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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 :ةـدمــ المق
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدده  

 .هادي له اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال
 .وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن مجمدًا عبده ورسوله 
 :وبعد 
الملحوظة فد  ثييدر مدن أم دار المسدلمين، ظداهر   فإن من مظاهر الكفر واالستهانة بحرمات اهلل  

لشداتم أدندى نكيدر أو شتم اهلل تعالى والدين  د وألتفه األسباب د بشكل ظاهر وعلى المد،، ومدن دون أن يجدد ا
 !!      ..حسيب، أو حرج 

 ..!! فإذا ال احب أراد أن يمازح صاحبه، يمازحه بشتم اهلل والدين  
فإندده يالعبدده ويؤدبدده بشددتم اهلل والدددين، حتددى و دددنا .. أو يؤدبدده .. وإذا الوالددد أراد أن يالعددب ولددده  

 ..!! لعياذ باهلل أطفااًل ثان أول ما تعلموه ونطقوا به، شتم اهلل والدين وا
 [..!! ]وإذا أراد أحدهم أن يغن  ويطرب، تراه يغن  بشتم اهلل والدين 
 ..!! يشتم اهلل والدين " ب لة"والبائع أل ل  
وذلدك عدن .. والساسة ال ينسون ثذلك حظهم ون يبهم من االستهانة واالستخفاف بدين اهلل تعدالى  

 !! والت ويت عليهما..  بالمخلوق وشرعه.. طريق تسوية الخالق وشرعه 
مل ء بعبارات الطعن، واالستهزاء، واالسدتخفاف بددين اهلل .. واإلعالم المرئ ، والمسموع، والمقروء  
 [.. !] 
وهكددددذا حتددددى أصددددبحت ظدددداهر  شددددتم اهلل والدددددين مملوفددددة لددددد  الجميددددع، وعلددددى  ميددددع األصددددعد   

 !!باهللوال حول وال قو  إال .. والمستويات، من غير حسيب وال نكير
 ولشد  تفريط القوم ف  هذا الجانب الخطير، فدإن الشداتم يجدد ثدل الجدرأ  فد  أن يشدتم الخدالق  

مددن دون أن يتددردد لحظددة .. وتهددد لهددا الجبددال هددد ا .. متددى يشدداء، وبعبددارات تقشددعر منهددا الجلددود واألبدددان 

                                                 
 
وما أغنيدة ذا  .. يندر أن تخلو مسرحية أو أغنية من مظاهر الكفر والشتم، والتهكم بمسماء اهلل الحسنى وصفاته   

 ..!! قدٌر أحمق : ن مسامع الناس بغريبة، عندما غنىالشق  ع
 !والعياذ باهلل.. ونحو ذلك ما شاع مؤخراً وهو تغنيهم بالقرآن الكريم مع المعازف وآالت الموسيقى والطرب    
 
قدال لد  القدائم علدى إدار  .. فد  إحدد  الددول العربيدة .. لمدا أردت أن أ يدز هدذا الكتداب مدن دائدر  المطبوعدات   
 !! ؟..أنت تريد من هذا الكتاب أن تغير ثقافة األمة : دائر  معلقاً ومستنكراً ال
 !!فتممل؟.. ثقافة ل،مة .. والطعن بدينه .. متى ثان شتم اهلل تعالى : قلت له   
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  ألندداس هددم أميالدده وعلددى واحددد ، بينمددا تددراه يجددبن ويحسددب ألددا حسدداب لددو أراد أن يو دده ثلمددة طعددن واحددد
 ..!!شاثلته 

والخوف يكون على أشده لو ثان هذا الطعن مو هًا لشخ يات رسمية من ذوي السلطان أو النفوذ  
فإن الطعن بمدن ثاندت هدذه صدفته يعدرب صداحبه د وفدق قدوانين وتشدريعات .. السياس ، أو الجالالت المزيفة 

لمعنويددة، تحددت طائلددة التطدداول علددى شخ دديات وهيئددات وضددعية د للسددجن، وإلددى أشددد العقوبددات الماديددة وا
 !!م انة دبلوماسياً .. ومقامات عليا 

فقددد  أمددا الخددالق .. ورفعددوا لدده المقامددات والدددر ات الع ددال .. عظمددوا المخلددوق وبجلددوه ووقددروه  
 ..!! ولم ير و هلل اإل الل وال الوقار .. استهانوا به 

   ّ ا لَُكْم ََل تَرُْجوَن لِّلَّ ْطَواراً  .َوقَاراً  مَّ
َ
 .1 -3 : نوح  َوقَْد َخلََقُكْم أ

دد مدن هدو أعدال شدمناً، وأعظدم مكاندة، وأولدى بالوقدار والتعظديم واإل دالل مددن اهلل ! وهدل هندا  د يدا قدوم 
 ! ؟.. الخالق 

مدن الدذي .. من الذي يرزقكم فد  الليدل والنهدار .. من الذي يحييكم ويميتكم .. من الذي خلقكم  
 !؟..من الذي هداثم النجدين.. كائنات من الذي سخر لكم ال.. وأنشمثم طورًا بعد طور رباثم 

من الذي له األسماء الحسدنى وال دفات الع دال .. من الذي تناديه وتستغيث به إذا نزلت بك النوازل 
 ! ؟؟..آهلل تعالى أم أولئك أصحاب المقامات والفخامات والجالالت المزيفة.. 

  ْْن َيه مَّ
َ
ََ أ إََّلٌ َمع

َ
َّياَح بُْْشاً َبْْيَ يََدْي رَْْحَتّهّ أ ّ َواْْلَْحرّ َوَمْن يُرّْسُل الرر َماّت الَْبر

ّديُكْم ِّف ُظلُ
ا يُْْشُّكونَ  ُ َعمَّ ّ َتَعاََل الِلَّ  . 33:النمل الِلَّ

نَْداداً ُيّ : صدق اهلل العظديم
َ
ّ أ ّيعَن َوّمَن انلَّاّس َمْن َيتَّّخُذ ّمْن ُدوّن الِلَّ ّ َواَّلَّ ّ الِلَّ بُّوَنُهْم َكُحبر

 
َ
ّ َيًّععاً َوأ نَّ الُْقعوَّّلِلَ لِّلَّ

َ
ّيَن َظلَُموا إّذْ يَعَرْوَن الَْععَذاَ  أ ّ َولَْو يََرى اَّلَّ َشدُّ ُحبراً لِّلَّ

َ
َ َشعّديُد آَمُنوا أ نَّ الِلَّ
 . 31 :البقر الَْعَذاّ  

الدذي تطاوعده نفسده علدى شدتم اهلل والددين د  ومن أغرب ما ف  األمر الذي يشتد لده العجدب، أن هدذا
وألتفه األسباب د قد تجده من الم لين، وربما حج البيت الحدرام، زاعمداً أنده مدن المسدلمين المدؤمنين، حيدث 
ال يددر  تعارضدداً بددين أن يكددون شددت اماً هلل والدددين، وبددين أن يكددون مددن الم ددلين، فهددذا شدد ء وهددذا شدد ء، وثددمن 

  ..!! أحدهما ال يناف  اآلخر 
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هكذا أفهموه مشايخ اإلر داء د ومدن غيدر برهدان وال دليدل د أن شدتم اهلل والددين لدي  ناقضداً ل يمدان،  
مددا لددم يتضددمن شددتمه االسددتحالل والتكددذيب، فقيدددوا الكفددر .. والكفددر ال يطالدده .. وأن الشدداتم ال ضددير عليدده 

 [!! 3]يح مع ية من  ملة المعاص و علوا السدب  ال ر .. باستحالل الشتم والطعن، ولي  لذات الشتم 
، والتطدداول علددى حرمددات الدددين،  فجددراوا الندداس علددى اهلل تعددالى، وعلددى النيددل مددن  ندداب النبدد    

 .فمماتوا بذلك األمة أماتهم اهلل، وأورثوها الكفر والذل والهوان، قاتلهم اهلل أنى يؤفكون
ت  تفشت ف  ديارنا وبين أهالينا وأبنائندا، وف  هذا البحث ألق  الضوء على هذه الظاهر  الخطير ، ال 

مبيناً حكم اهلل تعدالى د بدذثر األدلدة مدن الكتداب والسدنة وأقدوال السدلا ال دالح د فد  الشداتم المسدتهز ، ومدا 
 .يترتب على الشتم والطعن من تبعات ثقال ف  الدنيا واآلخر ، مريدًا بذلك اإلصالح ما استطعت

  َْعلًّمٌ  ِّلَْهلَّك َمْن َهلََك َعن ٌَ َ لََسّمً  .   1:األنفالبَيرَّنٍة َوَيْحََي َمْن ََحَّ َعْن بَيرَّنٍة ِإَونَّ الِلَّ
وإن  ألهيب بالعلماء العداملين، و ميدع الددعا  والوعدام المخل دين، أن يعندوا هدذه الظداهر  الخطيدر  

فإنهدا قضدية ينبغد  أن .. ويدة ونشداطاتهم الدع.. اهتمامهم البالغ ف   ميع دروسدهم .. المتفشية ف  األم ار 
.. لمدا يترتدب عليهدا مدن تبعدات  سدام .. تكون على رأس قائمة األولويات الت  ينبغ  أن ال ي قدم عليها شد ء 

 ..!من تعظيم وإ الل وتوقير   ولما يستحقه الرب 
 . الىفإنه د واهلل د ال ش ء أ ل وال أعظم وال أقدس، وال أحب، وال أعز على نفوسنا من اهلل تع 
وإنه د واهلل د ال يؤذينا ش ء، ثمدا يؤذيندا التطداول علدى ديدن اهلل تعدالى، وعلدى حرماتده وأسدمائه وصدفاته  

 ..! بالطعن والشتم، واالستهزاء 
ربنددا ال تؤاخددذنا إن نسددينا أو أخطمنددا، ربنددا ال تؤاخددذنا بمدددا فعددل السددفهاء منددا، وال تجعلنددا مددع القدددوم 

 . مجيب الظالمين، إنك رحيم، سميع قريب
 .وصلى اهلل على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم

 . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

 

  عبد املنعم مصطفى حليمة    .         هد1 1 / ربيع اليان  1
  رـو بصيـأب        .                   م 991 / أيلول   

 الديه بمنه ورحمتهعفا اهلل عنه وعن و 
 

                                                 
 
اإليمددان ت ددديق وقددول، وغالتهددم : نسددبة إلددى المر ئددة الددذين أر ددؤوا وأخددروا العمددل عددن اإليمددان، وقددالوا: اإلر دداء  
وإن .. اإليمان هو الت ديق بالجنان فقط، فمن صدق باإليمان ف  قلبه فهو مؤمن ومدن أهدل الجندان : جهمية قالواال

ورتبوا على اعتقادهم الفاسد هذا ح ر الكفر ف  الجحود والتكذيب القلبد  المنداف  والمضداد .. لم يعمل خيرًا قط 
 !للت ديق
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 :ــةألـدي املســن يـه بيــ تنبي

قبددل بيددان حكددم شدداتم اهلل والدددين، والدددخول فدد  فرعيددات المسددملة، ال بددد مددن أن نلفددت انتبدداه 
، أو ثفر من يستهز  أو يطعن بدبع  آيدات اهلل القار  إلى أن األدلة الت  تدل على ثفر شاتم النب  

 . شاتم اهلل والدين عموماً، والعك  أيضاً  تعالى وأحكامه، ت ح دليالً على ثفر
وال فددرق بددين شدداتم اهلل والدددين وبددين شدداتم الرسددول مددن حيددث مددا يددؤدي إليدده الشددتم والطعددن مددن  
ثفر وارتداد عن الدين، وإنما يو د فدارق بينهمدا د علدى الدرا ح د مدن حيدث قبدول التوبدة مدن ثدل منهمدا، 

 . ل، إن شاء اهلل تعالىوهذه مسملة سنمت  على ذثرها بش ء من التف ي
 

 :نـديـم اهلل والـاتـم شــ حك

اعلم أن ن وص الكتاب والسنة، وثذلك أقدوال علمداء األمدة قدد دلدت داللدة صدريحة قطعيدة ال 
تحتمددل صددرفاً وال تددمويالً علددى أن شدداتم اهلل والدددين ثددافر مرتددد، خددارج مددن الملددة اإلسددالمية، تجددر  عليدده 

ن قبددل ذلددك مددن المسددلمين، وهددو أسددوأ مددن الكددافر ثفددراً أصددلياً   ميددع األحكددام المتعلقددة بددالرد  إن ثددا
 .ثالكتاب  ونحوه

 :وإليك األدلة على ذلك
ْيَماَنُهْم ّمْن َبْعّد َعْهّدهّْم َوَطَعُنوا ِّف دّينُّكْم  : قوله تعدالى :الدليل األول

َ
ِإَوْن نََكُثوا أ

 َ ْيَماَن ل
َ
ُهْم َل أ َة الُْكْفرّ إّنَّ ئّمَّ

َ
 .   :التوبة ُهْم لََعلَُّهْم يَنَْتُهونَ َفَقاتّلُوا أ

 . فسمى الطاعن ف  الدين، إماماً ف  الكفر، وهذا زائد عن الكفر المجرد
إندده سددماهم أئمددة الكفددر لطعددنهم فدد  الدددين، فيبددت أن ثددل طدداعن فدد  : قددال ابددن تيميددة رحمدده اهلل

 .فهو إمام ف  الكفرالدين 
وباطناً، سدواء ثدان السداب يعتقدد أن ذلدك محدرم، إن سب اهلل أو سب رسوله ثفر ظاهراً : وقال

أو ثددان مسددتحالً لدده، أو ثددان ذاهددالً عددن اعتقدداده، هددذا مددذهب الفقهدداء وسددائر أهددل السددنة القددائلين بددمن 
 .اإليمان قول وعمل

، ألندده بددذلك ثددافر مرتددد وأسددوأ مددن الكددافر، فددإن الكددافر و ددب قتلدده باإل مدداعفددإن ثددان مسددلماً 
 [. 1]ا هو عليه من الدين الباطل لي  باستهزاء باهلل وال مسبة لهيعظم الرب، ويعتقد أن م

، وهذا يعند  أنده ال خدالف بدين أهدل العلدم علدى و دوب قتدل "و ب قتله باإل ماع " فتنبه لقوله
 .الشاتم، ثم علل سبب القتل بالكفر واالرتداد

                                                 
1
 .113و   1و  1 :ال ارم المسلول  
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 كدون أصددالً مدن أقدددم علدى نكددث العهدد والطعددن فد  الدددين ي:  8/8وقدال القرطبدد  فد  التفسددير
 .ورأساً ف  الكفر؛ فهو من أئمة الكفر على هذا

. واسددتدل بعدد  العلمدداء بهدددذه اآليددة علددى و ددوب قتدددل ثددل مددن طعددن فددد  الدددين؛ إذ هددو ثدددافر 
والطعددن إن ينسددب إليدده مددا ال يليددق بدده، أو يتعددرب باالسددتخفاف علددى مددا هددو مددن الدددين، لمددا ثبددت مددن 

 .عهالدليل القطع  على صحة أصوله واستقامة فرو 
، أو مددن طعددن  ومددن هنددا أخددذ قتددل مددن سددب الرسددول :  31/ وقددال ابددن ثييددر فدد  التفسددير  

 .ف  دين اإلسالم أو ذثره بنقص
ومن الطعن ما يكون خفياً، وبالتلميح دون الت دريح، لكدن لده نفد  حكدم الطعدن ال دريح، ثمدا  

ّ  : قال تعالى عن اليهود ّفُوَن الَْك ّيَن َهاُدواْ ُيَرر َّن اَّلَّ َواّععّهّ َوَيُقولُوَن َسّمْعَنا وََعَيعًَْنا مر َم َعن مَّ
ّيعنّ  لّْسنَتّّهْم َوَطْعنعاً ِّف ادر

َ
ٍَ َوَراّعَنا َِلراً بّأ َْ َغْْيَ ُمْسَم َولَّكعن لََّععَنُهُم الِلُّ إلدى قولده   َواْسَم
 .13:النساء بُّكْفرّهّْم فَاَل يُْؤّمُنوَن إَّلَّ قَلًّالً 

أي يوهمدون أنهدم يقولدون راعندا سدمعك بقدولهم راعندا، وإنمدا يريددون :التفسدير قال ابن ثييدر فد  
 .الرعونة بسبهم النب  

 أخبر اهلل  ل ثنااه عنهم أنهم يقولون ذلك لرسول اهلل :    /1قال ابن  رير ف  التفسير 
  لّْسععنَتّّهْم

َ
المكددروه مددن معنييدده، ، يعندد  تحريكدداً مددنهم بملسددنتهم بتحريددا مددنهم لمعندداه إلددى  َِلرععاً بّأ

 .هد -، وطعناً ف  الدين ا واستخفافاً منهم بحق النب  
فدممر علد  بضدرب ! ما قتل ثعب بن األشرف إال غدراً : وقد روي أن ر اًل قال ف  مجل  عل  

 .عنقه
 قال علماانا هدذا يقتدل وال ينتسدب إن نسدب الغددر للنبد  : 8/81قال القرطب  ف  الجامع  

 . هد -؛ألن ذلك زندقة ا
ّ  :قوله تعالى :الدليل الثاني  بّعالِلَّ

َ
َما ُكنَّا ََنُوُض َونَلَْعُب قُعْل أ ْْلَُهْم َِلَُقولُنَّ إّنَّ

َ
َولَئّْن َسأ

َُ َععْن  .َوآيَاتّهّ َورَُسوَّلّ ُكنُْتْم تَْسَتْهزّئُوَن  َل َتْعَتّذُروا قَْد َكَفعْرُتْم َبْععَد إّيَمعانُّكْم إّْن َنْعع
ُهْم ََكنُوا ُُمْرّّمَْي َطائَّفٍة ّمنْكُ  نَّ

َ
ْ  َطائَّفَة بّأ ّ  . 33-31:التوبةْم ُنَعذر

فهؤالء ثفروا ونافقوا د بعد أن ثانوا مؤمنين د بسبب مقولة قالوهدا علدى و ده اللعدب واالسدتهزاء، 
ومددن معدده مددن المددؤمنين،  والترفيدده عددن الددنف  يقتطعددون بهددا عندداء الطريددق والسددفر، فيهددا تهكددم بددالنب  

 .ال شك أنه أولى بالكفر واالرتداد عن الدين.. بالسب والطعن بالشتم القازع ال ريح فكيا 
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ابن عمر، ومحمد بن ثعب، ويزيد بدن أسدلم، وقتداد  : وقد روي عن ر ال من أهل العلم، منهم 
ما رأيدت ميدل قرائندا هدؤالء  أرغدب بطونداً، وال أثدذب ألسدناً، : أنه قال ر ل من المنافقين ف  غزو  تبو 

 .وأصحابه القراء وال أ بن عند اللقاء؛ يعن  الرسول 
، فددذهب عددوف إلددى ثددذبت ولكنددك منددافق، ألخبددرن رسددول اهلل : فقددال لدده عددوف بددن مالددك

 .ليخبره، فو د القرآن قد سبقه رسول اهلل 
يددا رسددول اهلل إنمددا ثنددا : ، وقددد ارتحددل ورثددب ناقتدده، فقددالفجدداء ذلددك الر ددل إلددى رسددول اهلل  

 ! دث حديث الرثب نقطع به عناء الطريقنلعب ونتح
وإن الحجددار  لتنكددب ر ليدده،  ثددمن  أنظددر إليدده متعلقدداً بنسددعة ناقددة رسددول اهلل : قددال ابددن عمددر 

، مدا "أباهلل وآياته ورسوله ثنتم تستهزئون: " إنما ثنا نخوب ونلعب، فيقول له رسول اهلل : وهو يقول
 [.1]يلتفت إليه، وال يزيد عليه

قيددل ثددانوا ثالثددة نفددرن هددز  اثنددان وضددحك واحددد، فددالمعفو عندده هددو : بدد  فدد  التفسدديرقددال القرط 
، وقيددل أندده ثددان "مخاشددن بددن حميددر"اسددمه :قددال خليفددة بددن خيدداي فدد  تاريخدده. الددذي ضددحك ولددم يددتكلم

اللهددم إندد  اسددمع آيددة أنددا : وثددان يقددول. مسددلماً غددال أندده سددمع المنددافقين فضددحك لهددم ولددم ينكددر علدديهم
عر الجلود وتجب منها القلدوب، اللهدم فا عدل وفدات  قدتالً فد  سدبيلك، ال يقدول أحدد أندا أغنى بها، تقش

 .فمصيب يوم اليمامة، فما أحد من المسلمين إلى و د غيره[. 3]غسلت أنا ثفنت أنا دفنت
هذا نص ف  أن االستهزاء باهلل وبآياته وبرسوله ثفدر، :  1 /1قال ابن تيمية ف  تفسيره لآلية  

 دداداً أو  ، وقددد دلددت هددذه اآليددة علددى أن ثددل مددن تددنقص رسددول اهلل  ددود بطريددق األولددىفالسددب المق
 .هازالً فقد ثفر

فقد أخبر أنهم ثفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل ثندا : وقال 
مدع ثفدرهم أوالً  إنهم ثفروا بعدد إيمدانهم بلسدانهم: وقول من يقول عن ميل هذه اآليات. نخوب ونلعب

قددد ثفددرتم بعددد : مددع بقلددوبهم، ال ي ددح ألن اليمددان باللسددان مددع ثفددر القلددب قددد قارندده الكفددر، فددال يقددال
إيمانكم، فإنهم لدم يزالدوا ثدافرين فد  نفد  األمدر، وإن أريدد أنكدم أظهدرتم الكفدر بعدد إظهدارثم اإليمدان، 

ذا، بددل لمددا نددافقوا وحددذروا أن تنددزل فهدم لددم يظهددروا للندداس إال لخواصددهم وهددم مددع خواصددهم مددازالوا هكدد
سددور  تبددين مددا فدد  قلددوبهم مددن النفدداق وتكلمددوا باالسددتهزاء صدداروا ثددافرين بعددد إيمددانهم، وال يدددل اللفدد  

 .     هد -على أنهم ما زالوا منافقين ا

                                                 
1
 .، وانظر الروايات بسندها ف   امع البيان للطبري 3:رم المسلولعن ال ا  

3
 .، وانظر تفسير ابن ثيير99 /8:الجامع  
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ال يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك  داً أو هدزاًل، وهدو : 913/ قال ابن العرب  ف  األحكام  
فددإن التحقيددق أخددو الحددق والعلددم، . ، ال خددالف فيدده بددين األمددةفددإن الهددزل بددالكفر ثفددرن ثفددر ثيفمددا ثددا

 . والهزل أخ والباطل والجهل
 أن الالعددبفيدده الداللددة علددى : 1/318" أحكددام القددرآن" وقددال أبددو بكددر الج دداص فدد  ثتابدده 

ن ذثدروا أنهدم قدالوا مددا فد  إظهددار ثلمدة الكفدر علدى غيددر و ده اإلثدراه، ألن هدؤالء المنددافقي والجداد سدواء
: وروي عددن الحسددن وقتدداد  أنهددم قددالوا فدد  غددزو  تبددو . قددالوا لعبدداً فددمخبر اهلل عددن ثفددرهم باللعددب بددذلك

أير و هذا الر ل أن يفتح ق ور الشام وح ونها هيهات هيهات، فمطلع اهلل نبيه على ذلك، فدمخبر أن 
والهدازل فد   ل علدى اسدتواء حكدم الجدادفددهذا القول ثفٌر منهم علدى أي و ده قدالوه مدن  دد أو هدزل، 

 .االستهزاء بآيات اهلل وبش ء من شرائع دينه ثفر فاعله، ودل أيضاً على أن إظهار ثلمة الكفر
 وبمصحابه هدو اسدتهزاء بده  ومن دالالت اآلية أن اهلل تعالى اعتبر االستهزاء بالنب  : قلت 

 . ه عن الدينوبآياته، وله نف  الحكم من حيث الكفر وارتداد صاحب
 

 ؟ ..أين وجه استهزاء القوم باهلل وآياته : فإن قيل 

 وثدذلك فدإن النبد  .. فد  القدرآن الكدريم  إن اهلل تعدالى قدد زثدى أصدحاب محمدد  :أقول 
وعليه فمدن يطعدن بال دحابة لزمده أن يطعدن بداهلل وبآياتده التد  زثدى .. قد زثاهم تبعاً لتزثية اهلل تعالى لهم 

ُ َعّن الُْمعْؤّمنَّْي إّذْ  :  اهلل تعالى عنهم أ معين، ثمدا فد  قولده تعدالىبها ال حابة رض لََقْد رَِّضَ الِلَّ
َْعاَبُهْم َفتْحعاً 

