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 اإلسالمية عقيدةالضوء في  الكفر والتكفير
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور                                                                                      
 أستاذ العقيدة كاألدياف كالفرؽ كاؼبذاىب اؼبعاصرة اؼبشارؾ                                                                                       

 بقسم الدراسات اإلسبلمية كعلـو القرآف الكرًن                                               
 جامعة عدف - كلية اآلداب                                                                                      

 :الملخص
كثرة من خيوض يف مسائلو دبعزؿ   ىذا بسبب يف زماننا اؼبفاىيم اليت فشت مفهـو الكفر كالتكفَت من د  عيي 

  .عن الضوابط الشرعية أك أكثرىا، كخاصة عند حكمهم على األفراد كاجملتمعات
، كما يلحق بو من مسائل نسلط الضوء على البحث ىذا خبلؿ كمن كتكفَت الشخص   ،ىذا اؼبفهـو

،  يف ثبلثة مباحث ىي: اؼبعُتن
كما لو  ،: تعريف الكفر كالتكفَتيتضمنالتعريف دبصطلحات البحث كما لو صلو بو، ك  :اؼببحث األكؿ

 أنواع الكفر.؛ ك صلة بو
الكفر طارئ على كما أفن ؛ اؼبسلم يف اإلسبلـ أصلتطرؽ إذل أفن اإلسبلـ كالكفر، ك اؼببحث الثاين: 

 .ـبالف للكتاب كالسيننة كآثار السلف التكفَت باؼبعصيةكأفن ؛ اؼبسلم
كشركطهما  عريف التكفَت اؼبطلق كاؼبقيدت الفرؽ بينهما، كفيو ك اؼببحث الثالث: التكفَت اؼبطلق كاؼبعُتن 

 ،عدد من النتائجيف خاسبة البحث ًب التوصل على ك  .كاعبماعة ةنن السي  أىل عند التكفَت أسسك  كموانعهما؛
 :أمهها
 .  قبلتنا إذل كصلى التوحيد كلمة شهد اإلسبلـ أصل يف اؼبسلم، إذا -1
 كحده، كليس للعباد حق فيو.  حق هلل الكفر أمر طارئ على اؼبسلم كتكفَته -2
 .ؿكالدك ، كاجملتمعات ،كآثارىا سيئة على األفراد ،التكفَت مسألة خطَتة -3
، فبل حيكموف اؼبعُتن  يف تكفَت الشخص احيتاطوف كثَتن ، ك يطلقوف التكفَت بالعمـوكاعبماعة ة نن أىل السي  -4

 .، كاؼبوانعكالضوابط ،إال بعد التحقق من الشركط يوبالكفر عل
 :مقدمة

 أعمالنا، سيئات كمن أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ إليو، كنتوب كنستغفره كنستعينو كبمده هلل اغبمد إفن 
 أفن  كأشهد لو، شريك ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل يهده من

ا   .كرسولو عبده ؿبمدن

ڦچ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ڀ   چ ،]َُِراف:مآؿ ع[   چ ٿ  ڀ  پ  پ  پ پ  ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ 

ٿ ٺ ٺ ٺ       ٺٿ ٿ ٿ  ڀ  ڦ  ڀ  ڤ ڤ      ڤ  ڤ  ٹٹ  ھ  چ، ]ُالنساء: [   چٹ ٹ   ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

﮼ ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳ ﮲   ۓ  ۓ  ے   .]ُٕ–َٕاألحزاب:[ چ ے 
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 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

 ؿبدثة ككل ؿبدثاهتا األمور كشر ، ؿبمد ىدل اؽبدم كخَت ، اهلل كبلـ اغبديث خَت فإفن  :بعد أما
 .النار يف ضبللة ككل ضبللة بدعة ككل بدعة

يًتتب عليو آثار خطَتة، كإباحة دـ اؼبسلم كمالو، كتطليق  إذمن أخطر األحكاـ كأعظمها،  إفن التكفَت
كقبل ذلك ربرًن غسلو كالصبلة عليو،  ،زكجتو، كقطع التوارث بينو كبُت أقربائو، كربرًن دفنو مع اؼبسلمُت
ا بكفر فهو  ومن رمى مؤمنً أننو قاؿ: )) كالدعاء لو، كما إذل ذلك من أحكاـ تلحق اؼبرتد. فقد جاء عنو 

على اؼبسلم، فعن عبد اهلل  الكفر ، كقد جاءت األحكاـ الشرعية بالتحذير من التسرع يف إطبلؽ(1)((كقتلو
ما رجل قاؿ ألخيو: يا كافر فقد باء بها أي  ، قاؿ: )) ، أفن رسوؿ اهلل- رضي اهلل عنهما -بن عمر 
 .(2)((أحدىما
خبركجو من دين اإلسبلـ، كدخولو يف الكفر : "اعلم أفن اغبكم على اؼبسلم - رضبو اهلل -قاؿ الشوكاين  

 .(3)"كاليـو اآلخر أف يقدـ عليو إال بربىاف كاضح أكضح من مشس النهار  ال ينبغي ؼبسلم يؤمن باهلل
فأكجب  ،اا شديدن ليست باألمر اؽبُت، احتاط الشرع يف إطبلقها احتياطن  التكفَت كؼبا كانت مسألة 
 : كحىت ال تستباح أمواؿ الناس كأعراضهم دبجرد الظن كاؽبول، قاؿبكفر،  حىت ال يتهم مسلم ؛التثبت

 ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ  ۀچ

                   ﯀﯁  ﮿ ﮾  ﮼﮽   ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸ 

فحذرىم من التسرع يف التكفَت، كأمرىم بالتثبت يف حق من ظهرت منو  ]ْٗالنساء:[ چ 
 موطن ليس أىلو دبسلمُت.عبلمات اإلسبلـ يف 

كفبا يدؿ على احتياط الشرع يف التكفَت، إجيابو التحقق من كجود شركط التكفَت كانتفاء موانعو، فبل 
ا عن التعصب كاؽبول، كأناط حكم ذلك بعيدن  ا إال بعد التحقق من ذلك أكيدن عُتن اؼب الشخصجيوز تكفَت 

 .اإلسبلمية كإنفاذه بالعلماء كالقضاة اغباكمُت بالشريعة
 

 :  وتساؤالتو البحث مشكلة
ما كاف  - يف صبلتها -فرؽ كاالختبلؼ كاألحزاب كاألفكار كالعقائد كاألصوؿ اليت زبالف تال رظهؼبا 
بذرة التكفَت يف جسد األمة ـبالفُت منهج السلف الصاحل فبذرت  ، كما كاف عليو الصحابة  عليو النيب

، ٍب عملوا دبا  ىدم رسولو ىكعل  ، مظهرين اعبرأة على اهلل رسولوة نن كسي   القائم على كتاب اهلل
كزعزعة األمن  ،كإشاعة الفوضى كالفساد ،ديليو عليهم منهج التكفَت من االغتياالت كالقتل، كالسلب كالنهب

بلـ كأعملوا سيف اإلس ،اكيقتل بعضهم بعضن  ،ايكفر بعضهم بعضن  ،كتفرؽ األمة إذل شيع كأحزاب ،كاالستقرار
باإلضافة إذل  ؛كسبكُت األعداء منها ،كما يًتتب عليو من ضعف األمة ،يف أىل القبلة مفرقُت كلمة أمة اإلسبلـ

 إذل غَت ذلك من ألواف اإلفساد يف األرض.  ،كاؼبتمسكُت بو ،كتقبيح صورتو كصورة أىلو ،تشويو الدين اغبق
 



 

75 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

 أىمية البحث وأسباب اختياره:
االشرع  فقد قيدىاليست باألمر اؽبُت،  التكفَت مسألةأفن  -1 بوضع الشركط كالضوابط،  اشديدن  تقييدن

       بكفر، كال تستباح أمواؿ الناس كأعراضهم دبجرد الظن  ، حىت ال يتهم مسلمفيو فأكجب التثبت
  .اؽبول كأ

ات تثبت يف حق من ظهرت منو عبلمدكف  ، فقد كثر اػبائضوف فيومن التسرع يف التكفَتالتحذير  -2
 .اإلسبلــبالفة 

 أىداؼ البحث: 
 اؼبعُتن  الشخص التحذير الشديد من االنزالؽ يف مهاكم التكفَت كالتبديع كالتفسيق، أك اغبكم على -1

 .بكماؿ إدياف أك جنة أك نار، إال من شهد لو النص الشريف من الوحيُت بذلك
 ،أسبابو، ك الكفر كالتكفَت ائلسم بسط كبياف ألقواؿ أىل السنة كاعبماعة، كالفرؽ اؼبخالفة ؽبم يف -2

  .كموانعو و،شركطك ، كدكاعيو
 إال بعد عُتن اؼب الشخص كفركأننو نوعاف: مطلق، كمعُت، فبل ي ،توضيح أفن التكفَت ليس على إطبلقة -3

بالعلماء مرتبط اط حكم ذلك كإنفاذه من ا عن التعصب كاؽبول، كأفن بعيدن  اا أكيدن ققن التحقق من ذلك رب
 .اإلسبلمية دكف غَتىم اغباكمُت بالشريعةكالقضاة 
 خطة البحث: 

 : اؼببحث األكؿ التعريف دبصطلحات البحث كما لو صلو بو، كفيو مطلباف
 اؼبطلب األكؿ: تعريف الكفر كالتكفَت كما لو صلة بو.

 اؼبطلب الثاين: أنواع الكفر.
 : اإلسبلـ كالكفر، كفيو أربعة مطالباؼببحث الثاين: 

 اؼبسلم. يف األكؿ: اإلسبلـ أصلاؼبطلب 
 اؼبطلب الثاين: الكفر طارئ على اؼبسلم.

 اؼبطلب الثالث: أنواع الكافرين.
 اؼبطلب الرابع: التكفَت باؼبعصية.

 : اؼببحث الثالث: التكفَت اؼبطلق كاؼبعُتن كالفرؽ بينهما، كفيو أربعة مطالب
 .اؼبطلب األكؿ: تعريف التكفَت اؼبطلق كاؼبقيد

 .كاعبماعة الس نة أىل عند اؼبعُتن  تكفَت الثاين: شركط اؼبطلب
 .كاعبماعة الس نة أىل عند اؼبعُتن  اؼبطلب الثالث: موانع تكفَت

 .كاعبماعة الس نة أىل عند التكفَت اؼبطلب الرابع: أسس
 



 

76 

 (7م. الرقن التسلسلي )2021(، ديسوبر 2الوجلد الرابع، العدد ) ISSN:2708-3659هجلة الرياى للعلوم اإلنسانية والتطبيقية،  

 

 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

 منهجية الدراسة:
 اؼبنهج الوصفي التحليلي كالنقدم.لقد اعتمدت يف حبثي ىذا على 

 كفيو مطلباف: ،ف بمصطلحات البحث وما لو صلو بوالتعري :األوؿالمبحث 
 كفيو ستة فركع:المطلب األوؿ: تعريف الكفر والتكفير وما لو صلة بو، 

 ا:وشرعً  الفرع األوؿ: تعريف الكفر لغةً 
ٍفر  :الكفر لغةن  -1 كمنو كصف الليل بالكافر؛  ؛يف كبلـ العرب: ىو السًت، كالتغطية - بالفتح –أصل الكى

  : قاؿ ،(4)ا؛ ألننو يغطي اغبىبن بًتاب األرضننو يغطي كل شيء بسواده، كأطلق على الزارع كافرن أل
ىذا يف عادل احملسوس، كيف عادل اؼبعاين دبعٌت: . ]َِاغبديد:[ چ ...ڃ  ڃ  ڃ  چ  ڃ  چ

 التكذيب، كالتورل. يقاؿ: كفر بو؛ أم كذبو فيما قالو، أك توذل عنو، فأعرض عن اتباعو. 
كعادل اؼبعاين ىو اؼبقصود يف حبثنا ىذا، كال حيتمل ىنا إال اؼبعٌت السليب؛ الرافض الدافع، فالتكذيب 

 كالتورل عمل سليب رافض كدافع للفكرة اؼبكفور هبا. 
مطلوب يف حاؿ  كليس يف الوصف بالسليب تنديد أك تشنيع، فالسليب تعبَت عن الرفض كالدفع، كىو 

 غَت مطلوب يف حاؿ الفكرة اغبقة. كانت الفكرة باطلة،
 ا: الكفر شرعن  -2

 .(5)أك الشريعة أك النبوة  الكفر: ىو جحود ما علم من الدين بالضركرة كجحود كحدانية اهلل -1
. أم: ضد اإلدياف، ظبي بذلك ألننو تغطية اغبق، ككذلك كفراف النعمة: (6)الكفر: ىو نقيض اإلدياف -2

 .(7)جحودىا كسًتىا
لربوبية، كجحد نبوة نيب من األنبياء صحت نبوتو يف القرآف، أك جحد شيء فبا أتى الكفر: ىو حجد ا -3

 (.8)، فبا صح عند جاحده بنقل الكافة، أك عمل شيء قاـ الربىاف بأفن العمل بو كفر بو رسوؿ اهلل
كرسلو، سواءن كاف معو تكذيب، أك دل يكن معو تكذيب، بل ؾبرد   الكفر: ىو عدـ اإلدياف باهلل -4

شك كريب، أك إعراض أك حسد، أك كرب، أك اتباع لبعض األىواء الصادة عن اتباع الرسالة؛ كإف كاف 
ا؛ مع استيقاف صدؽ الرسل  .(9)اؼبكذب أعظم كفرنا، ككذلك اعباحدي كاؼبكذِّب حسدن

حكى اإلصباع على ىذا، فقاؿ: "الكفر عدـ اإلدياف باتفاؽ  - رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـك 
 .(10)كدل يتكلم بو" قيضو كتكلم بو، أك دل يعتقد شيئنااؼبسلمُت، سواء اعتقد ن

  عدـ اشًتاط التكذيب كحده للكفر: "الكفر عدـ اإلدياف باهلل أيضنا موضحنا -رضبو اهلل  -كقاؿ 
ا و تكذيب، بل شك كرسلو، سواء كاف مع تكذيب أك دل يكن مع كريب، أك إعراض عن ىذا كلو؛ حسدن

 .(11)لبعض األىواء الصارفة عن اتباع الرسالة" ككربنا، أك اتباعنا
، يزيد كينقص، لكن دبا ىو تكذيب أك توؿو كإعراض، أك هبما. كىو (12)فالكفر ىو: قوؿ كعمل كاعتقاد

 مستحبو. شعب كأجزاء: فمنو ما ينقض أصل اإلدياف، كما ينقض كاجبو، ٍب
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 اإلسبلمية عقيدةالضوء يف  الكفر كالتكفَت
 

 د. علي ؿبمد طالب ؾبور

اإلدياف بو بعد قياـ اغبجة عليو  ا فبا افًتض اهلل صفة من جحد شيئن " :- رضبو اهلل - يقوؿ ابن حـز
و ـبرج لو  جاء النص بأنن ا. أك عمل عمبلن ببلوغ اغبق إليو: بقلبو دكف لسانو. أك بلسانو دكف قلبو. أك هبما معن 

  .(13)بذلك عن اسم اإلدياف"
   قورل، اػببلصة: أفن الكفر: ىو جحود ما علم من الدين بالضركرة، أك ارتكاب ؿبظور اعتقادم، أك 

 .اأك عملي، ظباه الشارع كفرن 
 الفرع الثاني: تعريف التكفير:

ارع د الربوبية، أك الوحدانية، أك الرسالة، أك قوؿ، أك فعل، حىكىمى الشجحالتكفَت: ىو حكم شرعي سببو 
 .(14)اكإف دل يكن جحدن  بأننو كفر،

 ا:ا وشرعً ، واصطالحً الفرع الثالث: تعريف الفسوؽ لغةً 
فسقت  : تقوؿ العرب؛ ا، كىي: الفسق: ىو اػبركج عن الطاعةا كفسوقن يىفسيق ًفسقن  قى سى : فى الفسق لغةن  -1

ؾ ألمر اهلل :قاؿ الليث .الرطبة عن قشرىا إذا خرجت ككذلك اؼبيل عن الطاعًة إذل  ، الًفسق الًتن
 ]َٓالكهف:[ چہ ہ ہ   ھھ چ  : كقاؿ الفرناءي يف قولو .اؼبٍعصية كما فسق إبليس عٍن أمر ربو

جى عن طاعة ربورى خى 
(15).  

