري للصييحُابي حصييل مييا ذلييك مثييال
ليييس{تعييالى:  قييوله تييأول عنييدما عنييه الله رضي مظعون

ما إذا طعموا فيما جناح الصالحُات وعملوا آمنوا الذين على
لنفسه . فأحل93الصالحُات} المائدة:  وعملوا وآمنوا اتقوا

وعمليوا آمنيوا اليذين مين أنيه اعتبيار الخمير.. عليى شرب
الخميير.. فأحييل شرب لو عليه جناح ل الصالحُات.. وبالتالي

علييى الحُامل كان لما كفر.. ولكن وهذا الخمر،ِ شرب بذلك
عنه ُمنع للية الخاطئ والفهم التأويل الكفر هذا في وقوعه
وإلزاميه اسيتتابته عليى الصيحُابة بيه.. وأجميع الكفر لحُوق
ً الحُجة ًا قتييل ذلييك بعييد السييتحُلل على أصر فإن أول كفيير
الله.  حرم ما واستحُل وبدل،ِ غير قد أنه على وردأة

ًا وخآطأه ذنبه على ندم أنه شأنه من وكان ًا،ِ ندم شديد
ّي أدأري له: ما فقال عنه الله رضي عمر إليه فأرسل ذنبك أ
ً المحُييرم اسييتحُللك أعظم،ِ اللييه رحميية ميين يأسييك أم أول
ًا؟!  ثاني

عنييدما البييدري بلتعيية أبييي بيين حاطب خآطأ ذلك ونحُو
ًا راسل وسييلم عليييه اللييه صييلى النبي بتوجه يخبرهم قريش
مظيياهرة فيها التي الموالة من ُيعد الفعل مكة.. وهذا لفتح

ذلييك حيياطب فعييل لمييا المسلمين.. ولكن على المشركين
ً ًا متأول وإسييلمه.. وكييان إيمييانه فييي يضييره ل ذلك أن ظان
ًا ًا.. أقييال ول ردأة يفعلها لم وأنه تأويله في صادأق النييبي كفر
حكييم عليييه ُيحُمييل أن ومنييع عييثرته،ِ وسييلم عليه الله صلى
.عنييه. اللييه رضييي عميير عليييه أطلقييه الذي النفاق أو الكفر

- بقتله!  ذلك - لجل وسلم عليه الله صلى النبي واستأذن

مييا حيياطب : وعييذر8/503 الفتييح فييي حجيير ابن قال
ً ذلك صنع فإنه ذكره؛ فيه. اهي.  ضرر ل أن متأول

اللييه رضييي حيياتم بيين عدي الصحُابي تأول لما وكذلك
الخيييط لكييم يتييبين حييتى واشييربوا وكلوا{تعالى:  قوله عنه

رجلييه فييي الفجيير} . ففتييل ميين السودأ الخيط من البيض
يتييبين حتى ويشرب يأكل يزال ل وهو وأبيض،ِ أسودأ خآيطين

فقييال وسييلم عليييه الله صلى الله رسول له بين أن إلى له،ِ
علييى يعنفييه ولييم الليييل"،ِ وظلميية النهييار ضوء هو إنما"له: 

صييومه،ِ يعيييد أن منييه طلب وما يؤثمه،ِ ولم الخاطئ،ِ تأويله
ًا الفجيير ظهييور بعييد مييا إلييى بييه يمتييد كييان سحُوره أن علم

الصادأق! 

)4(والجهادأ التوحيد منبر
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المعتييبر التأويييل نقييول: أن أن تقييدم ممييا فشيياهدنا
ًا فهييو التكفييير،ِ موانع من مانع هو كما لغة المستساغ شرع
بالمعين.  والحُرج والثم الوعيد لحُوق موانع من مانع كذلك

) الكإراه:3

الكفيير لوحييق موانييع ميين مييانع فييإنه الكييراه كييذلك
والحُييرج الوعيييد لحُييوق موانييع من مانع كذلك وهو بالمعين،ِ

باليمييان} مطمأن وقلبه أكره من إل{تعالى:  لقوله والثم
.28عمران:  آل

علييه الليه صيلى النيبي عين صيح فقيد الحُيديث وفي
الخطييأ،ِ أمييتي عن لي تجاوز تعالى الله إّن"قال:  أنه وسلم

. 5" عليه استكرهوا وما والنسيان،ِ

والعمد:     للقصد     المنافي     ) الخطأ4

وجييه غييير علييى وزليية،ِ خآطييأ الكفر في يقع من كذلك
الوعيييد ومطلق الكفر صاحبه عن يمنع فإنه العمد أو القصد

عنييد قائمية وجيدها ولمييا راحلتيه،ِ مين أيس كالذي الثم،ِ أو
ربييك،ِ وأنييا عبييدي أنييت اللهم"الفرح:  شدة من فقال رأسه
بيه يؤاخآييذ ل الخطييأ مين النوع . فهذا"الفرح شدة من أخآطأ
أو القصييد وجييه علييى عنييه يصييدر ولييم يييردأه،ِ لم لنه المرء

العمد. 