َ
عّ ًَنَة َعلَعًّْهْم َوأ نَْزََّ السَّ

َ
عَرَرّلِلّ َفَعلّعَم َمعا ِّف قُلُعوّّْهْم فَعأ ََ الََّّ ُيَبايُّعونََك ََتْع

دٌ  :وقوله تعدالى. 8 :الفتحقَرّيباً  ارّ رَُْحَاُء بَيْعَنُهْم  ُُمَمَّ اُء لََعَ الُْ فَّ ّشدَّ
َ
ّيَن َمَعُه أ ّ َواَّلَّ رَُسوَُّ الِلَّ

ُرودّ ذَ  َْرّ السُّ
َ
ّ َورّْعَواناً ّسًَماُهْم ِّف وُُجوهّّهْم ّمْن أ داً يَبَْتُغوَن فَْضاًل ّمَن الِلَّ عاً ُسرَّ لَّك تََراُهْم ُركَّ

هُ فَآَزَرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى لََعَ ُسوقّهّ  َمَثلُُهْم ِّف اْلَّْوَراّلِلّ َوَمَثلُُهمْ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ِّف اْْلّْْنًّّل َكَزْرٍع أ

اِّلَاّت ّمنُْهْم َمْغفّرَ  ّيَن آَمُنوا وََعّملُوا اليَّ ُ اَّلَّ اَر وََعَد الِلَّ اَع ِّلَغًَّظ بّّهُم الُْ فَّ رَّ ْجراً ُيْعّرُب الزُّ
َ
ّلِلً َوأ

 . رها ثيير من اآليات الت  أثنى اهلل تعالى فيها خيراً على أصحاب النب  وغي. 9 :الفتح َعّظًماً 
لدذلك قدال .. وبالذي أنزل هذه اآليدات .. أن الطعن بال حابة هو طعن بهذه اآليات : الشاهد 

ّ َوآيَاتّهّ َورَُسوَّلّ ُكنُْتْم تَْسَتْهزّئُوَن   :تعالى ف  حق الذين طعندوا بال دحابة بّالِلَّ
َ
َل َتْعَتّذُروا  *قُْل أ

 .33-31:التوبة قَْد َكَفْرُتْم َبْعَد إّيَمانُّكْم 
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هدو ثفدر ومدروق مدن الددين، " أير و هذا الر ل أن يفتح ق ور الشام"ثم إذا ثان قول أحدهم  
ال شدددك أنددده أولدددى بدددالكفر .. فكيدددا بالدددذي يدددمت  بعبدددارات الفحدددو واسدددب ال دددريح، وألتفددده األسدددباب

 .والخروج من الدين
ّ َما قَالُوا َولََقْد قَالُوا ََكَّمعَة الُْكْفعرّ َوَكَفعُروا  :قوله تعالى: ليل الثالثالد  َيْلُّفوَن بّالِلَّ

 .11:التوبة  َبْعَد إّْسالّمّهمْ 
، فبلدغ "إن ثان مدا  داء بده محمدد حقداً، لدنحن أشدر مدن الحمدر :" وهذه آية نزلت ف  ر ل قال

وقيددل فدد  سددبب نزولهددا غيددر . حلددا مددا قددال، فددمنزل اهلل اآليددة، ولمددا سددمله عددن مقولتدده، فخبددره النبدد  
ذلددك، ومهمددا يكددن فددإن الكلمددة التدد  ثفددروا بسددببها هدد  دون السددب ال ددريح، فدددل أن السددب ال ددريح 

 .أولى بالكفر وبخروج صاحبه من دائر  اإلسالم
ثفدروا بهدذه أي  :383/ ، قدال الشدوثان  فد  الفدتح  َوَكَفُروا َبْععَد إّْسعالّمّهمْ  :وف  قوله 

أنهدم فعلدوا مدا يو دب ثفدرهم علدى : الكلمة بعد إظهدارهم ل سدالم وإن ثدانوا ثفداراً فد  البداطن، والمعندى
 . هد -تقدير صحة إسالمهم ا

والطعددن فدد   ثلمددة الكفددر سددب النبدد  : قددال القشدديري: 03 /8:وقددال القرطبدد  فدد  التفسددير 
 . هد -الحكم بإسالمهم ا أي بعد  َوَكَفُروا َبْعَد إّْسالّمّهمْ  اإلسالم،

والحاصددل أن مددن تكلددم بكلمددة الكفددر : 19ص" إثفددار الملحدددين"وقددال الكشددميري فدد  ثتابدده 
 .هد -ا"رد المختار"و" الخيانة"، ثما صرح به ف ثفر عند الكل وال اعتبار باعتقادههازالً أو العباً،  

ََّ َعلًَُْكْم ِّف الْ  :قوله تعالى :الدليل الرابع  ّ َوقَْد نَزَّ ْن إَّذا َسعّمْعُتْم آيَعاّت الِلَّ
َ
ّ َتعاّ  أ

 بَّها فَال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحَّتَّ ََيُوُعوا ِّف َحّديٍث َغْْيّهّ إّنَُّكْم إّذاً ّمثْلُُهمْ 
ُ
إّنَّ  يُْكَفُر بَّها َويُْسَتْهَزأ

َُ الُْمَنافّقَّْي َوالََْكفّرّيَن ِّف َجَهنََّم َيًّعاً  َ َجاّم  .10 :النساء الِلَّ
فهذه آية دلت على ثفر المستهزئين بآيات اهلل، وثفر من يجالسدهم د مدن غيدر إثدراه وال إنكاردد  

 .وإن لم يشارثهم االستهزاء، فيكون من باب أولى ثفر من يطعن بالدين وبآيات اهلل بالشتم ال ريح
 [.1]أن الرضى بالكفر ثفر: وفيها أيضاً داللة على القاعد  الت  تقول 
إن معندى اآليدة علدى ظاهرهدا، [: 18ف  مجموعدة التوحيدد،ص ] شيخ سليمان آل الشيخقال ال 

وهددو أن الر ددل إذا سددمع آيددات اهلل يكفددر بهددا ويسددتهزأ بهددا فجلدد  عنددد الكددافرين المسددتهزئين مددن غيددر 
، وإن لددم يفعددل فعلهددم فهددو ثددافر مدديلهمإثددراه وال إنكددار وال قيددام عددنهم حتددى يخوضددوا فدد  حددديث غيددره 

                                                 
1
 .القاعد  اليالية" قواعد ف  التكفير " انظر ثتابنا   
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وبهددذه اآليددة ونحوهددا اسددتدل العلمدداء علددى أن . والرضددى بددالكفر ثفددريتضددمن الرضددى بددالكفر، ألن ذلددك 
الرضى بالذنب ثفاعله، فإن ادعى أنه يكره ذلك بقلبده لدم ي قبدل منده، ألن الحكدم علدى الظداهر وهدو قدد 

 .هد -ا فيكون ثافراً أظهر الكفر 
، والرضددى بددالكفر ثفددرهددم، مددن لددم يجتنددبهم فقددد رضدد  فعل:8 1/1وقددال القرطبدد  فدد  الجددامع  

فكددل مددن  لدد  فدد  مجلدد  مع ددية ولددم ينكددر علدديهم يكددون معهددم فدد  الددوزر سددواء، فددإن لددم يقدددر علددى 
 .هد -النكير عليهم فينبغ  أن يقوم عنهم حتى ال يكون من أهل هذه اآلية ا

فدد  ف ددل الكفددر المتفددق " األعددالم"قددال ابددن حجددر فدد  : 19قددال الكشددميري فدد  اإلثفددار، ص 
 .، فكل من استحسنه أو رض  به يكفرمن تلف  بلف  الكفر يكفر: ما نقله عن ثتب الحنفيةعليه، م

ر ل ثفدر بلسدانه طائعداً وقلبده علدى اإليمدان يكدون ثدافراً وال يكدون عندد اهلل مؤمنداً،  " البحر"وعن
 .هد -ا"  امع الف ولين"و" وهندية" فتاو  قاضيخان"ثذا ف  

ََ َصعوّْت  يَا : قولده تعدالى :الدليل اخلاام   ْصَواتَُكْم فَعْو
َ
ّيَن آَمُنوا َل تَرَْفُعوا أ َها اَّلَّ يُّ

َ
أ

نُْتْم َل تََُّْعُرونَ 
َ
ْعَمالُُكْم َوأ

َ
ْن ََتَْبَط أ

َ
 انلَّّبرّ َوَل ََتَْهُروا ََلُ بّالَْقْوَّّ َكَرْهرّ َبْعّضُكْم ّْلَْعٍض أ

 .  :الحجرات
دي مددعا  ألن يحدبط عمدل صداحبه، وال فإذا ثان رفع ال وت فوق صوت النب  بالحديث العا 

ّيَن ّمْن َقبْلَّك لَئّْن  :يحبط العمل ثلياً إال الشر  األثبر، ثما قدال تعدالى وَّحَ إَِّلَْك ِإَوََل اَّلَّ
ُ
َولََقْد أ

َك َوَْلَُ وَننَّ ّمَن اْْلَاِّسّينَ 
ََ َِلَْحَبَطنَّ َعَملُ ْك ْْشَ

َ
 .31:الزمر أ

ُكوا ِلََ  :وقدال ْْشَ
َ
وإذا ثدان األمدر ثدذلك . 88:األنعدام بَّط َعنُْهْم َما ََكنُوا َيْعَملُعونَ َولَْو أ

فيمن يرفع صوته ف  الحديث العادي المجرد عن الطعن أو االسدتهزاء أو الدتهكم ولدو مدن طريدق خفد ، 
ال شدددك  أنددده أولدددى بدددالكفر ! ؟..فمدددا يكدددون القدددول فددديمن يرفدددع صدددوته بدددالطعن واللعدددن والسدددب ال دددريح 

 [.8]وبمن يحبط عمله واالرتداد،

                                                 
8
بعددد وفاتدده برفددع األصددوات واألقددوال، واآلراء، واألفهددام وتقددديمها علددى  يكددون رفددع ال ددوت فددوق صددوت النبدد    

ْو يُّيًَبُهْم َعَذاٌ   :ثما قال تعالى. من سنته  اليابت
َ
ْن تُّيًَبُهْم فّتَْنٌة أ

َ
ْمرّهّ أ

َ
ّيَن َُيَالُّفوَن َعْن أ ًَْحَذرّ اَّلَّ

فَلْ
ِّلٌم 
َ
 . والفتنة هنا يراد بها الكفر والشر . 33:النورأ

 :موضددعًا، ثددم  عددل يتلددو فدد  ثالثددةال وثالثددين نظددرت فدد  الم ددحا فو دددت طاعددة الرسددول : قددال اإلمددام أحمددد   
 ْن تُّيًَبُهْم فّتَْنٌة

َ
ْمرّهّ أ

َ
ّيَن َُيَالُّفوَن َعْن أ ًَْحَذرّ اَّلَّ

ومدا الفتندة؟ الشدر ، لعلده إذا رد : ، و عل يكررها ويقدولفَلْ
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أي حددذر أن تحددبط أعمددالكم، أو ثراهددة أن تحددبط، : قددال ابددن تيميددة رحمدده اهلل فدد  تفسددير اآليددة
وال يحبط األعمال غير الكفر، ألن من مات على اإليمان فإنده ال بدد أن يددخل الجندة ويخدرج مدن الندار 

يحبطهدا مدا ينافيهدا، وال ينداف  إن دخلها، ولو حبط عملده ثلده لدم يددخل الجندة قدط، وألن األعمدال إنمدا 
 .األعمال مطلقاً إال الكفر

فددإذا ثبددت أن رفددع ال ددوت فددوق صددوت النبدد  والجهددر لدده بددالقول يخدداف مندده أن يكفددر صدداحبه 
وهو ال يشعر ويحبط عمله بذلك وأنه مظنة لذلك وسبب فيده، فمدن المعلدوم أن ذلدك لمدا ينبغد  لده مدن 

إلثرام واإل دالل، ولمدا أن رفدع ال دوت قدد يشدتمل علدى أذ  لده التعزيز والتوقير والتشريا والتعظيم وا
واالسددتخفاف واسددتخفاف الددذي يح ددل فدد  سددوء األدب مددن غيددر ق ددد صدداحبه يكددون ثددافراً، فدداألذ  

 [.9]المق ود المتعمد ثفر بطريق أولى
، وتقدع فيده، فينهاهدا أن أعمى ثانت له أم ولد، تشدتم النبد  عن ابن عباس،  :ةـنـي السـوف  

وتشددتمه، فمخددذ  فلمددا ثانددت ذات ليلددة  علددت تقددع فدد  النبدد  :تنتهدد ، ويز رهددا فددال تنز ددر، قددالفددال 
المغددول فوضددعه فدد  بطنهددا واتكددم عليهددا فقتلهددا، فوقددع بددين ر ليهددا طفددل، فلطخددت مددا هنددا  بالدددم، فلمددا 

إال  أنشدد اهلل ر دالً فعدل مدا فعدل، لد  عليده حدق،:"، فجمدع النداس فقدال أصبح ذ ثر ذلك لرسول اهلل 
يددا رسددول اهلل أنددا : فقددال فقددام األعمددى يتخطددى الندداس، وهددو يتزلددزل حتددى قعددد بددين يدددي النبدد  " قددام

صاحبها ثانت تشتمك وتقع فيك فمنهاها فال تنته ، وأز رها فال تنز ر، ول  منهدا ابندان ميدل اللؤلدؤتين 
وضددعته فدد  بطنهددا وثاندت بدد  رفيقددة، فلمددا ثانددت البارحددة  علددت تشدتمك وتقددع فيددك، فمخددذت المغددول ف

 [.0 "]أال اشهدوا أن دمها هدر"  واتكمت عليها حتى قتلتها، فقال النب  

                                                                                                                                                  

ْرَّك ََل يُْؤمّ  :بع  قوله أن يقع ف  قلبه ش ء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه، و عل  يتلو هذه اآلية َ فَاَل َوَر ُنوَن َحَّتَّ
ُّموَك فًَّما َشَرَر بَيَْنُهمْ   .  ُيَ ر

أعجدب لقدومال سدمعوا الحدديث وعرفدوا اإلسدناد : إن قومًا يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان، فقال: وقيل له   
مْ  :قدال اهلل! وصحته يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيدره

َ
ّيَن َُيَالُّفوَن َعْن أ ًَْحَذرّ اَّلَّ

ْن تُّيًَبُهْم فّتَْنٌة فَلْ
َ
رّهّ أ

ِّلمٌ 
َ
ْو يُّيًَبُهْم َعَذاٌ  أ

َ
ْكَبُ ّمَن الَْقتْلّ  :قال تعالى. وتدري ما الفتنة؟ الكفر.  أ

َ
فيدعون الحدديث   الْفّتَْنُة أ

 [.  13:عن ال ارم المسلول!] وتغلبهم أهوااهم إلى الرأي ؟ عن رسول اهلل 
 !! ؟..عين وغيرهم من أرباب البشربقول الطواغيت من الفالسفة والمشر  ثيا بمن يرد قول النب  : قلت   
9
 .19: ال ارم المسلول  

 0
سيا ق ير يشتمل به الر ل تحت ثيابه، : والمغول. 3331:أخر ه النسائ ، وأبو داود، صحيح سنن أب  داود  

 (.عون المعبود ) حديد  دقيقة لها حد ماب : وقيل
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ثدان ر دل مدن المسدلمين د : حدثنا  رير، عن مغير ، عن الشدعب  قدال: وف  رواية عند أحمد، قال  
تؤذيده، و  أعن  أعمى د يموي إلى امرأ  يهودية، فكانت تطعمه وتحسدن إليده، فكاندت ال تدزال تشدتم النبد  

، فمنشدد النداس فد  أمرهدا، فقدام، فلما ثانت ليلة من الليال  خنقها فماتت، فلما أصبح ذثر ذلك للنبد  
 . دمها فقام األعمى فذثر أمرها، فمطلى د أي أهدر د النب  

، وهددذا الحددديث نددص فدد   ددواز قتلهددا أل ددل شددتم النبدد  :  3قددال ابددن تيميددة فدد  ال ددارم، ص  
 . هد -الذم ، وقتل المسلم والمسلمة إذا سبا بطريق األولى ا ودليل على قتل الر ل

،          هجدددت امدددرأ  مدددن خطمدددة د وهددد  الع دددماء بندددت مدددروا ن د النبددد  : وعدددن ابدددن عبددداس قدددال  
أندا يدا رسدول اهلل، فدنه  : ، فقام ر ل من قومها وهدو عميدر بدن عددي الحطمد ، فقدال"من ل  بها ؟:"فقال

إذا : "إلدى مدن حولده فقدال فالتفدت النبد  : ، قدال عميدر"ال ينطح فيده عندزان:" لفقتلها، فمخبر النب ، فقا
 [.  "]أحببتم أن تنظروا إلى ر لال ن ر اهلل ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي

رهطاً من األن ار إلى أب  رافع اليهود ليقتلوه، وذلدك لشدد  عداوتده وأذيتده  وثذلك لما انتدب   
 .والق ة ثابتة ف  البخاري وغيره..  لرسول اهلل 

فيدده  ددواز اغتيددال ذوي األذيددة البالغددة مددنهم، وثددان أبددو رافددع :13 /3قددال ابددن حجددر فدد  الفددتح   
 .   ويؤلب عليه الناس يعادي رسول اهلل 

: قددال محمددد بددن سددلمة" مددن لكعددب بددن األشددرف، فإندده قددد آذ  اهلل ورسددوله؟:" ونحددوه قولدده   
 .متفق عليه" نعم" اهلل؟قالأتحب أن أقتله يا رسول 

أنه ثتب إلى المها ر بن أبد  ربيعدة فد  المدرأ  التد  غندت بهجداء النبد   وعن أب  بكر ال ديق   
 ": ،فمن تعاطى ذلك مدن مسدلم ألن حد األنبياء لي  يشبه الحدودلوال ما سبقتن  فيها ألمرتك بقتلها ،

 ". فهو مرتد أو معاهد فهو محارب غادر
د  مدن  هدة اسدتحالة إمكانيدة الشدفاعة فيهدا د بعدد وفدا  النبد  .. ء ال ي شدبه الحددود فحدد األنبيدا  

 . فإنه يمكن الشفاعة فيها.. بخالف الحدود األخر  ذات العالقة بحقوق البشر 
مدن سدب اهلل أو سدب أحدداً :" ثدم قدال عمدر. ، فقتلدهأ تد  عمدر بر دل سدب  النبد  : وعن مجاهدد  

 ".من األنبياء فاقتلوه
لدي  :" أغل  ر ل ألب  بكر ال ديق، فقلدت أقتلده؟ فدانتهرن ، وقدال: وعن أب  برز  األسلم  قال  

فيمن يتطاول عليده بدمي ندوع  أي حكم القتل هو حق خاص بالنب  [.   "] هذا ألحدال بعد رسول اهلل 
 .وهذا الحق لي  ألحدال بعده.. من أنواع األذ  

                                                 
  

 .91:ال ارم ذثره ابن تيمية ف   
  

 .3191:صحيح سنن النسائ   
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 : دينم اهلل والـاتـي شـم فـلـل العـوال أهـأقـ 

يحسدن .. بعد أن ذثرنا األدلة من الكتاب والسنة وأقوال ال دحابة علدى ثفدر شداتم اهلل والددين   
 وإقامددة الحجددة.. أن نددذثر أقددوال أئمددة العلددم فدد  المسددملة د بشدد ء مددن التف دديل د زيدداد  فدد  البيددان 

 ٍِّلَْهلَّك َمْن َهلََك َعْن بَيرَّنٍة َوَيْحََي َمْن ََحَّ عن بيرَّنة 1:نفالاأل  . 
علدى أن مدن سدب اهلل أو  أ مدع المسدلمون: قال اإلمام إسحاق بدن راهويده أحدد األئمدة األعدالم  

ثدافر بدذلك أنده  : ، أو دفع شيئاً مما أنزل اهلل عز و ل أو قتل نبياً من أنبياء اهلل عز و دلسب رسوله 
 .وإن ثان مقراً بكل ما أنزل اهلل

 .لمسلمين اختلا ف  و وب قتلهال أعلم أحداً من ا: قال الخطاب   
أو  مدن شدتم النبد  : سدمعت أبدا عبدد اهلل د وهدو اإلمدام أحمدد بدن حنبدل د  يقدول: وقدال حنبدل  

وسددمعت أبددا عبددد اهلل : قددال. ينتق دده د مسددلماً ثددان أو ثددافرًا د فعليدده القتددل وأر  أندده ي قتددل وال يسددتتاب
هددذا رأيددت القتددل، لددي  علددى هددذا أعطددوا ثددل مددن نقدد  العهددد وأحدددث فدد  اإلسددالم حدددثاً ميددل : يقددول

 .العهد والذمة
، مدداذا سددملت أبددا عبددد اهلل عددن ر ددل مددن أهددل الذمددة شددتم النبدد  : وثددذلك قددال أبددو ال ددفراء  

 .مسلماً ثان أو ثافراً  يقتل من شتم النب  إذا قامت البينة عليه، : عليه؟ قال
، حدديث األعمدى الدذي قتدل المدرأ ، نعدم، أحاديدث منهدا: قيل له ف  أحاديدث؟ قدال: وف  رواية  
 . سمعتها تشتم النب  : قال
 .، قتلمن شتم النب  : وحديث ح ين أن ابن عمر قال  
، وال مرتدد عدن اإلسدالمفهدو  ي قتدل، ذلدك أن مدن شدتم النبد  : وثان عمر بن عبد العزيز يقول  

 . يشتم مسلم النب 
 و دددب عليددده القتدددل والقدددد : تتاب؟ قدددال، يسدددسدددالت أبددد  عمدددن شدددتم النبددد  : قدددال عبدددد اهلل  

 .ولم يستتبه ر الً شتم النب  قتل ، ألن خالد بن الوليد يستتاب
وتحرير القدول فيده أن السداب إن ثدان مسدلماً فإنده يكفدر ويقتدل بغيدر : قال ابن تيمية ف  ال ارم  

 . خالف وهو مذهب األئمة األربعة وغيرهم
، سدواء ثدان السداب يعتقدد أن ذلدك محدرم، ظاهراً وباطناً ر إن سب  اهلل أو سب رسوَله ثف: وقال  

 .هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بمن اإليمان قول وعملأو ثان ذاهالً عن اعتقاده، 
، ألندده بددذلك ثددافر مرتددد وأسددوأ مددن الكددافر، فددإن الكددافر باإل مدداعفددإن ثددان مسددلماً و ددب قتلدده   

 .ه من الدين الباطل لي  باستهزاء باهلل وال مسبة لهيعظم الرب، ويعتقد أن ما هو علي
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قدال أبد  د أحمدد بدن . يا ابدن ثدذا وثدذا أندت ومدن خلقدك: قال عبد اهلل، سئل أب  عن ر ل قال  
 .نعم، نضرب عنقه: تضرب عنقه؟ قال: ، قلت ألب هذا مرتد عن اإلسالم: حنبل د

 .تل ألنه شتميق: ثذبت، فقال: وقد سئل عن يهودي مر بمؤذن فقال له  
من ذثر شيئاً يعرب بذثر الدرب تعدالى فعليده القتدل، مسدلماً ثدان أو ثدافراً، وهدذا مدذهب : وقال  

 .هد -ا" أهل المدينة
علدى أن مدن سدب  أ مع عوام أهدل العلدم: 31ص"إثفار الملحدين" قال الكشميري ف  ثتابه   

 عن أبد  حنيفدة وأصدحابه فديمن تنق ده يقتل، وحكى الطبري ميله د أي ميل القول بمنه رد  د  النب  
 .أو بريء منه أو ثذبه

ومدن شدك المستنقص لده ثدافر،    على أن شاتم النب  أ مع العلماء: قال محمد بن سحنون  
 .هد -ا ف  ثفره وعذابه ثفر

. ال خددالف أن سدداب اهلل تعدالى مددن المسددلمين ثددافر حددالل الدددم: للقاضدد  عيدداب" الشددفا"وفد    
تعمددد الكددذب فيمددا بلغدده وأخبددر بدده، أو شددك فدد  صدددقة، أو سددبه، أو  إلددى نبينددا وثددذلك مددن أضدداف 

، أو أزر  علدديهم، أو آذاهددم، أو قتددل نبيدداً، أو اسددتخا بدده، أو بمحددد مددن األنبيدداءإندده لددم يبلددغ أو : قددال
 .ثافر باإل ماعحاربه فهو  

لم بمددا ال يعقددل مددن لددي  لدد  رب، أو المددتك: الندداف  أن يكددون اهلل خالقدده أو ربدده، أو قددال: وقددال  
 .، فال خالف ف  ثفر قائل ذلك ومدعيهف  سكره، أو غمر   نونهذلك 