، فقد يقع على من خرج بكفر، كعلى من خرج اػبركج من طاعة اهلل  :االفسوؽ اصطبلحن  -2
 .(16)بعصياف

 .(17)، بارتكاب الكبائر، أك اإلصرار على الصغائر اػبارج عن طاعة اهلل: ىو اؼبسلم االفاسق شرعن  -3
يشمل  إذ ؛لفسق، فهو يف األصل أعم من الكفرمن خبلؿ التعريفات السابقة ندرؾ عمـو مصطلح ا

 . (18)الكفر كما دكنو من اؼبعاصي، كلكنو خص العرؼ دبرتكب الكبَتة
 . (19)"الكثَت كلكن تعورؼ فيما كاف كثَتن لقليل من الذنوب كاكؽبذا يقوؿ الراغب األصفهاين: "كالفسق يقع با

 ا:ا، وشرعً ، واصطالحً الفرع الرابع: تعريف الفجور لغةً 
، أم: عصى، كخالف، كماؿ عن اغبق، يقاؿ: أفجر الرجل إذا  ا: فجر الرجل يفجر فجورن لفجور لغةن ا -1

كالعدكؿ. فالفاجر ىو اؼبنبعث يف اؼبعاصي كذب، كأفجر إذا زىن، كأفجر إذا كفر، فأصل الفجور: اؼبيل 
 .(20)كاحملاـر

 :  االفجور اصطبلحن  -2
 .(21)ىو شق سًت الديانة - أ

ىو االهنماؾ يف الشهوات كاالستكثار منها، كالتوفر على اللذات، كاإلدماف عليها، كارتكاب الفواحش،  - ب
 .(22)كاجملاىرة هبا، كباعبملة ىو السرؼ يف صبيع الشهوات

كعدـ االكًتاث  ،كاالستهانة بتعاليمو ، اؼبائل عن اغبق باالكبراؼ عن شرع اهلل: ىو االفاجر شرعن  -3
 .(23)باؼبعاصي كالسيئات
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 :، واصطالًحا، وشرًعاتعريف العقيدة اإلسالمية لغةً الفرع الخامس: 
بقوة، كمنو اإلحكاـ كاإلبراـ، كالتماسيػك  )العىػقػٍػًد( كىو الربط كالشد   نم: : العقيدة لغةن تعريف العقيدة لغةن  -1

 . ]ُاؼبائدة:[چ  کک ڑ ڑ ژ ژ چ : . قاؿ اهلل(24)كاؼبراصنة، كاإلثبات كالتوثػق

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ : قاؿ العهد كاؼبيثاؽ. كمن األلفاظ القريبة ؼبعٌت العقد:

  ٹ ٹ ٿ ٿ چ  : كقاؿ .]ِٕالبقرة:[چ  ﮺ ﮹ ﮸ ﮶﮷ ﮵ ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ   ے ے

 .]َِالرعد:[چ  ٹ ٹ

 فالعقيدة ىي العهد احملكم كالعركة الوثقى، كذلك الستقرارىا كرسوخها يف أعماؽ القلوب.
النفس، حىت تكوف  تعريف العقيدة اصطبلحنا: ىي األمور اليت جيب أف ييصدِّؽ هبا القلب، كتطمئن إليها -2

 .(25)ال ديازجها ريب، كال خيالطها شك يقيننا ثابتنا
كأظبائو  ،كربوبيتو ،، كما جيب لو يف ألوىيتو اإلدياف اعباـز باهللىي  ا:اإلسبلمية شرعن العقيدة تعريف  -3

كاليـو اآلخر، كالقدر خَته كشره، كبكل ما جاءت بو  ،كرسلو ،ككتبو ،كصفاتو ، كاإلدياف دببلئكتو
 تسليم هللكال ؛النصوص الصحيحة من أصوؿ الدين كأمور الغيب كأخباره، كما أصبع عليو السلف الصاحل

 كلرسولو ، كالشرعكالقدر ،كاألمر ،يف اغبكم ، (26)كاالتباع ،كالتحكيم ،بالطاعة. 
 ، وفيو ثالثة فروع:(27)المطلب الثاني: أنواع الكفر

 كفر أصغر.-2كفر أكرب، -1الكفر نوعاف: 
 يف اػبلود كيوجب العمل، كحيبط اؼبلة، اؼبسلم عن الذم خيرج ىو الكفر الفرع األوؿ: الكفر األكبر:

  رسولو أك  اهلل كسب كالسحر ،ككماالن  أصبلن  اإلدياف اسم صاحبو عن لصاحبو، كينفى يغفر كال النار،
 .  اهلل دين عن اإلعراض كتابو أك أك دينو أك

 : أقسامو: أواًل 
، اكبَتن ا  عن ذلك علون  - تعاذل اهلل -، أك الصاحبة، أك الولد  الكفر االعتقادم: كاعتقاد الشريك هلل -1

 .  ، أك استحبلؿ اغبكم بغَت ما أنزؿ اهللكإباحة الزنا   أك إباحة ما حـر اهلل
  "كال ريب أفن من دل يعتقد كجوب اغبكم دبا أنزؿ اهلل :- رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـ قاؿ

  اع ما أنزؿ اهللمن غَت اتب حيكم بُت الناس دبا يراه ىو عدالن فهو كافر، فمن استحل أف   على رسولو
 ". (28)فهو كافر
 شيخ اإلسبلـ قاؿ ،]ْْاؼبائدة:[چ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ  : قوؿ اهلل كيف

  ."(29) : "أم ىو اؼبستحل للحكم بغَت ما أنزؿ اهلل- رضبو اهلل -ابن تيمية 

 كاسطة يدعوىا أك يتقرب إليها.   الكفر القورل: كيكوف ذلك بأف جيعل بينو كبُت اهلل -2
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﮳  چ  : اهلل قاؿ ﮲  ڻ ڻ ڻ  ڻ  ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ   ھ ھ ھ ھ ے ے       ۓ ۓ

﮶   ﮵      ﮴ ﯁  ﯀  ﮾﮿ ﮽   ﮼  ﮻  ﮹﮺ ﮸     ،  ككذلك سب  اهلل ؛]ٖالزمر:[چ  ﮷     
 ، أك دين اإلسبلـ. - عليهم السبلـ -، أك مبلئكتو  أك رسولو

: "كالسب  ىو الكبلـ الذم يقصد بو االنتقاص - رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـقاؿ 
اختبلؼ اعتقاداهتم سواء كاف جادنا أـ مازحنا، كاالستخفاؼ، كىو ما يفهم منو السب  يف عقوؿ الناس على 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳ   ڳڱ چ   : أـ غَت مستحل، قاؿ مستحبلن 

ٹ ٹ چ : كقاؿ ،]ّٕاؼبائدة:[چ ڻ ۀ ۀ      ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ڍ ڌڌڎچ: كقاؿ ،]ِٕاؼبائدة:[چڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ٹ ٹ ڤ

 .]ٓٔالتوبة:[  چڎڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
م على : "فدؿ- رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـقاؿ   بل ،رناكف أتوا قد أنفسهم عند يكونوا دل أهنن

 على فدؿ إديانو، بعد صاحبو بو يكفر كفر، كرسولو كآياتو باهلل االستهزاء أفن  فبُتن  بكفر، ليس ذلك أفن  ظنوا
 بو كفركنا كفرنا ككاف كفرنا يظنوه دل كلكن ؿبرنـ، أننو عرفوا الذم احملرنـ ىذا ففعلوا ضعيف، إدياف عندىم كاف أننو

م  .(30)السلف" من كاحد غَت قاؿ كىكذا جوازه يعتقدكا دل فإهنن

لقاء اؼبصاحف يف القاذكرات ككبو إالكفر العملي: مثل السجود للصنم، كالقرب، كالشمس، كالقمر، ك  -3
 ۉېۅ ۉ     ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ   چ : قاؿ  ذلك.

ڦڦ ڄ ڄ ڄ      ڦچ  :قاؿ ك  ،]ّٕفصلت:[ چې ې ې    ى  ى     ائ

 .]ِٔ-ِٓالنمل:[     چچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ     ڍ ڍ ڌ ڌ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
 مثل باؼبصحف استخف من أفن  على اؼبسلموف اتفق : "كقد- رضبو اهلل -ابن تيمية  شيخ اإلسبلـقاؿ 

 .(32)"الدـ مباح كافر إننو لو إىانة برجلو يركضو أك (31)اغبش يف يلقيو أف

 ا: مراتبو: خمس مراتب:ثانيً 
بقلبو كال يقر بلسانو، ككذلك اعتقاد    : كيفري اإلنكار كالتنكذيب كاعبحود: كىو أف يعرؼ اهللاألكذل

أيد رسلو، كأعطاىم من الرباىُت كاآليات على صدقهم ما   كذب الرسل. كىو قليل يف الكفار، فإفن اهلل
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ چ  :عن فرعوف كقومو  قوؿ اهلل كدليلو أقاـ بو اغبجة، كأزاؿ بو اؼبعذرة.

 .]ُْالنمل:[چپپ پ پ     ڀ ڀ ڀ
 وكال قابل  العناد كاالستكبار مع التصديق: كبو كفر إبليس، فإننو دل جيحد أمر اهلل: كيفري ةالثاني
ا قابلو بالعناد كاإلباء كاالستكبار، كدليلو قوؿ ا باإلنكار، ہ ہ ہ ہ  ھ ھ چ  : هللكإَّنن

﮲   جاء كمن ىذا كفر من عرؼ صدؽ الرسوؿ، كأننو  .]ّْالبقرة:[چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
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 قوؿ اهلل كدليلو ، كدل ينقذ لو لعناد كإباء كاستكبار، كىو الغالب على كفر أعداء الرسل، من عند اهلل باغبق
 :كقوؿ األمم لرسلهم يف  ،]ْٕاؼبؤمنوف:[چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ   عن فرعوف كقومو
كىو كيفر اليهود ، ]ُٓيس:[   چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄچ  : قولو

 ٺ       ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ     ٻ ٻ ٱ چ  :كذلك، قاؿ 

 .]ٖٗالبقرة:[  چ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ
: كىو كفر اةالثالث كذبو، بل يشك يف أمره، كىذا ال يستمر بلظٌن، فإننو ال جيـز بصدقو كال : كيفري الشكِّ

ما أك  ، فبل يسمعها كال يلتفت إليها،شكو إال إذا ألـز نفسو اإلعراض عن النظر يف آيات صدؽ الرسوؿ صبلة
ا مستلزمة للصدؽ، كال سيما دبجموعها، فإفن داللتها  مع التفاتو إليها، كنظره فيها فإننو ال يبقى معو شك، ألهنن

 على الصدؽ كداللة الشمس على النهار. 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀچ  : قوؿ اهلل كدليلو

 .]ّٔ-ّٓالكهف:[چ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ
    ، كال يصدقو كال يكذبو، كال يواليو  اإلعراض: بأفن ييعرض بسمعو كقلبو عن الرسوؿ: كفري ةالرابع

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ  : قوؿ اهلل كدليلو ،ةيو، كال يصغي إذل ما جاء بو ألبتكال يعاد

 .]ّاألحقاؼ:[چ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
على التكذيب، فهذا النفاؽ األكرب. : كفري الٌنفاًؽ: كىو أف يظهر بلسانو اإلدياف، كينطوم بقلبو ةاػبامس

 .]ّاؼبنافقوف:[چ ڭ ڭ ڭ       ۇ ۇ ۆ   ۆ ۈ   ۈ   ۓ ڭچ  : اهلل كدليلو قوؿ
 يف اػبلود يوجب كال العمل، حيبط كال اؼبلة، من خيرج ال ىو الكفر الذمالفرع الثاني: الكفر األصغر: 

 حكم كىو الواجب، كمالو ينايف بل اإلدياف، أصل ينايف كال مغفرتو، يف  اهلل ربت مشيئة كىو النار،
 الذنوب. الكبائر من

، كال تصلي إذل حدِّ اسميتها يف الكتاب كالس نة كيفرن العملي: كىو الذنوب اليت كردت ت كيسمى الكفرى 
 :  أمثلتو ما يأٌبك الكفر األكرب، 

    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ چ  :قوؿ اهلل  يف كفر النعمة، -1

 .]ُُِالنحل:[چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

        : . كيف قولو(33) ))سباب المسلِم ُفسوٌؽ، وقتاُلو كفر(( : قتاؿ اؼبسلم، يف قوؿ النيب -2
 .(34) ))ال َترجعوا بعدي ُكف ارًا يضرُب بعضكم رقاَب بعض((

 .(35) ((من حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرؾ)) : ، يف قولو اغبلف بغَت اهلل -3
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رًج القاتل من الميرتًكبى الكبَتة مؤمنن   مرتكب الكبَتة: لقد جعل اهلل -4  أخنا كجعلو آمنوا، ذينا، كدل خيي
ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک کک گ  گ گ گ ڳ چ     :فقاؿ  القصاص، لورل

ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ  ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 .ريب ببل الدين، أخوة: كاؼبرادي ىنا .]ُٖٕالبقرة:[چ ھ ے ے ۓ ۓ
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ   ہ چ  : كقاؿ

﮷   ﮴﮵ ﮶ ﮳   ﮲  ﮾  ﮿ ھ ھ   ھ ھے ے ۓ ۓ ﮽      ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸

    ﯁    .]َُ-ٗاغبجرات:[چ ﯀
 : الفرع الثالث: الفرؽ بين الكفر األكبر والكفر األصغر

رجي  األكرب الكفر أفن  -1  األعماؿ، حيبط كال اؼبلة من خيرج ال األصغر كالكيفر األعماؿ، كحيبط اؼبلة، من خيي
 .للوعيد صاحبىها كيعرِّضي  حبسبو، ينقصيها لكن

لند األكرب الكفر أفن  -2 لند ال فإننو النار صاحبو دخل إذا األصغر كالكفر النار، يف صاحبو خيي  كقد فيها؛ خيي
 .أصبلن  النار يدخلو فبل صاحبو، على  اهلل يتوب

 .كاؼباؿ الدـ ييبيحي  ال األصغر كالكفر كاؼباؿ، الدـ ييبيح األكربى  الكفرى  أفن  -3
 كمواالتو ؿببتو للمؤمنُت جيوز فبل اؼبؤمنُت، كبُت صاحبو بُت اػبالصة العداكة ييوجب األكرب الكفر أفن  -4

    بقدر كييواذل حييىب   صاحبو بل مطلقنا، اؼبواالة دينع ال فإننو األصغر الكفر كأما قريب، أقرب كاف كلو
 .العصياف من فيو ما بقدر كييعادل كيبغض اإلدياف، من فيو ما

 اإلسالـ والكفر، وفيو أربعة مطالب:المبحث الثاني: 
  : المسلم في المطلب األوؿ: اإلسالـ أصل

 ؼبا ركل عليو معاجمل األصل ىو ىذا ،اؼبسلم فهو قبلتنا، إذل كصلى التوحيد كلمة شهد إذا اؼبسلم
 واستقبل صالتنا، صلى منقاؿ: ))  النيب عن ، مالك بن أنس عن بسنده صحيحو يف البخارم
 حىت ،(36) ((ذمتو في اهلل تخونوا فال رسولو، وذمة ذمة اهلل لو الذي المسلم فذلك ذبحتنا، وأكل قبلتنا،

 الدين. نواقض من اناقضن  يأٌب
مشكلة التكفَت: "ىا ىنا تسكب العربات كيناح على  اؾبسدن  - رضبو اهلل -يقوؿ اإلماـ الشوكاين 

اإلسبلـ كأىلو دبا جناه التعصب يف الدين على غالب اؼبسلمُت من الًتامي بالكفر ال لسيننة كال لقرآف كال لبياف 
ن الشيطاف الرجيم من تفريق كلمة اؼبسلمُت بل ؼبا غلت مراجل العصبية يف الدين كسبكن  ،كال لربىاف  من اهلل

هم إلزامات بعضهم لبعض دبا ىو شبيو اؽبباء يف اؽبواء كالسراب البقيعة فيا هلل كللمسلمُت من ىذه الفاقرة نى قن لى ف
 .(37)" ما رزلء دبثلها سبيل اؼبؤمنُتاليت ىي من أعظم فواقر الدين كالرزية اليت
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من  كل من يقبل كافالنيب  أفن  بالضركرة اؼبعلـو : "من- اهلل رضبو -رجب اغبنبلي  ابن كيقوؿ اإلماـ
 بن أسامة أنكر على فقد ،امسلمن  كجيعلو بذلك دمو كيعصم فقط الشهادتُت اإلسبلـ يف الدخوؿ يريد جاءه

  يكن عليو. كدل كاشتد نكَته السيف عليو ريًفعى  ؼبا اهلل إال إلو ال قاؿ: ؼبن قتلو - عنهما اهلل رضي - زيد
 . (38) كالزكاة" بالصبلة ييلـز  إنو ٍب اإلسبلـ، يريد جاءه من على ليشًتط

على قاعدة: )من قاؿ  بالشهادتُت بنطقو ذلك كاف سواء ،إقراره دبجرد للمسلم يثبت اإلسبلـ فاسم
 يقـو ما أك ،- عنهما اهلل رضي  -زيد بن أسامة حديث على ذلك دؿ بإسبلمو(؛ كما حيًكمى  هلل أسلمت
من  أيت إف لقيت رجاًل أر : )) قاؿ لرسوؿ اهلل أننو  األسود بن حديث اؼبقداد يف كرد كما مقامو؛

الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها، ثم الذ مني بشجرة، فقاؿ: أسلمت هلل، أأقتلو يا 
: ال تقتلو؛ فقاؿ: يا رسوؿ اهلل إن و قطع إحدى يدي، ثم قاؿ رسوؿ اهلل بعد أف قالها؟ فقاؿ رسوؿ اهلل 

: ال تقتلو، فإف قتلتو فإن و بمنػزلتك قبل أف تقتلو، وإن ك بمنػزلتو ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل  ا قطعهاذلك بعد م
 .(39)((قبل أف يقوؿ كلمتو التي قاؿ

يف  كما إقراره عن التعبَت يف أخطأ قد اؼبعُتن  كاف الشخص كلو عليو داللة أدىن اإلقرار يف أننو يكفي بل
رضي اهلل  -عمر  بن اهلل عبد جذدية فقد ركل البخارم يف صحيحو عنمع بٍت   الوليد بن خالد قصة