بييه أخآطييأتم فيمييا جنيياح عليكييم وليييس{تعييالى:  قال
ًا الله وكان قلوبكم تعمدت ما ولكن ًا} الحزاب: غفور رحيم

5 .

من الول الشطر صحُة بالدليل أثبتنا قد نكون هنا إلى
ميين مييانع التكفير موانع من نع ما كل"يقول:  الذي القاعدة

. "بالمعين الوعيد لحُوق موانع

الييذي القاعدة من الثاني الشطر صحُة نثبت أن وبقي
بييالمعين الوعيييد لحُييوق موانييع ميين مانع كل وليس"يقول: 

ًا . "التكفير موانع من مانع

التفصيل:      من     بشيء     ذلك     بيان     وإليك

 ) الحسنات:1

.1731الجامع:  صحُيح وغيره،ِ أحمد أخآرجه 5
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الوعيييد لحُوق من السيئات.. وتمنع يذهبن فالحُسنات
ًا النهييار طرفييي الصلة وأقم{تعالى:  لقوله بالمعين،ِ وُزلفيي

.114السيييئات} هييودأ:  ُيييذهبن الحُسيينات إن الليييل ميين
الحُسيينة السيييئة وأتبييع":  وسييلم عليييه اللييه صييلى ولقييوله

. "تمحُها

عليييه اللييه صييلى النبي إلى رجل قال: جاء أنس وعن
ًا أصييبت الله رسول فقال: يا وسلم قييال علييي،ِ فييأقمه حييد

عليييه اللييه صييلى اللييه رسييول مييع فصلى الصلة،ِ وحضرت
ًا أصبت إني الله رسول يا قال الصلة قضى فلما وسلم حييد
"؟ معنييا الصييلة حضييرت هييل"قييال:  الله،ِ كتاب ّ في فأقم

."لك ُغفر قد":  وسلم عليه الله صلى قال قال: نعم،ِ

قييد أليييس بيتييك من خآرجت حين أرأيت"رواية:  وفي
قال: الله،ِ رسول يا قال: بلى "؟ الوضوء فأحسنت توضأت

فقييال الله،ِ رسول يا فقال: نعم "؟ معنا الصلة شهدت ثم"
لييك غفر قد الله : فإن وسلم عليه الله صلى الله رسول له

" مسلم.  ذنبك أو حدك

ا":  وسلم عليه الله صلى وقال ٍم مين م يتوضيأ مسيل
إل يقييول مييا فيعلييم صييلته،ِ فييي يقييوم ثييم الوضوء،ِ فيسبغ
. 6" أمه ولدته كيوم وهو انفتل

الخمييس الصييلوات إن":  وسلم عليه الله صلى وقال
. 7الدرن" الماء ُيذهب كما بالذنوب ُيذهبن

كييان مييا تهييدم الهجرة":  وسلم عليه الله صلى وقال
قبله" مسلم.  كان ما يهدم الحُج وأن قبلها،ِ

ُيطييف كلييب بينميا":  وسييلم عليييه الليه صييلى وقيال
ٍة ّي بنييي بغايييا من بغٌي رأته إذا العطش،ِ يقتله - كادأ - بئر ُبرك

ِفر به،ِ له - فاستقت - خآفها فوقها فنزعت إسرائيل،ِ ُغ لهييا ف
عليه.  " متفق

أن تفيييد الييتي والحييادأيث النصييوص ميين كثير وغيرها
وعيد لحُوق المعين عن وتمنعن السيئات،ِ تكفرن الحُسنات
به.  السيئات

.547والترهيب:  الترغيب صحُيح 6
.1668الجامع:  صحُيح أحمد،ِ أخآرجه 7
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لففو     بففه     الكفففر     وعيد     لحوق     عنه     تمنع     هل     ولكن
   البواح؟     الكفر     في     وقع