 .من قال لي  ل  رب فهو مرتد: وقال أبو حنيفة وأصحابه  
يقتدل : وقال محمد بدن أبد  زيدد فديمن لعدن بارئده وادعدى أن لسدانه زل، وإنمدا أراد لعدن الشديطان  
 [.   3 ]يقبل عذره وال
مدن تكلددم مدن سدقط القددول وسدخا اللفدد  ممدن لدم يضددبط ثالمده وأهمددل : قدال القاضد  عيدداب  

لسانه بما يقتض  االستخفاف بعظمة ربه، و الله ومواله، أو تميل ف  بع  األشياء ببع  ما عظدم اهلل 
من ملكوته، أو نزع من الكالم لمخلوق بما ال يليق إال فد  حدق خالقده غيدر قاصدد للكفدر واالسدتخفاف 

فدإن تكدرر هدذا منده وعدرف بده دل علدى تالعبده بدبنده، واسدتخفافه بحرمدة ربده و هلده  .وال عمد ل لحداد 
 . ، وثذلك إن ثان ما أورده يو ب االستخفاف والتنقص لربهوهذا ثفر ال مرية فيهبعظيم عزته وثبريائه، 

                                                 
 3

يستحيل الزلل فيده مدن غيدر .. وبين لف  ثلمة الشيطان بعيد " اهلل " ال ي عذر ألن الشبه  بين لف  الجاللة : قلت  
وبالتدال  ميدل هدذا الندوع مدن الكفدر د وإن ز عدم أنده زلدة لسدان د ال يمكدن أن ي قداس علدى ذلدك .. ق دد أو ندوع اسدتهانة 

 ..!أخطم من شد  الفرح " اللهم أنت عبدي وأنا ربك " ال من شد  الفرح الذي ق
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، [1 ]وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ بن خليل من فقهداء قرطبدة بقتدل المعدروف بدابن أخد  َعَجدبَ   
، وثددان بعدد  الفقهدداء بهددا قددد !!"يددرج  لددوده[ 1 ]بدددأ الخددراز:"رج يومدداً فمخددذه المطددر فقددالوثددان خدد

إن دا إذاً ! دمده فد  غدي ، أي شدتم رٌب عبددناه ثدم ال ننت در لده ؟: فقدال ابدن حبيدب. توقفوا عن سدفك دمده
ألمددوي ور فددع المجلد  إلددى األميددر بهددا عبدد الددرحمن بددن الحكددم ا. لعبيدد سددوءال مددا نحددن لده بعابدددين وبكددى

، وأ علم بداختالف الفقهداء فخدرج اإلذن مدن عندده [3 ]عمة هذا المطلوب من حظاياه" َعجب" وثانت 
باألخذ بقول ابن حبيب وصاحبه وأمر بقتله، فقتل وص دلب بحضدر  الفقيهدين، وعدزل القاضد  موسدى بدن 

 [. 1 ]زياد لتهمته بالمداهنة ف  هذه القضية، ووب خ بقية الفقهاء وسبهم
ف دح بمدا ذثرندا أن ثدل : البن حزم، بعد أن ساق األدلة على ثفر الساب، قدال" محلىال"وف    

من سب اهلل تعالى، أو استهزأ به، أو سب ملكاً من المالئكة أو استهزأ بده، أو سدب نبيداً مدن األنبيداء أو 
اهلل تعدالى، استهزأ به، أو سب آية من آيات اهلل تعالى أو استهزأ بها، والشدرائع ثلهدا والقدرآن مدن آيدات 

 .فهو بذلك ثافر مرتد له حكم المرتد، وبهذا نقول
فهدو ثدافر مرتدد يقتدل وال بدد،  ف ح بهذا أن ثل مدن آذ  رسدول اهلل : وف  موضع آخر قال  

 [.8 ]وباهلل تعالى التوفيق
ألن اهلل تعدالى : لم يقتدل فد  عائشدة؟ قدال: وعن مالك بن أن  أن من سب عائشة قتل، قيل له   

  : عائشة رض  اهلل عنها يقول ف 
َ
ْن َتُععوُدوا لّّمثْلّعهّ أ

َ
ُ أ  بَعداً إّْن ُكنْعُتْم ُمعْؤّمنّْيَ يَعُّظُكعُم الِلَّ

 . 1 :النور
 فمن رماها فقد خالا القرآن، ومن خالا القرآن قتل؟: قال مالك  
قول مالك هنا صحيح، وه  رد  تامدة، وتكذيبده : 113-110/  قال ابن حزم ف  المحلى   

 :عدددالى فدددد  قطعدددده ببراءتهددددا، وثدددذلك القددددول فدددد  سددددائر أمهدددات المددددؤمنين، وال فددددرق، ألن اهلل يقددددولهلل ت
 َا َيُقولُون ُؤوَن ّممَّ ْولَئَّك ُمَبَّ

ُ
ًرَّباّت أ ًرُّبوَن لّلطَّ ًرّبَّْي َوالطَّ ًرَّباُت لّلطَّ فكلهن مبرآت مدن قدول   الطَّ

 .إفك، والحمد هلل رب العالمين

                                                 
 1

 .اسم زو ة عبد الرحمن األموي أمير قرطبة: عجب  
 1

 .الذي يرج الجلود بالماء، ليسهل عليه خرزها: الخراز  
 3

 . من حظاياه؛ أي من زو اته المقربات  
 1

 .، ي مكتبة الفاراب 333و  333و  330و 308و   18:انظر الشفا للقاض  عياب  
 8

 .، ي دار الفكر138/  : المحلى  
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يقتددل وال بددد، وهددو قددول : فددإن أصددحابنا، ومالكدداً وأصددحابه، قددالوا بدد  وأمددا الددذم  يسددب الن  
 .الليث بن سعد

 .وقد روي عن ابن عمر أنه يقتل وال بد
وبضرور  الح  والمشاهد  ندري أنهم إن أعلنوا سب اهلل تعالى، أو سب رسدول اهلل : إلى أن قال  
 رونا وأذلوندا، وطعندوا فد  دينندا، فنكيدوا فد  أو ش ء مدن ديدن اإلسدالم، فقدد فدارقوا ال دغار، بدل قدد أصدغ

 .هد-مااهم وسبيهم وأموالهم بال شك اذلك عهدهم، ونقضوا ذمتهم، وإذا نقضوا ذمتهم فقد حلت د
اعلددددم أن مددددن : 313/ وفدددديمن يسددددتخا بددددالقرآن الكددددريم، قددددال القاضدددد  عيدددداب فدددد  الشددددفا   

أو حرفداً منده، أو آيدًة أو ثدذب بده،  استخا بالقرآن، أو الم حا، أو بش ء منده، أو سدبه، أو  حدده،
أو بش ء منه، أو بش ء مما صرح فيع من حكم، أو خبر، أو أثبت مدا نفداه، أو نفدى مدا أثبتده علدى علدم 

 .هد -ا فهو ثافر عند أهل العلم بإ ماعمنه بذلك، أو شك ف  ش ء من ذلك، 
العلمداء علددى ثفدر مددن  أ مددع: وللشديخ سدليمان بددن عبدد اهلل آل الشدديخ رحمهدم اهلل تعددالى، قدال  

فعدل شديئاً مددن ذلدك فمددن اسدتهزأ بدداهلل، أو بكتابده أو برسدوله، أو بديندده، ثفدر ولددو هدازالً لددم يق دد حقيقددة 
 [. 9 ]االستهزاء إ ماعاً 

، حيددث فيدده رد علددى مددن يتشددري لكفددر "ولددو هددازالً لددم يق ددد حقيقددة االسددتهزاء: " فتممددل قولدده  
 !!..الساب، استحالل السب واعتقاد  وازه 

مدن سدخر باسدم مدن أسدماء " : تبين المحدارم المدذثور  فد  القدرآن" ومن ثالم الحنفية ف  ثتاب  
اهلل تعدالى، أو أمددر مددن أوامددره، أو وعيددده، أو وعدده، أو أنكرهمددا، أو سددجد لغيددر اهلل تعددالى، أو سددب اهلل 

ر  علددى اهلل سددبحانه سددبحانه، أو أدعددى أن لدده ولددداً وصدداحبة، أو أشددر  بعبادتدده شدديئاً مددن خلقدده، أو افتدد
وتعالى الكذب بادعاء اإللهية والرسالة، أو نفى أن يكون خالقه ربه وقال لي  ل  ربداً، أو قدال لدذر  مدن 

عالذرات هذه خلقت عبياً ومهماًل، وما أشبه ذلك ممدا ال يليدق بده  ا َيُقولُعوَن ُسعبَْحانَُه َوَتَععاََل َعمَّ
اً َكبّْياً   [.0 ] ماع، سواء فعله عمداً أو هزالً لها باإليكفر ف  هذه الو وه ث ُعلُور

فمن أنواع الكفر والشر  أن يعدزم اإلنسدان عليده فد  زمدن بعيدد أو : البن الهيتم " الزوا ر"وف   
، أو يعتقددد مددا فيكفددر حدداالً قريددب، أو يعلقدده باللسددان أو القلددب علددى شدد ء ولددو محدداالً عقليدداً فيمددا يظهددر 

ليددده سدددواء أصددددر عدددن اعتقددداد أو عنددداد أو اسدددتهزاء، ثدددمن يسدددجد أو يدددتلف  بمدددا يددددل ع أو يفعدددليو بددده 
لمخلددوق ثالشددم  إن لددم تدددل قرينددة ظدداهر  علددى عددذره ويددمت  هددذا القيددد فدد  ثييددر مددن المسددائل اآلتيددة، 

                                                 
 9

 .1 3: تيسير العزيز الحميد  
 0

 .     الكلمات النافعة ف  المكفرات الواقعة، لعبد اهلل بن محمد بن عبد الوهاب   
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وفدد  معنددى ذلددك ثددل مددن فعددل فعددالً أ مددع المسددلمون علددى أندده ال ي دددر إال مددن ثددافر وإن ثددان م ددرحاً 
ع أهلها بدزيهم مدن الزندانير وغيرهدا، أو يلقدى ورقدة فيهدا شد ء مدن قدرآن باإلسالم ثالمش  إلى الكنائ  م

 [.  ]أو علم شرع  أو فيها اسم اهلل تعالى بل أو اسم نب  أو ملك ف  نجاسة
أو يشك ف  تكفيدر ثدل قائدل قدواًل يتوصدل بدع إلدى تضدليل األمدة، أو تكفيدر ال دحابة، أو فد  مكدة أو  

لحددج أو هيئتدده المعروفددة وثددذا ال ددال   وال ددوم أو فدد  حكددم الكعبددة أو المسددجد الحددرام أو فدد  صددفة ا
 ..مجمع عليه معلوم من الدين بالضرور 

وميلدده غيدره مددن األنبيداء والمالئكددة أو يلعنده أو يسددبه أو يسدتخا أو يسددتهز   أو يعيدب نبيندا          
ه أو فعلده أو يعدرب به أو بش ء من أفعاله ثلح  األصابع، أو يلحق به نق اً ف  نفسه أو نسدبه أو ديند

بذلك، أو يشبهه بش ء على طريق اإلزراء أو الت غير لشدمنه أو لغد  منده، أو تمند  لده مضدر  أو نسدب 
إليه ما ال يليق بمن به على طريق الذم، أو عبث ف   هته العزيز  بسخا من الكالم وهجر ومنكدر مدن 

غم دده بددبع  العددوار فدد  البشددرية القددول وزور أو غيددره بشدد ء ممددا  ددر  مددن الددبالء والمحنددة عليدده، أو 
، فيقتدل وال تقبدل توبتده عندد أثيدر العلمداء، وقدد فيكفر بواحد ممدا ذثدر إ ماعداً الجائز  والمعهود  لديه، 

 . وعد هذه الكلمة تنقي اً له  "عند صاحبكم"من قال له قتل خالد بن الوليد 
أفعلده، أو لدو  عدل القبلدة هندا مدا  أو يسخر باسم اهلل تعالى أو نبيه ثمن يقول لو أمرند  بكدذا لدم  

صليت إليها، أو لو أعطان  الجندة مدا دخلتهدا اسدتخفافاً أو عنداداً، أو قدال لدو شدهد عنددي ملدك أو نبد  
مددا صدددقته، أو لددو ثددان فددالن نبيدداً مددا آمنددت بدده، أو إن ثددان مددا قالدده النبدد  صدددقاً نجونددا، أو قيددل لدده قلددم 

ال تغندد  مددن "  ال حددول وال قددو  إال بدداهلل " سددتهزاء، أو قددالأظددافر  فإندده سددنة فقددال ال أفعددل وإن ثددان ا
 وع، وميلها ف  ذلك سائر األذثار ثما هو ظداهر، أو المدؤذن يكدذب أو صدوته ثدالجرس وأراد تشدبيهه 
بندداقوس الكفددر أو االسددتخفاف بدداألذان، أو سددمى اهلل علددى محددرم ثخمددر اسددتهزاء، أو ال أخدداف القيامددة 

العلماء أو الوعدام أو العداملين علدى هيئدة مزريدة بحضدر   ماعدة حتدى يضدحكوا استهزاء أيضاً، أو تشبه ب
، أو تمنى ثفراً ثم إسالماً حتى يعطى دراهم مياًل، أو تمنى حدل مدا لدم يحدل فد  [  ]أو يلعبوا استخفافاً 

زمدددن قدددط ثالقتدددل أو الزندددا أو الظلدددم، أو نسدددب اهلل إلدددى  دددور فددد  التحدددريم، أو قدددال اليهدددود خيدددر مدددن 
ن، أو قيددل لده مددا اإليمددان فقدال ال أدري اسددتخفافاً، أو أنكدر صددحبة أبدد  بكدر، أو قددذف عائشددة المسدلمي

                                                 
  

الت القمامة ف  س.. ظاهر  إلقاء الجرائد والمجالت أو النشرات المليئة باآليات القرآنية ، واألحاديث النبوية   
  فكم من  .. ظاهر  متفشية منتشر  ال ي لقى لها بال حتى ف  أوساي الملتزمين من المسلمين .. والقاذورات 

 مائد  طعام ت فرج على  رائد ال تخلو من و ود بع  اآليات القرآنية أو ذثر ألسماء اهلل الحسنى لت لقى فيما بعد
 !!وثمن القوم لم يفعلوا منكرا ؟.. ف  القمامة  وما يتجمع عليها من فضالت وأوساخ الطعام

  
 ..!!ما أثير الذين يمارسون ميل هذا الفعل القبيح ف  زماننا باسم الفن والتمييل  
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اهلل يعلدم أند  : قدالرض  اهلل عنهما ألنه مكذب للقرآن بخدالف غيرهمدا، أو قدال أندا اهلل ولدو مازحداً، أو 
ن أو ال دال  أو ، أو استخفافاً شدبعت مدن القدرآفعلت ثذا وهو ثاذب فيه لنسبة اهلل سبحانه إلى الجهل

الددذثر أو نحددو ذلددك، أو أي شدد ء عملددت وقددد ارتكددب مع ددية، أو قددال أي شدد ء هددذا الشددرع وق ددد 
االسدددتخفاف، أو أن صدددفاته تبددددلت ب دددفات الحدددق، أو أن يدددراه عيانددداً فددد  الددددنيا أو يكلمددده شدددفاهاً، أنددده 

أو سدماع الغنداء مدن  أسقط عنه التكليا، أو قال لغيدره دع العبدادات الظداهر  الشدمن فد  عمدل األسدرار،
 .هد -ا[ 3 ]الدين، أو أنه يؤثر ف  القلوب أثير من القرآن

وعدد  غيرهدا ثييدراً مدن الحداالت واألقدوال د المتفشدية فد  أم دار المسدلمين وعلدى ألسدنة الكييدر   
 .وال حول وال قو  إال باهلل العل  العظيم.. منهم د المكفر  ثفراً بواحاً مخر اً عن الملة 

سددب ديددن اإلسددالم رد  عظيمددة عددن : فدد  فتدداو  اللجنددة الدائمددة للبحددوث العلميددة واإلفتدداء وقددد  دداء 
 [.1 ]اإلسالم إذا ثان الساب ممن يدع  اإلسالم

مما تقدم ي علم علماً يقينيداً أن شداتم الددين إمدام مدن أئمدة الكفدر والضداللة، وهدو  : خالصة القول  
ن يدددع  اإلسددالم، وفدد  اسددتتابته قددول وتف دديل سددنمت  ثددافر ظدداهراً وباطندداً، مرتددد عددن الدددين إن ثددان ممدد

على ذثره إن شاء اهلل، وثفره حاصل لمجرد الشتم والطعن بالدين سدواء تضدمن الجحدود والتكدذيب أو  
وهددذه المسددملة د وغيرهددا مددن المسددائل د سددنمت  علددى ذثرهددا فدد  ال ددفحات .. ثددان مجددرداً عددن ذلددك 

 .القادمة إن شاء اهلل
 

 ر ؟ـع التكفيـوانـن مـيء مـل أو بشـباجلهم ـاتـذر الشـل يعــ ه

اعلم أن شاتم اهلل والدين، ال يعذر بالجهل وال بش ء من موانع التكفيدر سدو  اإلثدراه، وسدبب   
وعدددم الددتمكن مددن العلددم ال ددحيح، والشدداتم .. ذلددك أن العددذر يكددون مددع العجددز الددذي ال يمكددن دفعدده 

م وتددوقير منددذ اللحظددة األولددى مددن  دخولدده لددي  ثددذلك فهددو عددالم بمددا يجددب هلل تعددالى مددن إ ددالل وتعظددي
ويعلم د مندذ اللحظدة األولدى د أنده ال يجدوز لده .. اإلسالم بشهاد  أن ال إله إال اهلل وأن محمداً رسول اهلل 
ومدن ثدان ثدذلك أندى لده أن يعدذر بالجهدل أو .. قط أن يشتم اهلل تعالى أو يسخر بش ء من دينه وآياتده 

 !؟[1 ]وتحت أي عنوانال أو مانع يمكن إعذاره.. ألخر  سو  اإلثراهبمي مانع من موانع التكفير ا
                                                 

 3
 .ي دار المعرفة 30د 9 /  : كبائرالزوا ر عن اقتراف ال  

 1
 ".1313"، فتو  رقم  11 /   
مه اهلل وعفا عنه د إعذاره للشاتم والساب هلل ولرسوله بمعذار من شذوذات الشيخ محمد ناصر الدين األلبان  د رح 1  

ولدم يسدبقه إليهدا عدالم د سدلف  وال خلفد  د .. ال دليل عليها من الكتاب أو السدنة .. د تمنع من تكفيره د واهية ساقطة 
بة ثخالدد وردت بع  اآلثدار عندد بعد  األئمدة، وعدن بعد  ال دحا: معتبر، من ذلك قوله ف   وابه على سؤال يقول
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، ومدا ي ددر عدن بعد  بل يندر أن تجد ثافراً د مهما ثاندت ملتده د يجهدل ميدل هدذا الحدق هلل   
الكفار من سبٍّ وطعنال؛ ثقول الن ار  أن اهلل ثالث ثالثة، ونسبهم له الولد وغير ذلدك د تعدالى اهلل عمدا 

يرا د فرغم أن قولهم يتضمن السب، إال أنهم ال يعتقدونده سدباً وال ي ددر مدنهم علدى و ده يقولون علواً ثب
 !السب والشتم، بل يعتقدون أنه قربة إلى اهلل وأن قولهم الفاسد سبب لنيل رضاه

                                                                                                                                                  

بن الوليد، وبع  األئمة ثاإلمام أحمد بكفدر شداتم اهلل أو الرسدول، واعتبدروه ثفدر رد ، فهدل هدذا علدى إطالقده، نر دو 
 اإلفاد  ؟

ما ندر  ذلدك علدى اإلطدالق؛ فقدد يكدون السدب والشدتم ناتجداً عدن الجهدل، وعدن سدوء تربيدة، وقدد : فم اب الشيخ   
   " [. االنت ار ألهل التوحيد " فر ثفران، وانظر ردنا عليه ف  شريط الك. ] هد -ا..!! يكون عن غفلة 

  ففيما تقددم مدن ن دوص ونقدوالت ألهدل العلدم القددر الكداف  لبيدان بطدالن .. أما ثونه لي  على اإلطالق : قلت
 ! وبيان أنه يكفر على اإلطالق وباإل ماع.. نف  هذا اإلطالق 

ثدم .. وهل يمكن أن يت ور مسلماً يجهدل أنده ال يجدوز لده شدتم خالقده ونبيده ..   هل ماذا.. أم ا أنه ي عذر بالجهل    
 !! ؟..ثم البحث عن ثيفية قيام الحجة عليه .. بعد ذلك ي قحم الحديث عن العذر بالجهل 

ا أو هدذ.. ال تكفدر : إال ويقولدون لده.. ما إن يسمعون أحداً يشدتم الددين .. بل أن عوام المسلمين وأثيرهم  هال    
 ..! والكفر يعن  عندهم السب والطعن .. فالشتم عندهم يعن  الكفر .. يكفر 
فمتددى ثاندت التربيددة السديئة مانعدداً مدن موانددع لحدوق الكفددر .. فهدذه طامددة الطامدات .. وأم دا أنده معددذور بسدوء التربيددة    

 ! ؟..وبخاصة إن ثان هذا الكفر يمت  من  هة السب والطعن بالدين .. بالمعين 
فعلددى قددول الشدديخ يلددزم أن يكونددوا ثلهددم معددذورين بسددوء .. ومددا مددن ملددة مددن ملددل الكفددر إال وعرفددت بسددوء التربيددة    

 ! ؟..ولم ي ربوا ف  بيوتهم  يداً .. التربية 
ومدع ذلدك فلدم ي عدذروا بسدبب سدوء .. وأنهم سديئ  التربيدة .. ثم أن أدلة الشريعة قد أشارت إلى سوء تربية الكفار    

ثدل مولدود يولدد علدى الفطدر  د أي :" أنده قدال هذه ما دامت نذار  الرسدل قدد بلغدتهم، فقدد صدح عدن النبد  تربيتهم 
ومددا أحددد يقددول بددمن اليهددود والن ددار  والمجددوس " ..  علددى ملددة التوحيددد د فددمبواه يهوداندده، أو ين ددرانه، أو يمجسددانه

بدداءهم مددا أحسددنوا تددربيتهم وتنشددئتهم علددى الخلددق ألن آ.. وسددوء التربيددة تمنددع مددن تكفيددرهم .. معددذورن بسددوء التربيددة 
 !! القويم ال حيح؟

ال يجوز أن يمنع من .. وعن ق د الكفر .. فقد تقدم أن الغفلة عن االعتقاد .. أم ا قوله بمنه ي عذر الشاتم بالغفلة    
وهذه مسملة ربما نعاود تناولها . .وال يمنع من تكفيره بالغفلة عن االعتقاد إال غال  المر ئة والجهمية .. تكفيره بعينه 

 .بش ء من التف يل إن شاء اهلل
ونحددن نددرد خطددم الشدديخ فدد  هددذه المسددائل الهامددة إلددى فسدداد أصددوله فدد  مسددائل اإليمددان والوعددد والوعيددد التدد  هدد     

ولكددن .. وقددد أشددرنا إلددى ذلددك فدد  أثيددر مددن موضددع مددن أبحاثنددا .. أل ددق مددا تكددون بمصددول أهددل الددتجهم واإلر دداء 
 !! وثمن الشيخ فوق الخطم أو أن ي عقب عليه ف  ش ء.. لمتع بة الجهلة يمبون إال أن ي جادلوا ف  ذلك بالباطل ا
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ْكعرّ  أما ثونه يعدذر بداإلثراه، لقولده تعدالى   
ُ
ّ ّمْن َبْععّد إّيَمانّعهّ إَّلَّ َمعْن أ هَ َمْن َكَفَر بّالِلَّ
َضعٌب ّمعَن ا ََ َح بّالُْكْفرّ َصْدراً َفَعلَعًّْهْم  ّ َولَُهعْم َوقَلُْبُه ُمْطَمئّنٌّ بّاْْلّيَماّن َولَّكْن َمْن َْشَ لِلَّ

فلددم يعددذر إال المكددره مددع شددري سددالمة القلددب مددن الكفددر، واطمئناندده . 03 :النحددلَعععَذاٌ  َعّظععًمٌ 
 . باإليمان

بقول أو فعل أو اعتقاد د من غير إثراه فقدد شدرح بدالكفر وأفادت اآلية ثذلك أن ثل من ثفر د   
 .سواء أقر بذلك أم لم يقر.. صدراً 

فلدم يعددذر اهلل مددن هددؤالء إال مددن أثددره مددع ثددون : قدال الشدديخ محمددد بددن عبددد الوهدداب رحمدده اهلل  
شدحة بوطنده، قلبه مطمئناً باإليمان، وأما غير هدذا فقدد ثفدر بعدد إيمانده سدواء فعلده خوفداً أو مددارا ، أو م