 يحسنوا فلم إلى اإلسالـ فدعاىم جذيمة بني إلى  الوليد بن خالد  بعث النبي)) ، قاؿ:- عنهما
 من ا رجل كل إلى ودفع منهم، ويأسر، يقتل خالد فجعل صبأنا، يقولوف: صبأنا، فجعلوا أسلمنا يقولوا أف

 يقتل وال أسيري، أقتل ال أسيره. فقلت: واهلل من رجل كل يقتل أف خالد أمر يوـٌ  كاف إذا حتى أسيره،
 أبرأ إنِّي اللهم يديو، فقاؿ:  النبي فذكرناه. فرفع  النبي على قدمنا أسيره، حتى أصحابي من رجل
 .(40)((مما صنع خالد إليك أبرأ إنِّي مما صنع خالد.. اللهم إليك

 أننو - رضبو اهلل -الزىرم  عن كرد ما مثل اإلقرار؛ ىو اإلسبلـ فن إ السلف من قاؿ من قوؿ معٌت كىذا
 إال أحدمها ال ينفع قريناف كعمل قوؿ كاإلدياف بالعمل، كاإلدياف باإلقرار، اإلسبلـ نقوؿ كنا "قاؿ:

م القركف يف السلف أئمة من كغَته - اهلل رضبو - أضبد اإلماـ عن كرد ما . كمثلو(41)باآلخر" قالوا:  اؼبفضلة أهنن
 .(42)إقرار" كاإلسبلـ كعمل، قوؿ "اإلدياف

 

 :  المطلب الثاني: الكفر طارئ على المسلم، وفيو فرعاف
 : الفرع األوؿ: التكفير حكم شرعي

إفن التكفَت عند أىل السنة كاعبماعة حكم شرعي يستمد قوتو كنفوذه من مرجعية الشريعة اإلسبلمية، 
  على أساس ميزاف الشرع القائم على الكتاب كالسيننة، كفهم سلف األمة؛ ؽبذا فالورعفبل يًتتب حكمو إال

م مرده  النيب أصحاب من كاف الذم  فقو من اهلل آتاىم دبا - أدركوا كما الباب، ىذا خطورة فقهوا أهنن
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 إال يصدر ال الشرعية، األحكاـ كحده، كليس للعباد حق فيو، فهو كسائر  حق هلل التكفَت أفن  - كبصَتة
 .معتربة شرعية أدلة عن

 فيو اػبركج من كحذركا الشريعة، أحكاـ من اغبكم ىذا خطورة بعدىم من األمة علماء سلف فقو كقد
 .كالتشفي كالرأم اؽبول إذل اؼبعتربة الشرع أدلة عن

 الدـ إباحة معناه إذ ،مثبلن  كاغبرية كالرؽ شرعي حكم الكفر: "- رضبو اهلل -الغزارل  حامد أبو يقوؿ
 .(43)"منصوص على بقياس كإما بنص، إما فيدرؾ شرعي، كمدركو النار، يف باػبلود كاغبكم

: "فلهذا كاف أىل العلم كالس نة ال يكفركف من خالفهم، كإف كاف - رضبو اهلل -قاؿ القاضي عياض 
يكفرىم؛ ألفن الكفر حكم شرعي فليس لئلنساف أف يعاقب دبثلو، كمن كذب عليك كزىن  اؼبخالفذلك 

 ، ككذلك التكفَت حق هلل بأىلك ليس لك أف تكذب عليو كتزىن بأىلو، ألفن الكذب كالزنا حراـ غبق اهلل
 فبل يكفر إال من كفره اهلل  كرسولو "(44)اللبس كشف فن إ: "قائبلن  على ىذا - رضبو اهلل - . كيؤكد 
 .(45)"فيو للعقل ؾباؿ كال الشرع، مورده فيو،

اإلجياب كالتحرًن كالثواب كالعقاب كالتكفَت كالتفسيق  إفن ": - رضبو اهلل -تيمية  ابن شيخ اإلسبلـ كيقوؿ
؛  كرسولو  ا على الناس إجياب ما أكجبو اهلل؛ ليس ألحد يف ىذا حكم كإَّنن  كرسولو  ىو إذل اهلل

 . (46)"بو كرسولو  كتصديق ما أخرب اهلل  كرسولو  ما حرمو اهلل كربرًن
 صواب بو ييعلم قد كالعقل الشريعة، صاحب عن متلقى شرعي حكم الكفر": - رضبو اهلل -كيقوؿ 

 يف صوابنا كاف ما كل ليس أننو كما الشرع، يف كفرنا يكوف العقل، يف خطأن  كاف ما كل كليس كخطؤه، القوؿ
 .(47)"معرفتو الشرع يف ذبب العقل،

كوف أمر ما، أم أمر كاف، ليس من األمور العقلية بل ىو من األمور : "- رضبو اهلل -كيقوؿ القرايف 
 .(48)"كذلك سواء كاف ذلك القوؿ إنشاءن أـ إخبارنا  الشرعية، فإذا قاؿ الشارع يف أمرو ما: ىو كفر، فهو

 على الدليل إفن : "كيقوؿ ،"فيو للعقل مدخل ال ؿبض ظبعي التكفَت إفن : "- رضبو اهلل -الوزير  ابن كيقوؿ
 . (49)"قطعينا ظبعينا إال يكوف ال كالفسق الكفر

  نصوصها، كفقو الشريعة علم إذل مرده كاغبياة الدين مسائل من كغَتىا اؼبسألة ىذه يف فالقوؿ كىكذا
 كتنتفي التكفَت شركط حقو يف يثبت اهلل حىت دين من برىاف كال علم ببل اػبوض كلو ذلك يف جيوز كال

 . (50)"موانعو
          بالتشهي إليو ييصار فبل األخرل، التكليفية األحكاـ كسائر شرعي حكم التكفَت فإفن  كىكذا

 بكفر يقاؿ ال فإننو الشرع، يف معترب دليل غَت من كاجب أك حراـ بأننو ما أمر عن يقاؿ ال فكما بالظنوف، كال
 حق يف كأخركية دنيوية أحكاـ من يستتبعو ؼبا كأقبح أخطر اؼبسلمُت تكفَت بل الدليل، ىذا غَت من مسلم
  .(51)اؼبكفنر
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  والتشهير: الفرع الثاني: التكفير
 لؤلكؿ، كالثاين نتيجة خر،لآل سببنا أحدمها يكوف أف إذل تؤكؿ مشًتكة، بقوائم كالتشهَت التكفَت يرتبط

    باغبق، كصدح بالواجب، اهلل، كقياـ دين على غَتة من ناشئنا يكوف ما منها بواعث كالتشهَت كللتكفَت ىذا
األفضل بياف ىذه  فمن كعللو! كؽبذا أمراض القلب بعض كمن اؽبول من أخرل أغراض بسبب يكوفأك 

 األسباب: 
  :: األسباب الصحيحةأكالن 

 ؿباـر إذا انتهكت إال يغضب ال  اهلل رسوؿ كاف فقد ضبيد باعث كذلك : اهلل دين على الغَتة -1
 أضبد الشيخ قاؿ شرعي صحيح، مقتضو  كدبوجب حقو  على كاف إف صاحبو كتشهَت فالتكفَت ،اهلل

 يف إرسالو كتقرر أعمى ككاف القددية اعبامعة اؼبصرية يف حسُت طو : "زبرج- اهلل رضبو -شاكر  ؿبمد
 ىذا كبعد كاؼبعٌت؛ اؼبغزل كردية ىدية كحباه كردينا حسُت استقباالن  السلطاف فاستقبلو أكركبا، إذل بعثة

 العلماء خطبتو كحيضر السلطاف، خطيب حينذاؾ ككاف اعبمعة، اؼبهدم خطبة ؿبمد خطب اؼبوقف
ا السلطاف فمدح اػبطيب كالكرباء، كالوزراء  األعمى جاءه كقد السلطاف عن قاؿ: أف إذل فيو غاذل مدحن

 .(52)خل...إ  بالنيب امعرضن  توذل كما عبس فما
 .خلإ ...الفسوؽ كاسم الكفر كاسم اإلسبلـ اسم من بأىلها البلئقة الشرعية األظباء بياف -2
 كالنصارل، كاليهود، أك جنسنا ؽبب، كأيب كفرعوف، كإبليس اظبنا  أك رسولو  اهلل كفنره من تكفَت -3

 .الغيب علم كمدعي كالكاىن، كالساحر، كصفنا أك كاجملوس،
 األمر كرل لينفذ فيو أك عمل، أك قاؿ فبا يتربأ حىت عليو اغبجة كإقامة اؼبرتد يف  اهلل حكم ربقيق -4

 .اؼبرتد حكم
 !اؼبسلموف ليحذرىم كمثالبهم عوارىم بياف يوجب الدين فإفن  اؼبنافقُت: فضح -5

 الباطلة: : األسباباثانين 
 .فتاؾ قلما ينجو منو أحد كمرض عضاؿ داء كىو اعبهل: -1
األمانة، قولو  األحزاب يف آخر آية يف اإلشارة كإليهما بغَتىم، فكيف العلماء منو ينجو ال فقد اؽبول: -2

:  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې چ

 .]ِٕاألحزاب:[ چ ۇئ  ۇئ
    مع يتوافق مشيننا تأكيبلن  حسنة كانت كلو غَتؾ، كأفعاؿ أقواؿ تأكيل على حيملك فقد الظن: سوء -3

 ؟...الظن سوء من اغباكم حيملو ما
 .كالتقاليد كالعادات كاعبماعات كاألحزاب التعصب لآلراء التعصب: -4
 كالتبديع التكفَت كالتفسيق بنية ىي اليت اػبطَتة، القلوب أمراض من للنفس: كىي كاالنتصار اغبسد -5

 .منَت كتاب كال ىدل كال علم كبغَت حق، بغَت
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 المطلب الثالث: أنواع الكافرين، وفيو فرعاف:
 . ىو الكافر الذم دل يدخل  يف دين اإلسبلـ، كدل يؤمن برسالة النيب ؿبمد األوؿ: الكافر األصلي:الفرع 

الدىريوف، كىم اؼبشركوف من عبدة األصناـ كاألكثاف، كأىل الكتاب من يهود كنصارل، كاجملوس، 
 كغَتىم. ،كالفبلسفة، كالصابئة

 الفرع الثاني: الكافر الطارئ )المرتد(: 
 : اكاصطبلحن  تد لغةن تعريف اؼبر  -1

ۓ ﮲  ﮳  ﮴       ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓچ  :قوؿ اهلل  كمنو : ىو الراجع.اؼبرتد لغةن  - أ

﮶  ﮷  ﮸    .]ُِاؼبائدة:[چ﮵  
 .(53)ا، أك فعبلن ا، أك شكن ا، أك اعتقادن : ىو الذم يكفر بعد إسبلمو نطقن ااؼبرتد اصطبلحن  - ب

 اكاصطبلحن  تعريف الردة لغةن  -2
 .(54)الطريق الذم جاء منو: الرجوع يف الردة لغةن  - أ

 :  االردة اصطبلحن  - ب
 .(55)ىي إجراء كلمة الكفر على اللساف بعد كجود اإلدياف، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن اإلدياف -1
 .(56)ىي كفر اؼبسلم بصريح لفظ يقتضيو أك فعل يتضمنو -2
 .(57)اك اعتقادن ا، أو، سواء قالو استهزاءن، أك عنادن ة، أك قوؿ كفر، أك فعلىي قطع اإلسبلـ بنين  -3

 كالردة العملية، أك القلبية أك القولية نواقضو من ناقض بارتكاب اإلسبلـ عن الرجوع ىي فالردة كىكذا
  .كاعبحود التكذيب حوؿ دبجموعها تدكر اليت الكفر صور من صورة
 :(58)أنواع الردة -3

 ديكن اؼبلة عن الناقل التكفَت كسبب الكفر موجب الردة إذ اإلسبلـ عن كاالرتداد الردة شأف كذلك
 : كشدهتا الردة نوع حبسب نوعُت، يف إصباؽبا
 ىذا ردتو كانت كمن كاؼبسلمُت، لئلسبلـ كال شتم حرب، كال أذل، يتبعها ال الردة ىي اجملردة: الردة -1

 أمر كرل كإال قتلو ،خَتنا كاف كفره عن كعاد تاب فإف يقتل، أف قبل يستتاب أف فيو فالس نة كصفها،
 أحكاـ الفوضى كاالضطراب تعم لئبل الناس آحاد من غَته دكف فقط، كالية لو كمن اؼبسلمُت،

 .اخل..اهلل. لغَت من يذبح أك يصلي ال من كاستتابة اؼبسلمُت، أمور كالة على فيفتات الشريعة
 فيهم فكتبالعراؽ،  أىل من اإلسبلـ عن ارتدكا قومان   مسعود ابن ))أخذ قاؿ: عتبو بن اهلل عبد فعن

 فخلِّ  قبلوا فإف اهلل، إال إلو ال أف اغبق كشهادة دين عليهم أعرض أف إليو: فكتب  عفاف بن عثماف إذل
 .(59)فقتلو(( بعضهم كدل يقبلها فًتكو، بعضهم فقبلها اقتلهم يقبلوا دل كإف عنهم،
 لذات أك ، اهلل لدين ، أكللنيب  كشتم كقتل ككيد أذل يتبعها اليت الردة ىي :اؼبغلظة الردة -2

 للمسلمُت. أك  اهلل
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 ردتو كانت من يعامل معاملة أف يصح كال عليو القدرة بعد توبتو تقبل كال ييستتاب ال كصفو ىذا كاؼبرتد 
 .الس نة عليو دلت ما ىذا ؾبردة

 نفر من عكل فأسلموا واجتووا النبي  على قدـ)) قاؿ: العرنيُت خرب يف أنس بن مالك  فعن
 رعاة فارتدوا فقتلوا فصحوا، ففعلوا وألبانها أبوالها من فيشربوا الصدقة إبل يأتوا أف فأمرىم المدينة
لم  ثم أعينهم وسمل وأرجلهم فقطع أيديهم بهم فأتي آثارىم في  النبي فبعث اإلبل واستاقوا اإلبل،
 .(60)((ماتوا حتى يُمهلوا

 كبُت يتوب، أف إال فيقتل اجملردة الردة بُت اؼبرتد يف : "كيفرؽ- رضبو اهلل -تيمية  ابن شيخ اإلسبلـ قاؿ
 .(61)استتابو" ببل اؼبغلظة فيقتل الردة

 أف الراجح تقبل توبتو؟ فهل اغبق، إذل كالرجوع للتوبة اـبتارن  نفسو كسلنم عليو القدرة قبل تاب لو كلكن
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ  اؼبائدة: سورة من اغبرابة كلرسولو يف آية هلل احملاربُت يف  لقولو تقبل توبتو

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

 .]ّّاؼبائدة:[ چ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ک  گگ  گ 
 : المطلب الرابع: التكفير بالمعصية

 ذلك من كالرباءةكالذنب،  باؼبعصية اؼبسلم تكفَت عدـ - اهلل رضبهم - الصاحل السلف عليو أصبع ما إفن 
 عمل كعليو الصحيحة، كالس نة من الكتاب، األدلة قواطع عليو دلت الذم اؼبسلمُت مذىب ىذا الرباءة، أشد

  كخلفنا. اسلفن  اؼبسلمُت
 رجل: ىل فسألو أشهر ستة دبكة اهلل عبد بن جابر مع قاؿ: ))جاكرت  سفياف بن حرب أيب فعن

 .(62)قاؿ: ال(( ،امشركن  تسموف قاؿ: فهل اهلل معاذ فقاؿ: ،اكافرن  القبلة أىل من اأحدن  تسموف كنتم
 فيو أخطأ خبطأ كال فعلو بذنب اؼبسلم تكفَت جيوز كال: "- رضبو اهلل -تيمية  اإلسبلـ ابن شيخ قاؿ
 .(63)القبلة" أىل فيها اليت تنازع كاؼبسائل

 ثبت الذنب فإننو دبجرد يكفر "ال :؟ ال أـ باؼبعصية العبد يكفر ىل سئل: ما بعد - اهلل رضبو - كقاؿ
 اكفارن  كانوا كلو جيلد، كالقاذؼ جيلد، كالشارب جيلد، احملصن غَت الزاين أفن  السلف كإصباع كالس نة بالكتاب

 .(64)قتلهم" كلوجب مرتدين لكانوا
 .(65)استحبللو ؼبا جٌت" مع إال مؤمننا باؼبعاصي نكفر : "كال- رضبو اهلل -حكمي  حافظ الشيخ كقاؿ

      الشرعية النصوص يف الوارد العاـ التكفَت أف أم اؼبعُتن  كفر الشخص دائمنا يستلـز ال العاـ فالكفر
ا ضبلو ال يصح  فيهم التكفَت كجود موانع الحتماؿ الكفر ذلك يف كقع قد فبن بأعياهنم األشخاص على دائمن

 .اؼبكفنر اؼبعُتن  ذلكم الشخص يف الشركط اجتماع كبعدـ لوازمو، كانتقاء
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                 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  چ  : قولو متأكلُت اػبمر يشربوف الذين إذل القـو فانظر