أن يمكيين ل عظمييت مهمييا الحُسيينات  أنالجففواب:
الكفيير وعيييد فيييه.. ويطيياله وقييع لو الكفر صاحبها عن تمنع

بد.  ول والخآرة الدنيا في وآثاره

الكفيير دأون هييي الييتي السيييئات تكفيير فالحُسيينات
تعييالى: لقوله به،ِ لها طاقة ل والشرك الكفر والشرك.. أما

الجنيية} المائييدة: عليييه الله حرم فقد بالله ُيشرك من إنه{
ولتكييونن عملك ليحُبطن أشركت لئن{تعالى:  . ولقوله72
أشييركوا وليو{تعييالى:  . ولقوله65الخاسرين} الزمر:  من

تعييالى: . ولقييوله88يعملون} النعام:  كانوا ما عنهم لحُبط
ًء فجعلنيياه عمييٍل ميين عملييوا مييا إلى وقدمنا{ ًا} هبييا منثييور

. 23الفرقان: 

التوحيد؟!      حسنة     ذلك     في     قيل: بما     فإن

اقتضييى إذا التوحيييد.. إل حسيينة ذلييك في  بماأقول:
ٍذ الشييرك انتفيياء التوحيييد وجودأ أن شييك ل والكفيير.. فحُينئيي

حسيينة اجتميياع ُيفييترض أن أما وينجيه،ِ صاحبه ينفع التوحيد
هنييا واحد.. فالتوحيد امرٍئ قلب في الشرك وسيئة التوحيد

فييإن آخآيير وجييه ومن سواء،ِ وعدمه ووجودأه صاحبه،ِ ينفع ل
ًا وجودأهمييا افتراض والقييول التنيياقض،ِ ميين ضييرب هييو معيي
ًا! وضده بالشيء مع

والكفر اليمان يجتمع ل":  وسلم عليه الله صلى قال
. 8" امرٍئ قلب في

ابيين تعالى: يا الله قال":  وسلم عليه الله صلى وقال
ًا بي ُتشرك ولم ورجوتني عبدتني آدأم! مهما لك غفرُت شيئ

بمليء اسيتقبلتني - وإن عميل مين - أي منيك كيان ما على
ًا خآطايييا والرض السييماء ميين بملئهيين اسييتقبلتك وذنوبيي
. 9" أبالي ول لك وأغفر المغفرة،ِ

" قييال موجبتييان ِثنتان":  وسلم عليه الله صلى وقال
ل مييات ميين"قييال:  الموجبتييان؟ مييا اللييه رسييول رجل: يييا

ًا بالله ُيشرك ًا بييالله ُيشرك مات ومن الجنة،ِ دأخآل شيئ شيييئ
" مسلم.  النار دأخآل

.1050الصحُيحُة:  السلسلة 8
.4341الجامع:  صحُيح الطبراني،ِ أخآرجه 9
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قاعدة من 
قواعد التكفير

قد العظيمة الحُسنات هنا: أن قوله يمكن الذي ولكن
المحُتمييل.. المتشييابه الكفيير مييوردأ عنييد لصيياحبها تتشييفع
الكفيير دأرجيية إلييى ترقى ل التي والكبوات العثرات وحصول

حصييل كما له،ِ والتأويل الظن تحُسين على البواح.. وتحُملنا
ممييا قريييش.. فييإن كفييار كيياتب لمييا بلتعيية أبي بن لحُاطب
فيييه حيييث العظيميية،ِ بييدر حسيينة عييثرته وأقييال لييه تشييفع
تعييالى اللييه إن":  وسييلم عليه الله صلى النبي قال وبسببه

لكييم غفرت فقد شئتم ما فقال: اعملوا بدر أهل على اطلع
" البخاري. 

 ) البلء:2

لحُيوق مين ويمنييع السييئات،ِ يكفيير فييإنه البلء كيذلك
يصيييب مييا"عليه:  المتفق الحُديث في كما بالمعين،ِ الوعيد

حييتى حزٍن ول هّم،ِ ول غّم،ِ ول نَصٍب،ِ ول وَصٍب من المؤمَن
ّفَر إل ُيشاكها الشوكة . "خآطاياه من ك

لييه سبقت إذا العبد إن":  وسلم عليه الله صلى وقال
ُلغها لم منزلة الله من في أو جسده،ِ في الله ابتله بعمله يب

ّبره ثّم ولده،ِ في أو ماله،ِ َلغييه حييتى ذلك،ِ على ص المنزليية ُيب
. "تعالى الله من سبقت التي