، أو لغيددر ذلددك مددن األغددراب إال المكددره، واآليددة علددى و دده المددزحأو أهلدده أو عشدديرته، أو مالدده أو فعلدده 
ْكرّهَ  : األولى قولده: تدل على هذا من  هتين

ُ
فلدم يسدتين  اهلل إال المكدره، واليانيدة قولده  إَّلَّ َمْن أ

ًَاّلِلَ : تعالى ُهُم اْسَتَحبُّواْ اِْلَ نَّ
َ
ًَا لََعَ اآلّخَرّلِلّ  َذلَّك بّأ نْ ، ف رح أن هدذا الكفدر والعدذاب لدم يكدن  اْدُّ

بسددبب االعتقدداد أو الجهددل أو الددبغ  للدددين، أو محبددة الكفددر، وإنمددا سددببه أن لدده فدد  ذلددك حظدداً مددن 
 [. 3 ]حظوم الدنيا فآثره على الدين

رُُكُم  :ولقوله تعالى   ّ ْن َتتَُّقوا ّمنُْهْم ُتَقاّلِلً َوُيَحذر
َ
ّ الَْمّيعْيُ إَّلَّ أ ُ َنْفَسعُه ِإَوََل الِلَّ آل  الِلَّ

 . 8 :عمران
فقدال لده رسدول  ولحديث عمار بن ياسر المعروف، عندما أثرهه الكفار علدى سدبا الرسدول   

 ".فإن عادوا فعد: "فقال. أ د قلب  مطمئناً باإليمان" قال" فكيا تجد قلبك ؟: " اهلل 
 

 :ـماتـة الشـابــ استت

نة فدد  المرتددد رد  مجددرد  أنده ي سددتتاب، فددإن تدداب وعدداد إلدى رشددده ق بددل مندده وخلدد  اعلدم أن السدد  
 ".من بدل دينه فاقتلوه:" ف  ال حيح عنه، وإال ق تل ثافراً حداً من حدود اهلل تعالى، لقوله 

فددإذا انسددلخ األشددهر الحددرم  : والدددليل علددى شددرعية اسددتتابة المرتددد وقبددول توبتدده، قولدده تعددالى  
َ  : إلدى قولده لمشدرثينفداقتلوا ا ََكّلِلَ فََخلُّعوا َسعبًّلَُهْم إّنَّ الِلَّ الّلِلَ َوآتَُوا العزَّ قَاُموا اليَّ

َ
فَإّْن تَابُوا َوأ

 . 1:التوبةَغُفوٌر رَّحًٌم 

                                                 
 3

 .89د  88: مجموعة التوحيد  
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فددإن هددذا الخطدداب عددام فدد  قتددال ثددل مشددر  وتخليددة : 8 3قددال ابددن تيميددة فدد  ال ددارم، ص   
 .  هد -تى الزثا  سواء ثان مشرثاً أصلياً أو مشرثاً مرتداً اسبيله إذا تاب من شرثه، وأقام ال ال  وآ

عبددداس أن ر دددالً مدددن األن دددار ارتدددد عدددن اإلسدددالم ولحدددق ورو  اإلمدددام أحمدددد بسدددنده، عدددن ابدددن   
نَّ الرَُّسوََّ  : بالمشرثين، فمنزل اهلل تعدالى

َ
ُ قَوْماً َكَفُروا َبْعَد إّيَمانّّهْم وََشّهُدوا أ ََ َيْهّدي الِلَّ  َكًْ

الّّمْيَ  ُ َل َيْهّدي الَْقوَْم الظَّ ّيَن تَابُوا ّمعْن   :إلدى قولده تعدالى  َحقٌّ وََجاَءُهُم اْْلَيرَّناُت َوالِلَّ إَّلَّ اَّلَّ
َ َغُفعوٌر رَّحعًٌم  ْصلَُحوا فَإّنَّ الِلَّ

َ
فبعدث بهدا قومده إليده، فر دع .  89-83:آل عمدرانَبْعّد َذلَّك َوأ

 . نه وخلى عنهذلك م تائباً، فقبل النب  
قددم علدى عمدر بدن الخطداب ر دل مدن قبدل أبد  : ، قدال!وعن محمد بن عبد اهلل بن عبد القاري  

نعددم، ر ددل ثفددر بعددد : هددل مددن مغربددة خبددر؟ قددال: موسددى األشددعري، فسددمله عددن الندداس، فددمخبره، ثددم قددال
الثاً، وأطعمتمدوه ثدل فهال حبستموه ث: عمر: قربناه فضربنا عنقه، قال: فما فعلتم به؟ قال: إسالمه، قال

يددوم رغيفدداً، واسددتبتموه لعلدده يتددوب وير ددع إلددى أمددر اهلل، اللهددم إندد  لددم أحضددر ولددم آمددر، ولددم أرب إذ 
 [.1 ]بلغن 
: وعدن عبدد اهلل بدن عتبددة، قدال أخدذ ابددن مسدعود قومداً ارتدددوا عدن اإلسدالم مددن أهدل العدراق، قددال  

لدديهم ديددن الحددق وشددهاد  أن ال إلدده إال ، فكتددب إليدده أن أعددرب عفكتددب فدديهم إلددى عيمددان بددن عفددان 
اهلل، فددددإن قبلددددوا فخددددل عددددنهم، وإن لددددم يقبلددددوا فدددداقتلهم، فقبلهددددا بعضددددهم فترثدددده، ولددددم يقبلهددددا بعضددددهم 

 [. 8 ]فقتله
ذهددب  مهددور أهددل العلددم إلددى أن المرتددد يسددتتاب، : 113/ قددال القاضدد  عيدداب فدد  الشددفا   

قددول عمددر فدد  االسددتتابة، ولددم ينكددره واحددد أندده إ مدداع مددن ال ددحابة علددى ت ددويب : وحكددى ابددن الق ددار
منهم وهو قول عيمان، وعل ، وابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبد  ربداح، و النخعد ، واليدوري، ومالدك، 

 . هد -وأصحابه، واألوزاع ، والشافع ، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي ا
د  المجدرد ، اشدتد اخدتالف ولكن لما ثان شتم اهلل تعالى ثفراً أغل  ومرثب وهو زياد  عن الدر   

قددد علددم مندده أندده " ، فمددنهم القائددل باسددتتابته وقبددول توبتدده، ألن اهلل تعددالى [9 ]أهددل العلددم حددول اسددتتابته
يسقط حقه عن التائب، فإن الر ل لدو أتدى مدن الكفدر والمعاصد  بمدلء األرب ثدم تداب تداب اهلل عليده، 

                                                 
 1

 .رواه مالك، والشافع ، وأحمد: وقال" ال ارم"ذثره ابن تيمية ف     
 8

 .رواه أحمد بسند صحيح": ال ارم"قال ابن تيمية ف   
 9

 .181د   18: ، والشفا111د  111: ر ال ارم المسلولانظ  
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عود ضرر السب على قائله، وحرمته فد  قلدوب وهو سبحانه ال تلحقه بالسب غضاضة وال معر ، وإنما ي
 [.30"]العباد أعظم من أن يهتكها  رأ  الساب 

ولكدال الفدريقين . بقتلده وعددم اسدتتابته، مدع انتفاعده مدن توبتده الن دوح يدوم القيامدة: ومنهم القائل  
مدع الحدب   تو ه وقو  دليل، والرا ح لنا منهما والذي تطمئن إليه النف ، أن شداتم اهلل تعدالى يسدتتاب

والتعزير بالضرب الشديد المو ع حتى تظهر عليه القرآئن الدالة علدى أنده قدد تداب توبدة ن دوحة، وحتدى 
ثانيددة لميددل هددذا الفعددل  ال تطاوعدده نفسدده الشدديطانية لحظددة الغضددب أو تحددت أي ذريعددة ثانددت أن يعددود

 .الشنيع
حانه فإنددده يدددؤدب أدبددداً وإذا قبلندددا توبدددة مدددن سدددب اهلل سدددب: 111قدددال ابدددن تيميدددة فددد  ال دددارم ص  

 .هد -و عياً حتى يردعه عن العود إلى ميل ذلك ا
لكنه تقبل توبته علدى المشدهور، وتنفعده إنابتده وتنجيده :  33وقال القاض  عياب ف  الشفا ص  

من القتل فَدْيمتَه، لكنه ال يسلم من عظيم النكدال، وال يد َرف ده عدن شدديد العقداب، ليكدون ذلدك ز دراً لميلده 
 .هد -، وله عن العود  لكفره أو  هله اعن قوله

ألن " ال إلددده إال اهلل" قلدددت وفددد  حالدددة توبتددده الن دددوح، يتعدددين عليددده أن يدددتلف  بشدددهاد  التوحيدددد 
 ..الكافر ال يدخل اإلسالم إال بها، وأن يغتسل بماء وسدر، وأن يحلق شعره

ن أغتسدددددل بمددددداء فدددددممرن  أ:" أريدددددد اإلسدددددالم أتيدددددت النبددددد  : لحدددددديث قدددددي  بدددددن عاصدددددم،قال      
 .والسدر هو ال ابون[. 3"]وسدر

ألددق :" قدد أسدلمت، فقدال لده النبد  : فقدال أنده  داء إلدى النبد  : وعدن  دد عيديم بدن ثليدب 
 .يقول احلق".  عنك شعر الكفر

ألددددق عنددددك شددددعر الكفددددر :" قددددال آلخددددر معدددده وأخبرندددد  آخددددر أن النبدددد  : وقددددال ابددددن  ددددريج 
 [.   3"]واختتن

د وبخاصددة الشدداتم د أن يكيددر مددن االسددتغفار، وأن يبكدد  علددى ذنبدده وثددذلك يستحسددن للتائددب  
لعدل ذلدك ينفعده إن .. البكاء الشديد لما فري ف   نب اهلل، وأن يكير مدن الت ددق وفعدل الحسدنات

 .شاء اهلل

                                                 
30

 .119:عن ال ارم  
3 

 . 31: صحيح سنن أب  داود   
3 

 .313: صحيح سنن أب  داود  
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أما إذا ثان الشاتم متهاونداً مسدتهتراً، يشدتم اهلل مدراراً، وال يتدورع مدن فعدل ذلدك، وقدد هدان عليده  
ألعظددم، فميددل هددذا ثفددره مغلدد ، والددرا ح فيدده أندده يقتددل وال يسددتتاب، وبخاصددة إذا علددم أن اسددم اهلل ا

 . االستتابة تكون له بميابة المنفذ للخالص من حد القتل من دون أن يتبع ذلك توبة ن وح
ّيَن آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ آَمُنوا ُثمَّ َكَفعُروا ُثعمَّ ازَْداُدو :قدال تعدالى  ا ُكْفعراً لَعْم إّنَّ اَّلَّ

ُ ِّلَْغفَّر لَُهْم َوَل ِّلَْهّدَيُهْم َسبًّالً   . 31 :النساء يَُكّن الِلَّ
َُْتُهْم  :وقدال تعدالى  ّيَن َكَفُروا َبْعَد إّيَمانّّهْم ُثعمَّ ازَْداُدوا ُكْفعراً لَعْن ُتْقَبعَل تَعْو إّنَّ اَّلَّ

الُّونَ  ولَئَّك ُهُم الضَّ
ُ
 . 90:آل عمران َوأ

أخبر سبحانه أن من ازداد ثفراً بعدد إيمانده لدن تقبدل توبتده، : 338يمية ف  ال ارم صقال ابن ت
وفدرق بدين الكفدر المزيدد ثفدراً والكفدر المجدرد فدد  قبدول التوبدة مدن اليدان  دون األول، فمدن زعدم أن ثددل  

 .هد -ثفر بعد اإليمان تقبل منه التوبة فقد خالا نص القرآن ا
ال تقبل توبة من تكررت ردته، ألن تكدرار ردتده يددل : 109/ البن ضويان " منار السبيل"وف  

 .هد -على فساد عقيدته، وقلة مباالته باإلسالم ا
مددن تكددرر مندده ذلددك وعددرف اسددتهانته بمددا أتددى بدده، فهددو : 331- 33وقددال القاضدد  عيدداب ص

حكددم دليددل علددى سددوء طويتدده، وثددذب توبتدده، وصددار ثالزنددديق الددذي ال نددممن باطندده، وال نقبددل ر وعدده، و 
 .السكران ف  ذلك حكم ال اح 

أنددا اهلل أنددا اهلل، إن تدداب أدب فددإن عدداد إلددى ميددل : وقددال أبددو الحسددين القابسدد  فدد  سددكران قددال
 .هد -قوله طولب مطالبة الزنديق ألن هذا ثفر المتالعبين ا

وثذلك من  حد ثفره بعد قيدام البيندة القاطعدة علدى ثفدره، فدالرا ح أنده يقتدل وال يسدتتاب، ألن 
 !فمما ي ستتاب ؟.. الستتابة تكون من ش ء وهذا ال يعترف بش ء رغم قيام البينة عليه ا

وثدان علد  بدن أبد  طالدب .. ثم نكرانه لهدو دليدل علدى ثذبده وسدوء طويتده، وعددم صددق توبتده  
 قد قتل الذين  حدوه ثفرهم من دون أن يستتيبهم، واهلل تعالى أعلم. 

وأنددده يقتدددل حدددداً .. ه ي قتدددل وال بدددد، ومدددن دون أن يسدددتتاب ، فقدددد تقددددم أندددأمدددا الشددداتم للنبددد  
وثفددراً، فددإن تدداب الشدداتم مددن السددب وحسددنت توبتدده، نفعدده ذلددك يددوم القيامددة، أمددا فدد  الدددنيا يتعددين عليدده 

 . القتل حداً من حدود اهلل، ح انة لحرمة نبيه 
لعبداد فدال بدد مدن القدود فإن التوبة تجب ما قبلها مما يتعلق بحدق اهلل عليده، أمدا مدا يتعلدق بحدق ا

 .والق اص، إن لم يقابل منهم بالعفو وال فح
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وإن ثددان قتددل ثددافر، فهددو حددد مددن الحدددود  أن قتددَل سدداب النبدد  : قددال ابددن تيميددة فدد  ال ددارم
لي  قتاًل على مجدرد الكفدر والحدراب، لمدا تقدد مدن األحاديدث الدالدة علدى أنده  نايدة زائدد  علدى مجدرد 

 وقددد ثبددت أن حددده القتددل بالسددنة.. وأصددحابه أمددروا فيدده بالقتددل عيندداً  النبدد   الكفدر والمحاربددة، ومددن أن
 . هد -ا واإل ماع
 

قد عفا عن بعض من سبه ممن حسنت توبتـه    قد صح أن النبي : فإن قيل

 !؟ وهذا دليل على قبول توبة ساب الرسول 

عمن ندال مدن  نابده ، فله أن يعفو وله أن ال يعفو العفو وعدمه هو حق خاص بالنب   :أقول 
 وقد صح عنه الو هان ف  حياته ،. 
 !؟.. من مخول من األمة أن يعفو عن حق هو خاص به  لكن بعد وفاته  

ال شك أنه ال أحد يستطيع أن يدع  لنفسه هذا الحق، لذا ثان ال حابة ال يرون لسداب النبد  
  سو  القتل.. أو المنتقص له بش ء . 

مددن حيددث الق دداص ". إن حددد األنبيدداء لددي  يشددبه الحدددود:" يقددول وثددان أبددو بكددر ال ددديق 
والجزاء ف  الدنيا واآلخر ، ومن حيدث إمكانيدة العفدو؛ فدإن أمكدن إسدقاي بعد  الحددود بعفدو المحقدين 
عن المحقوقين، فإنه ال يمكن إسقاي حد األنبياء، ألنده ال أحدد بعدد وفداتهم مخدول بدالعفو عدن حدق هدو 

 . خاص بهم
ر من يخلط بين االستتابة وبين قيام الحجة، ويظدن أن االسدتتابة ندوع مدن أندواع ثيي :هـــ تنبي

 ..! قيام الحجة الت  ال يمكن تكفير المعين إال بعد قيامها عليه 
أن قيددام الحجددة شدد ء واالسددتتابة شدد ء آخددر؛ فقيددام الحجددة تكددون قبددل أن ي حمددل : وال ددواب

ل المعلومة الشرعية ال حيحة الت  تستمصدل عن در حكم الكفر أو الرد  على المعين، وه  تقوم بإي ا
 . الجهل المعجز الذي ثان سبباً ف  وقوع هذا المعين بالمخالفة

بينمددا االسدددتتابة تكدددون بعدددد الحكددم علدددى المعدددين بدددالكفر والددرد ، وهددد  ت عدددرب علدددى المخدددالا 
 .لهد  من  ديدعساه أن يؤوب إلى الحق وا.. المرتد لتكون فرصته األخير  لمرا عة نفسه وموقفه 

 

 م ؟ ـي اهلل عنهـة رضـابـم الصحـاتـم شــ حك

مددن األن ددار والمهددا رين فدد   اعلددم أن اهلل تعددالى قددد أثنددى خيددراً علددى أصددحاب رسددول اهلل  
 .محكم التنزيل، ورض  عنهم ورضوا عنه، و عل حبهم ديناً و إيماناً، وبغضهم ثفراً ونفاقاً 
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لُو :قال تعالى  وَّ
َ
ابُّقوَن اْْل َبُععوُهْم بّإّْحَسعاٍن َوالسَّ ّيَن اتَّ نَْيارّ َواَّلَّ

َ
َن ّمَن الُْمَهاّجرّيَن َواْْل

بَعداً ذَ 
َ
نَْهاُر َخاّدّيَن فًَّها أ

َ
َعدَّ لَُهْم َجنَّاٍت ََتْرّي ََتَْتَها اْْل

َ
ُ َعنُْهْم َورَُعوا َعنُْه َوأ لّعَك رَِّضَ الِلَّ

 . 0 :التوبة الَْفْوُز الَْعّظًمُ 
عَرَرّلِلّ َفَعلّعَم َمعا ِّف لَ  :وقال تعدالى ََ الََّّ ُ َعّن الُْمْؤّمنَّْي إّذْ ُيَبايُّعونََك ََتْع َقْد رَِّضَ الِلَّ

َْاَبُهْم َفتْحاً قَرّيباً 
َ
ّ ًَنَة َعلًَّْهْم َوأ نَْزََّ السَّ

َ
 . 8 :الفتح قُلُوّّْهْم فَأ

 انلَّّبرّ َوالُْمَهاّجرّيَن  : وقدال تعدالى
ُ لََعَ َبُععوهُ ِّف َسعاَعةّ لََقْد تَاَ  الِلَّ ّيَن اتَّ نَْيارّ اَّلَّ

َ
َواْْل

ٌِ رَّحعًمٌ  وُ  فَرّيٍق ّمعنُْهْم ُثعمَّ تَعاَ  َعلَعًّْهْم إّنَّعُه بّّهعْم َرُؤو
ّلِلّ ّمْن َبْعّد َما ََكَد يَزّيُغ قُلُ  الُْعْْسَ

1  :التوبة . 
اُء لََعَ  :وقال تعالى ّشدَّ

َ
ّيَن َمَعُه أ ّ َواَّلَّ ٌد رَُسوَُّ الِلَّ عاً ُُمَمَّ ارّ رَُْحَاُء بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ  الُْ فَّ

ُرودّ َذلَّك َمعَثلُُهْم ِّف  َْرّ السُّ
َ
ّ َورّْعَواناً ّسًَماُهْم ِّف وُُجوهّّهْم ّمْن أ داً يَبَْتُغوَن فَْضاًل ّمَن الِلَّ  ُسرَّ

هُ فَآزَ 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
ْْنًّّل َكَزْرٍع أ ُهْم ِّف اْْلّ

َرهُ فَاْسَتْغلََظ فَاْسَتَوى لََعَ ُسعوقّهّ ُيْعّرعُب اْلَّْوَراّلِلّ َوَمَثلُ
جْ 
َ
اِّلَاّت ّمنُْهْم َمْغفَّرّلِلً َوأ ّيَن آَمُنوا وََعّملُوا اليَّ ُ اَّلَّ اَر وََعَد الِلَّ اَع ِّلَغًَّظ بّّهُم الُْ فَّ رَّ  راً َعّظًماً الزُّ

ثافرفدلت اآلية أنه ال يغتام منهم وال يبغضهم إال ثل منافق  . 9 :الفتح. 
ِّ َوَتنَْهْوَن َعّن الُْمنَْ رّ  : وقال تعالى  ُمُروَن بّالَْمْعُرو

ْ
َْ لّلنَّاّس تَأ ْخرَّج

ُ
ٍة أ مَّ
ُ
ُكنُْتْم َخْْيَ أ

 ّ فخيدر ..  وأولى الناس مراداً بهذه اآلية هم أصحاب رسول اهلل . 0  :آل عمرانَوتُْؤّمُنوَن بّالِلَّ
 .ثم اليان ، ثم اليالث.. حابة قرون هذه األمة القرن األول؛ قرن ال 

.. وغيرهددا ثييددر مددن اآليددات التدد  تدددل علددى فضددل ال ددحابة رضددوان اهلل تعددالى علدديهم أ معددين  
 . وعلى رضى اهلل تعالى عنهم واليناء عليهم خيراً 

، وفدد  "ال يدددخل النددار أحددد بددايع تحددت الشددجر : "أندده قددال وفدد  السددنة فقددد صددح عددن النبدد   
 .مسلم"  ن ال يدخل النار أحد د إن شاء اهلل د ممن شهد بدراً والحديبيةإن  ألر و أ:" رواية

ال تسدددبوا أحدددداً مدددن أصدددحاب ، فلدددو أن أحددددثم أنفدددق ميدددل أ حددددال ذهبددداً مدددا أدر  م دددد  :" وقدددال  
 .متفق عليه"  أحدهم وال ن يفه

د  ال تسدبوا أصدحاب محمدد، فلمقدام أحددهم سداعة د يعند  مدع النبد  :" وعدن ابدن عبداس قدال 
 ". خير من عباد  أحدثم عمره: " ، وف  رواية[33"] خير من عمل أحدثم أربعين سنة

                                                 
33

 .ه أحمد وغيره، وصححه الشيخ ناصرأخر   
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 [.31"] من سب أصحاب ، فعليه لعنة اهلل والمالئكة والناس أ معين:" وعنه مرفوعاً  
ال يحبهم إال مؤمن، وال يبغضدهم إال مندافق، مدن أحدبهم أحبده اهلل، ومدن :" ف  األن ار وقال  

 .مسلم" ال يبغ  األن ار ر ل يؤمن باهلل وباليوم اآلخر:" وف  رواية".  أبغضهم أبغضه اهلل
أما حكم شداتم ال دحابة فقدد تبايندت أقدوال العلمداء فيده، بحسدب صديغ الشدتم والقدرآئن الدالدة  

علددى ق ددد الشدداتم، فمددن ثددان شددتمه مددؤداه إلددى تكددذيب القددرآن الكددريم ورد الن ددوص ال ددحيحة اليابتددة 
فد  عددالتهم وسدالمة ديدنهم في دفهم بدالكفر أو الفسدوق وغيدر ذلدك، أو ي عمدم  ف  السنة، ثدمن يشدكك

فهدذا الندوع مدن الشدتم والسدب مكفدر ل ددحابه .. فد  السدب والشدتم فلدم يسدتين مدنهم إلدى بضدعة أنفدار 
ومخددرج لدده مددن الملددة لتضددمنه التشددكيك فدد  صددحة الرسددالة د التدد  ن قلددت عددن طددريقهم د والتكددذيب 

 [.31]د  ف  الكتاب والسنة الت  تزثيهم وتين  عليهم خيراً للن وص الشرعية الوار 
أمددا إن  دداء السددب والقدددح علددى غيددر الو دده المتقدددم فددإن أهددل العلددم لددم يختلفددوا علددى و ددوب  

تعزيددر الشدداتم بالضددرب والز ددر والتمديددب البليددغ الددذي يردعدده ومددن توسددل لهددم أنفسددهم األمددار  بالسددوء 
 .ح الذي ال ينم إال عن نفاق وزندقةباإلقدام على ميل هذا الفعل القبي

مددن سددبهم سددباً ال يقدددح فدد  عدددالتهم وال فدد  : 190قددال ابددن تيميددة رحمدده اهلل فدد  ال ددارم ص 
ديددنهم، ميددل وصددا بعضددهم بالبخددل، أو الجددبن، أو قلددة العلددم، أو عدددم الزهددد، ونحددو ذلددك فهددذا هددو 

ى هدذا يحمدل ثدالم مدن لدم يكفدرهم الذي يستحق التمديب والتعزير، وال نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعل
  .من أهل العلم