 .]ّٗاؼبائدة:[ چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ    ںڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   
 بأف  بن اػبطاب عمر اؼبؤمنُت أمَت رأسهم كعلى  الصحابة عليهم فحكم اػبمر فاستحلوا

م ذلك كسبب أعناقهم، يتوبوا ضربت دل كإف اػبمر، لشرهبم شبانُت جلدكا تابوا فإف يستتابوا،  متأكلوف، أهنن
 .اؼبعيُتن  تكفَت الشخص موانع من مانع كالتأكيل

 األعياف لتكفَت الذاىبُت بُت النزاع سبب دقيق" يف "ملحظ - رضبو اهلل -تيمية  اإلسبلـ ابن كلشيخ ىذا
 الكفر ببعض أحكاـ إغباؽ توجب أدلةن  جيد النصوص يف اؼبتأمل "أفن  ذلك: يقوؿ كبياف إذ عنو، كبُت الكافرين

 ظاىرىا اليت األفعاؿ أك ىذه اؼبقاالت تقلدكا الذين األعياف بعض أفن  قبد اؼبقابل كيف اؼبقاالت، أك الطوائف
 يبعد ما األسباب، من ذلك غَت أك الظن سوء أك أك اؽبول اعبهل أك اغباؿ كصبلحاإلدياف،  من بو قاـ الكفر

 كمن ذاؾ، أك الشخص ىذا ككاقع التكفَت يف العاـ الدليل الدليبلف، فيتعارض عندىا ،كافرنا يكوف أف ديتنع أك
 كل ىول من كذبرد كعلم تدقيق كبَت إذل متعارضة فيها األدلة، أكيد اؼبسألة كربتاج اػبلط كالتنازع، حيصل ىنا

 .(66)اهلل من نور كبعده ذلك . كقبل.ككرع.
 : المبحث الثالث: التكفير المطلق والمعي ن والفرؽ بينهما، وفيو أربعة مطالب

 األفهاـ هبا لئبل تزؿ الصحيح الفهم كفهمها فيها التأين جيب التكفَت، أصوؿ من عظيم أصل اؼبسألة ىذه
 كقد ،اؼبعُتن  كالتكفَت اؼبطلق التكفَتبُت  للفرؽ يفطنوا دل التكفَت يف كاػبائضُت التكفَتيُت من ككثَت كالعقوؿ،

، أك الشخص تكفَت القائل كبُت اؼبطلق تكفَت بُت احملققوف العلماء فرؽ  اهلل فتح من عظيم فرؽه  كىو اؼبعُتن
 خطأ يف الوقوع من كسلم اؼبسألة، لو اتضحت اؼبسألة ىذه العلم يف أىل كبلـ سرب ٍب األدلة، يف كتأمل عليو

 .اهلل بإذف كاػبلط اجملازفة
كلعن  العاـ اللعن بُت ؼبا فرؽ  ؿبمد اهلل نيب ىدم من يستنبط ما الشرعية األدلة من جاء كفبا
، الشخص  اظبو ككاف  النيب عهد على كاف أفن رجبلن   اؼبؤمنُت أمَت عمر عن البخارم ركاه ما اؼبعُتن
 فأمر ،يومنا بو فأٌب الشراب، يف جلده قد  النيب ككاف ، النيب يضحك ككاف ،ضبارنا يلقب ككاف عبداهلل،
: اللهم من رجل فقاؿ جبلده،  علمت اهلل ما فو تلعنو، ال)) : النيب فقاؿ بو، يؤتى ما أكثر ما العنو، القـو

 .(67)((ورسولو اهلل يحب أن و إال
 لكونو حيب الشرب، على إصراره مع لعنو عن : "فنهى- اهلل رضبو - تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ كؽبذا

، الذم لعن يستلـز ال اؼبطلق لعن كلكن... عشرة اػبمر يف لعن أننو مع كرسولو اهلل  غبوؽ دينع ما بو قاـ اؼبعُتن
 بثبوت مشركطنا كالس نة الكتاب يف اؼبطلق كاف الوعيد كؽبذا اؼبطلق، كالوعيد اؼبطلق التكفَت ككذلك بو، اللعنة

 .(68)موانع" كانتفاء شركط،
 من - رضبو اهلل -أضبد  اإلماـ موقف كإليك حيتذل كمنهجنا ييهتدل، مثاالن  الصاحل السلف ىدم كاف

 البدعة، ىذه إذل كدعوا أجلو العلماء من كامتحنوا القرآف خبلق القوؿ على الناس ضبلوا الذين كاػببلفة اعبهمية
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ا كفر أننو - اهلل رضبو  -عنو ييعرؼ كفر، دل القوؿ ىذا بأفن  فتواه كمع  تكفَت عدـ عنو نقل بل بعينو، أحدن
 ؼببعوث قولو عنو فنقل إياه! كـبالفتو اغبق على صربه أجل من كعذبو كسجنو البدعة ىذه تقلد الذم اػبليفة
 صبلة عن زبلفي عن آلسف كإينن  كاألثر، كاؼبكره كاؼبنشط كاليسر، العسر يف طاعتو إليو "أرل اؼبعتصم اػبليفة

 .(69)اعبماعة"
 اغبق، عن الناس كصدىم افتتاف يف كتسبب كسجنو بضربو آذاه: فبن كغَته للخليفة دعا ذلك فوؽ كأيضنا

 كانوا لو إذ ؛ىو "كفر" الذم خبلق القرآف القوؿ إذل كالدعاء الظلم من بو فعلوه فبا كحلنلهم ؽبم كاستغفر
 كإصباع رسولو كسنة  اهلل كتاب بنص ال جيوز للكفار االستغفار فإفن  ؽبم؟! االستغفار جيز دل مرتدين

 .اؼبسلمُت فتأمل!
أمثاؿ  التصريح تكفَت كثَتة كجوه من عنو نقل قد - اهلل رضبو - أضبد بن حنبل اإلماـ فإفن  كذلك

 القرآف من  رسوؿ اهلل بو جاء ما مناقضة يف قوؽبم: صريح ! ألفن  الرضبن لصفات اؼبعطلة كىم: اعبهمية""
 أكدل عنو ينقل دل - اهلل رضبو -أننو  إال العمومات، ىذه اؼبعتربين الس نة علماء من كغَته ىو أطلق كالس نة،
 أعياهنم. عنو تكفَت يشتهر

 

 منو كمن كاألعماؿ األقواؿ الدقيقة: "كىذه اعبزئية ىذه يف - رضبو اهلل -تيمية  ابن يقوؿ شيخ اإلسبلـ 
م يف صرحية األئمة من غَته   اهلل كأفن  ـبلوؽ، القرآف: يقولوف كانوا الذين اعبهمية من اؼبعينُت يكفركا دل أهنن

 معينُت، قومنا بو كفر أننو على يدؿ ما - رضبو اهلل - اإلماـ أضبد بن حنبل عن نقل كقد اآلخرة. يف يرل ال
 فلقياـ بعينو كفر من التفصيل، فيقاؿ: على األمر حيمل أك نظر ففيو ركايتاف اؼبسألة يف عنو يذكر أف فأما

 مع ىذا حقو، يف ذلك فبلنتفاء بعينة يكفر دل كمن موانعو، كانتفت التكفَت شركط فيو كجدت أنو على الدليل
" سبيل على بالتكفَت قولو إطبلؽ  .(70)العمـو

 

 يف يف األدلة نظرو  كقوة استدالؿ كحسن الدين يف كرسوخ علمو  من  اهلل آتاىم ؼبا إال ىذا كاف كما
 يـو ذاؾ أك اؼبكفر ىذا أف يأٌب من كخشيةن  للدـ، استحبلؿ من ذلك بآثار كلعلمهم ،كالس نة الكتاب الوحيُت،

 رب يا يقوؿ: ٍب الصدكر، زبفي كما خائنة األعُت يعلم من الراضبُت كأرحم ُتماغباك أحكم يدم بُت القيامة
 فسقٍت؟ أك بدعنٍت دل أك عرضي؟ استحل فيما أك قتلي؟ أك استحل قتلٍت؟ فيما أكيقوؿ كفرين؟ فيما ىذا سل

 اإلماـ يعٍت - اهلل رضبو - اؼبؤلف ذكر مسألة اللعن: "ؼبا يف - اهلل رضبو - عثيمُت ابن الشيخ كيقوؿ
، لعن ربرًن الصاغبُت( )رياض كتابو يف - النوكم  اكافرن  كاف كلو معيننا خصناش أف تلعن جيوز ال كأننو اؼبعُتن
ا كاف إف إذل اإلسبلـ فيعود يهديو أف  اهلل فلعل تدرم ال ألننك ،حينا ماداـ  كافرنا كاف إف يسلم أك ،مرتدن
 كاف إذا العمـو سبيل على اؼبعاصي أصحاب تلعن أف فيجوز العاـ، اؼبعُتن كبُت بُت فرقنا ىناؾ ألفن ... اأصلين 
 منو. كأشد أعظم بل ىذا، مثل اؼبعيننُت على الكفر إطبلؽ أفن  شك . كال(71)بعينو" خيص شخصنا ال ذلك
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 : وفيو فرعاف ،المطلب األوؿ: تعريف التكفير المطلق والمقي د
ىو اغبكم بالكفر على القوؿ، أك الفعل، أك االعتقاد الذم ينايف أصل  الفرع األوؿ: التكفير المطلق:

 .(72)اإلسبلـ كيناقضو، كعلى فاعلو على سبيل اإلطبلؽ بدكف ربديد أحد بعينو
ىو اغبكم على اؼبعُتن بالكفر، إلتيانو بأمر يناقض اإلسبلـ بعد استيفاء شركط  التكفير المقي د:الفرع الثاني: 

 .(73)التكفَت فيو كانتفاء موانعو
كم حبقيقتها عند قاؿ صباعة من العلماء: " قد نطلق الكلمة على الشيء لنوع من التمثيل، كال حيي

 .(74)التفصيل"
 : والجماعة، وفيو أربعة فروع السُّنة أىل عند نالمعي   تكفير المطلب الثاني: شروط
  : الفرع األوؿ: التكليف

 .(75)أمره دبا يشق عليو :أم ،ا: مصدر  كلف، يقاؿ: كلفو تكليفن ةن التكليف لغ
 .(76)اؼبتعلق بأفعاؿ اؼبكلفُت باالقتضاء أك التخيَت أك الوضع  : خطاب اهللاالتكليف اصطبلحن 

    ، (77)يف أحكاـ الشريعة فبا بسطو العلماء الفقهاء يف كتب الفركع الفقهيةحد  التكليف الديٍت إفن 
، يتناكؿ صبيع األحكاـ (78)ؽبيةوؿ يف مباحث التكليف كالعوارض اإلكما قرره األصوليوف يف كتب األص

 : دكر على أمرين مها أصبل التكليفتكحدكد التكليف  ،ةخر آالتكليفية كالعقوبات كاعبزاءات عليها دنيا ك 
 :  العقل -1

  ، فهو معقوؿ عاقل، كأصل معناه اؼبنع. كقد أطلق على معافو : مصدر عقل يعقل، عقبلن العقل لغةن  - أ
كثَتة منها: اغبجر، كالنهي، كالدينة؛ ألفن القاتل يسوؽ اإلبل إذل فناء اؼبقتوؿ ٍب يعقلها ىناؾ. 

چ ى ى ائ ائ ەئچ  :قاؿ  كيطلق على اؼبلجأ كاغبصن، كيوصف بو القلب،

 .(79)]ْٔاغبج:[
 :االعقل اصطبلحن  - ب
العقل: ىو الغريزة اليت يف اإلنساف اليت يعلم هبا كدييز كيقصد اؼبنافع دكف اؼبضار -1

(80)
 . 

العقل: ىو الغريزة اليت سبيز اإلنساف عن البهائم، كىي اإلدراؾ كالتمييز، كىذه مناط التكليف  -2
الشرعي

(81).  
عليها، كىذا خيرج اعبنوف كاإلغماء  األفعالو كأقوالو كؿباسبن  ا مدركن أف يكوف اؼبكلف عاقبلن كمقصده ىنا 

تبلفات يف حقوؽ اػبلق، كاألمراض النفسية اليت ؽبا حكم دكف اإل تعبديةكالسفو كالسكر يف بعض اعبوانب ال
كل ىذا ملحق باعبنوف   ،خلإ اعبنوف كالوسواس القهرم كحاالت االكتئاب اؼبتقدمة كانفصاـ الشخصية...

 صاحبها.  حبسب حاؿ
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ڀڀ ڀ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   پ ڀ چ   :كاألصل يف ىذا قولو 

  .]ٗٓالنور:[چ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ
القلم عن ثالثة، عن المجنوف المغلوب على عقلو حتى يفيق، وعن النائم  عَ فِ رُ )) : كقوؿ النيب

 .(82)((حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم

 : البلوغ -2
كتبلغ  ،اكبلغو تبليغن  ،اكأبلغو ىو إببلغن  ،ا كصل كانتهىكببلغن  ،ابلوغن بلغ الشيء يبلغ : البلوغ لغةن  - أ

بالشيء كصل إذل مراده
(83)

، أم: احتلم؛ كأنو بلغ كقت لبلوغ: الوصوؿ، بلغ الغبلـ بلوغناا .
الكتاب عليو كالتكليف

(84)
. 

 فيصَت بو أىبلن من عبلمات البلوغ؛ : انتهاء سن الصغر يف اإلنساف باحتبلـ، ككبوه ابلحن البلوغ اصط - ب
للتكاليف الشرعية كالصبلة، كالصـو

(85)
. 
 :  كعبلماتو يف الذكور ثبلثة، كتزيد اإلناث بعبلمة رابعة

 إنزاؿ اؼبٍت شهوة بلذة للذكر كاألنثى. - أ
 إنبات شعر العانة للذكر كاألنثى. - ب
 بلوغ طبس عشرة سنة للذكر كاألنثى، كىو اغبد األعلى للبلوغ. - ج
 . أك اغبمل ض عليهاكتزيد اؼبرأة بنزكؿ اغبي - د

 فيؤاخذ فيما كقع فيو من تكفَت. ا عاقبلن أم: بالغن  ،كعليو فبل بد من شرائط التكفَت للميعُتن أف يكوف مكلفنا
كال سيما أركاف الدين  ،كىذا اغبكم اؼبتعلق بالتكليف يف البلوغ كالعقل تدكر عليو أحكاـ الشريعة 

ا حيكم كإَّنن  ،اأك ؾبنوف دل يعقل فبل نكفر عينن  كأصوؿ اإلدياف. فمن كقع يف الكفر األكرب كىو صغَت دل يبلغ
 ، كىو ييعذر دبا يتأدب مثلو!ؼ لوًت قاؼبو كفر أكرب دكف على تصرفو بأنن 

  : الفرع الثاني: العلم
 علمت يقاؿ: معركفة، كىي العبلمة ذلك: كمن غَته، عن بو بالشيء يتميز أثر على يدؿ :العلم لغةن  -1

 بو: اؼبعرفة، كيراد كيطلق اعبهل، نقيض كالعلم: أعبلـ، كاعبمع: الراية، كالعىلىمى: الشيء عبلمة، اعلمن 
بالطريق اؼبنصوب فهو كالعىلىم ،الناس جهلو قد ما إذل العادل هبا يهدم عبلمة ألننو ،اعلمن  كظبي

(86)
. 

 :االعلم اصطبلحن  -2
الشيء  على اغبكم كالثاين: الشيء، ذات إدراؾ أحدمها: ،ضرباف كذلك الشيء حبقيقتو، ىو إدراؾ - أ

عنو منفي ىو شيء نفي أك لو، موجود ىو شيء بوجود
(87)

. 
علم كتبينو فقد اشيئن  استيقن من ككل   كتبينتو، استيقنتو ما ىو - ب

(88)
. 
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العقل يف الشيء صورة كحصوؿاغبكماء:  كقاؿ للواقع، اؼبطابق اعباـز االعتقاد ىو - ج
(89)

. 
  الكفر يف اإلنساف الواقع يكوف كيقصد ىنا أف

ن
د بو اؼبعرفة اؼبرا .مانع عذر فاعبهل جباىل! ليس اعاؼب

من العلم  رب كىو عادل بو، غَت جاىل أم خاؿو ، فيصدر عنو الكفر األكا أك اعتقادن  أك فعبلن بالكفر األكرب قوالن 
كيستطيع العمل بو. ككسيلة ىذا العلم ىو قياـ اغبجة اليت   بو، كذلك بأف يتمكن من العلم بدين اهلل

ڭ ۇ ۇ ۆ چ : قاؿ ،كبإنزاؿ الكتب - عليهم الصبلة كالسبلـ -ببعثة الرسل   أقامها اهلل

قوؿ ك  .]ُٓاإلسراء:[چ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ىائ ائ ەئ   ەئۆۈ ۈ ٴۇ 
والذي نفس محمٍد بيده، ال يسمع بي أحٌد من ىذه األمة يهودي، وال نصراني، ثم يموت )) : النيب

 .(90)((ولم يؤمن بالذي أرسلُت بو، إال كاف من أصحاب النار
عن  الك مٍت أينِّ من أعظم الناس هنين : "كمن جالسٍت يعلم ذ- رضبو اهلل - قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

اليت من خالفها   ،و قد قامت عليو اغبجة الرساليةأف ينسب معُت إذل تكفَت كتفسيق كمعصية إال إذا عيلم أنن 
  .(91)أخرل" اا أخرل كعاصين ا تارة كفاسقن كاف كافرن 

    عهد باإلسبلـ اف غَت مستعد للعلم لكونو حديث ، أما من ك كقياـ اغبجة، بالعلم دبا أنزلو اهلل 
   ،عجمتو يف عدـ فهمو األمر الشرعيكاف بعيد عن أسباب العلم كالبوادم كؾباىل الغابات أك أك نشأتو دب

فكلها قوادح يف ىذا العلم، كبالتارل قوادح يف ربقيق ىذا الشرط، كيعرؼ ذلك العلماء  ،أك أشباىو ذلك
  نُت.على اؼبعين  ام ربقيق كصف الكفر، كإنزالو حكمن كالقضاة الشرعيوف اؼبناط هب

  : الفرع الثالث: االختيار
ألف كل أحد دييل إليو  ؛: مشتق من اػبَت، كأصلو العطف كاؼبيل، فاػبَت خبلؼ الشراالختيار لغةن 

كيعطف على صاحبو
(92)

، كخَتة: فضلو على غَتها؛ كخار الرجل على صاحبو خَتن 
(93)

. 
: ىو ترجيح الشيء كزبصيصو كتقدديو على غَتهااالختيار اصطبلحن 

(94)
. 