يصيييب شيييء ميين مييا":  وسلم عليه الله صلى وقال
ّفَر إل يؤذيه،ِ جسده في المؤمن . "سيئاته من عنه اللُه ك

يقييول: تعييالى اللييه إن":  وسلم عليه الله صلى وقال
ًا ابتليت إذا ًا،ِ عبادأي من عبد مييا علييى وصييبر فحُمدني مؤمن

ميين أمييه ولييدته كيوم ذلك مضجعه من يقوم فإنه به،ِ ابتليته
أن تفيد التي الصحُيحُة الحادأيث من كثير . وغيرها"الخطايا

وعيدها.  عنه ويمنع السيئات،ِ صاحبه عن يحُط البلء

الكفففر،     سففيئة     صففاحبه     عففن     يحففط     هففل     ولكففن
آثففار     مففن     عليففه     يترتب     وما     وعيده     لحوق     عنه     ويمنع

والخآرة؟     الدنيا     في

أن يمكين ل وكييبر عظم مهما البلء  ل.. لن:الجواب
وآثيياره.. وعيييده عنييه يمنع أو الكفر،ِ سيئة صاحبه عن يحُط

جميييع يحُبييط الشييرك أن علييى الداليية الييذكر النفيية للدأليية
الحُسنات.  جميع ويمحُق العمل،ِ
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الوعيييد لحُييوق موانييع ميين مييانع البلء علييى فالصييبر
الكبر.  الشرك أو الكفر دأون هو فيما بالمعين

المييرء قبييل: أن ميين قلنيياه مييا نقييول أن يمكن ولكن
البلء علييى وصييبر جلدأة عنه ُيعرف الله.. الذي في المبتلى

ينبغي عثراته.. كما تقال هذا الحُق.. فمثل نصرة سبيل في
وقييع أو عييثر العييذار.. ليو التأويل.. وساحة بحُقه ُيتوسع أن
أوجييه وميين أوجييه أو وجييه ميين محُتمييل أو متشابه كفر في

ذلك.  يحُتمل ل أخآرى

) الشفاعة: 3

الشييافعين شييفاعة بييالمعين الوعيد لحُوق موانع ومن
الكفيير وعيييد عنييه تمنع أن يمكن هل القيامة.. ولكن يوم له

 والشرك؟ الكفر أهل من كان والشرك.. لو

ميين إل تييدرك ل الشييافعين شفاعة  ل.. لنالجواب:
الكفر على المنية تدركه من التوحيد.. أما على المنية وافته

الشافعين.  شفاعة تنفعه شفيع.. ول له والشرك.. ليس

شييفاعة تنفعهم فما{المشركين:  عن تعالى قال كما
ميين لنييا فمييا{تعييالى:  . وقييال48الشييافعين} المييدثر: 

.101-100حميم} الشعراء:  صديق شافعين. ول

علييه الليه صيلى النيبي عين صيح فقيد الحُيديث وفي
ُيشييرك ل ميين نائلة وهي الشفاعة أعطيت"قال:  أنه وسلم
ًا بالله النيياس أسييعد":  وسييلم عليييه الله صلى . وقال"شيئ

ًا اللييه إل إلييه قال: ل من القيامة يوم بشفاعتي ميين مخلصيي
فييإني":  وسييلم عليييه اللييه صييلى " البخيياري. وقييال نفسه
."القيامة يوم أمتي من الكبائر لهل شفاعتي أخآرت

النبييياء غييير اللييه بييإذن القياميية يييوم يشييفع ومميين
اللييه عبيادأ مين وغيرهيم والشيهداء،ِ والمرسلين: الملئكية،ِ

الصالحُين..

الوعيييد لحُييوق تمنييع الشييفاعة  أنالقففول:     خآلصة
وقييع والشرك.. فييإن الكفر دأون الوعيد هذا دأام ما بالمعين

شيء. في الشافعين شفاعة تنفعه ل والشرك الكفر في
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والستغفار:     ) التوبة4

الوعييد لحُيوق مين قبلهيا.. وتمنييع ما تجب التوبة فإن
ًا وعمييل وآمن تاب من إل{تعالى:  قال كما بالمعين،ِ صييالحُ
ًا} مريم:  ُيظلمون ول الجنة يدخآلون فأولئك . وقييال60شيئ
عليهييم أتوب فأولئك وبينوا وأصلحُوا تابوا الذين إل{تعالى: 