وأما من  اوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول اهلل عليده ال دال  والسدالم إال نفدراً قلديالً  
ال يبلغون بضعة عشر نفساً، أو أنهم فسقوا عامتهم، فهذا ال ريدب أيضداً فد  ثفدره، ألنده ثدذب لمدا ن ده 

عددنهم واليندداء علدديهم، بددل مددن يشددك فدد  ثفددر ميددل هددذا فددإن ثفددره  مددن الرضددى: القددرآن فدد  غيددر موضددع
متعددين، فددإن مضددمون هددذه المقالدددة أن نقلددة الكتدداب والسددنة ثفددار أو فسددداق، وأن هددذه اآليددة التدد  هددد  

 لّلنَّععاّس َْ ْخرَّجعع
ُ
ععٍة أ مَّ

ُ
وخيرهددا هددو القددرن األول، وثددان عددامتهم ثفدداراً أو فسدداقاً،  ُكنععُتْم َخععْْيَ أ
ذه األمة شر األمم، وأن سابق  هدذه األمدة هدم شدرارها، وثفدر هدذا ممدا يعلدم باالضدطرار ومضمونها أن ه
 .من دين اإلسالم

 .هد -ا فإنه يتبين أنه زنديقولهذا تجد عامة من ظهر عليهم ش ء من هذه األقوال،  
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 ".310 :" السلسلة ال حيح  
31

 .ي المكتب اإلسالم ،  19د   18: انظر أقوال أهل العلم ف  شاتم ال حابة، ال ارم المسلول  
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وثدذلك نقطدع بتكفيدر ثدل قائدل قدوالً يتوصدل بده إلدى : 0 3/ وقال القاض  عيداب فد  الشدفا 
ألمددة، وتكفيددر ال ددحابة، فهددؤالء قددد ثفددروا مددن و ددوه، ألنهددم أبطلددوا الشددريعة بمسددرها، إذ انقطددع تضددليل ا

 . هد -نقلها ونقل القرآن، إذ ناقلوه ثفر  على زعمهم ا
أن الشددتم إذا ثدان متعلقداً بددين ال ددحابة، أو ثدان شدامالً لعامدة ال ددحابة أو : دد خالصدة القدول

ودون .. اً، وإذا ثددان الشددتم متعلقدداً بددذوات ال ددحابة دون ديددنهم أثيددرهم ثددان الشددتم ثفددراً وصدداحبه ثددافر 
وال ي سدتممن علدى .. ثدان صداحبه غيدر ثدافر، لكدن يظدن بده سدوءاً  ويضدرب ويدؤدب .. التعرب لعدالتهم 

 .دين
 
 

* * * 
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 :  ـ مسائل متفرقة لها عالقة بموضوع البحث

ود ـر باجلحـ ـد الكفـ ـتم، وتقييـ ـالل الشـ ـة استحـ ـشبهـ :ة األوىلـألــ املس1

 !طـب القليب فقـذيـوالتك

الكلمددات النافعددة فدد  " قددال عبددد اهلل بددن محمددد بددن عبددد الوهدداب رحمهمددا اهلل تعددالى فدد  ثتابدده 
هددذه ف ددول وثلمددات نقلتهددا مددن ثددالم العلمدداء المجتهدددين مددن أصددحاب األئمددة ": المكفددرات الواقعددة 

المكفدر  للمسدلم المخر دة  ال واألقدوالاألفعداألربعة الذين هم أئمة أهدل السدنة والددين، فد  بيدان بعد  
يمنددع مددن  وأن تلفظدده بالشددهادتين وانتسددابه إلددى اإلسددالم وعملدده بددبع  شددرائع الدددين اللدده مددن الدددين، 

، والسبب الحامل على ذلك أن بع  من ينتسدب إلدى العلدم والفقده مدن تكفيره وقتله وإلحاقه بالمرتدين
م يكدن لهدم بإنكدارهم ذلدك مسدتند صدحيح ال مدن ثدالم أهل هذا الزمان غلدط فد  ذلدك غلطداً شدنيعاً، ولد

اهلل وال من ثالم رسوله وال من ثالم أئمة العلم والدين، إال أنه خالف عاداتهم وأسالفهم عياذاً بداهلل مدن 
 .هد -الجهل والخذالن والتع ب ا

غيددر  وفد  زمانندا أيضدداً يو دد هدؤالء الددذين ينتسدبون إلدى العلددم والفقده، الدذين قيدددوا د مدن: قلدت
علددم وال دليددل د ثددل ثفددر ظدداهر د بالفعددل أو القددول د بشددري االسددتحالل أو االعتقدداد، فددالكفر عندددهم 
لالستحالل أو العتقاد الكفر ولي  لذات الكفر أو الشر  ولو ثان هذا الشر  عباد  صريحة لغيدر اهلل 

 وثفراً أثبر!! 
حتى يضم إلى شتمه وسدخريته  ومن ذلك شتم اهلل والدين، حيث أن الشاتم عندهم لي  بكافر 

بالدين استحالل الشتم واعتقداده، ومدن دون ذلدك ال يكفدر ويكدون ثفدره ثفدراً عمليداً أصدغر ثدمي مع دية 
 [!!33]ه  دون الكفر

.. وبمصدول اإليمدان .. وهذا قول باطل ومردود، ال يقول به إال ثدل  اهدل بالتوحيدد  
 :وذلك من أو ه
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قددد يكددون السدب والشددتم د أي سددب وشددتم اهلل " الكفددر ثفدران " فتممدل مددياًل مددا يقولده الشدديخ ناصددر فد  شددريطه   
، وإذا ثدان عدن ق دد ومعرفدةوأخيدراً قدد يكدون .. د ناتجًا عن الجهل، وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلدة ! ورسوله

ال فيه، أما إذا احتمل و هاً من الو وه األخر  الت  أشرت إليها فاالحتياي عن ق د ومعرفة فهو الرد  الذي ال إشك
 .   هد -ف  عدم التكفير أهم إسالمياً من المسارعة إلى التكفير ا

بدليل أن الذي يشتم عدن سدوء تربيدة هدو عدارف .. اعتقاد ومعرفة القلب " بالق د والمعرفة " ومراد الشيخ : قلت   
ومددع ذلددك فهددو مسددتينى عنددد الشدديخ الحتمددال انتفدداء االعتقدداد أو .. إذ يفعلدده مددن غيددر إثددراه وقاصددد لدده .. مددا يفعددل 

.. وهذا هو عين مذهب  هم الضال الذي يح ر اإليمان بالمعرفة أو الت دديق القلبد  .. االستحالل القلب  للشتم 
 !!والكفر بالمعرفة أو التكذيب القلب 
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يه مدن الكتداب والسدنة، وال قدوالً ل دحاب ، أو عدالم معتبدر، ، ال دليل علأنه قول حمدث: أواًل 
وو دود بعدد  األدلددة، وثدذلك بعدد  أقددوال أهددل العلدم التدد  تفيددد أن الجحدود واالسددتحالل ثفددر، هددذا ال 
يعندد  وال يسددتلزم ح ددر نددواق  اإليمددان فدد  االسددتحالل والتكددذيب فقددط، ونفدد  بقيددة نددواق  اإليمددان 

 !األخر 
لبع  أهل العلم مقتضبة ف  هذا المعنى، فلي  من األماندة العلميدة وقد  اءت بع  العبارات 

واإلن اف أخذها منعزلة عن مجموع أقوالهم ف  المسملة ومجرد  عن ن وص الكتاب والسنة، ثدم بنداء 
 [!31]األحكام والقواعد على أساسها، متذرعين بنسبتها ألهل العلم

 
ذكرها يف مطلع هذا البحاث ا تفياد     أن النصوص الكتاب والسنة ا منها ما تقدم : ثانيًا 

، مجددرداً عددن قيددد الجحددود والتكددذيب أو أن مااا الكفاار مااا فكااون كفاارًا ملرةااًا مااا امللااة لذاتااه   
االسددددتحالل، ثالشددددتم واالسددددتهزاء، واإلعددددراب، وعبدددداد  غيددددر اهلل، ومددددواال  الكفددددار ومظدددداهرتهم علددددى 

 [.38]المسلمين وغير ذلك
ل مدددا تكدددون ثفدددراً لدددذاتها، مجدددرد  عدددن قيدددد الجحدددود وقدددد أ مدددع العلمددداء علدددى أن مدددن األعمدددا 

وثدذلك نكفدر بكدل فعدل أ مدع المسدلمون أنده ال :   3/ والتكذيب، قال القاضد  عيداب فد  الشدفا 
ي ددددر إال مدددن ثدددافر، وإن ثدددان صددداحبه م دددرحاً باإلسدددالم مدددع فعلددده ذلدددك الفعدددل، ثالسدددجود لل دددنم، 

  والبيددع مددع أهلهددا، والتددزين بددزيهم مددن أشددد وللشددم ، واقمددر، وال ددليب والنددار، والسددع  إلددى الكنددائ
، وأن هدذه األفعددال هدذا ال يو دد إال مددن ثدافر، وقدد أ مدع المسددلمون أن [39]الزندانير وفحدص الددراوس

 .هد -ا وإن صرح فاعلها باإلسالمعالمة على ثفره، 
 
أن تقييد كفر الشامت بشرط االستحالل أو االعتقاد، هو خبالف ما نص علياه  : ثالثًا 

 .وإليك بع  أقوالهم علم،هل ال
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الكفر هو إنكار و دود اهلل، : ثفر، واإليمان هو معرفة اهلل، ومنهم من قالالجهل باهلل  : فقد ورد عن بعضهم قوله  

وأرادوا .. أصدل الكفدر الجحدود والتكدذيب، واإليمدان هدو الت دديق : واإليمان هو اإلقرار بو ود اهلل، ومدنهم مدن قدال
لة المتشدابهة التد  لدو وغير ذلك من العبارات واالطالقات المشك.. بذلك التبعي  أي أنه من اإليمان أو من الكفر 

أخذت بمفردها منعزلة عن مجموع أصولهم وأقوالهم األخر ، وعن الن وص الشرعية لندتج أن رأس الكفدر والطغيدان 
 !!وأن أبا  هل فرعون هذه األمة لي  بكافر.. إبلي  عليه لعائن اهلل لي  بكافر 

 
38

 .أعمال تخرج صاحبها من الملة" انظر د إن شئت د ثتابنا   
39

 .الشعر من وسط أعلى الرأس قحص الرأس، هو حلف  
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، سددواء ثددان السدداب ثفددر ظدداهراً وباطندداً إن سددب اهلل أو سددب رسدوله  : قدال ابددن تيميددة فدد  ال ددارم 
 ، هذا مذهب الفقهاء أو ثان ذاهالً عن اعتقادهيعتقد أن ذلك محرم، أو ثان مستحالً له، 

 [. 10]وسائر أهل السنة القائلين بمن اإليمان قول وعمل
ن القول بمن ثفر الساب ف  نف  األمر إنما هو الستحالله السدب زلدة منكدر  ويجب أن يعلم أ 

 . وهفو  عظيمة
الحكايدة المدذثور  عدن الفقهداء : وف  رده على الذين يشترطون االسدتحالل لكفدر السداب، قدال 

 ..أنه إن ثان مستحالً ثفر وإال فال، لي  لها أصل
 

إنمدا معنداه اعتقداد أن السدب حدالل، فإنده أن الكفدر إذا ثدان هدو االسدتحالل ف: الوةه الثااني 
لمددا اعتقددد أن مددا حرمدده اهلل تعددالى ثفددر، وال ريددب أن مددن اعتقددد فدد  المحرمددات المعلددوم تحريمهددا أنهددا 

وبددين قددذف المددؤمنين والكددذب علدديهم والغيبددة  حددالل ثفددر، ولكددن ال فددرق فدد  ذلددك بددين سددب النبدد  
مهدا، فإنده مدن فعدل شديئاً مدن ذلدك مسدتحالً ثفدر، مدع لهم إلى غير ذلك من األقوال الت  علم أن اهلل حر 

 .من قذف مسلماً أو اغتابه ثفر، ويعن  بذلك إذا استحله: أنه ال يجوز أن يقال
  

أن اعتقاد حل السب ثفر، سواء اقترن به و ود السب أو لدم يقتدرن، فدإذاً ال  :الوةه الثالث
 .العلماء وهو خالف ما أ مع عليهاالعتقاد، أثر للسبا ف  التكفير و وداً وعدماً، وإنما المؤثر هو 

  

أندده إذا ثددان المكفددر هددو اعتقدداد الحددل فلددي  فدد  السددب مددا يدددل علددى أن  :الوةااه الرابااع 
أنددا اعتقددد أن هددذا حددرام، وإنمددا أقددول غيظددًاً  : السدداب مسددتحل، فيجددب أن ال يكفددر، السدديما إذا قددال

فدإن قيدل يكوندون ثفداراً فهدو   ا ُكنَّا ََنُوُض َونَلَْعُب إّنَّمَ : وسفهاً، أو عبياً ولعباً، ثما قدال المندافقون
 .تكفير بغير مو ب إذا لم يجعل نف  السب مكفراً 

ولدم يقدل قدد ثدذبتم فد    ََل َتْعَتّذُرواْ قَْد َكَفْرتُم َبْعَد إّيَمعانُّكمْ  : قال سبحانه وتعالى 
هم فد  سدائر مدا أظهدروه مدن العدذر قولكم إنما ثنا نخوب ونلعب، فلم يكذبهم ف  هدذا العدذر ثمدا ثدذب

الددذي يو دددب بددراءتهم مدددن الكفددر لدددو ثددانوا صدددادقين، بددل بدددين أنهددم ثفدددروا بعددد إيمدددانهم بهددذا الخدددوب 
 .واللعب
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أن مدن لدوازم هدذا : انظدر ثيدا ربدط بدين هدذه الفتدو  وبدين تعريدا اإليمدان بمنده قدول وعمدل، وثمنده يريدد أن يقدول  
التعريا ل يمان القول بهذه الفتو ، أمدا مدن يدمت  بتعريدا السدلا ل يمدان مدن دون أن يقدول بهدذا القدول فإنده يقدول 

 .   ومن يطلع على ثالم ابن تيمية يجد ميل ثالمه هذا الكيير.. ده ف  آن معاً بالش ء وض
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وإذا تبدددين أن مدددذهب سدددلا األمدددة ومدددن اتدددبعهم مدددن الخلدددا أن هدددذه المقالدددة فددد  نفسدددها ثفدددر 
اه فدد  المسددملة األولددى مددن الدددليل اسددتحلها صدداحبها أو لددم يسددتحلها فالدددليل علددى ذلددك  ميددع مددا قدددمن

علدى ثفددر السداب، ومددا ذثرندداه مدن األحاديددث واآلثدار فإنمددا هدد  أدلدة بينددة فد  أن نفدد  أذ  اهلل ورسددوله  
 .هد -ثفر، مع قطع النظر عن اعتقاد التحريم و وداً وعدماً ا

 وأم دا سدب اهلل تعدالى، فمدا علدى ظهدر األرب مسدلم: 131-131وقال ابدن حدزم فد  المحلدى  
، إال أن الجهميدة، واألشدعرية وهمدا طائفتدان ال يعتدد بهمدا، ي درحون بدمن سدب ثفر مجرديخالا ف  أنه  

ولكنده دليدل علدى أن يعتقدد الكفدر، ألنده ثدافر بيقدين : اهلل تعالى، وإعالن الكفر، لي  ثفراً، قال بعضدهم
اإليمدان : أنهم يقولدون، وهو وأصلهم ف  هذا أصل سوء خارج عن إ ماع أهل اإلسالمبسبه اهلل تعالى، 

 ...!هو الت ديق بالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعباد  األوثان بغير تقية وال حكاية
، و ميددع ، ولحكددم هلل تعددالى ورسددوله إل مدداع األمددةوهددذا ثفددر مجددرد، ألندده خددالف : ثددم قددال  

وذثدر أنده  ال حابة ومن بعدهم، ألنده ال يختلدا أحدد فد  أن هدذا القدرآن وهدو الدذي  داء بده محمدد 
 ولم يختلفوا ف  أن فيه التسمية بالكفر، والحكم بالكفر قطعاً على أن من نطق   ... وح  من اهلل تعالى

ُُ ابْعُن َمعْرَيمَ  : بدمقوال معروفدة، ثقولده تعدالى ّيَن قَالُواْ إّنَّ الِلَّ ُهَو الَْمّسعً وقولده   لََقْد َكَفَر اَّلَّ
 .ف ح أن الكفر يكون ثالماً   الُْكْفرّ َوَكَفُرواْ َبْعَد إّْساَلّمّهمْ  َولََقْد قَالُواْ ََكَّمةَ  : تعالى

وقد حكم اهلل تعالى بالكفر على إبلي ، وهو عالم بدمن اهلل خلقده مدن ندار وخلدق آدم مدن طدين، 
 . وأمره بالسجود آلدم وثرمه عليه، وسمل اهلل تعالى النظر  إلى يوم يبعيون

نَاْ َخْْيٌ  ي ، باستخفافه بآدم عليه السالم ثافراً، ألنده إذ قدال وو دنا اهلل تعالى قد  عل إبل
َ
أ

ّنْهُ    َوََكَن ّمعَن الََْكفّعرّينَ  : فحينئدذ أمدره تعدالى بدالخروج مدن الجندة ودحدره وسدماه ثدافراً بقولده  مر
[1 .] 

 !إنه دليل على الكفر ؟: إذ لي  شتم اهلل تعالى ثفراً عندثم، فمن أين قلتم: ثم يقال لهم

                                                 
من أغرب ما ثتبوه وقالوه ف  ثفر إبلي  د ومن غير دليل وال قول لسدلا معتبدر ثمدا فد  ثتدابهم الموسدوم بإحكدام   1

 ..!! د أن ثفره ثان من  هة التكذيب والجحود ! التقرير، وف  أثير من موضع فيه
ل هددذا التكلددا والتنطددع حتددى ال يقددروا بددمن الكفددر يمكددن أن يكددون أو يددمت  مددن غيددر  هددة الجحددود والتكددذيب وثدد   

فيخددالفوا بددذلك أصددولهم الجهميددة الباطلددة، علمدداً أن صددريح اآليددات تدددل علددى أن إبلددي  ثددان ثفددره مددن  هددة الكبددر 
ََب َواْسَتْ َبَ َوََكَن  : لىثمدا قدال تعدا.. ولم يكن من  هة التكذيب والجحود .. واإلعراب، واإلباء 

َ
إَّلَّ إّبْلّيَس أ

 . 31: البقر  ّمَن الََْكفّرّيَن 
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فددإن قددالوا ألندده محكددوم عليدده بددنف  قولدده، ال بمغيددب ضددميره الددذي ال يعلمدده إال اهلل تعددالى فإنمددا 
: حكم له بالكفر بقوله فقط، فقوله هو الكفر، ومن قطع على أنه ف  ضميره، وقد أخبر اهلل تعدالى عدن قدوم

  ْا لَيَْس ِّف قُلُوّّْهم فَْواهّّهم مَّ
َ
  ارًا، ثاليهود عرفوا صحة نبو  رسول اهلل فكانوا بذلك ثف  َيُقولُوَن بّأ

 .   هد -ثما يعرفون أبناءهم وهم مع ذلك ثفار باهلل تعالى قطعاً بيقين، إذ أعلنوا ثلمة الكفر ا
فتممددل ثيددا ربددط اشددتراي االعتقدداد واالسددتحالل لكفددر السدداب بعقيددد  الجهميددة غددال  المر ئددة، 

 !لكفر يكون عندهم بالجحود والتكذيب القلب  فقطالذين يقولون اإليمان هو الت ديق وبالتال  فا
 

إن اشرتط االستحالل واالعتقاد فكون فيما هاو دون الكفار، كاال نى والسارقة     : رابعًأ

، فميدل هدذه الدذنوب ال نكفدر صداحبها إال وشرب اخلمر وحنوها ما املعاصي اليت هي دون الكفر
ومدن اشدتري االسدتحالل للتكفيدر إنمدا أراد ..  إذا تبين لنا أنه يمارسها على و ه االستحالل أو الجحود

 ! هذا النوع من الذنوب، ولي  مطلق الذنوب بما ف  ذلك الشر 
فاشدددتراي االسدددتحالل ال يجدددوز أن يقدددال عندددد ح دددول الكفدددر أو الشدددر  األثبدددر، ثدددمن يقدددال ال 

فهدذا قيدد  نكفر الكافر حتى يستحل ثفره، أو ال نكفر المشر  الذي يعبد األوثان حتى يسدتحل شدرثه،
ولم يقل به أحد من علماء أهل السنة والجماعدة، وإنمدا أطلقتده .. لم يرد عليه دليل من الكتاب والسنة 

 .الجهمية والمر ئة لفساد أصولهم واعتقادهم ف  اإليمان ثما تقدم
ال نكفدر أحدداً مددن " :وأمدا المقولدة التد  أطلقهدا بعد  أهدل العلدم، ثمددا فد  مدتن الطحاويدة وغيدره 

، أرادوا بذلك د ثما أشرنا آنفًا د الذنب الدذي هدو دون الكفدر والشدر ، "لقبلة بذنب ما لم يستحلهأهل ا
.. وأرادوا بذلك أيضاً مخالفة الخوارج الذين يكفرون بالدذنوب والمعاصد  التد  هد  دون الكفدر األثبدر 

 [. 1]ولم يريدوا مطلق الذنب

                                                 
1 

، فد  رسدالة ثتبهدا الشديخ قبدل أثيدر مدن ثالثدين سدنة 30يقدول الشديخ ناصدر فد  تعليقده علدى مدتن الطحداوي، ص   
ندا، ونقدل عدن أهدل السدنة القدائلين بدمن وقد سداق الشدارح د أي ابدن أبد  العدز الحنفد  د رحمده اهلل طائفدة منهدا ه:" تقريباً 

 . هد -ا" ؛ هو ثفر عمل  ال اعتقادي أن الذنب أي ذنب ثاناإليمان قول وعمل يزيد وينقص، 
مددا لددم ي مارسددا علددى و دده .. يشددمل مطلددق الددذنب بمددا فدد  ذلددك الكفددر والشددر  " أي ذنددب ثددان :" فقددول الشدديخ   

 ..! االعتقاد واالستحالل 
ال ي ح عدن ابدن أبد  العدز الحنفد ، وال .. ومنه عن أهل السنة .. نقله عن ابن أب  العز الحنف  وهذا النقل الذي    

بل اليابدت عنده وعدنهم خدالف مدا نقدل الشديخ وحداول إل داقه .. عن أئمة أهل السنة القائلين بمن اإليمان قول وعمل 
كفر أحداً من أهل القبلة بذنبال ما لم يسدتحله ال ن" وإليك ما قاله الشارح ابن أب  العز ف  تعليقه على عبار  .. بهم 
ولهدذا امتندع ثييدر مدن األئمدة .. ي شير الشيخ د أي الطحاوي د إلى الرد علدى الخدوارج القدائلين بدالتكفير بكدل ذندب ": 
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إلر داء قدد  قلددوبهم وتربددع، الددذين ال لكدن بعدد  ممددن ينتسددبون إلدى العلددم والفقدده ممددن عشددعو ا 
حيث يتتبعدون الدزالت والشدبهات أينمدا و ددت، قدد اسدتغلوا هدذه .. يحسنون العوم إال ف  الماء العكر 

العبار  أسوأ استغالل، وأطلقوها على ثل ذنب بما ف  ذلك الشر  األثبدر الدذي ال يغفدره اهلل تعدالى إال 
 !بالتوبة

ومددن بدداب سددد الدذرائع والطددرق أمددام أصددحاب القلددوب المريضددة  ودرءاً لهدذا االسددتغالل السددي ، 
الكفدر مدا لدم  ال نكفر أحدداً بدذنب دون:" باإلر اء، أر  أن تقيد هذه العبار  بالقيد التال ، حيث ت بح

 .واهلل تعالى أعلم" يستحله
  

إن إطالق مثل هذا القيد لتكفري الكافر، مفاده تعطيل قاعدة شرعية عظيمة : خامسًا

فكمدا أنندا نحكدم [. 13"] اعتبار الظاهر يف الكفر واإلمياان " ليها نصوص الشرفعة، وهي دلت ع
على المرء باإليمدان مدن خدالل ظداهره، ثدذلك نحكدم عليده بدالكفر مدن خدالل ظداهره ومدن دون أن نتتبدع 

 .فاهلل تعالى وحده يتولى السرائر وما انعقدت عليه القلوب.. الباطن ونشق عن القلوب والبطون 
مددا ال يجددوز لنددا أن نتوقددا عددن إسددالم المددرء إن أظهددر لنددا إسددالماً وإيماندداً، بحجددة أننددا نجهددل وث 