 يكوف بالقوؿ فاإلكراه ،اإلكراه مانع خيرج كىذا، بإرادتو ـبتارنا الكفر يف يقع اإلنساف كاالختيار ىو أف
كغَته على قوؿ ،  اكما أكره اؼبشركوف عمارن بالقلب فليس إليو سبيل اؼبكره،   اإلكراه دكف بالفعل كيكوف

چ ڇ ڇ ڇ چ : قاؿ ، اهلل أك الذبح لغَت  الكفر، كيكوف اإلكراه بالفعل كالسجود لغَت اهلل

ک ک ک گ  ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک

  .]َُٔالنحل:[چ گ گ
 : (95)اؼبذاىب فيها ثبلثة، كىي إصباالن  كأشهر ،كموضوع االختيار لو عبلقة دبسألة القضاء كالقدر

 - نس ـبتار ألفعالوالعبد اؼبكلف من اعبن كاإل ة كاعبماعة على أفن نن فمذىب السلف الصاحل: أىل السي  -1
ا رغنبتو الشريعة باػبَت كحثنتو عليو، كحذنرتو من غَت ؾببور عليها، كإَّنن  ،-يشمل القوؿ كاالعتقاد كالفعل 

 الشر كشيننتو لو، دكف إجبار يقع عليو يف صبيع أعمالو. 
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م غَت ـبتارين ؽبا البتة، بل ىم كالريشة يف مهب العباد ؾببوركف على أعماؽب كمذىب اعبهمية اعبربية: أفن  -2
الرياح، ككاؼبيت بُت يدم مغسلو يقلبو كيفما شاء. كقريب من ىذا مذىب األشاعرة القائلُت ببدعة 

 الكسب، على ما عرؼ يف موضعو.
     دةن عليها ال إرا  العباد ىم اػبالقوف أفعاؽبم بقدرهتم، كال قدرة هلل كمذىب اؼبعتزلة القدرية: أفن  -3

هبا كال كتابة ؽبا يف التقدير السابق يف اللوح   كال علم هلل -صبهورىم  - ا عند عامتهمكال خلقن 
 احملفوظ عند غبلهتم.

 الفرع الرابع: القصد:
منها: إتياف الشيء )التوجو إليو(؛ كاعتماده؛ كأمنوي؛ كإرادتو؛ كاستقامة  ،: معانيو عدةالقصد لغةن  -1

الطريق
(96)

 . 
العـز اؼبتجو كبو إنشاء فعل ا:اصطبلحن القصد  -2

(97)
. 

 أك عقيدةن  أك فعبلن أف يريد قوالن بفالقصد على ذلك نوع من اإلرادة تبلغ يف قوتو درجة االعتزاـ اعباـز 
 ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ ہ چ  : لقولوؽبا يف قلبو أك قولو أك فعلو.  اا ؽبا بنية كعـز متعمدن مريدن 

لذاتو يف إيقاع  اكىذا الشرط باعتبار القصد مرادن . ]ٓاألحزاب: [چ  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے
قد قصده كتعمنده،  -ا  أك اعتقادن  أك فعبلن ؼ للكفر األكرب قوالن ًت فاؼبق .عيننُتالتكفَت كأحكامو كلوازمو على اؼب

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ  چچ  : قاؿ ،غَت متصف حباؿو ضد ذلك من اػبطأ أك التأكيل أك كبومها

 چک ک ک گ گ گ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک

 .]َُٔالنحل:[
كلو عذاب   من بعد إديانو فعليو غضب من اهلل  فيها أفن من كفر باهلل  ىذه اآلية بُتن اهلل

كيشمل  - اا كقاصدن جادن   من كفر باهلل -و استحب اغبياة الدنيا على اآلخرة، كيشمل ذلك: ألنن  ؛عظيم
ا مكرىن   كال يشمل من كفر باهلل اخائضن   ، كيشمل من كفر باهللاا أك ساخرن  أك العبن كفر باهلل ىازالن من  

ف قلبو باإلدياف؛ كبُتن أطمأا ك ؼ الكفر مكرىن ًت قادل يستثًن من الكفر إال من   اهلل ألفن  ؛ف قلبو بالكفرأطمأك 
و مستحبه للحياة الدنيا على اآلخرة؛ فمن كفر ألنن  ؛اكافرن و يكوف  ما عدا ىذا الصنف من الناس فإنن  أفن  اهلل 
لدنيا على اآلخرة؛ فقد استحب اغبياة ا فقد استحب اغبياة الدنيا على اآلخرة؛ كمن كفر ىازالن  اقاصدن   باهلل

ف قلبو بالكفر فقد استحب أطمأا ك لى اآلخرة؛ كمن كفر ميكرىن فقد استحب اغبياة الدنيا ع اكمن كفر خائضن 
 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ :ياة الدنيا على اآلخرة؛ قاؿ اغب

 .]َُٕالنحل:[چ ڻ
 - رضي اهلل عنهما -كعن أيب عبيدة بن ؿبمد بن عمار بن ياسر، قاؿ أخذ اؼبشركوف عمار بن ياسر 

     كيف تجد قلبك؟ : ))فقاؿ  ، و فقاربوه يف بعض ما أرادكا بو، فشكا ذلك إذل رسوؿ اهللنيعذبو 
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كؽبذا اتفق العلماء على أف اؼبكره على  .(98)((دعُ باإليماف، قاؿ رسوؿ اهلل: فإف عادوا فػَ  اعمار: مطمئنً  قاؿ
يأىب   كيقوؿ ابن كثَت يف تفسَته: "كجيوز لو أف يأىب كما كاف ببلؿ ،ر جيوز لو أف يوارل إبقاء ؼبهجتوالكف

كىذه حالة العزدية  .(99)أفضى إذل قتلو"كاألفضل كاألكذل أف يثبت اؼبسلم على دينو، كلو  عليهم ذلك،
 كاألفضل كاألكذل حاؿ الرخصة كاؼبندكحة كاعبواز. كاهلل أعلم.

 : والجماعة السُّنة أىل عند نالمعي   المطلب الثالث: موانع تكفير
 : األوؿ: عدـ التكليف الفرع

القلم عن  عَ فِ رُ )) :غَت اؼبكلف؛ كالصيب كاجملنوف إذا كقع يف الكفر، ال يقع عليو الكفر؛ كذلك لقولو 
ثالثة، عن المجنوف المغلوب على عقلو حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى 

 .(100)((يحتلم
اجملنوف إذا ارتد يف حاؿ جنونو أنو مسلم على ما كاف قبل  : "كأصبعوا أفن -رضبو اهلل  - قاؿ ابن اؼبنذر

 .(101)ذلك"
     الردة ال تصح إال من عاقل فأما من ال عقل لو كالطفل الذم  : "إفن -رضبو اهلل  - كقاؿ ابن قدامة

حكم ال عقل لو كاجملنوف، كمن زاؿ عقلو بإغماء أك نـو أك مرض أك شرب دكاء يباح شربو؛ فبل تصح ردتو كال 
 .(102)اإلصباع"ؼ... ٍب نقل كبلـ ابن اؼبنذر يف بكبلمو بغَت خبل

 .(103)فبل يقتل يف جنونو" نن : "فبل تصح ردة صيب كال ؾبنوف، كمن ارتد ٍب جي -رضبو اهلل  -كقاؿ النوكم 
 ، كعدمو مانع منو.اؼبعُتن  الشخص التكليف شرط يف تكفَت كهبذا يتبُت أفن 

 الفرع الثاني: الجهل.
ذباىل أرل من نفسو ذلك كليس علم، كقد جهل من باب فهم كسلم، ك اعبهل ضد ال: لغةن اعبهل  -1

 . (104)بو
 .(105): ىو خلو النفس من العلم باعتقاد الشيء خببلؼ ما ىو عليوااعبهل اصطبلحن  -2

 : كاعبهل نوعاف
 .(106)اعبهل البسيط: عدـ العلم كاإلدراؾ بالكلية دبعرفة الشيء - أ

هة أك تقليد، فليس الثبات إذل شب اَت مطابق للواقع سواء كاف مستندن اعبهل اؼبركب: اعتقاد جاـز غ - ب
 . و جاىل بوكجهلو بأنن  ،جهل اؼبدرؾ دبا يف الواقع ،ألنو تركب من جهلُت ا. كظبي مركبن (107)فيو امعتربن 
 كألجل إقامة اغبجة ،كفر ـبرج من اؼبلة  أك عمبلن  ،ا أك اعتقادن ما كقع منو، قوالن  جيهل اإلنساف أفٍ  كاؼبراد بو

 .]ُٓاإلسراء:[  چائ ەئ ەئى ى ائچالرسل عليهم الصبلة كالسبلـ:  بالعلم بعث اهلل عليو
عن حذيفة بن اليماف أما السنة النبوية فقد جاءت أحاديث كثَتة تدؿ على أفن اعبهل مانع من التكفَت، ف

 قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ،(( :حتى ال يدرى ما صياـ،  (109)كما يدرس َوْشُي الثوب  (108)يدرس اإلسالـ
في ليلة فال يبقى في األرض منو  على كتاب اهلل  (110)وال صالة، وال نسك، وال صدقة، ولُيسرى
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آية، وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولوف: أدركنا آباءنا على ىذه الكلمة ال إلو إال 
: ما تغني عنهم ال إلو إال اهلل، وىم ال يدروف ما صالة، وال صياـ،  صلةاهلل فنحن نقولها، فقاؿ لو 

، كل ذلك يعرض عنو حذيفة، ثم أقبل عليو اعادىا عليو الصالة والسالـ ثالثً وال نسك، وال صدقة، فأ
إال  قبوا من النار كدل يعرفوا من اإلسبلـ فهؤالء .(111)((اؿ: يا صلة تنجيهم من النار ثالثً في الثالثة، فقا

أف اعبهل ىو عذرىم اؼبانع من  على الشهادة، ؼبا جهلوا ما سواىا من شعائر الدين كأركانو، كىذا يدؿ
 تكفَتىم. 

فمن جيهل ىذه األحكاـ كمن ىو منقطع يف مكاف ليس لديو أسباب التعلم؛ كمن نشأ يف بادية بعيدة 
ا من كيسمع خطبهم، ٍب جيهل شيئأك كاف حديث عهد بكفر، أما من عاش بُت اؼبسلمُت، حيضر صلواهتم 

 .منو بالضركرة فبل يعذر جبهلو، ألنو متسبب يف كجود جهلو كعدـ إزالتو اا معلومن أصوؿ الدين أك أمرن 
كاف رجل يسرؼ على نفسو فلما حضره الموت، قاؿ لبنيو: ، قاؿ: ))عن النيب  عن أيب ىريرة ك 

يح، فو اهلل لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبو إذا أنا متُّ فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الر 
األرض، فقاؿ: اجمعي ما فيك منو، ففعلت، فإذا ىو قائم،   أحدا، فلما مات فعل بو ذلك؛ فأمر اهلل

 . فهذا رجل جهل كماؿ قدرة اهلل(112)((فقاؿ ما حملك على ما صنعت؟ قاؿ: يا رب خشيتك فغفر لو
اهلل و إذا أحرؽ كنثر رماده يف الرب كالبحر فإفن يف بعثو بعد موتو فظن أنن  ،ػ كعند بعض العلماء جهل القدرة 
  الشك يف قدرة اهلل ال يقدر على صبعو، كال شك أفن كغفر  لشك يف البعث كفر، قد فعلو جاىبلن ، كا

 اهلل لو.
 :يف احقن  د  العذر باعبهل يػيعى  علم أفن يىذا كجيب أف  

من عاش بُت اؼبسلمُت، حيضر صلواهتم كيسمع خطبهم، ٍب جيهل من كاف حديث عهد بكفر، أما  -1
منو بالضركرة فبل يعذر جبهلو، ألنو متسبب يف كجود جهلو كعدـ  اا معلومن من أصوؿ الدين أك أمرن  اشيئن 

 إزالتو. كمدار اغبكم على ىذا كأمثالو معرفة كل حباؿ عينو.
 ـ كمىن نشأ يف بادية بعيدة.من كاف يف ؿبلٍّ أك حاؿو ىو مظنة أف جيهل ىذه األحكا -2

القاعدة الشرعية دلت على أف كل جهل ديكن اؼبكلف فن إ: "- رضبو اهلل – القرايف يقوؿ الصدديف ىذا ك 
    ،رفعو ال يكوف حجة للجاىل السيما مع طوؿ الزماف كاستمرار األياـ فإفن الذم ال ييعلم اليـو ييعلم يف غدو 

 ػ(113)"اىذا العلم فساده فبل يكوف عذرن ى كال يلـز من تأخَت ما يتوقف عل
 العذر باعبهل اؼبعترب عند أىل العلم ما دل يلحقو تقصَت من اعباىل أك تفريط.

: "جاىل اغبكم ىل ىو معذكره أـ ال؟"، ٍب قاؿ: "فإذا قلنا ييعذر - رضبو اهلل -البعلي ابن اللحاـ كقاؿ 
 .(114)"اإذا قصر أك فرنط فبل يعذر جزمن  أما ،فإَّنا ؿبلو إذا دل ييقصِّر كييفرِّط يف تعلم اغبكم
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ؼبن كاف عنده أصل اإلدياف لكن خفيت عليو بعض اؼبسائل اليت قد زبفى أك تيشكل  ااعبهل مانعن  د  فيػيعى 
. كعليو فليس كل جهل ييدنعى ييصدؽ! كإَّنا دكر العلماء الئقة هبذا اعباىل أىل العلم على مثلو، فبا حيددىا

 الصحيح يف اعتباره كربققو؟!كالقضاة النظر 
 الفرع الثالث: الخطأ والتأويل. 

 : اػبطأ:أكالن 
فهو خاطىءه، كأخطأ: إذا دل ييًصب  اقاؿ الليث: خىًطىءى الرجلي ًخطئن ك ، مصدره  :اػبطأ لغةن  -1

 . (115)الصواب
 . (116)ا فيصادؼ غَت ما قصد، أم: انتفاء القصدىو أف يقصد شيئن : ااػبطأ اصطبلحن  -2

، اكمن يريد رمي صيدو فيصيب إنسانن فاػبطأ بأف يقع القوؿ أك الفعل من اإلنساف على خبلؼ ما يريده؛  
 ہ چ  : قولو :، كاألدلة على العذر باػبطأ كثَتة منها أك كمن يريد رمي كتاب كفر فَتمي كتاب اهلل

                              : قولوك  ،]ٓاألحزاب:[ چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے  ے ھ  ھ  ھ ھ ہ ہ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  چ

يئ   جب  حبخب     وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ

 كمن األحاديث اؼبشهورة يف العذر باػبطأ، قولو ،]ِٖٔالبقرة:[چمب  ىب  يب  جت  حت  خت
 :))(117)))إف  اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسياف وما استكرىوا عليو. 