تعييالى: . وقييال160الرحيييم} البقييرة:  التييواب أتييوب وأنييا
. 33يستغفرون} النفال:  وهم معذبهم الله كان وما{

فففي     بمففا     قبلهففا     ما     تجب     التوبة     قيل: فإن     فإن
وعيففده؛     لحففوق     عنففه     والشففرك.. وتمنففع     الكفر     ذلك

   له؟     ذنب     ل     كإمن     الكفر     من     تاب     فمن

بييالمعين ووعيده الكفر ثبوت عنه تمنع  التوبةأقول:
التوبيية.. قبييل ووعيييده الكفر لحُوق عنه تمنع ول التوبة،ِ بعد
قبييل وليييس بييالمعين لحُييوقه بعييد الكفر تزيل التوبة أن أي

وليييس الوعيييد،ِ لحُوق موانع من كمانع أدأرجناه لحُوقه.. لذا
أعلم.  تعالى والله التكفير،ِ لحُوق موانع من كمانع

لحُييوق من تمنع أخآرى موانع توجد تقدم لما ) إضافة5
بعييد لييه واسييتغفارهم المييؤمنين دأعاء بالمعين: منها الوعيد

أو صييدقة،ِ - ميين مميياته - بعييد إليييه ُيهييدى ما مماته.. ومنها
كلهييا القييبر.. وهييذه عييذاب ذلك.. ومنها ونحُو عمرة أو حج،ِ

لحُوق موانع من كمانعة صحُيحُة صريحُة نصوص فيها وردأت
لحُييوق موانييع ميين كمييانع تصييح ل بييالمعين.. لكنهييا الوعيييد
ووعيده.  التكفير

بن العاص أن عمرو،ِ بن الله عبد عن الحُديث في كما
هشييام ابنييه فييأعتق رقبيية،ِ مائيية عنييه ُيعتييق أن أوصى وائل

الخمسيين عنيه يعتيق أن عميرو ابنيه فيأرادأ رقبية،ِ خآمسين
وسلم عليه الله صلى الله رسول أسأل فقال: حتى الباقية،ِ

صييلى اللييه رسول فقال ،ِ وسلم عليه الله صلى النبي فأتى
ًا،ِ كان لو":  وسلم عليه الله تصدقتم أو عنه،ِ فأعتقتم مسلم
د كونه . أما10" ذلك بلغه عنه،ِ حججتم أو عنه،ِ ات ق ى م عل

ذلك!  من بشيء ينتفع ل فإنه والشرك الكفر

تقدم:      ما     خآلصة

القاعييدة صييحُة نثبييت لكييي المتقدم التفصيل هذا كل
ِر موانييع من مانٍع كّل"تقول:  التي الذكر النفة ٌع التكفييي مييان

.2507دأاودأ:  أبي سنن صحُيح 10
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ِد ُلحُوق موانِع من ّين،ِ الوعي موانييِع من مانٍع كّل وليس بالمع
ِد لحُوِق ّين الوعي ًا بالمع ِر موانِع من مانع ."التكفي

الصالحُات الطيبات بفضله تتم الذي لله والحُمد
العالمين رب لله الحُمد أن دأعوانا وآخآر

مصطفى المنعم عبد
 بصير أبو حليمة؛

 هي1422 / 3 / 11

)11(والجهادأ التوحيد منبر

منبر التوحيد والجهاد
*   *   *

sw.dehwat.www//:ptth
moc.esedqamla.www//:ptth

. . //:ofni hannusla www ptth

moc.adataq-uba.www//:ptth

منبر التوحيد 
والجهاد

www.tawhed.ws
www.almaqdese.net

. .www alsunnah info
www.abu-qatada.com

منبر التوحيد 
والجهاد

sw.dehwat.www
ten.esedqamla.www

. .ofni hannusla www
moc.adataq-uba.www

موقعنا على الشبكة
sw.dehwat.www//:ptth

moc.esedqamla.www//:ptth

. . //:ofni hannusla www ptth

moc.adataq-uba.www//:ptth

منبر التوحيد والجهاد
www.tawhed.ws

www.almaqdese.com
. .www alsunnah info

www.abu-qatada.com

منبر التوحيد والجهاد
sw.dehwat.www

moc.esedqamla.www
. .ofni hannusla www

moc.adataq-uba.www

http://www.tawhed.ws/
http://www.alsunnah.info/
http://www.alsunnah.info/
http://www.alsunnah.info/
http://www.tawhed.ws/
http://www.alsunnah.info/
http://www.alsunnah.info/
http://www.alsunnah.info/