عقيدته، وال بد لنا من معرفة باطنه، وحقيقة ما وقدر فد  قلبده، ثدذلك ال يجدوز لندا أن نتوقدا عدن تكفيدره 
فدة هدل يسدتحل الكفدر إن أظهر لنا ثفراً بواحداً بحجدة أنندا نجهدل عقيدتده وباطنده، وأنده ال بدد أوالً مدن معر 

 ..!!ف  قلبه أم ال
فمن أظهدر لندا الكفدر .. فنحن علينا بالظاهر، واهلل تعالى وحده يتولى السرائر، ويحاسب عليها   

 .د من غير مانعال شرع ٍّ معتبر د أظهرنا له التكفير وال بد
  عهدد إن ناسداً ثدانوا يؤخدذون بدالوح  فد:" حيدث قدال ورحم اهلل الفاروق عمر بن الخطداب  

، وإن الوح  قد انقطع، وإنما نمخذثم اآلن بما ظهر لنا مدن أعمدالكم فمدن أظهدر لندا خيدراً رسول اهلل 
أم ندداه وقربندداه ولددي  لنددا مددن سددريرته شدد ء، اهلل يحاسددبه فدد  سددريرته، ومددن أظهددر لنددا سددوءاً لددم  نممندده ولددم 

 .البخاري" ن دقه وإن قال إن سريرته حسنة 

                                                                                                                                                  

هدذا الدذي قالده . هدد -ا"  ال نكفرهم بكل ذنبال ثما تفعل الخوارج: ال نكفر أحدًا بذنب، بل ي قال: عن إطالق القول
 !! فانظر الفارق الكبير بينه وبين نقل الشيخ عنه؟.. لشارح ونقله عن أئمة السنة ا

وعلى أن يقوال أهل العلم ما لم  يقولوا هو فساد أصوله .. وف  اعتقادي أن الذي حمل الشيخ على هذا التكلا    
المقلددد  والمتع ددبة أن يقتنعددوا  الددذي ال يريددد إلددى السدداعة ثييددر مددن.. واعتقدداده فدد  مسددائل اإليمددان والوعددد والوعيددد 

 !!بذلك 
13

   . 3  ، ص "قواعد ف  التكفير" انظر أدلة هذه القاعد  ف  ثتابنا   
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وهو تقييد الكفر باالساتحالل واححاود فقا  ا فلا م أصاحابه أن       هذا القول ا  : سادسًا 

، بل بقول غالتهم من الجهميدة، رضدوا بدذلك أم أبدوا، وسدواء تسدموا فقولوا بقول املرةئة يف اإلميان
ولدي  بالتسدم  ومجدرد .. فالعبر  بدالتحل  وبواقدع الحدال .. باسمهم أو ادعوا أنهم على غير مناهجهم 

إن اإليمان اعتقاد وقول، وغالتهدم مدن الجهميدة : أن المر ئة قالوا: من أو ه، منهااالدعاء، وبيان ذلك 
 .قالوا بل هو اعتقاد وحسب، فمن أتى باالعتقاد نجى وإن لم يمت باإلقرار والعمل

اإليمدان هدو الت دديق، وأحسدنكم أضداف شدري اإلقدرار، أمدا شدري العمددل فنفيتمدوه : وأنتم قلتم 
 !ريا فقط، حتى ال يشار إليكم بالمخالفة لعقيد  السلا ف  اإليمانولم تلتزموا به إال ثتع

أو ال ي مدددارس علددددى و ددده االسددددتحالل .. وبرهدددان ذلدددك أن أي ثفددددر ال يتضدددمن نفدددد  الت دددديق  
وهدذا بخدالف عقيدد  .. ف احبه لي  بكافر عندثم، مهما ثان هذا الكفر صدريحاً وبواحداً .. واالعتقاد 

 [.11]اعتقاد وقول وعمل: مانالسلا الذين يقولون أن اإلي
فانظر مياًل ماذا يقول ابن تيمية، وثيا يدربط بدين الكفدر الظداهر وبدين تعريدا السدلا ل يمدان،  

ال فددرق بددين مددن يعتقددد أن اهلل : 339ويجعددل مددن لددوازم أحدددهما القددول بدداآلخر، حيددث قددال فدد  ال ددارم 
أمدره لدي  ب دواب وال سدداد، وبدين مدن يعتقدد  إنده ال يطيعده، ألن: ربه، وأن اهلل أمره بهذا األمر ثم يقول

أن محمددداً رسددول اهلل وأندده صددادق وا ددب االتبدداع فدد  خبددره وأمددره، ثددم يسددبه أو يعيددب أمددره أو شدديئاً مددن 
، فمددن اعتقددد وذلددك أن اإليمددان قددول وعمددلأحوالدده، أو تنق دده انتقاصدداً ال يجددوز أن يسددتحقه الرسددول، 

لى الرسددالة لعبددده ورسددوله، ثددم ال يتبددع هددذا االعتقدداد مو بدده مددن الوحدانيددة فدد  األلوهيددة هلل سددبحانه وتعددا
اإل الل واإلثرام الدذي هدو حدال فد  القلدب يظهدر أثدره علدى الجدوارح؛ بدل قارنده االسدتخفاف والتسدفيه 

، ثدان و دود ذلدك االعتقداد ثعدمده، وثدان ذلدك مو بداً لفسداد ذلدك االعتقداد بالقول أو بالفعدلواالزدراء 
 . هد -ن المنفعة وال الح اومزيالً لما فيه م

فتممل ثيا اعتبر من لوازم القول بمن اإليمدان قدول وعمدل، القدول بكفدر السداب أو المسدتخا  
 .وبو وب اتباعه المزدري بالقول أو بالفعل، وإن ثان معتقداً بوحدانية اهلل عز و ل وبنبو  محمد 
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ومنه ما يعتبر مكماًل له يزيد بإتيانه وينقص .. العمل منه ما يكون من لوازم صحة التوحيد وشرطاً له، يزول بزواله   
 ". أعمال تخرج صاحبها من الملة" بناذلك على و ه التف يل تجده ف  ثتاوبيان .. ولكن ال يزول بزواله .. بانعدامه 

ال خالف أن التوحيد ال بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن : قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اهلل    
 -ي  وأميالهمدا ااختل ش ء من هذا لم يكن مسلمًا، فإن عرف التوحيدد ولدم يعمدل بده فهدو ثدافر معاندد ثفرعدون وإبلد

 . هد
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ومددن "  هددم بددن صددفوان:" ومددن هنددا يظهددر خطددم قددول: 93 -88 /1وقددال أيضدداً فدد  الفتدداو    
اتبعه حيث ظنوا أن اإليمان مجرد ت ديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعما القلب من اإليمان، وظندوا أنده 

له، ثامددل اإليمددان بقلبدده، وهددو مددع هددذا يسددب اهلل ورسددوله، ويعددادي اهلل ورسددو  قددد يكددون اإلنسددان مؤمندداً 
ويعادي أولياء اهلل، ويوال  أعداء اهلل، ويقتل األنبياء ويهدم المسا د، ويهين الم احا، ويكدرم الكفدار 

وهدذه ثلهدا معداص ال تنداف  اإليمدان الدذي فد  قلبده، : غاية الكرامة، ويهين المدؤمنين غايدة اإلهاندة، قدالوا
فدد  الدددنيا أحكددام الكفددار، ألن هددذه  وإنمددا ثبددت لدده: بددل يفعددل هددذا وهددو فدد  البدداطن عنددد اهلل مددؤمن قددالوا

األقوال إمار  على الكفر ليحكم بالظداهر ثمدا يحكدم بداإلقرار والشدهود، وإن ثدان فد  البداطن قدد يكدون 
بخددالف مددا أقددر بدده وبخددالف مددا شددهد بدده الشددهود، فددإذا أورد علدديهم الكتدداب والسددنة واإل مدداع علددى أن 

فهذا دليل على انتفداء الت دديق والعلدم : خر ، قالواالواحد من هؤالء ثافر ف  نف  األمر معذب ف  اآل
 !!من قلبه

القلدب  أو تكدذيبفالكفر عندهم شد ء واحدد وهدو الجهدل، واإليمدان شد ء واحدد وهدو العلدم،  
 [!!11]وت ديقه

فقد ذهب إليه ثيير من أهدل الكدالم المر ئدة، " اإليمان"وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل ف   
 .ن الجراح، وأحمد بن حنبل، وأب  عبيد وغيرهم من يقول بهذا القولثوثيع ب  وقد ثفر السلا
إبلددي  ثددافر بددنص القددرآن وإنمددا ثفددره باسددتكباره وامتناعدده عددن السددجود آلدم، ال لكوندده  : وقددالوا
نُْفُسعُهْم  :وثذلك فرعون وقومده، قدال اهلل تعدالى فديهم[. 13]ثذب خبراً 

َ
وََجَحُدوا بَّها َواْستًََْقَنتَْها أ

اً ُظلْم ّيَن آتَيَْناُهُم الّْ َتعاَ  َيْعرّفُونَعُه :وثذلك اليهود الذين قدال اهلل فديهم. 1 :النمل اً وَُعلُور اَّلَّ
بَْناَءُهمْ 

َ
ُهْم َل : وثذلك ثيير من المشرثين الذين قال اهلل فديهم. 13 : البقر  َكَما َيْعرّفُوَن أ فَعإّنَّ

الّّمَْي بّآيَ  بُونََك َولَّكنَّ الظَّ ّ ّ ََيَْحُدونَ يَُكذر  .33:األنعام اّت الِلَّ
أحدددهما ظددنهم أن اإليمددان مجددرد ت ددديق وعلددم فقددط، لددي  معدده : فهددؤالء غلطددوا فدد  أصددلين

 .عمل، وحال، وحرثة، وإراد ، ومحبة، وخشية ف  القلب، وهذا من أعظم غل  المر ئة مطلقاً 
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خشدية .. وهو نف  قول  همية ومر ئدة الع در، الدذين نيدروا شدبهاتهم علدى األمدة، فملزموندا وشدغلونا بدالرد عليهدا   
لكددن الخطددر فدد   هميددة ومر ئددة الع ددر، والغريددب فدد  أمددرهم أنهددم ال يعترفددون أنهددم  هميددون .. افتتددان الندداس بهددا 

أنهم علدى مدنهج السدلا : ه من الضالل واالنحراف ف  مسمى الكفر واإليمان دمر ئون، بل يقولون د على ما هم علي
 ..!!  ال الح ف  االعتقاد واإليمان 

13
 !!فتممل.. ي رون على أن ثفر إبلي   اء من  هة التكذيب " إحكام التقرير " لكن أصحاب ثتاب   
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  مدا ذلدك ألنده لدم يكدن فد فإنواليان  ظنهم أن ثل من حكم الشارع بمنده ثدافر مخلدد فد  الندار، 
 [.11]قلبه ش ء من العلم والت ديق

سددليم  الفطددر  ، ومددا أ مددع عليدده طوائددا بندد  آدم الوهددذا أمددر خددالفوا بدده الحدد  والعقددل والشددرع
و ماهير النظار؛ فإن اإلنسان قد يعرف أن الحدق مدع غيدره، ومدع هدذا يجحدد ذلدك لحسدده إيداه، أولطلدب 

ه ذلك الهو  على أن يعتدي عليه ويرد ما يقدول بكدل طريدق، وهدو فد  علوه عليه، أو لهو  النف ، ويحمل
قلبه يعلم أن الحق معه، وعامة من ثذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهدم صدادقون، لكدن إمدا لحسددهم 
وإما إلرادتهدم العلدو والرياسدة، وإمدا لحدبهم ديدنهم الدذي ثدانوا عليده ومدا يحدل لهدم بده مدن األغدراب ثدمموال 

اقة أقددوام وغيددر ذلددك، فيددرون فدد  اتبدداع الرسددل تددر  األهددواء المحبوبددة إلدديهم أو ح ددول أمددور ورياسددة وصددد
مكروهدة إلدديهم، فيكددذبونهم ويعددادونهم فيكونددون مددن أثفددر النداس ثددإبلي  وفرعددون، مددع علمهددم بددمنهم علددى 

 .الباطل والرسل على الحق
ون على مخالفة أهدوائهم،  ولهذا ال يذثر الكفار حجة صحيحة تقدح ف  صدق الرسل، إنما يعتمد 

ْرَذلُونَ  : ثقولهم لنوح
َ
َبَعَك اْْل نُْؤّمُن لََك َواتَّ

َ
ومعلوم أن اتبداع األرذلدين لده .    :الشعراء قَالُوا أ

إبعدداد الضددعفاء،   ال يقدددح فدد  صدددقه؛ لكددن ثرهددوا مشددارثة أولئددك، ثمددا طلددب المشددرثون مددن النبدد  
ألرت، وعمار بن ياسدر، وبدالل ونحدوهم، وثدان ذلدك ثسعد بن أب  وقاص، وابن مسعود، وخباب بن ا

ّيعَن يَعْدُعوَن  :بمكة قبل أن يكون ف  ال حابة أهل ال فة، فدمنزل اهلل تبدار  وتعدالى َوَل َتْطُردّ اَّلَّ
ٍء َوَمعا ّمعْن ّحَسع َُّْهْم بّالَْغَداّلِلّ َوالَْعّشرّ يُرّيُدوَن وَْجَهُه َما َعلًََْك ّمْن ّحَسابّّهْم ّمْن ََشْ ابَّك َر
َهؤُ 
َ
الّّمَْي َوَكَذلَّك َفَتنَّا َبْعَضُهْم بَّبْعٍض ِّلَُقولُوا أ ٍء َفَتْطُرَدُهْم َفَتُ وَن ّمَن الظَّ َلءّ َعلًَّْهْم ّمْن ََشْ

اكّرّينَ  َم بّالََّّ
ْعلَ
َ
ُ بّأ لَيَْس الِلَّ

َ
ُ َعلًَّْهْم ّمْن بَيْنَّنا أ  .13- 1:األنعامَمنَّ الِلَّ
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مدن معرفدة أن الكفدر د ثالفسدق والظلدم د ينقسدم ال بدد ": التحذير من فتنة التكفير " يقول الشيخ ناصر ف  ثتابه    
وآخدر ال ي خدرج مدن الملدة؛ . ثفر وفسق وظلم يخرج من الملة، وثل ذلك يعود إلدى االسدتحالل القلبد : إلى قسمين

.. الكفر اعتقادي لي  له عالقة أساسية بمجرد العمل، إنما عالقتده الكبدر  بالقلدب .. يعود إلى االستحالل العمل  
 !! 
ال يو د عندنا ف  الشريعة أبداً نص ي رح ويدل داللة واضحة على أن من آمدن بمدا ": الكفر ثفران " ول ف  ويق   

إلدى القلدب  والتفريق بين ثفر وثفر هدو أن ننظدر .. أنزل اهلل لكنه لم يفعل بش ء مما أنزل اهلل، فهذا هو ثافر 
.. لمسددتقر فدد  القلددب علددى الحكددم المسددتقر فدد  العمددل فددإن ثددان القلددب مؤمندداً والعمددل ثددافرًا، فهنددا يتغلددب الحكددم ا

. هددد -ا..  يسددتحيل أن يكددون الكفددر العملدد  خددروج عددن الملددة إال إذا ثددان الكفددر قددد انعقددد فدد  قلددب الكددافر عمدداًل 
 !!! فتممل
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يّْن ّمثْلَّنا َوقَْوُمُهَما نَلَا ََعبّعُدونَ َفقَ  : وميل قدول فرعدون نُْؤّمُن لّبََْشَ
َ
 .11:المؤمندون الُوا أ

 ََ نْ
َ
ََ َوأ ََ َفْعلََتَك الََّّّت َفَعلْ ََ فًَّنا ّمْن ُعُمرَّك ّسنَّْي َوَفَعلْ ْرَّك فًَّنا َوِّلداً َوَْلّثْ لَْم نَُر

َ
 ّمعَن قَاََّ أ

َْ  :قدول مشدرث  العدربوميل .  9 و 8 :الشعراء الََْكفّرّينَ  ع َّ الُْهَدى َمَعَك ُنَتَخطَّ َوقَالُوا إّْن نَتَّبّ
رّْعَنا

َ
ْن َنْْتَُك َمعا  :وميل قول قوم شعيب له. 11:الق ص ّمْن أ

َ
ُمُرَك أ

ْ
َصالتَُك تَأ

َ
قَالُوا يَا ُشَعًُْب أ

ْمَوانّلَا َما نَََّعاءُ 
َ
ْن َنْفَعَل ِّف أ

َ
ْو أ
َ
إّنَّعا وََجعْدنَا : وميدل قدول عامدة المشدرثين .81:هدود َيْعُبُد آبَاُؤنَا أ

ٍة ِإَونَّا لََعَ آَْارّهّْم ُمْقَتُدونَ  مَّ
ُ
 .3 :الزخرفآبَاَءنَا لََعَ أ

وهدددذه األمدددور وأميالهدددا ليسدددت حججددداً تقددددح فددد  صددددق الرسدددل، بدددل تبدددين أنهدددا تخدددالا إرادتهدددم 
 لددب وغيددره ثددانوا يحبددون النبدد  وأهددواءهم وعدداداتهم، فلددذلك لددم يتبعددوهم، وهددؤالء هددم ثفددار، بددل أبددو طا

ويحبددون علددو ثلمتدده، ولددي  عندددهم حسددد لدده، وثددانوا يعلمددون صدددقه، ولكددن ثددانوا يعلمددون أن فدد  متابعتدده 
فراق دين آبائهم وذم قدريو لهدم، فمدا احتملدت نفوسدهم تدر  تلدك العداد  واحتمدال هدذا الدذم، فلدم يترثدوا 

ثدافر إنمدا ثفدر لعددم علمده  إن ثدل: نف ، فكيدا يقدالاإليمان لعدم العلم ب دق اإليمدان بده، بدل لهدو  الد
 .هد -ا!!! ؟باهلل 

 ...!ال يضر مع الت ديق ذنب: أن المر ئة يقولون: ومنها
.. ال يضددر مددع الت ددديق ثفددر؛ فددالمرء مهمددا اسددتحل الكفددر عمدداًل ال يمكددن أن ينفيدده : وأنددتم قلددتم

 ..!وهذا أغل  وأقبح، وأشنع 
 ؟..يزداد وينقص، والمر ئة ال يقولون نحن نقول اإليمان : فإن قلتم 

هدذا ادعداء ثداذب تتسدترون خلفده حتدى ال ينكشدا إر دااثم، ودليدل ذلدك أن مدن لدوازم : قلنا لكم 
القددول بددمن اإليمددان يددزداد ويددنقص، القددول بددمن المعاصدد  تددؤثر علددى اإليمددان علددى سددلباً ونق دداناً، وتضددعفه 

مدان هدو أقدل مدن أثدر ثبدائر الدذنوب، ثشدرب الخمدر ، بحسب نوعها وثمها، فمثر صدغائر الدذنوب علدى اإلي
والزنا، والسرقة، وقتل النف  بغير حق، وأثر هذه الكبائر مجتمعة على اإليمدان، هدو أقدل مدن اإلشدرا  بداهلل 
منفدردًا، ولكدد  يتميدز الشددر  عدن غيددره مددن الدذنوب مددن حيدث األثددر علددى اإليمدان، ثددان ال بدد مددن أن ينتفدد  

وهذا الدذي دلدت عليده الن دوص الشدرعية، ثمدا .. بالشر  دون غيره من الذنوب  مطلق اإليمان من القلب
َك َوَْلَُ وَننَّ ّمَن اْْلَاِّسّينَ  :ف  قوله تعالى

ََ َِلَْحَبَطنَّ َعَملُ ْك ْْشَ
َ
 :، وقوله تعالى31:الزمر لَئّْن أ

ُكوا َِلَبَّط َعنُْهْم َما ََكنُوا َيْعَملُونَ  ْْشَ
َ
 .88:األنعام َولَْو أ

 [.18"]ال يجتمع اإليمان والكفر ف  قلب امر :" أنه قال وف  الحديث، فقد صح عن النب  
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 ".010 :"سلسلة األحاديث ال حيحة  
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بدل يجتمدع، وأن  ميدع الدذنوب بمدا فد  ذلدك الشدر  والكفدر ال تنداف  اإليمدان مدن : وأنتم قلتم 
 !!القلب ما لم تتضمن الجحود أو االستحالل القلب 

فعلددم ثدددذب .. يددث أثرهددا علدددى اإليمددان فسددويتم بددذلك بددين الشدددر  وغيددره مددن الدددذنوب مددن ح 
 !!ادعائكم وثشا تسترثم بعقيد  السلا

أي ذنب صغير يمارس على و ه االستحالل د بل لو اعتقد حلده مدن غيدر ممارسدة : ثم أننا نقول 
ددد فإندده ثفددر يخددرج صدداحبه مددن الملددة، فكددان ال بددد مددن أن يتميددز الشددر  عددن غيددره مددن الددذنوب، بحيددث 

 .النظر عن االستحالل و وداً وعدماً  يكون ثفراً لذاته بغ 
  

ما م الق هذا االعتقاد أن ُفل م أصحابه بعدم تكفري الكافر كفرًا بواحًا، إال إذا : سابعًا

صرح هلم بفيه أنه مستحل ملا حرم اهلل وةاحد لدفا اهلل، وما سوى ذلك فساحة التأوفل تسعه، 

 ...!!األرض والكفر العملي األصغر فنتظره ولو كان ما أطغى طغاة 

ولقد و دناهم قد أمسكوا عن تكفير طغا  قد ا تمعت فيهم  ميع نواق  اإليمان، ال يجهدل  
 ..!!ثفرهم إال ثل أعمى الب ر والب ير ، بحجة أنهم لم يسمعوا منهم عبار  االستحالل والجحود
المنتفد  بل الكافر على شرطهم؛ المستحل لما حرم اهلل بالت دريح الظداهر، الجاحدد لددين اهلل، 

، "إحكدددام التقريدددر " عنددده  ميدددع مواندددع التكفيدددر، ال يستحسدددنون تكفيدددره بعينددده ثمدددا قدددرروه فددد  ثتدددابهم 
 [!! 19]متذرعين بالتقو  والورع

 !وأين الدليل على إر ائنا؟.. أين يمكن إر اانا : ثم بعد ثل ذلك يسملونك
حة، التد  أ مدع علدى ونحن ف  هذا ال دد لي  لنا سو  أن نذثرهم بالقاعد  الشرعية ال حي

لعلهدم يردعدوا عدن ". أن من لم يكفر الكافر، أو شك ف  ثفره، فقد ثفر: "صحتها علماء األرب، وه 
 ..!باطلهم وغيهم، ويعودوا إلى رشدهم و صوابهم، ويتقوا اهلل ف  أنفسهم والناس من حولهم 
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فدإذا انتفدت هدذه االحتمداالت د : 90-89ص"إحكدام التقريدر " انظر على سدبيل الميدال مداذا يقولدون فد  ثتدابهم   
وعلددى شددروطهم .. وهدد  انتفدداء الموانددع وتحقددق شددروي التكفيددر، وثددان ثفددره مددن  هددة االسددتحالل والتكددذيب القلبدد  

الجهمية الباطلة الت  ما أنزل اهلل بها من سلطان د ثلها عندد  فدال يلدزم أن تنتفد  عندد غيدر  مدن المسدلمين، فيكفيدك 
فهددم حتددى علددى شددروطهم التدد  ينفددد بهددا إبلددي  مددن . هددد -ا..و الفعددل أندده ثفددر احتياطدداً وورعدداً أن تحكددم علددى القددول أ

ي لزمو  بعد ثل ذلك بمن ال تكفر ذلك المعين الت  توفرت فيه  ميع شروي التكفير المعتبر  وغير المعتبر  .. الكفر 
ويلزمدو  أن تقدول بكفدر القدول أو الفعدل فقدط . .بعينه .. وانتفت عنه  ميع موانع التكفير المعتبر  وغير المعتبر  .. 
 !!فتممل الورع البارد.. 
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 ...!دــوحيـاء التـى علمـديد علـراء جــ  افت

العجب غمزهم وطعدنهم بعقيدد  علمداء التوحيدد الشديخ محمدد بدن  مما يستلفت االنتباه، ويشتد له
عبد الوهاب وأحفاده رحمهم اهلل تعالى، وذلك أننا عندما نذثر لهم أن ما قرروه من تقييد للكفدر بدالجحود 
واالسددتحالل فقددط هددو مخددالا لمددا نددص عليدده الشدديخ محمددد بددن عبددد الوهدداب فدد  ثتبدده عندددما تكلددم عددن 

ا تهددد الشدديخ : ، فسددرعان مددا يبادرونددك القددول[ 10]ونقددل عليهددا إ مدداع العلمدداءنددواق  اإلسددالم العشددر  
 ...!!فمخطم

ولكن هذه النواق  نالت القبدول والموافقدة عندد علمداء التوحيدد فد  الجزيدر  العربيدة مدن : قلنا لهم
 ..!لدن الشيخ حتى أيامنا هذه، وثيرت مؤلفاتهم ف  بيانها وشرحها وتحذير الناس منها

 !؟..ا تهدوا وأخطموا، ونحن ال نر  التقليد، وهم ليسوا حجة علينا قد: قالوا
أرأيت الغرور والجهل واإلر اء، ثيا يخيل لهم إمكانية مناطحة الجبال الشدماء الجدرداء الضداربة 

 ...!الجذور ف  األرب، براوس حافية صلعاء
 :وف  هؤالء ي دق قول الشاعر 

 فما أوهاها ولكن أوهى قرنَه  الوعل            ثناطحال صخرً  يوماً ليوِهن ها          
ا تهدد وأخطدم، يستسدان أن يقدال فد  المسدائل الفرعيدة ونحوهدا مدن األمدور المتشدابهات، : وقولهم 

أما أن يقال أن الشيخ ا تهد وأخطدم فد  مسدائل العقيدد  والتوحيدد، العقيدد  التد  أثيدر مدن الدندندة حولهدا، 
هدذا يسدتلزم أن الشديخ ثدان  داهاًل فد  التوحيدد، وعقيدتده باطلدة، .. وصرف  دل حياتده يجاهدد فد  سدبيلها 

 ..!وأنه بالنواق  الت  أثبتها ثان يكفر الناس من غير علم وال دليل
نكددددم تخشددددون مسددددلم  الجزيددددر  أم أ.. نعددددم قولوهددددا هكددددذا صددددراحة ومددددن دون مواربددددة وال و ددددل  

 ! ؟..العربية
 !ف  الجزير ؟.. دعومة أم أنكم تخشون أن تتوقا مبيعات ثتبكم الم 
 !!وال تخشون اهلل تعالى؟.. أتخشون على سمعتكم، ونفوذثم، وم الحكم أن يمسها السوء  

ْن ََتََّْوْهُ إّْن ُكنُْتْم ُمْؤّمنّْيَ  فاهلل تعالى أ ل وأعز وأولى بمن تتقوه وتخشوه
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ  .3 :التوبة فَالِلَّ

 

                                                 
10

  .  3  انظر الرسائل الشخ ية، القسم الخام ، ص   
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 ؟..بــن غضـتم عـن يشــفيم: ةــانيـة الثـألـــ املس

من الشبه الت  يييرها أهل اإلر اء حدول المسدملة، أن الشداتم عدن غضدب يعدذر، وال شد ء عليده  
 [!!  1]فجعلوا الغضب مانعاً من موانع التكفير.. 