كشبة دليل خاص يدؿ على العذر من اػبطأ يف مسائل  ،كىذه األدلة عامة يف العذر من عمـو اػبطأ
أشد فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليو، من أحدكم كاف على راحلتو   هلل: )) الكفر، قاؿ رسوؿ اهلل

بأرض فالة، فانفلتت منو وعليها طعامو وشرابو، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلتو، فبينما ىو كذلك، إذا ىو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها، ثم قاؿ من شدة الفرح: اللهم أنت 

 .(118)((ك، أخطأ من شدة الفرحعبدي، وأنا رب
بسبب شدة الفرح،  أن ا صدرت منو خطفهذا قاؿ كلمة ىي كفر باالتفاؽ، لكنو ؼبا دل يقصدىا بنيتو، كإَّنن  

 من تكفَت ىذا كأمثالو، كاهلل أعلم. افصار هبذا اػبطأ ضد القصد مانعن  دل يؤاخذ عليها.
 :  : التأكيلاثانين 

 .(119)كاؼبصَت، كالتفسَت لعاقبة،: الرجوع، كالعود، كالغةن  التأكيل -1
 :  االتأكيل اصطبلحن  -2

 ىو حقيقة ما يؤكؿ إليو الكبلـ، كإف كافق ظاىره.  - أ
 ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ چ : كىذا ىو اؼبعٌت الذم يراد بلفظ التأكيل يف الكتاب كالسنة، يف قولو

  .] ّٓاألعراؼ:[  چٿ
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يكثر أف يقوؿ في ركوعو وسجوده:  كاف رسوؿ اهلل )) : - رضي اهلل عنها -كمنو قوؿ عائشة 
 .(120) ((سبحانك اللهم ربنا ولك الحمد: اللهم اغفر لي يتأوؿ القرآف

 .  (121)ىو صرؼ اللفظ عن االحتماؿ الراجح إذل اؼبرجوح لدليل يقًتف بو - ب
 .(122)ىو صرؼ اللفظ عن ظاىره الذم يدؿ عليو إذل ما خيالف ذلك، لدليل منفصل يوجب ذلك - ج

ؼبا يدؿ عليو  اـبالفن  فيكوف منو؛ فهم النص على غَت الوجو الصحيح أك الظاىرأف يي  فالتأكيل الفاسد ىو
طائفة من اؼبتأخرين  ىذا كحده تأكيبلن  ىا ظبن رؼ السلف، كإَّنن دل يكن يف عي  اللفظ كيبينو، كتسمية ىذا تأكيبلن 

 كأئمتها على ذمو.كىذا ىو التأكيل الذم اتفق سلف األمة ، اػبائضُت يف الفقو كأصولو كالكبلـ
كضع الدليل  توكحقيق. باعبهل ا، كقد يشًتؾ أيضن لحق باػبطأ لنوع اشًتاؾ بينهمايي  كالتأكيل ىنا عمومنا
سواء باجتهاد أك بشبهة أك سوء فهم...اخل. فَتتكب الكفر األكرب  ،ة يف غَت موضعونن الشرعي من كتاب أك سي 

ا خيتص بأىل االجتهاد دكف غَتىم من اؼبتقولُت ن التكفَت إَّنن كىذا اؼبانع مكالذم ال يراه ىو يف نفسو كذلك. 
د اجملتهد قد يًتؾ مقتضى دليل بدليل آخر يراه أقول منو، كمن اعتق باعبهل كاؽبول، كذلك أفن   على اهلل

ک ک  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کچ : بقولو من الصحابة ًحلن اػبمر مستدالن 

فلما رفع أمرىم إذل عمر  ،]ّٗاؼبائدة:[ چگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں
م إف أقركا على أهنن   كتشاكر الصحابة فيهم، اتفق عمر كعلي كغَتمها من علماء الصحابة  بن اػبطاب

من أكؿ كىلة لتأكيلهم، بل   بالتحرًن جلدكا، كإف أصركا على االستحبلؿ قتلوا. فلم يكفرىم الصحابة
فإف أصركا قتلوا ردة، فلما استباف للمتأكلُت خطأ استدالؽبم رجعوا  ،أصبعوا على أف يبينوا ؽبم خطأ استدالؽبم

 كتابوا.
كالتأكيل اؼبعترب يف ىذا اؼبقاـ ىو ما كاف لو كجو سائغ يف الشرع كاللغة العربية، أما إف كاف ال يعتمد على 

أك يكوف بغرض اؽبول  ،كتأكيبلت الباطنية ككبوىم  ،اشرعية أك اللغوية فهو غَت معترب شرعن شيء من القرائن ال
 كالتحلل من الديانة، فهذا ييعرؼ يف ؾبالس اغبكم الشرعي يف القضاء كاغبكم على األعياف. 

 : كالتأكيل نوعاف
 األشاعرة  كاؼبتكلمُت ليد اهللىو التأكيل الذم لو كجو إما يف الشرع أك يف اللغة، كتأكيل  التأكيل اؼبانع: .1

 ا يضللوف ة عندىم فبل يكفركف بو، كإَّنن هبالقدرة، أك االستواء باالستيبلء كأمثاؽبما بناءن على شب
 ر!ذالع ا يزكؿا صحيحن اغبجة قيامن  كيبدعوف حىت تقـو

ا عن كوف صادرن ة، كيكأما التأكيل غَت السائغ: فهو التأكيل الذم ليس لو ميسوِّغه يف الشرع أك يف اللغ .2
 ،]ْٔاؼبائدة:[چ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئۈئچ  :مثالو: تأكيل الرافضة لقولو  ،ؿبض رأم كىول
 ،]ِ-ُالتُت:[  چٱ ٻ ٻ ٻ ٻچ  :أك تأكيل غبلهتم الباطنية لقولو  ،باغبسن كاغبسُت

، كغَت ميؤثرو يف اغبكم بالكفًر. ،ا علي كفاطمةبأهنن   كاغبسن كاغبسُت!! كىو باطل غَتي مقبوؿو
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: "ككذلك ال خبلؼ يف كفر من جحد ذلك اؼبعلـو بالضركرة للجميع - رضبو اهلل -قاؿ ابن الوزير 
 باسم التأكيل فيما ال ديكن تأكيلو، كاؼببلحدة يف تأكيل صبيع األظباء اغبسٌت بل صبيع القرآف كالشرائع كتسًتن 

 .(123) كاؼبعاد األخركم من البعث كالقيامة كاعبنة كالنار"ػ
: "كإف استحل قتل اؼبعصومُت كأخذ أمواؽبم بغَت شبهة كال تأكيل فكذلك - رضبو اهلل -قدامة ابن قاؿ ك 

أكثر الفقهاء دل حيكموا بكفرىم مع  كإف كاف بتأكيل كاػبوارج فقد ذكرنا أفن  ،- ايعٍت يكوف كافرن  -
ؼ من مذىب اػبوارج كقد عر  ... استحبلؽبم دماء اؼبسلمُت، كأمواؽبم، كفعلهم ذلك متقربُت بو إذل اهلل

تكفَت كثَت من الصحابة كمن بعدىم كاستحبلؿ دمائهم، كأمواؽبم، كاعتقادىم التقرب بقتلهم إذل رهبم، كمع 
 .(124)ىذا دل حيكم الفقهاء بكفرىم لتأكيلهم، ككذلك خيرج يف كل ؿبـر استحل بتأكيل مثل ىذا"

         ا ىي من سوء فهمهم للقرآف، إَّنن  : "كبدعة اػبوارج- رضبو اهلل - كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 .(125)و يوجب تكفَت أرباب الذنوب"دل يقصدكا معارضتو، لكن فهموا منو ما دل يدؿ عليو، فظنوا أنن 

كىي تدلنا على مبلغ حرص الشرع على كجوب التحقق من كقوع الكفر من فاعلو، حىت ال يسفك دـ 
درس ؼبن ديارسوف التكفَت دكف اعتبار لتوافر شركط التكفَت معصـو بالتهمة كالشك، كيف ذكر ىذه اؼبوانع 

لثبوت كصف   كرسولو  ره اهللكانتفاء موانعو، كال يعٍت ذكر تلك اؼبوانع أف نتهيب من تكفَت من كفن 
كبل طريف قصد األمور ذميم، كلكن الواجب ىو   الكفر يف حقو بتوافر شركط التكفَت كانتفاء موانعو، فإفن 

 التثبت كالتأكد.
ا يقولو أك يفعلو فبا دب اا، كما يكوف معذكرن ا يقولو أك يفعلو فبا يكوف كفرن اعباىل معذكر دب كاغباصل أفن 

 ، كذلك باألدلة من الكتاب كالسنة، كاالعتبار، كأقواؿ أىل العلم.ايكوف فسقن 
 إلكراه:الفرع الرابع: االضطرار وا

 : االضطرار:أكالن 
: االحتياج إذل الشيء، يقاؿ اضطر فبلف إذل كذا، كقد اضطره إليو أمر ليس لو منو االضطرار لغةن  -1

 .(126)بد
 . (127): ىو دفع اإلنساف إذل ما يضره كضبلو عليو أك إعباؤه إليوااالضطرار اصطبلحن  -2

ا يلجئ إليو إذل  أك متوقعن الضرر حاصبلن حينئذ ال بد أف يكوف ء إذل ذلك إما اإلنساف نفسو، ك ىملجػكال
ء من غَت نفس ىملجػ؛ كإما يكوف الاا، كشرعن ، كطبعن قاعدة: أخف الضررين، الثابت عقبلن ب التخلص منو عمبلن 

 ک ک ک ڑ ڑ چ  : كاألصل فيو قولو. (128)على ما يضره امثل إكراه القوم ضعيفن  ،اإلنساف

 قولو، ]ُّٕالبقرة: [ چہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ   ڻ ں ں  ڱ ڱ     ڱ    ڱ ڳ ڳڳ ڳ  گ گ گ گ ک
:  ٹ    ٹ        ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ 

 .]ُُٗاألنعاـ:[ چ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ  ٹ
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 : اإلكراه:اثانين 
 .(129): إلزاـ الغَت بأمر ىو لو كارهاإلكراه لغةن  -1
ل على إيقاعو، كيصَت الغَت اغبام : ىو ضبل الغَت على أمر ديتنع عنو، بتخويف يقدرااإلكراه اصطبلحن  -2

 .(130)بو اخائفن 
، فيفعل أك يقوؿ ما ديليو عليو كاإلكراه ىنا: أف ييٍكرىه اؼبسلم على أمر ىو من الكفر، لكن ال ـبرج منو

فبل إكراه باالعتقاد، فردبا  ،اإلكراه يكوف باألقواؿ، كيكوف بالفعل فقط كأكرىو، كال بد أف نعلم أفن  من ألزمو
كغَته على قوؿ الكفر، كيكوف اإلكراه  - رضي اهلل عنهما - اؿ الكفر كما أكره اؼبشركوف عمارن ييكره على قو 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ چ : ، قاؿ هأك الذبح لغَت   بالفعل كالسجود لغَت اهلل

 .]َُٔالنحل:[ چک ک ک گ گ گ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک
 كىي:  ،اا كجود كصف اإلكراه اؼبعترب شرعن يتحقق هب اذكر العلماء شركطن ىذا كقد 

 عن الذب عن نفسو باؼبقاكمة أك اؽبرب أك باالستغاثة ككبو ذلك. اأف يكوف اؼبكرىه عاجزن  -1
 أف يغلب على ظن اؼبكرىه كقوع الوعيد، إف دل يفعل ما يطلب منو. -2
    ا اإلكراه ال يتحقق إال بالقدرة، فإف دل يكن قادرن  ألفن  ؛ا على ربقيق ما ىيدد بوه قادرن رى أف يكوف اؼبك -3

 دل يكن لئلكراه اعتبار.
أف يكوف التهديد دبا يؤدِّم عادة كالقتل كالقطع كاغببس كالضرب ككبو ذلك دبا ال طاقة لو بو كىو  -4

 اؼبسمى عند األصوليُت باإلكراه اؼبلجئ!
 . أك فعبلن الن إديانو إذا زاؿ عنو اإلكراه قو أف يظهر إسبلمو ك  -5

؛ أما عدـ األخذ بو - رضي اهلل عنهما -كفعل عمار بن ياسر  كاإلكراه حكم األخذ بو رخصة:
 كما يف السيننة.    كما صنع عبداهلل بن حذافة السهمي فعزدية:
   أسره العدك فأكرىو على الكفر دل تنب منو امرأتو  رجبلن : "كلو أف - رضبو اهلل - قاؿ اإلماـ الشافعي 

على الكفر فقالو، ٍب جاء  كدل حيكم عليو بشيء من حكم اؼبرتد؛ قد أكره بعض من أسلم يف عهد النيب 
 زكجتو كال بشيء فبا على اؼبرتد"باجتناب   فذكر لو ما عذب بو؛ فنزؿ فيو ىذا كدل يأمره النيب  إذل النيب

(131). 
و سيئل عن الرجل أنن  - يعٍت اإلماـ أضبد - : "كركل األثـر عن أيب عبد اهلل- رضبو اهلل - قاؿ ابن قدامةك 

ييؤمر فيعرض على الكفر كيكره عليو، ألو أف يرتد؟ فكرىو كراىةن شديدة، كقاؿ: ما ييشبو ىذا عندم الذين 
، أكلئك كانوا ييرادكف على الكلمة ٍب يًتكوف يعملوف ما شاءكا، كىؤالء  أينزلت فيهم اآلية من أصحاب النيب

 .(132) اإلقامة على الكفر كترؾ دينهم"يريدكهنم على 
من أكره على كلمة الكفر؛ جيوز لو أف يقوؿ  : "كأصبع العلماء على أفن - رضبو اهلل - قاؿ اإلماـ البغوم

 .(133)، كإف أىب أف يقوؿ حىت قتل كاف أفضل"اؿ بلسانو غَت معتقد ال يكوف كفرن بلسانو؛ كإذا قا
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من أكره على الكفر حىت خشي على نفسو  العلم على أفن  : "أصبع أىل- رضبو اهلل - كقاؿ القرطيب
و ال إٍب عليو إف كفر كقلبو مطمئن باإلدياف، كال تبُت منو زكجتو كال حيكم عليو حبكم الكفر، ىذا قوؿ القتل، أنن 

بينو  ا يف الظاىر، كفيماو قاؿ: إذا أظهر الشرؾ كاف مرتدن فإنن  ؛مالك كالكوفيُت كالشافعي، غَت ؿبمد بن اغبسن
 .(134)"اعلى اإلسبلـ، كتبُت منو امرأتو كال يصلى عليو إف مات، كال يرث أباه إف مات مسلمن   كبُت اهلل

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ چ : يرده الكتاب كالسنة، قاؿ - رضبو اهلل -ؿبمد بن اغبسن  كقوؿ

 چک ک ک گ گ گ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې چ  : كقاؿ، ]َُٔالنحل:[

ڇ ڇ چ  : قاؿ ،]ِٖآؿ عمراف: [چەئ   وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

ڍ ڍ    ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ 

 چں ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ڱ ڱڱ ڱ ں

 .]ٖٗ-ٕٗالنساء:[
ا غَت بو، كاؼبكره ال يكوف إال مستضعفن   اؼبستضعفُت الذين ديتنعوف من ترؾ ما أمر اهلل  فعذر اهلل

 فبتنع من فعل ما أمر بو، قالو البخارم. انتهى.
ا دل يقصد معناىا من ػل اذة عن اؼبتكلم بكلمة الكفر مكرىن رفع اؼبؤاخ  رضبو اهلل: "كاهلل كقاؿ ابن القيم

ا ال يلزمو شيء من ذلك؛ لعدـ مكرىن  ،كالنذر ،كاليمُت ،كالوقف ،كالعتاؽ ،كال نواىا؛ فكذلك اؼبتكلم بالطبلؽ
رفع   ا يوجب معناه لقصد اؼبتكلم بو، كاهللاللفظ إَّنن  أفن  مى لً نيتو كقصده، كقد أتى باللفظ الصريح؛ فعي 

    اؼبؤاخذة عمن حدث نفسو بأمر بغَت تلفظ أك عمل، كما رفعها عمن تلفظ باللفظ من غَت قصد ؼبعناه 
ا من غَت قصد لفرح أك دىش كغَت ذلك، كما ى لسانو لفظ الكفر سبقن كال إرادة، كؽبذا ال يكفر من جرل عل

يف حديث الفرح اإلؽبي بتوبة العبد، كضرب مثل ذلك دبن فقد راحلتو عليها طعامو كشرابو يف األرض اؼبهلكة، 
 .(135) "ن شدة الفرح "، كدل يؤاخذ بذلكفأيس منها ٍب كجدىا فقاؿ: اللهم أنت عبدم كأنا ربك " أخطأ م

 :  (136)والجماعة السُّنة أىل عند التكفير المطلب الرابع: أسس
 كرد كما   النيب كإذل القرآف، يف  كبلمو جاء كما  اهلل إذل مرجعو شرعي ىو حكم أفن التكفَت -1

 بدالئلو اغبكم ىذا بياف الشرعيُت سول كالقضاة العلماء دكر كما بياف. خَت الصحيح سيننو يف
 .اؼبكلفُت العبيد على كغَته، يف التكفَت  كرسولو  اهلل أحكاـ كإنزاؿ الصحيحة،

 : ذلك كصباع يستحقو، من على ىو اإلسبلـ عقيدة من التكفَت أفن  -2
 جهل، كأيب كفرعوف، كتكفَت إبليس، كرامة، كال فنكفرىم كعيننا اظبنا  كرسولو  اهلل كفنرىم من أفن 

 !كأمثاؽبم سلوؿ، أيب ابن النفاؽ كرأس ؽبب، كأيب
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ا  كرسولو  اهلل كفنرىم كمن  ككتكفَت كالوثنيُت، اؼبشركُت كاؼببلحدة جنس كتكفَت فنكفرىم، جنسن
 .  اهلل برسوؿ يؤمن دل فبن كالنصارل كاليهود اجملوس جنس

  اهلل أناطو الذم األكرب اؼبناسب للكفر الوصف هبم قاـ بأف ،كصفنا  كرسولو  اهلل كفرىم كمن
 أك لدينو  أك لرسولو  هلل كالساب الساخر اؼبستهزئ سنتو كتكفَت يف  رسولو بو أناطو أك القرآف يف بو

 .الصبلة تارؾ ككتكفَت اإلدياف أصوؿ أك اإلسبلـ من أركاف شيءو  جاحد ككتكفَت أك آلياتو.
 كالنفاؽ، كالفسق، كالظلم، الشرؾ، أفن  كما أصغر؛ ككفر أكرب، : كفره - كما سبق-نوعاف  الكفر أفن  -3

  ينكر، علم ذا أظن كال عليو، تواردكا قد العلماء بُت معركؼ مشهور األمر كىذا .كأصغر أكرب نوعاف
  فيو. شك يتطرؽ إليو أك
 من السلف كاألئمة عن ؽبم نيقل ما أفن  ؽبم أيبُت : "ككنت- رضبو اهلل -اإلسبلـ ابن تيمية  شيخ قاؿ

 أكؿ كىذه كالتعيُت بُت اإلطبلؽ التفريق جيب لكن ، حقه  أيضا فهو ككذا كذا يقوؿ من بتكفَت القوؿ إطبلؽ
 .(137)مسألة الوعيد" كىي الكبار األصوؿ مسائل من األمة فيها تنازعت مسألة
 كفر، فكل شرؾ كخصوص، عمـو عبلقة كىي األكرب، كالشرؾ األكرب الكفر بُت عبلقة ىناؾ أفن  -4

 يف  اهلل مع شرؾ عبادة، خوؼ منو كاػبوؼ لو كالنذر  اهلل لغَت ؛ فالذبحشركنا كفر كل كليس
 .لئلدياف كمناقض اؼبلة، عن ـبرج أكرب كفر كىو العبادات، تلك

 كفر ـبرج فهو ذلك ككبو باؼبصحف أك بشرعو االستخفاؼ أك أكدينو  أك رسولو  اهلل سب أما
 ذلك ككبو باؼبصحف، أك بشرعو، االستخفاؼ أك اإلعراض، ككذلك .االصطبلح يف اشركن  يعد كال اؼبلة، عن
    أكرب كفر فهو كاالرتياب الشك أك االستكبار أك االصطبلح، يف شركنا يعد كال عن اؼبلة، ـبرج كفر فهو
 .اشركن  يسمى كال

 كالشرؾ كالكفر كالنفاؽ، كاإلسبلـ، الكفر اؼبادتاف فيو ذبتمع قد اؼبسلم أفن  كىو أصل ىنا القواعد كمن
 خيالف كدل ،كاعبماعة الس نة أىل ىو مذىب كما اؼبلة عن ينقل كفرنا يكفر كال اؼبادتاف فيو ذبتمع كأنو كاإلدياف،

 !كاؼبعتزلة كاؼبرجئة اػبوارج من البدع أىل إال ذلك يف
  .دليلها خيفى قد اليت األشياء يف يكوف اؼبعُتن  تكفَت الشخص يف التوقف -5

خيفى  قد اليت األشياء يف اؼبعُتن  تكفَت يف توقفوا الذين "إفن  :- رضبو اهلل -إبراىيم  بن ؿبمد الشيخ قاؿ
 رسوؿ أفن  عيلم بالضركرة ما كأما …كالداللة الثبوت حيث من الرسالية اغبجة عليو تقـو حىت يكفر فبل دليلها،

 الفركع أك باألصوؿ سواء تعريف إذل حيتاج كال دبجرد ذلك يكفر فهذا - اؼبعُتن  – كخالفو بو، جاء  اهلل
 يف ىو بل مطلقنا، ليس اؼبوانع كانتفاء الشركط توفر شرط فن إ . أم:(138)عهد باإلسبلـ" حديث يكن دلما

؛ ذلك مثل علمها على خيفى اليت اؼبسائل ابن  اإلسبلـ شيخ قاؿ كما نسيب، أمره  بالضركرة ييعلم ما ألف اؼبعُتن
 كمن نشأ باإلسبلـ العهد فحديث، إضايف أمره  ضركرة الدين من معلومنا الشيء : "فكوف- رضبو اهلل –تيمية 
 أفن  يعلم بالضركرة العلماء من ككثَته  ،بالضركرة يعلمو كونو عن فضبلن  بالكلية ىذا يعلم ال قد بعيدة ببادية
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 بالضركرة اػباصة يعلمو ذلك فبا كغَت للفراش الولد أفن  كقضى العاقلة على بالدية كقضى للسهو سجد  النيب
 .(139)لبتة"أ يعلمو ال الناس كأكثر

 فقد ،نسبية أموره  قطعينا كظنينا كاالعتقاد كنظرينا ضركرينا العلم كوف : "ككذلكأيضنا - اهلل رضبو  -كقاؿ
 يكوف أف عن فضبلن  ؾبهوؿ حاؿو أخرل كيف ،آخرو  عند كىو حاؿو  كيف شخصو  عند قطعينا الشيء يكوف

 .(140)أخرل" حاؿو  كيف آخرى  لشخصو  كنظريناحاؿو  كيف ،لشخصو  ضركرينا الشيء يكوف كقد مظنوننا،
 ايكوف معلومن  قد كما العلم، طالب عند معلومنا يكوف ال قد العادل عند بالضركرة امعلومن  يكوف قد فما
 .كىكذا الناس، عامة عند معلومنا يكوف ال قد العلم طالب عند بالضركرة

ا - اؼبوانع كتنتفي الشركط فيو تتوفر حىت -اؼبعُتن  تكفَت بعدـ التوق ف -6  ثبت فيمن يكوف ذلك إَّنن
 .فيو ييتوقف فبل كفره ثبت من كأما حالو، لجيهً  أك بيقُتو  إسبلمو

ا نكفر : "كال- رضبو اهلل -اإلماـ الطحاكم  يقوؿ  كال نقوؿ: دل يستحلو. ما بذنب القبلة أىل من أحدن
 .(141)عملو" ؼبن ذنب اإلدياف مع يضر ال

 كعمل: قوؿ كاإلدياف الدين أفن  الس نة أىل أصوؿ من فصل:": يقوؿ إذ - رضبو اهلل -تيميو  ابن قرره ككذا
 مع كىم؛ باؼبعصية كينقص بالطاعة يزيد اإلدياف كأفن  كاعبوارح، كاللساف كعمل القلب كاللساف، القلب قوؿ

 مع ثابتة ديانيةاإل بل األخوة اػبوارج، يفعلو كما كالكبائر، اؼبعاصي دبطلق القبلة أىل يكفركف ال ذلك
ا  .(142)كتعيَتىم" ؼبزىم عن فضبلن  خالفهم، من تكفَت شعارىم الذين ىم كاألىواء البدع أىل اؼبعاصي... كإَّنن

ا يكفر أف ألحد : "ليس- اهلل رضبو - يقوؿ لذا  عليو تقاـ حىت كغلط أخطأ كإف اؼبسلمُت من أحدن
اغبجة  إقامة بعد إال يزكؿ ال بل بالشك، عنو ذلك يػيزىؿ دل بيقُت إسبلمو ثبت كمن لو احملجة، كتبُت اغبجة
 .(143)الشبهة" كإزالة

 فإننو عليو، التنبيو من بد ال أصل على مبٍت فهو القوؿ ىذا قائل تكفَت : "كأما- اهلل رضبو - ٍب يقوؿ
 يف كحديثناقددينا  اضطربوا كما كاألىواء، البدع أىل تكفَت يف كثَتنا اضطرابنا األمة اضطربت ضبطو بسبب عدـ

 .كالكبائر الفجور أىل عن اإلدياف سلب
 ىو اعتقادنا يعتقدكف كاؼبمثلة كاعبهمية، كالقدرية، كالركافض، اػبوارج، مثل البدع أىل من كثَت صار

ؿ  كفرىم يف أىل الكتاب من قوم شىوبه  منهم فيصَت ذلك، يف خالفهم من كفر كيركف اغبق، ىو يركنو ضىبلى
 .حجتها تعرؼ كال حقيقتها تفهم ال اليت "اؼبقالة"بػ رين يكفِّراؼبكفِّ  ىؤالء أكثر كلعل للخلق، كظلمهم باغبق

 بعضو أك يعرفوف جيب، كما كاعبماعة الس نة أىل اعتقاد يعرفوف ال أقواـ بالباطل اؼبكفرين ىؤالء كبإزاء
 كالس نة، للكتاب اؼبخالفة البدععن  ينهوف كال يكتمونو، بل للناس يبينونو ال قد منو عرفوه كما بعضو، كجيهلوف

 فيو يفرقوف ال مطلقنا ذمنا الدين كأصوؿ يف الس نة الكبلـ يذموف لعلهم بل كيعاقبوهنم، البدع أىل يذموف كال
 مناىجهم على اعبميع يقركف أك كالفرقة، البدع أىل كما يقولو كاإلصباع، كالس نة الكتاب عليو دؿ ما بُت

 من كثَت على تغلب قد الطريقة كىذه النزاع، فيها يسوغ اليت االجتهاد يف مواضع العلماء يقر كما اؼبختلفة،
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ككلتا  كالكبلـ، األىواء أىل من كثَت على األكذل تغلب كما كاؼبتفلسفة، كاؼبتصوفة كبعض اؼبتفقهة اؼبرجئة
 .(144)"كالس نة الكتاب عن خارجة منحرفة الطريقتُت ىاتُت

 عند تكفَت ـبالفيهم عندىم يركج كمناىجهم، أصوؽبم كتباين مشارهبم تنوع على اؼببتدعة، أفن  فاؼبقصود
ا اؼبخالف تكفَت من كاعبماعة الس نة أىل يتحرج حُت يف ـبالفة، أدىن  شرعي، حكم التكفَت ألفن  ،حرجنا شديدن
 التكفَت يف األقواؿ بلواـز يؤاخذكف ال فهم كلذا كعاقبة، دنيا يف اآلٍب خطَت كىو ، كلرسولو  هلل حق كىو
ا كاألىواء، كاألكىاـ الظنوف على التكفَت يف يعولوف ال كما فيو، ال لبس صرحينا الكفر يكوف حىت  اؼبعوؿ كإَّنن
 .كبرىاف ظاىرة كحجة سلطاف اهلل من فيو ؽبم الذم البواح عنهم األمر عليو
، كالكفر اؼبطلق الكفر بُت يفرقوف كعبماعة الس نة أىل أفن  -7  على مطلقنا بالكفر األكرب يقركف فهم اؼبعُتن

م على األشخاص إيقاعو يف كديانة كتورع كضوابط شركط كؽبم معينُت، غَت كفر  يركف اؼبعيننُت، فإهنن
 عليو، بلوغ اغبجة عليو األكرب الكفر إيقاع يف الشركط ىذه كأىم بنفسو، عليو يقع اؼبعُت الشخص

 . عنو الشبهة كاندفاع
     يف اؼبمتنع ذبب كال عليو، اؼبقدكر يف كاجبةه  اؼبعُتن  الشخص تكفَت يف أفن الضوابط معلومنا ليكن ٍب

، بتكفَت الشخص اغبكم بُت أمرين: بُت نفرؽ أف البد أم: احملارب، كال  على الردة إقامة أحكاـ كبُت اؼبعُتن
، ذلك الشخص . تكفَت الشخص عدـ الردة أحكاـ إقامة عدـ من يلـز فبل اؼبعُتن  اؼبعُتن

 :أم عليو، مقدكر غَت كىو كافر، أننو يقيننا ثبت كلكن اإلسبلـ، إذل انتسب من الواقع: من مثاؿ ذلك 
 .تكفَته عدـ ذلك من يلـز فبل عليو، اؼبًتتبة الشرعية األحكاـ إقامة على مقدكرو  غَتي 

 الدين، ىذا تبليغي  من القصد ألفن  اغبجة؛ لو تػيبػىلنغي  فهذا بلده اؼبسلموف يغزك أف بُت ففرؽه  احملارب كأما
 من كاحد غَت نقلو كما إصباعنا الواجب دفعو بل عليو اغبجة إقامة ذبب فبل اؼبسلمُت ببلد احملارب غزا إف كأما
 .الدفع جهاد يف كىذا العلم أىل

 اؼبلة اؼبخرج عن الكفر يف ثبلث مراحل بُت فرقنا شبة أف كىو لو التفطن من بد ال مهم أمر كىاىنا
 : كىي للردة، كاؼبوجب

 .الشرعية بالدالئل ذلك كيكوف األكرب، الكفر من ىو اعبـر ىذا أفن  اؼبرحلة األكذل: تعيُت -1
، ؽبذا اؼبواقع اؼبعُتن  تكفَت الشخص اؼبرحلة الثانية -2 كىو  عنو اؼبوانع كانتفاء فيو الشركط باجتماع اعبـر

 . أصالة الشرعيُت كالعلماء بالقضاة مناط
 الدنيا، أحكاـ يف الكفر عليو أحكاـ إجراء مع النار، يف باػبلود اؼبوت بعد لو القطع بعدـ الثالثة اؼبرحلة -3

  .أعلم  كاهلل
 اؼبوانع الشركط كانتفت فيو كتوفرت – الكفر أظهر فمن الظاىر. على ذبيرل الدنيا يف الكفر أحكاـ ىذه

 . اهلل عند فعلمو باطنو عن كأما الظاىرة، األحكاـ يف ييكىفنري  فإننو -
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 الخاتمة: 
اغبمد هلل رب العاؼبُت الذم بنعمتو تتم الصاغبات كبعد أف انتهيت من ىذا البحث فقد خلص إذل عدد 

 : من النتائج
 اإلسبلـ فاسم األخ اؼبسلم؛ فهو قبلتنا، إذل كصلى التوحيد كلمة شهد إذااإلسبلـ أصل يف اؼبسلم،  .1

 بإسبلمو(.   حيًكمى  هلل على قاعدة: )من قاؿ أسلمت بالشهادتُت كبنطقو ،إقراره دبجرد لو ثابت
 شرعي كحده، كليس للعباد حق فيو، فهو حكم  حق هلل كتكفَته اؼبسلمالكفر أمر طارئ على  .2

 .بالظنوف أيضنا كال باالنتقاـ، أك التشهي، إليو ييصار فبل األخرل، التكليفية األحكاـ كسائر
  : نوعافالكفر  .3

لصاحبو،  يغفر كال النار، يف اػبلود كيوجب العمل، كحيبط كفر أكرب: خيرج اؼبسلم من ملة اإلسبلـ، - أ
، أصبلن  اإلدياف اسم صاحبو عن كينفي        دينو أك  رسولو أك اهلل  كسب كالسحر ككماالن

 .اهلل  دين عن اإلعراض كتابو أك أك
 ربت مشيئة كىو النار، يف اػبلود يوجب كال العمل، حيبط كال اؼبلة، اؼبسلم من خيرج ال أصغر ككفر - ب

 الواجب. كمالو ينايف بل اإلدياف، أصل ينايف كال مغفرتو، يف  اهلل
 ،كسبزؽ كحدهتا ،كالدكؿ تفرؽ األمة ،كاجملتمعات ،كآثارىا سيئة على األفراد ،التكفَت مسألة خطَتة .4

 كتعيق تقدمها.  ،لهاكتشغ ،كتضعف الدكلة ،كاستقرارىا ،كتزعزع أمنها
كبقاء زكجتو يف  ،فمنها ما يتعلق بأحكاـ الزكاج ؛ككثَتة اتبة على تكفَت اؼبسلم خطَتة جدن آثار مًت  ىناؾ .5

كاستحبلؿ  ،كأحكاـ القضاء يف السعي إلقامة حكم الردة ،عصمتو، كمنها ما يتعلق بأحكاـ الوالية
 كتوارث .  ،كاستغفار ،كدعاء ،كدفن ،ٍب ما يتعلق باألحكاـ بعد موتو من صبلة ،دمو

على نصوص  بقاءن إ ،يطلقوف التكفَت بالعمـو على ما جاءت بو النصوص كقررتوكاعبماعة ة نن أىل السي  .6
 .كالوعيد على ظاىرىا ؼبا فيها من الزجر عن الذنوب كاؼبعاصي ،كالتفسيق ،التكفَت

إال بعد التحقق  يو حيكموف بالكفر عل، فبلاؼبعُتن  الشخصيف تكفَت  اف كثَتن حيتاطو  أىل السنة كاعبماعة .7
كإقامة اغبجة، كالتفريق  ،كتقدًن االحتياط ،فيما يتعلق بالظاىر كالباطن ، كاؼبوانعكالضوابط ،من الشركط

 ،رتفاع اؼبوانع عنوا إال بعد اؼبعُتن  الشخص ككذلك ال يكفركف ؛كالكفر العملي ،بُت الكفر االعتقادم
 .بيل اػبطأ أك االكراه أك التأكيلكقولو الكفر على س ،ٍب فعلو ،األحكاـكاعبهل ب ،فيما يتعلق بالعلم

 التوصيات:
أكصي الباحثُت كأىل العلم أف يولوا ىذه القضية العناية البلئقة هبا من البحث، كالدراسة، كالتفسَت، 

 للدين كاألمة.  كنصحنا بالواجب، كبراءة للذمة، قيامنا كالتبيُت،
كعلى كل حاؿ كصلى اهلل كسلم على نبينا ؿبمد كعلى آلو  أكالن كآخرنا كظاىرنا كباطننا  كاغبمد هلل

 كأصحابو أصبعُت.
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 .82-1/81: أبو حامد الغزارل، إحياء علـو الدين، 81
 لسنن.ل. كصححو األلباين يف تصحيحو 4401، رقم اغبديث:4/140أبو داكد، السنن،  :82

 .420-8/419: ابن منظور، لساف العرب، مادة:)بلغ(، 83
 .5/7: الطرحيي، ؾبمع البحرين، مادة:)بلغ(، 84
 .1/172؛ أضبد نكرم، دستور العلماء، 7/172: ينظر: أبوبكر الكاساين، بدائع الصنائع، 85
 .4/109رس، مقاييس اللغة، مادة: )علم(، : ابن فا86
 .343: الراغب األصفهاين، اؼبفردات يف غريب القرآف، ص87
 .2/45: ابن عبد الرب، جامع بياف العلم كفضلو، 88
 .199: اعبرجاين، التعريفات، ص89
 .153اغبديث:، رقم  ،1/134 مسلم، الصحيح، كتاب اإلدياف، باب كجوب اإلدياف برسالة نبينا ؿبمد :90
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 .3/229عبدالرضبن بن قاسم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية،  :91

 .2/232: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )خَت(، 92
 .4/265: ابن منظور، لساف العرب، مادة: )خَت(، 93
،   التهانوم،: 94  .1/119كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو
كمػػػا بعػػػدىا؛ أبػػػو اغبسػػػن األشػػػعرم، مقػػػاالت  30البغػػػدادم، الفػػػرؽ بػػػُت الفػػػرؽ، ص؛ 1/308ينظػػػر: ابػػػن تيميػػػة، منهػػػاج الس ػػػنة،  :95

؛ عبػػػدالرضبن 182-1/181كمػػا بعػػػدىا؛ السػػػفاريٍت، لوامػػع األنػػػوار،  2/194؛ ابػػػن القػػيم، شػػػفاء العليػػػل، 1/298اإلسػػبلميُت، 
 .275احملمود، القضاء كالقدر، ص

 .3/353نظور، لساف العرب، مادة: )قصد(، ؛ ابن م5/95: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة: )قصد(، 96
 .3/96ؿبمود عبد الرضبن عبد اؼبنعم، معجم اؼبصطلحات كاأللفاظ الفقهية، : 97
   .12/327ابن حجر، فتح البارم،  :98

  .3/226ابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم،  :99

. كصػححو األلبػاين يف 4401، رقػم اغبػديث:4/140أبو داكد، السنن، كتاب اغبدكد، بػاب يف اجملنػوف يسػرؽ أك يصػيب حػدان،  :100
 تصحيحو لسنن أيب داكد.