بدل الددليل .. وهذا ثالم باطل ال دليل عليه من الكتاب والسدنة، ولدم يقدل بده عدالم سدن  معتبدر 
أو الذي يزند  عدن غضدب، أو يسدطو ، القاتل عن غضب على خالفه، وإال لكان من باب أولى أن يعذر

ولمدددا تبدددين لندددا أن الغضدددب ال يرفدددع القلدددم عدددن ، علدددى أمدددوال وحرمدددات النددداس عدددن غضدددب و غيدددر ذلدددك
وال يمندددع مدددن لحدددوق الوعيدددد والعقددداب عنددده فددد  الددددنيا واآلخدددر  علمندددا بالضدددرور  أنددده مسدددؤول ، صددداحبه

وإن زعدم أنده ثدان عدن غضدب أو ثدور  .. وال بدد  ومحاسب على ثل ما يبدر عنه من قول أو عمل ثفري
 !غضبية ثما يقول الشيخ

دد علدى حدال ذلدك الر دل الدذي أخطدم مدن شدد  ! وال ي ح أن يقاس الغضبان د ثما يفعل البع  
وثدان ". اللهدم أندت عبددي وأندا ربدك: "الفرح، فزل لسانه عن غير ق د وال إراد  للقول الخداط ، فقدال

  .ت رب  وأنا عبد ، لكن لهول المفا م ، وشد  الفرح أخطم وزل لسانهاللهم أن: يريد أن يقول
والخطددم فدد  ميددل هددذه الحدداالت نر ددو أن يعددذر صدداحبه، وثددذلك مددن يخطدد  فدد  تددالو  القددرآن  

ونحددوه الددذي يقددرأ آيددة يكددون فيهددا لفدد  الجاللددة .. فيزيددد ويددنقص عددن غيددر ق ددد للزيدداد  أو النق ددان 
 . وباً، وما ماثلها من الحاالت فإن الخطم فيها يعذر صاحبها بإذن اهللمرفوعاً فيجعله عن غير ق د من

ُُْكْم  : لقوله تعالى  َدْت قُلُعو ُتْم بّهّ َولَّكْن َما َتَعمَّ
ْ
ْخَطأ

َ
َولَيَْس َعلًَُْكْم ُجَناٌح فًَّما أ

ُ َغُفوراً رَّحًما  .1:األحزاب  ً َوََكَن الِلَّ
إن اهلل تعددالى تجدداوز لدد  عددن : " وفدد  روايددة". يانرفددع عددن أمتدد  الخطددم والنسدد:" وفدد  الحددديث 

 [.  1"]أمت  الخطم والنسيان، وما استكرهوا عليه 
وثددذلك المجنددون، فاقددد العقددل، ونحددوه الم ددروع بددالجن الددذي ال يدددري مددا يقددول، فإندده يعددذر 

 [.13"] رفع القلم عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ: "لقوله 
                                                 

1 
دد بسدبب سدوء ! نحدن نسدمعهم اليدوم د أي يسدمعهم يسدبون اهلل ورسدوله": الكفدر ثفدران " يقدول الشديخ ناصدر فد    

أمدا وهدو .. هدذا متنداق  مدع نفسده .. استغفر اهلل، اهلل يلعدن الشديطان : ولالتربية، بحالة ثور  غضبية، وإذا به فورًا يق
فمضداف الشديخ هندا مانعداً آخدراً . هدد -ا..فورًا استغفر اهلل وأناب، فهذا دليل أن ذلك لم يخرج عن ق دد منده للكفدر 

 ..!! وهو مانع اليور  الغضبية .. من موانع التكفير ما أنزل اهلل به من سلطان 
والمسددملة .. هددو تعليددق باطددل وفاسددد، وهددو مددن لددوازم أصددول  هددم  الضددال .. بق ددد الكفددر .. عليقدده للتكفيددر أمددا ت   

 .سنمت  على بحيها الحقاً إن شاء اهلل
1 

 ". 13 :"أخر ه أحمد وغيره، صحيح الجامع ال غير   
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حياندداً أن بعدد  األشددقياء د قليلدد  التربيددة د يتحرشددون بددالمجنون لكددن الددذي يح ددل و يالحدد  أ
وهددم  .. بشدد ء مددن األذ  والسددخرية فيتسددببون لددذلك المجنددون بددمن يشددتمهم ويشددتم اهلل والدددين معهددم 

فدد  هددذه الحالددة يتحملددون وزر الشددتم وت جددر  علدديهم ثامددل تبعاتدده، وبخاصددة إن علمددوا أن تحرشددهم بدده 
 .سيؤدي إلى شتم الخالق 

 

 ؟..الفرق بني شتم شعرية من شعائر الدين، وبني شتم املسلم: ـ املسألة الثالثة

شتم أي شدعير  مدن شدعائر الددين، ثال دال ، والزثدا ، والحدج، وال دوم، أو الكعبدة ونحوهدا ممدا 
هددو ثفددر، والشدداتم لهددذه الشددعير  ثددافر خددارج عددن الملددة؛ ألندده شددتم ..  دداء الدددليل صددريحاً علددى حرمتدده 

 .اهلل .. رع هذا الدين للدين ولمش
بينما شتم المسلم إن ثان لدينه وإسالمه، فهو ثفر، لما يتضمن شتم الدين، وإن ثدان لذاتده أو 

 .لسبب مجرد عن الدين، فهو فسوق ولي  بكفر
 

حرمة المسلم عند اهلل تعالى أعظم من حرمة الكعبـة  فعـالم يكفـر    : فإن قيل

 شاتم الكعبة وال يكفر شاتم المسلم؟

إضافة إلى ما تقدم مدن أن الكعبدة شدعير  مدن شدعائر الددين أمرندا بتعظيمهدا، فإنده ال يقبدل  :لـقي
 . من الشاتم لها عذر سو  أنه شتمها لحرمتها الدينية، وثونها قبلة للمسلمين، لذلك ثان شاتمها ثافراً 

بينما شاتم المسلم يحتمل أن يكون قدد شدتمه لذاتده أو لسدبب شخ د  مجدرد عدن الددين، لدذا 
أمسكنا عن تكفيره، إال إذا تبين  لنا بقرينة  لية أنه يشتمه أو يسخر منه لدينده وإسدالمه، فحينهدا يكدون  

 .ثافراً لطعنه واستهزائه بالدين ثما تقدم
ّ الَْعزّيزّ اِْلَّمًعدّ  :قال تعالى ْن يُْؤّمُنوا بّالِلَّ

َ
فهدم لدم ينقمدوا . 8:البدروج َوَما َنَقُموا ّمنُْهْم إَّلَّ أ

ولددذلك .. بددل ألنهددم وحدددوا اهلل تعددالى وآمنددوا بدده .. أو ألسددباب شخ ددية خاصددة .. المددؤمنين لدددنيا مددن 
 .فهم قد ثفروا

َقْوا  : وقال تعالى ّيَن اتَّ ّيَن آَمُنوا َواَّلَّ ًَا َويَْسَخُروَن ّمَن اَّلَّ نْ ًَاّلِلُ ادُّ ّيَن َكَفُروا اِْلَ ُزيرَّن لَّّلَّ
ًَاَمةّ   .   :البقر  فَوَْقُهْم يَوَْم الْقّ

وا بّّهعْم  :وقدال تعدالى   ّيعَن آَمُنعوا يَْضعَحُ وَنذ ِإَوَذا َمعرُّ ْجَرُموا ََكنُوا ّمَن اَّلَّ
َ
ّيَن أ إّنَّ اَّلَّ
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 .  31:أخر ه أحمد، وأبو داود، والحاثم، صحيح الجامع  
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وُْهْم قَالُوا إّنَّ َهعُؤَلءّ لََضعالُّ 
َ
ْهلّّهُم انَْقلَُبوا فَّ ّهَْيذ ِإَوَذا َرأ

َ
 ونَ َيَتَغاَمُزوَنذ ِإَوَذا انَْقلَُبوا إََّل أ

 .  3د  9 :ففينالمط
فدددددل أن صددددفة االسددددتهزاء بددددالمؤمنين لدددددينهم وإيمددددانهم، هدددد  مددددن صددددفة الكددددافرين المجددددرمين 
الضالين، وال يستهز  بالمؤمنين الموحدين إال ثافر صريح الكفر، أو منافق زندديق، ثمدا قدال تعدالى عدن 

ورّّعَْي ّمَن الُْمْؤّمنَّْي ِّف  :المنافقين ّيَن يَلّْمُزوَن الُْمطَّ ّيَن َل ََيُّدوَن إَّلَّ ُجْهَدُهْم اَّلَّ
َدقَاّت َواَّلَّ  اليَّ

ِّلمٌ 
َ
ُ ّمنُْهْم َولَُهْم َعَذاٌ  أ  .19:التوبة فَيَْسَخُروَن ّمنُْهْم َسّخَر الِلَّ

وإذا ثدان هدذا حددال مدن يلمددز المدؤمنين فدد  ال ددقات، فكيددا بالدذي يشددتمهم ويشدتم لحدداهم، 
ال ريددب أندده أولددى .. عرضددة للسددخرية والددتهكم أمددام  لسددائه ويجعلهددم د فدد  مجالسدده الخاصددة والعامددة د

 .بالكفر والنفاق
لعدن اهلل المسدلمين : بق  أن نشير إلى أن من يشدتم  ميدع المسدلمين ب ديغ التعمديم ثدمن يقدول

الن ار  أو اليهود أفضل من المسلمين ونحدو ذلدك : وغير ذلك من عبارات الفحو والسب، أو يقول
فددإن ميددل هددذا النددوع مددن السددب والطعددن  .. لتدد  يشددمل الطعددن  ميددع المسددلمين مددن االطالقددات العامددة ا

ثفدددر صدددريح يخدددرج صددداحبه مدددن الملدددة، ألنددده يسدددتحيل أن يكدددون سدددبه لجميدددع المسدددلمين فددد  األرب  
لخ ومات شخ ية بينده وبيدنهم، لدذا لدم يبدق سدو  احتمدال واحدد وهدو أنده طعدن بهدم لددينهم وإيمدانهم 

هدو إضدافة لدذلك مغداير لمدا يتعدين علدى المسدلم حدبهم ومدواالتهم والينداء وتوحيدهم وهذا عين الكفدر، و 
 !  وهذا النوع من الشتم ال ي در إال من عدو لدود حقود.. عليهم خيراً 

ومدن يسدتهز  .. االسدتهزاء باإلسدالم أو بشد ء منده ثفدر أثبدر: قدال الشديخ ابدن بداز د رحمده اهلل د
، فدال تجدوز نهم ومحدافظتهم عليده، يعتبدر مسدتهزئاً بالددينمن أ ل ديبالدين والمحافظين على ال لوات 

مجالسددته، وال م دداحبته بددل يجددب اإلنكددار عليدده، والتحددذير مندده ومددن صددحبته، وهكددذا مددن يخددوب فدد  
 [. 11]مسائل الدين بالسخرية واالستهزاء يعتبر ثافراً 

الملدددل يقددول ابدددن حدددزم فددد  "  سدداب المسدددلم فسدددوق وقتالددده ثفدددر:" المتفدددق عليددده وفدد  قولددده 
هاهندددا عمدددوم للجدددن ، وال خدددالف فددد  أن مدددن نابدددذ  ميدددع  فهدددو علدددى عمومددده؛ ألن قولددده : 31 /3

 . هد -ا فهو ثافرالمسلمين وقاتلهم إلسالمهم 
وعليه ينبغ  التفريق بين من يقاتل المسلمين لدينهم وإسالمهم وبين من يقاتدل بعضدهم لددنيا أو 

 . فرفاألول يكفر، واآلخر ال يك.. لتمويل تموله 
                                                 

 .عن ثتاب االستهزاء بالدين وأهله، للدثتور محمد سعيد القحطان  ،"918: "مجلة الدعو  عدد 11
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والددذي حملنددا علددى اإلشددار  إلددى ذلددك أن ثييددراً مددن اإلخددوان الطيبددين يقيسددون قتددال طواغيددت 
مبددررين قتددالهم للمسددلمين بددمن .. وقتلدده لددبع  ثبددار التددابعين .. الحكددم المعاصددرين علددى قتددال الحجدداج 

الدددذين قدددداتلهم وقددددتلهم الحجدددداج هدددم أعظددددم وأ ددددل ممددددن ي قتلددددون اليدددوم علددددى أيدددددي طواغيددددت الحكددددم 
ولم ي عرف عن أحدال منهم أنده ثفدر أمدراءه .. ومع ذلك ثيير من السلا لم يكفر الحجاج .. لمعاصرين ا

 !من األمويين ؟
هددو .. وفددات هددؤالء أن قتددال طواغيددت الحكددم المعاصددرين وقددتلهم للمسددلمين ومحدداربتهم لهددم 

بخدالف قتددال .. مدده ومددن قبيدل محاربددة اإلسدالم الددذي يددينون بدده ويطدالبون بتحكي.. لتددينهم وإسدالمهم 
الحجاج وأمرائه األمويين لمن خالفهم من المسلمين فإنه ثان عن تمويل أو قل من أ دل الددنيا، وتيبيدت 

أو مدددن أ دددل .. ولدددم يكدددن مدددن أ دددل إسدددالمهم والتدددزامهم بتعددداليم اإلسدددالم .. دعدددائم الملدددك والحكدددم 
 ! مطالبتهم بتحكيم الشريعة أبدا

وبالتددال  فددإن .. ن الدددوافع لكددل منهمددا علددى القتددل والقتددال وبددي.. فددالفرق شاسددع بددين الفددريقين 
 .قياس أحد الفريقين على اآلخر قياس باطل وفاسد وال يجوز

  

 . شبهة االستدالل بانتفاء قصد الكفر: ـ املسألة الرابعة

حيددث ممددا .. ثمددانع مددن موانددع التكفيددر " ق ددد الكفددر " ثيددر ثددالم مر ئددة الع ددر علددى انتفدداء  
و علدوا سدبا الددين لدي  بكفدر مدا لدم .. فير المعين أن يق د الكفر مما يقترفه مدن الكفدر اشترطوه لتك

 !يكن صاحبه يق د الكفر من سبه
وهو بخدالف مدا دلدت .. ولم يقل به عالم معتبر .. وهذا شري باطل ما أنزل اهلل به من سلطان  

ْْلَ  :عليه ن وص الكتاب والسنة، ثما ف  قوله تعالى
َ
َما ُكنَّا ََنُوُض َونَلَْعُب َولَئّْن َسأ ُهْم َِلَُقولُنَّ إّنَّ
ّ َوآيَاتّععهّ َورَُسععوَّلّ ُكنْععُتْم تَْسععَتْهزّئُوَن  بّععالِلَّ

َ
َكَفععْرُتْم َبْعععَد  َل َتْعَتععّذُروا قَععدْ  *قُععْل أ

وإنمدا ثدان .. وهدؤالء لمدا قدالوا مدا قدالوه لدم يكدن علدى و ده ق دد الكفدر . 33-31:التوبدةإّيَمانُّكمْ 
َل َتْعَتععّذُروا قَععْد َكَفععْرُتْم َبْعععَد  :ومددع ذلددك قددال تعددالى فدديهم.. ه الخددوب واللعددب علددى و دد
 . إّيَمانُّكمْ 

ْعَماًَل  :وقدال تعدالى 
َ
ْخَْسّيَن أ

َ
ًَعاّلِلّ  *قُْل َهْل نُنَبرُّئُكْم بّاْْل ًُُهْم ِّف اِْلَ ّيَن َععلَّ َسعْع اَّلَّ

ُهْم ُيّْسنُ  نَّ
َ
ًَا وَُهْم َيَْسُبوَن أ نْ ْرّّهعْم َولَّقائّعهّ  *وَن ُصعنْعاً ادُّ ّيعَن َكَفعُروا بّآيعاّت َر ولَئّعَك اَّلَّ

ُ
أ

ًَاَمةّ َوْزناً  ْعَمالُُهْم فَال نُقًُّم لَُهْم يَوَْم الْقّ
َ
َْ أ  . 01 -03 :الكها فََحبَّط
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ومدع انتفداء  .. فهؤالء قد أثبدت اهلل تعدالى لهدم الكفدر مدع ثدونهم يحسدبون أنهدم ي حسدنون صدنعاً  
.. فهددم ال يقددرون أنهددم علددى خطددم فضددالً عددن أن يقددروا أنهددم يق دددون الكفددر .. يق دددون الكفددر ثددونهم 

ْعَمعالُُهمْ  :ومع ذلك قال تعالى عدنهم
َ
َْ أ ْرّّهْم َولَّقائّعهّ فََحبَّطع ّيَن َكَفُروا بّآيَاّت َر ولَئَّك اَّلَّ

ُ
.أ

ولدو .. تق د وتريدد الكفدر  بل لو تمملنا ملل الكفر ثلها لما و دنا منهم ملة تقول وتعترف أنها 
 ! ولرمو  أنت بالكفر لرميك لهم بالكفر.. رميتهم بالكفر ألنكروا عليك أشد اإلنكار 

عنددى  إن اهلل : وال ددواب مددن القددول فدد  ذلددك عندددنا، أن ي قددال: قددال ابددن  ريددر فدد  التفسددير 
ْعَماَلً  :بقوله

َ
ْخَْسّيَن أ

َ
حسبه فيه م يباً، وأنده هلل بفعلده ذلدك ثل عامل عمالً ي َهْل نُنَبرُّئُكْم بّاْْل

، وهددو بفعلدده ذلددك هلل مسددخط، وعددن طريددق أهددل اإليمددان بدده  ددائر ثالرهبانيددة والشمامسددة،  مطيددع م ددربال
وأميالهم من أهل اال تهداد فد  ضداللهم، وهدم مدع ذلدك مدن فعلهدم وا تهدادهم بداهلل ثفدر ، مدن أهدل أي 

 .  دين ثانوا
نَّ  :وقولده 

َ
وهدم يظندون أنهدم بفعلهدم ذلدك هلل : يقدول ُهْم ُيّْسعُنوَن ُصعنْعاً وَُهْم َيَْسُبوَن أ

ال  خطدم قدول مدن زعدم أنددهمطيعدون، وفيمدا نددب مدن عبداده إليده مجتهددون، وهدذا مدن أدل الددالئل علدى 
 . هد -ا.. يكفر باهلل أحد إال من حيث يق د إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته

وفيده أن مدن : 1 3/  تدر  قتدال الخدوارج للتدملا وقال ابن حجر فد  الفدتح تحدت بداب مدن  
 المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يق د الخروج منه، ومن غير أن يختار ديناً على دين 

 . هد -ا.. اإلسالم، وأن الخوارج شر الفرق المبتدعة 
إن وبالجملدة فمدن قدال أو فعدل مدا هدو ثفدر ثفدَر بدذلك و : 11 وقال ابن تيمية ف  ال ارم، ص 

 . هد -لم يق د أن يكون ثافراً؛ إذ ال يق د الكفر أحٌد إال ما شاء اهلل ا
 
اللهدم أندت عبددي وأندا " :كيف تفسر قول ذلك الرجـل كمـا فـي الحـحيح    : فإن قيل 

 ! ؟" .. ربك، أخطم من شد  الفرح
ولدو ق دد .. ثما فد  عبارتده المدذثور  أعداله .. ذلك الر ل لم يكن يق د قول الكفر  :أقول 
 . لكفر وإن زعم أنه ثان يخوب ويلعب ولم يكن يق د الكفر.. ن يقول قول الكفر ثما ف  مقولته أ
ومدن تكلدم مدن أهدل .. وبين عدم ق دد الكفدر .. يو د فرق بين عدم ق د قوِل أو فعل الكفر  

 ددال وهو هل يقول الكفر أو يفعلده عدن ق.. العلم عن ضرور  مراعا  الق د أراد النوع األول من الق د 
ثخطددم ذلددك الددذي قددال مقولتدده .. لدده أم أندده وقددع فيدده عددن خطددم وزلددة ال قدددر  لدده علددى تفاديهددا أو دفعهددا 

 ! وأخطم من شد  الفرح؟.. اآلنفة الذثر 
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وأهل اإلر داء واألهدواء يشدترطون أن .. فمهل السنة يشترطون أن يكون قاصداً للقول أو الفعل  
 !والفرق بينهما بيان وشاسع.. ل يكون قاصداً للكفر من ذلك القول أو الفع

وإن ثدان قولده .. ثل من ق د أن يقدول قدوالً أو يفعدل فعدالً ثفريداً فإنده يكفدر : وعليه فإننا نقول 
ولددم يمارسدده .. ولددم يق ددد مندده الكفددر .. أو فعلدده للكفددر ثددان علددى و دده الخددوب أو اللعددب، أو الهددزل 

 . على و ه االعتقاد أو االستحالل
يحتمدل .. عندما يكون الكفر متشابهاً وحمال أو ده .. ي راعى فيه الق د ثذلك ومما ينبغ  أن  

فهندا قواعدد الشدريعة تلزمندا أن نتبدين مدن ق دد ومدراد .. الكفر مدن و ده، ويحتمدل خالفده مدن و ده آخدر 
ذلددك المعددين ومعرفددة الدددافع الددذي حملدده علددى الوقددوع فدد  هددذا النددوع مددن الكفددر المتشددابه الغيددر محكددم 

وال يجوز أن ي قال ذلك عند ورود الكفر البواح المحكم ثالسب والطعدن .. حكم عليه بالكفر قبل أن ي  
 .أو االستهزاء بالدين

 
 ؟..حكم املرتد، وتبعات االرتداد عن الدين: ـ املسألة اخلامسة

بعددد أن بينددا باألدلددة مددن الكتدداب والسددنة، وأقددوال علمدداء األمددة علددى أن شدداتم اهلل والدددين ثددافر 
، ال بدد للقدار  مدن أن يددر  خطدور  هدذا الحكدم، وتبعاتده علدى صداحبه فد  الددنيا واآلخدر ، ليحدذر مرتد

 .وي حذره اآلخرين
 : واإل ابة على هذه المسملة نجملها ف  النقاي التالية 

سددواء  " مدن بددل دينده فداقتلوه: "  ، لقولده حكمده القتددلالمرتدد عدن اإلسدالم إلدى الكفدر،  - 
ذثددراً أم أنيددى، ومددن ثانددت ردتدده مددن  هددة الشددتم والسددب ففدد  اسددتتابته تف دديل  ثددان المرتددد عددن ديندده