 .128اإلصباع، ص ابن اؼبنذر، :101

 .10/73ابن قدامة، اؼبغٍت،  :102

 .10/71النوكم، ركضة الطالبُت،  :103

 .49الرازم، ـبتار الصحاح، مادة:)جهل(، ص :104

 .102ص؛ الراغب األصفهاين، اؼبفردات يف غريب القرآف، 11/129ابن منظور، لساف العرب، مادة:)جهل(،  :105

 ىذا تعريف صبعة كاستنتجو الباحث. :106

،   ؛ التهانوم،80صاعبرجاين، التعريفات،  :107  .1/50كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو

 .ايدرس اإلسبلـ: من درس الرسم دركس إذا عفا كىلك. كمن درس الثوب درسا إذا صار عتيقن  :108

 كشي الثوب: نقشو. :109

 كليسرل: يذىب بالليل. :110

يف تصػحيحو كصػححو األلبػاين  .4049، رقػم اغبػديث:2/1344بػاب ذىػاب القػرآف كالعلػم،  ،الفػن ابن ماجة، السػنن، كتػاب :111
 .لسنن ابن ماجة

 .3481، رقم اغبديث:4/176البخارم، الصحيح، كتاب أحاديث األنبياء، باب حديث الغار،  :112

 .4/448الفركؽ،  : القرايف،113

 .1/58ابن اللحاـ البعلي، القواعد كالفوائد األصولية كما يتبعها من األحكاـ الفرعية،  :114

 .7/207: األزىرم، هتذيب اللغة، مادة: )خطأ(، 115
 .325صابن رجب، جامع العلـو كاغبكم،  :116

 . كصححو األلباين للسنن.2043اغبديث:، رقم 1/659ابن ماجة، السنن، كتاب الطبلؽ، باب طبلؽ اؼبكره كالناسي،  :117

؛ مسلم، الصحيح، كتاب 817، رقم اغبديث:1/163البخارم، الصحيح، كتاب األذاف، باب التسبيح كالدعاء يف السجود،  :118
 .484، رقم اغبديث:1/281الصبلة، باب ما يقاؿ يف الركوع كالسجود، 

؛ األزىػػػرم، 100-1/98فػػػارس، مقػػػاييس اللغػػػة، مػػػادة:)أكؿ(، ؛ ابػػػن 34-11/32 : ابػػػن منظػػػور، لسػػػاف العػػػرب، مػػػادة:)أكؿ(،119
 .15/437)أكؿ(،  هتذيب اللغة، مادة:
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 . 2747، رقم اغبديث:4/2104مسلم، الصحيح، كتاب التوبة، باب يف اغبض على التوبة كالفرح هبا،  :120

 .13/288: عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية، 121
؛ ابػػن أيب العػػز، 57-3/55؛ عبػػدالرضبن بػػن قاسػػم النجػػدم، ؾبمػػوع فتػػاكل ابػػن تيميػػة، 1/45ذـ التأكيػػل، : ينظػػر: ابػػن قدامػػة، 122

 .91-1/87؛ ؿبمد بن صاحل العثيمُت، شرح العقيدة الواسطية، 258-1/251شرح الطحاكية، 
 .1/377ابن الوزير، إيثار اغبق على اػبلق يف رد اػببلفات،  :123

 .8/131ابن قدامة، اؼبغٍت،  :124

 13/30عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية،  :125

 .3/360، ابن فارس مقاييس اللغة، مادة: )ضرر(، 4/483 : ابن منظور، لساف العرب، مادة:)ضرر(،126
 .138ص؛ اعبرجاين، التعريفات، 504ينظر: الراغب األصفهاين، اؼبفردات يف غريب القرآف،  :127

 .4/306اػبطيب الشربيٍت، مغٍت احملتاج إذل معرفة معاين ألفاظ اؼبنهاج،  :128

 .13/535 : ابن منظور، لساف العرب، مادة:)كره(،129
 .4/482البزدكم، كشف األسرار عن أصوؿ اإلسبلـ،  :130

 .6/175: الشافعي، األـ، 131

 .9/31ابن قدامة، اؼبغٍت،  :132

 .5/46البغوم، معادل التنزيل يف تفسَت القرآف،  :133

 .10/182القرطيب، أحكاـ القرآف،  :134

 .64-3/63ابن القيم، إعبلـ اؼبوقعُت،  :135

 .31-25: علي بن عبدالعزيز الشبل، أثر التكفَت يف العقيدة، 136
 .3/230: عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية، 137
 .11/153إبراىيم آؿ الشيخ، ؾبموع فتاكل كدركس الشيخ، : ينظر: ؿبمد بن 138
 .13/118: عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية، 139
 .3/304: ابن تيمية، درء التعارض، 140
 .296ص: ابن أيب العز، شرح العقيدة الطحاكية، 141
 .231ص: ؿبمد خليل اؽبراس، شرح العقيدة الواسطية، 142
 .3/304التعارض،  : ابن تيمية، درء143
 .12/466: عبدالرضبن بن قاسم النجدم، ؾبموع فتاكل ابن تيمية، 144

 

 المصادر والمراجع:

القرآف الكرًن، مصحف اؼبدينة اؼبنورة للنشر اؼبكتيب طبع ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف،  .1
 ـ.1995ىػ/1416

 ـ.3122 / ىػ2543، 6القاىرة، ط - براىيم مصطفى مدكور كآخركف، اؼبعجم الوسيط، مكتبة الشركؽإ .2
رناؤكط، بن عبد احملسن الًتكي، كشعيب األ الطحاكية، حققو كعلق عليو: عبداهلل العقيدة ، شرحاغبنفي ابن أيب العز .3

 ىػ.1408، 1بَتكت، ط - مؤسسة الرسالة
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 - احي، اؼبكتبة العلميةابن األثَت، النهاية يف غريب اغبديث كاألثر، ربقيق: طاىر أضبد الزاكم كؿبمود ؿبمد الطن .4
 ـ.1979 / ىػ1399بَتكت، د.ط،

 - ربقيق: ؿبمد عبد الكرًن كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة، األعُت النواظر يف علم الوجوه كالنظائرابن اعبوزم،  .5
 ـ1984 / ق1404، 1بَتكت، ط

 ـ.1973، 1بَتكت، ط- اعبيل إعبلـ اؼبوقعُت عن رب العاؼبُت، ربقيق: طو عبدالرؤكؼ سعد، دارابن القيم اعبوزية،  .6
 ـ.1978ىػ/1398، 1ط بَتكت، - ابن القيم اعبوزية، شفاء العليل، دار اؼبعرفة .7
، 1بَتكت، ط - مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة، دار الفكر ، مفتاح دار السعادة،اعبوزية ابن القيم .8

 ىػ.1402
األصولية كما يتبعها من األحكاـ الفرعية، ربقيق: عبد الكرًن الفضيلي، اؼبكتبة ابن اللحاـ البعلي، القواعد كالفوائد  .9

 ـ.1999 / ق1420، 1لبناف، ط - صيدا – العصرية
 مػ.2004ىػ/ 1425، 1الرياض، ط - اإلصباع، ربقيق: فؤاد عبد اؼبنعم أضبد، دار اؼبسلم للنشر كالتوزيع ابن اؼبنذر، .10
 ـ.1994 / ىػ1415، 3بَتكت، ط - قواصم، مؤسسة الرسالة، العواصم كالالصنعاين ابن الوزير .11
 ـ.1987 /ھ 1407، 2بَتكت، ط - دار الكتب العلمية ،، إيثار اغبق على اػبلقالصنعاين ابن الوزير .12
 ىػ. 1417، 1اؼبدينة اؼبنورة، ط - ابن تيمية، الرد على البكرم، ربقيق: ؿبمد علي عجاؿ، مكتبة الغرباء األثرية .13
السعودية،  - درء تعارض العقل كالنقل، ربقيق: ؿبمد رشاد سادل، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلميةابن تيمية،  .14

 ـ.1991 / ىػ1411، 2ط
 ىػ.  1406، 1الرياض، ط - ابن تيمية، منهاج الس نة النبوية، ربقيق: ؿبمد رشاد سادل، مؤسسة قرطبة .15
 ىػ.1379، 1بَتكت، ط - دار اؼبعرفةربقيق: ؿبب الدين اػبطيب، ابن حجر، فتح البارم،  .16
، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، دار اغبديث .17  ىػ 1404، 1ط القاىرة، - ابن حـز
، الفصل يف اؼبلل، .18  ـ.1975 / ىػ1395، 1بَتكت، ط - دار اؼبعرفة ابن حـز
، 6ط بَتكت، - ابن رجب، جامع العلـو كاغبكم، ربقيق: شعيب األرناؤكط، كإبراىيم باجس، مؤسسة الرسالة .19

 ىػ.1415

 ق/1408، 2ط بَتكت، - ابن رشد القرطيب، البياف كالتحصيل، ربقيق: ؿبمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي .20
 ـ.1988

 ـ. 1994 / ىػ1414، 1ط ابن عبد الرب، جامع بياف العلم كفضلو، دار ابن اعبوزم، اؼبملكة العربية السعودية، .21
 - العزيز، ربقيق: عبد السبلـ عبد الشايف ؿبمد، دار الكتب العلمية ابن عطية، احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب .22

 ىػ.1422، 1ط بَتكت،
 ـ. 1999 ىػ/1420، 2بَتكت، ط - ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ربقيق: عبد السبلـ ؿبمد ىاركف، دار اعبيل .23
 ىػ. 1415، 1القاىرة، ط - ربقيق: عبداهلل بن عبداحملسن الًتكي، دار ىجر ابن قدامة، الشرح الكبَت، .24
 ىػ. 1405، 1ط بَتكت، - دار الفكرابن قدامة، اؼبغٍت،  .25
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 ىػ.1406، 1الكويت، ط - ربقيق: بدر بن عبد اهلل البدر، الدار السلفيةابن قدامة، ذـ التأكيل،  .26
، الرياض - ميةربقيق: عبد العزيز السعيد، جامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسبلابن قدامة، ركضة الناظر كجنة اؼبناظر،  .27

 ـ.1979 / ىػ1399 ،2ط
 .ـ1999 ىػ/1420، 2الرياض، ط - ربقيق: سامي بن ؿبمد سبلمة، دار طيبة ابن كثَت، تفسَت القرآف العظيم، .28
 ـ.1952 ىػ/1372 القاىرة، - ربقيق ؿبمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحياء الكتب العربيةابن ماجة، السنن،  .29
 ىػ. 1414، 3بَتكت، ط - دار صادرابن منظور، لساف العرب،  .30
 - ربقيق: ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد اؼبكتبة العصرية أبو اغبسن األشعرم، مقاالت اإلسبلميُت كاختبلؼ اؼبصلُت، .31

 ـ.1995 / ھ1416، 1بَتكت، ط
 ـ.1982 / ىػ1402، 2ط بَتكت، - دار الكتاب العريبأبو بكر الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،  .32
 ـ.1989 / ىػ1410، 1الرياض، ط - أبو بكر بن اػببلؿ، الس نة، ربقيق: عطية الزىراين، دار الراية .33
 بَتكت. - دار اؼبعرفةأبو حامد الغزارل، إحياء علـو الدين،  .34
، 1القاىرة، ط - أبو حامد الغزارل، فيصل التفرقة بُت اإلسبلـ كالزندقة، ربقيق: أبو العبل عفيفي، مكتبة اعبندم .35

 ىػ. 1393
 ق.1409، 1أبو داكد، السنن، ربقيق: ؿبمد ناصر الدين األلباين، مكتبة الًتبية العريب لدكؿ اػبليج، ط .36
 ـ.1987 / ىػ1407، 1القاىرة، ط - أضبد شاكر، كلمة اغبق، ربقيق: عبدالسبلـ ؿبمد ىاركف، مكتبة السنة .37
 ـ.2000 / ىػ1421، 1بَتكت، ط - أضبد نكرم، دستور العلماء، دار الكتب العلمية .38
 ـ.2001، 1بَتكت، ط - األزىرم، هتذيب اللغة، ربقيق: ؿبمد عوض مرعب، دار إحياء الًتاث العريب .39
، 2الرياض، ط - األصفهاين، اغبجة يف بياف احملجة، ربقيق: ؿبمد بن ربيع بن ىادم عمَت اؼبدخلي، دار الراية .40

 ـ.1999 / ىػ1419
 ىػ.1350 ،القاىرة - طبعة مصطفى البايب اغبليبم  التحرير،أمَت بادشاه اغبنفي، تيسَت .41
 ـ. 1987 ىػ/1407، 3بَتكت، ط - ربقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثَتالبخارم، الصحيح،  .42
 ىػ.1308 ،نبوؿطإس - مطبعة دار سعادات البزدكم، كشف األسرار عن أصوؿ اإلسبلـ، .43
 ـ.1977، 2بَتكت، ط - اعبديدةالبغدادم، الفرؽ بُت الفرؽ، دار اآلفاؽ  .44
 ىػ. 1420، 1ط بَتكت، - البغوم، معادل التنزيل، ربقيق: عبدالرزاؽ اؼبهدم، دار إحياء الًتاث العريب .45
 ىػ. 1402، 1بَتكت، ط - البهوٌب، كشف القناع عن من اإلقناع، دار الكتب العلمية .46
 ـ.  2000، 1بَتكت، ط - العريبالًتمذم، السنن، ربقيق: أضبد شاكر كآخركف، دار إحياء الًتاث  .47
 القاىرة د. ط، د.ت.  - التفتازاين، شرح التلويح على التوضيح، مكتبة صبيح .48
49.  ،  ـ.1996، 1بَتكت، ط - ربقيق: علي دحركج، مكتبة لبنافالتهانوم، كشاؼ اصطبلحات الفنوف كالعلـو
 ـ.1989 / ىػ1410، 1القاىرة، ط - اعباحظ، هتذيب األخبلؽ، دار الصحابة للًتاث .50
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Disbelieve and Disbelieving in the Islamic Creed 

  
Dr.Ali Mohammed Taleb Mugawar 

 

Abstract:  
 

The conception of disbelieving is considered among concepts which spread in our time 

because of a lot whom engage in its matters from the requirements of the Sharia's law, 

especially when they judge on a person or the communities. 

In this paper I will focus on this concept, and what comes with it like disbelieving the 

person in three parts and several chapters which are: 

First part: Preface is the definition of disbelieving and what relates to it and types of 

disbelieving. 

Second part: Islam and disbelieving is Islam is originally in Muslim person, sudden 

disbelieving of Muslim person and types of disbelievers and disbelieving by a Sine. 

Third part : General disbelieving and Specific and the difference between them conclude; 

definition of the general and specific disbelieving, and qualifications of disbelieving of 

Muslim person and Preventives of disbelieving of Muslim person establish of disbelieving 

of Muslim person by people of Sunnah . 

In conclusion the research has got main results which are: 

1- Islam is originally in Muslim person. 

2- Disbelieve is sudden on a Muslim and disbelieving is a right of Allah and it has 

never been a right of worshipers. 

3- Disbelieving is a serious matter and has negative consequences on the Person, 

society and countries. 

4- The people of Sunnah disbelieving in the general but take precautions by person. 
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