 .وخالف ثما تقدم
.. ، فال يعقد له قران، فإن ثان متزو اً يفسخ العقد ويفدرق بينهمدا يحرم نكاحه من مسلمة - 

ألن الكدددافر ال يجدددوز أن يدددزوج مدددن .. والفسدددخ علدددى الدددرا ح ال ت حسدددب مدددن ضدددمن الطلقدددات الددديالث 
 َل ُهععنَّ ّحععلٌّ لَُهععْم َوَل ُهععْم َيّلُّععوَن لَُهععنَّ  : ، وأن تبقددى لدده عليهددا واليددة ثمددا قددال تعددالىمسددلمة

 .ثما ال يجوز أن ي قر على الزواج من مشرثة ألن دمه هدر .0 :الممتحنة
َمعا الُْمْْشّععُكوَن  : ، لقولده تعدالىيحدرم عليده دخدول المسدجد، وبخاصدة الحدرم المكد  -3 إّنَّ
ُْعوا الَْمْسعّرَد اِْلَعَراَم َبْععَد ََعّمّهعْم َهعَذاَْنٌَس فَال َمعا ََكَن  :ولقولده تعدالى. 8 :التوبدة  َيْقَر

نُْفّسّهْم بّعالُْكْفرّ 
َ
ّ َشاهّّديَن لََعَ أ ْن َيْعُمُروا َمَساّجَد الِلَّ

َ
: ولقولده تعدالى.1 :التوبدة لّلُْمْْشّكَّْي أ

 َمْن ّ َما َيْعُمُر َمَساّجَد الِلَّ ّ َواِْلَوّْم اآْلّخرّ إّنَّ  .8 :لتوبة  آَمَن بّالِلَّ
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، فددال يجددوز لدده أن يتددولى تددزويج بناتدده وأبنائدده، ألندده ال يتدده علددى أوالده وبناتددهيفقددد بددالرد  وال -1
ُ لّلََْكفّعرّيَن لََعَ الُْمعْؤّمنَّْي َسعبًّالً  : والية للكافر على المسلم، ثمدا قدال تعدالى ْن ََيَْعَل الِلَّ

 َولَ
 .  1 :ساءالن

ال نكدداح إال بددول  مرشددد، وأعظددم الرشددد وأعدداله ديددن اإلسددالم، وأسددفه السددفه : وقددال ابددن عبدداس
ُب َعْن ّملَّعةّ إّبْعَراهًَّم إَّلَّ َمعْن َسعفَّه  :وأدناه الكفر والرد  عن اإلسدالم، قدال اهلل تعدالى ََ َوَمْن يَْر

 [.11.]30 :البقر َنْفَسُه 
ال يدرث " :ألنه ال توارث بين أهل اإليمان وأهل الكفر، لقولده، ال يرث المسلم وال يورثه -1

وفددد  انتقددال ميراثدده ألبنائددده مددن المسددلمين تف ددديل . مسددلم" المسددلم الكددافر، وال يددرث الكدددافر المسددلم
وخددالف، فقددد نقددل عددن علدد  د رضدد  اهلل عندده د أندده دفددع ميراثدده إلددى ولددده مددن المسددلمين وميلدده عددن ابددن 

 .ى أعلم، واهلل تعال[13]مسعود
؛ ألن مدددن شدددروي صدددحة الدددذبح أن يكدددون الدددذابح مسدددلماً أو ثتابيددداً، قدددال تحدددريم ذبائحددده -3

أ معوا علدى تحدريم ذبدائح المجدوس وسدائر أهدل الشدر  مدن مشدرث  العدرب وعبدد  : الخازن ف  تفسيره
 .األصنام ومن ال ثتاب له

 .عةال أعلم أحداً قال بخالفه إال أن يكون صاحب بد: وقال اإلمام أحمد
إن مددات ال يغسددل، وال يكفددن، وال ي ددلى عليدده، وال يدددعى لدده بالرحمددة والمغفددر ، وال وهددو  -1

لعلد   ، وإنما يوار  ثما توار  الجيا والكالب عند النتن، وقدد قدال النبد  يقبر ف  مقابر المسلمين
 [.11]ثم أمره باالغتسال" اذهب فواره :" بن أب  طالب لما مات أبو طالب

ريط ثيير من المسدلمين فد  هدذه المسدائل، حيدث أنهدم د ول،سدا د ال يميدزون بدين ومنه يعلم تف
المرتدددد وغيدددره، وال يو دددد عنددددهم ميدددت ال تجدددوز ال دددال  عليددده، بدددل لمجدددرد أن الميدددت ينتسدددب ألبدددوين 
مسددلمين أو أسددمه إسددماً إسددالمياً فهددذا ثدداف ألن ي ددلوا عليدده، وأن يجددروا عليدده مراسددم الدددفن الشددرعية، 

ال يددؤمن بدداهلل ورسددوله، وال بدداليوم ..   حياتدده عدددواً ل سددالم والمسددلمين، شددتاماً للددرب والدددينوإن ثددان فدد
 !! اآلخر

                                                 
11

 . عن ثتاب حكم تار  ال ال  البن العييمين  
13

 .  1/  :انظر فقه السنة  
11

 ".113 :"انظر صحيح سنن اب  داود  
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وهدم .. وثم من مر  رأينا أهل الميت يدفعون ميتهم إلى داخل المسجد لي دل  عليده المشدايخ 
 ..!!ينتظرون ويتفر ون خارج المسجد 

لدى  هدنم وبدئ  الم دير، خالدداً فيهدا أبدداً،  ، إف  اآلخر  فم يره  إلى العذاب الشديدثم  -8
ْعَمعالُُهْم ِّف  :ثما قدال تعدالى

َ
َْ أ ولَئَّك َحبَّط

ُ
َْ وَُهَو ََكفٌّر فَأ ًَُم َوَمْن يَْرتَّدْد ّمنُْكْم َعْن دّينّهّ َف

ونَ  ْصَحاُ  انلَّارّ ُهْم فًَّها َخاّدُ
َ
ولَئَّك أ

ُ
ًَا َواآْلّخَرّلِلّ َوأ نْ  . 1  :البقر  ادُّ

 

كيف ينبغـي أ  يععاملـل الشـامت للـدين،   يـل غيـا        : سألة السادسةـ امل

 تطبيق احلدود الشرعية؟

من أشد ما ابتليت به األمة ف  هذا الزمان غياب تطبيدق الحددود الشدرعية فد  ثييدر مدن  أم دار 
دون المسددلمين، ممددا أتدداح للع ددا  والمرتدددين أن يعييددوا فدد  األرب فسدداداً وفجددوراً، نهدداراً  هدداراً، ومددن 

ويؤخددذ بالنواصدد  واألقدددام إلددى سددجون الظددالمين .. نكيددر أو حسدديب، بددل مددن ينكددر علدديهم ي نكددر عليدده 
 ..! لتجرئه على حقوق وحريات اآلخرين 

والدذي يعنينددا هنددا د فدد  هددذا البحددث د مددن بددين الع ددا  والمرتددين، هددو الشدداتم المسددتهز  بدداهلل 
 والدين؟

َ َمعا  :لقوله تعدالى" ال يسقط بالمعسور  الميسور: " القاعد  الشرعية تقول: أقول فَاتَُّقوا الِلَّ
ُ َنْفساً إَّلَّ وُْسَعَها : ولقوله. 3 :التغابن  اْسَتَطْعُتمْ  َُ الِلَّ ّ  . 83 :البقر   َ  َل يَُكلر

 :فد  ال دحيح قددر المسدتطاع، لقولده .. وعليه فإنه يجب أن ينكدر علدى الشداتم المسدتهز  
فليغيددره بيددده، فددإن لددم يسددتطع فبلسددانه، فددإن لددم يسددتطع فبقلبدده وذلددك أضددعا مددن رأ  مددنكم منكددراً "

فمن  اهدهم بيده فهو مؤمن، ومن  اهدهم بقلبه فهدو مدؤمن، ولدي  وراء ذلدك :" وف  رواية". اإليمان
ألنده لدي  وراء إنكدار القلدب سدو  اإلقدرار والرضدى، والرضدى بدالكفر ثفدر بدال ". من اإليمان حبة خدردل

 .خالف
يسددتحب ن ددحه وتعليمدده، وتحددذيره مددن مغبددة الكفددر الددذي هددو .. و ددد أن الن ددح ينفعدده فددإن 

عليه، فإن أصر وعاند، و ب هجره واعتزاله، وتحذير الناس منه ومدن صدحبته، وال تجدوز مجالسدته، وال 
 .تبكيتا و إصغاراً .. مؤاثلته

ّيَن َكَفُروا ّمْن بَِّن إِّْسائًَل لََعَ  :قال تعدالى  لَّساّن َداُوَد وَّعيََس ابْعّن َمعْرَيَم  لُعَّن اَّلَّ
 ََكنُوا َل يَتََناَهْوَن َعْن ُمنَْ ٍر َفَعلُوهُ َْلّئَْس َما ََكنُوا َيْفَعلُونَ *َذلَّك بَّما َعَيْوا َوََكنُوا َيْعَتُدوَن 

 .19-18:المائد 
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ظهدر مدنهم إن بند  إسدرائيل لمدا :" رو  الطبري بسنده عن ابن مسعود قدال، قدال رسدول اهلل  
المنكددر،  عددل الر ددل يددر  أخدداه و دداره وصدداحبه علددى المنكددر، فينهدداه، ثددم ال يمنعدده ذلددك مددن أن يكددون 
أثيله وشريبه ونديمه، فضرب اهلل قلوب بعضهم على بع ، ول عنوا علدى لسدان داود وعيسدى ابدن مدريم، 

، حتددى تمخددذوا علددى ال واهلل: متكئدداً، فاسددتو   السدداً، فغضددب وقددال وثددان رسددول اهلل : قددال عبددد اهلل
والدذي نفسد  بيدده لتدممرن بدالمعروف، ولتدنهمن :" وفد  روايدة قدال"يَدي الظالم فتمطروه علدى الحدق أطدراً 

عن المنكر، ولتمخذن على يد المس ء، ولتؤطرنه على الحدق أطدراً، أو ليضدربن اهلل قلدوب بعضدكم علدى 
 [.18"]بع ، وليلعننكم ثما لعنهم

السدع  فد  تزويجده، بدل يجدب تحدذير النداس منده ومدن أن يزو دوه وثذلك ال يجوز تزويجه، وال 
لعلدده يشددعر بيقددل  رمدده وثفددره .. بندداتهم، وتعددريفهم بحالدده وثفددره وردتدده، وأن الددزواج مندده باطددل وال يجددوز 

 .فينز ر
نشدير إلدى ذلدك ألن ثييدراً مدن اآلبداء وأوليداء األمدور د ول،سدا د ال يهتمدون بهدذا الجاندب، وال  

.. و ددوا بندداتهم مددن الر ددل المقددرج الميسددور، ولددو ثددان شددتاماً للددرب والدددين، تارثدداً لل ددال  يبددالون أن يز 
 ..!!فتمت  النتائج وباالً عليهم وعلى بناتهم وذرياتهم..علمانياً ملحداً 

وثدددذلك عندددد مماتددده يجدددب اعتدددزال  ميدددع مراسدددم التشدددييع والددددفن والتعزيدددة، و إعدددالم النددداس  
عسدى أن يحسدوا بعظدم  درمهم .. وت دغيراً ألميالده مدن  الكفدر  المرتددين  بالسبب المانع لدذلك، تبكيتداً 

 .فيتوبوا إلى اهلل
وهنا تـرد شـبهة يبي ـة يـذكرها ال ـاتم  فسـه  أو مـن يـدافعون عنـه ـ قـد             

أ ـت تريـد أن تـدافن عـن     : سمعناها منهم مرارًا ـ وهو قولهم لمن ينكر على ال اتم 

 ! ؟..ربنا  دعه  اهلل يتولى حسابه 

 :وهذا ثالم باطل ال ي ح، وذلك من و وه 
أن هددذا القددول ثفددر بذاتدده، لتضددمنه إنكددار و حددود و ددوب األمددر بددالمعروف والنهدد  عددن : أوالً  

وهدددذا بخدددالف .. وأن العبددداد ال ينبغددد  أن يكدددون لهدددم سدددلطان علدددى أهدددل المنكدددر والكفدددر .. المنكدددر 
 . يممروا بالمعروف وينهوا عن المنكرعشرات الن وص من الكتاب والسنة الت  تلزم المسلمين بمن 

                                                 
عدد   وما بعده، ي دار الكتب العلمية والحدديث مدروي بمسدانيد وطدرق" 308  : "انظر تفسير الطبري، حديث 18

 .تقوي بعضها بعضاً 
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لمعارضته لما تقدم من أن المنكر يجب أن ينكر بحسب االسدتطاعة، وأن السدكوت عدن : ثانياً  
ترثدوهم ومدا فدإن :" المنكر د مع و ود المقدر  على إنكاره د فيه هدال  للدبالد والعبداد، ثمدا فد  ال دحيح

 ".جوا ونجوا  ميعاً ، وإن أخذوا على أيديهم نأرادوا هلكوا  ميعاً 
فإن تقدي  اهلل تعالى وتعظيمه وتوقيره، هو حق عام على  ميع الخلق ثافرهم ومدؤمنهم؛ : ثالياً  

لددذا فددإن شددتم الخددالق سددبحانه وتعددالى يعتبددر اعتددداء علددى حددق عددام يطددال مشدداعر  ميددع الندداس، وينددال 
ت أي طائلددة أو ذريعددة  أقدددس وأعددز مددا فدد  نفوسددهم، وهددذا ال يجددوز أن ي سددمح بدده أو يسددكت عندده تحدد

 .ثانت
يتدددولى حسدددابه يدددوم القيامدددة، ثمدددا قدددال  مدددا تقددددم ال يتندددافى وال يتعدددارب مدددع ثدددون اهلل : رابعددداً 

يْعّديَنا :تعدالى
َ
ْو بّأ
َ
ُ بَّعَذاٍ  ّمْن ّعنّْدهّ أ ْن يُّيًَبُكُم الِلَّ

َ
َُّْص بُّكْم أ .  1:التوبدة  َ  َوََنُْن َنَْتَ
والددذي مددن عنددده  يكددون يددوم القيامددة يددوم أن .. وا لنددا بدداطلهم وثفددرهم والددذي يكددون بميدددينا عندددما يظهددر 

 .  فيعذبهم عذاباً أليماً ..  يقبضهم إليه 
 
 
 

* * * 
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ـ در التنبيـن يـ ـزاء والطعـ ـتم واالستهـ ـن الشـ ـور مــ ص ا؛ ـه إليهـ ــ

 :ـااس فيهــن النـر مـوع كثيــرة وقـلكث

..    يكفدر صداحبها، ويخدرج بهدا مدن الملدة من صور الكفر واالسدتهزاء الشدائعة بدين النداس التد 
أن ي ددا أحدددهم حكددم اهلل بمندده ال ي ددلح لكددل زمددان ومكددان، أو أندده ديددن ر عدد  متخلددا ال يواثددب 

قتددل القاتددل، وقطددع يددد السددارق : أو يقددول.. متطلبددات الع ددر وحا ياتدده، أو أن الدددين أفيددون الشددعوب
أو يقددول سددواليا الباديددة .. غيددر متحضددر  وغيرهددا مددن الحدددود هدد  ظلددم، وهدد  ظدداهر  غيددر إنسددانية، و 

وعاداتهم، وثذلك القوانين الوضيعة المغاير  لشرع اهلل المعمول بها ف  ثيير مدن البلددان، هد  خيدر مدن 
حكم اهلل، وه  تلب  حا يات الناس وتواثدب التطدور أثيدر مدن شدرع اهلل، أو وصدا غيدر شدرع اهلل بمنده 

 .لشرع المضاد لشرع اهلل تعالى وأثنى عليه خيراً فهذا ثفر ألنه  ود ا.. األميل أو  يد 
بف ل الددين عدن السياسدة وشدؤون الحكدم والحيدا ، أو أن اإلسدالم سداحته المسدا د : أو يقول

 ..!والمعابد والمواع  وحسب، وما سو  ذلك فهو من خ وصيات قي ر أو غيره من البشر
يت واالختيدار، ويخضدع الختيدار ومن صور الكفر واالستهزاء ثذلك، أن ي طرح شدرع اهلل للت دو 

بددل ورفددع شددرع البشددر وتقديمدده علددى .. وهددذا ثفددر لتسددوية شددرع اهلل مددع شددرع البشددر .. ورغبددة األثيريددة 
 ..! شرع اهلل لو اختارت األثيرية شرع البشر

ومن ذلك قول الر ل د ثما ع رف عن القرضاوي وهدو يخطدب علدى المنبدر مدن يدوم الجمعدة فد  
التد  % 99،99أي نسدبة  .." اهلل عدرب نفسده علدى النداس لمدا أخدذ هدذه النسدبة لدو أن :" دولة قطر د

، وتفضددديل وهدددذه المقولددة ثفدددر ورد  لمدددا تتضدددمنه مددن اسدددتخفاف بالخدددالق .. يمخددذها حكدددام العدددرب 
 ..!المخلوق على الخالق 

يجدب أن .. هدذه رد  : وقد سئل الشيخ ابن عييمين رحمه اهلل عدن مقولدة القرضداوي هدذه فقدال
 [.19]وقد أصاب الشيخ، وبقوله نقول.. فإن لم يتب ي قتل ردً  .. ستتاب ي  
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فإنده قدد أخدذت .. وإلدى السداعة لدم يعلدن توبتده منهدا .. إضافة إلى تلك المقولة الت  قسمت ظهدر الر دل : أقول  
: ومنهدا.. قولده بالديمقراطيدة بمعناهدا الشدرث  والكفدري : عليه مآخدذ عدد  تضديق سداحة التمويدل واألعدذار بحقده، منهدا

وي شددارثهم فدد  مناسددباتهم وأعيدداد  لوسددهم علددى عددرج .. غيددت الحكددم ي جددادل عددنهم دخولدده فدد  مددواال  ثييددر مددن طوا
وهذا أمر معروف ومشهور عن الر ل يعلمه عنده القاصد  والددان  وهدو أمدر ال يمكدن خفدااه أو .. الحكم وغير ذلك 

سددعيه فدد  إغاثددة : ومنهددا.. والتهددوين مددن شددمن الخددالف معهددم .. ثنددااه علددى الشدديعة الددرواف  خيددراً : ومنهددا.. إنكدداره 
األصنام الت  ت عبد من دون اهلل تعالى ف  أفغانستان نزوالً عند رغبة وأوامر طواغيت الحكم الذين أوفدوه لهذه المهمة 
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لمدداذا أبدداح اهلل للر ددل : ومنهددا أن يقدددم بددين يدددي اهلل ورسددوله بالتعقيددب واالعتددراب؛ ثددمن ي قددال
الزواج من أربعة نسو ، ولم يبح للمرأ  أن تجمدع فد  زوا هدا أثيدر مدن ر دل واحدد د ثمدا ي درحن بدذلك 

أو .. الزندديقات د أو لدي  مدن المسداوا  أن ال يفضدل الر دل علدى المدرأ  فد  الميدراث  بعد  المنافقدات
بمنده ظدالم  لتضدمنه وصدا الخدالق .. أن التعدد فد  الدزواج هدو ظلدم للمدرأ ، وإن الطدالق ظلدم وخطدم

 !ويخط 
 

ومنها االستهانة بالقرآن الكدريم، ثإلقداء الكتدب وال دحا والجرائدد، د التد  تتضدمن ذثدر بعد  
ية من القرآن الكريم، أو اسم واحد من أسماء اهلل الحسنى د ف  حاويدات القمامدة، وهدو يعلدم أنهدا ال اآل

تخلو من ذلك؛ ألن االستهانة بآية واحد  من ثتاب اهلل ثاالستهانة بدالقرآن   الكدريم ثداماًل، واالسدتهانة 
 ! ؟.. باسم واحد من أسماء اهلل الحسنى ثاالستهانة بجميع أسماء اهلل الحسنى

 
ثددم لمدداذا ال يتهيددب الندداس مددن أن يلقددوا ورقددة فيهددا آيددة واحددد  مددن القددرآن الكددريم فدد  حاويددة 
القمامة واألوساخ، ثم يتهيبون من إلقاء الم حا ثامالً فيها، علماً أن حرمة اآلية الواحد ، بدل الكلمدة 

، ألنده ثلده ثدالم اهلل، وال الواحد  من ثالم اهلل ثحرمة الم دحا ثداماًل، ولهدا نفد  قدسدية القدرآن ثدامالً 
 ..فرق بين ثالم وثالم 

 
ونحددو ذلددك وضددع األوسدداخ وفضددالت الطعددام علددى صددحا و رائددد ال تخلددو مددن ذثددر آيددة مددن 
آيات القرآن الكريم، أو اسدم مدن أسدماء اهلل الحسدنى، أو وضدع ال دحا المليئدة باآليدات فد  األحذيدة  

 ..!!ثما ي نع باعة األحذية المستعملة 

                                                                                                                                                  

تجددراه علددى تحليددل مددا حددرم اهلل تعددالى بددالنص واإل مدداع؛ ثإباحتدده بيددع الخمددر والخنزيددر فدد  : ومنهددا.. القددذر  الخبييددة 
وإباحتددده لالخدددتالي بدددين الجنسدددين فددد  .. إباحتددده لدددبع  البيدددوع والمعدددامالت الربويدددة و .. متدددا ر يملكهدددا مسدددلمون 

وإباحتده أثدل الطعدام الدذي يحتدوي .. وإباحتده الغنداء للنسداء بالمعدازف وعلدى المد، .. المناسبات اال تماعية وغيرها 
..  غير وبدلأن الر ل قد  وغير ذلك من المزالق الت  تجعلنا نجزم.. على لحوم وشحوم لحم الخنزير بنسب معينة 

د  وال يتشفع له مانع من موانع التكفير سو  أن ي علن توبته على الم، مما تقدم ذثره وبخاصة اسدتخفافه بالخدالق 
 ..!! على م، من الناس د وهو على المنبر من يوم الجمعة 
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ن الكفر البواح، وفاعل ذلك يكفر إن أصدر علدى فعلده بعدد تدذثيره وتنبيهده إلدى سدوء فهذا ثله م
ونشدتري قيدام الحجدة  فد  هدذا الموضدع الحتمدال و دود الغفلدة والسدهو، .. صنيعه، وقيدام الحجدة عليده 

 [!30]وألنها بلو  عامة ال يكاد ينفد منها ثيير من الناس.. وعدم ق د االستهانة، أو االستخفاف 
التغندد  بمسددماء اهلل الحسددنى د أو بددبع  آيددات القددرآن الكددريم د باسددتخدام المعددازف فدد   ومنهددا

 ..! مواضع الفحو والفجور، ثما يفعل ذلك ممن يسمون أنفسهم فنانين ومطربين 
وقدد ثف در الشديخ حمدود بدن عقدالء الشدعيب  د بقيدة الخيدر فد  الجزيدر  حفظده اهلل وسدل مه د أحدَد 

وعدا ذلدك اسدتخفافاً بآيدات اهلل، ورد  .. نوا بفاتحة الكتاب مع استخدام المعازف المطربين ثانوا قد تغ
 .وقد أصاب الشيخ د  زاه اهلل خيراً د وبقوله نقول.. عن الدين 

فد  التمييدل علدى و ده التهدريج والدتهكم .. وثذلك ذثر آيات اهلل عز و ل أو أسمائه الحسدنى 
تحددت عندوان حا يددات الفددن .. ر مدن مميلدد  هددذا الع درثمددا يفعددل ذلدك ثييدد.. ليضدحكوا بددذلك النداس 

 !!ومن دون أن يجدوا حسيباً أو نكيراً .. واإلبداع الفن  
مع علمهم المسدبق أنهدا سدنن ثابتدة .. ونحو ذلك التهكم باللحية، أو السوا ، واليوب الق ير 

 . عن النب  
سماع األغان  أفضدل مدن  أو يقول.. ومنها استحسان سماع األغان  على سماع القرآن الكريم 

 ..! سماع القرآن 
وهذا الندوع مدن الشدتم .. حرم الكعبة المشرفة .. ومنها شتم الَحَرم، ويريد بذلك الحرم المك  

 ..!!سائد بين أهال  األردن وفلسطين 
أن الجلبداب د اللبداس الشدرع  : ومدن صدور الشدتم واالسدتهزاء ثدذلك، قدول أحددهم أو إحدداهن

وأن .. ل، وال يليددق بددالمرأ  الع ددرية المتحضددر ، أو أندده يدددل علددى التخلددا والتحجددر للمددرأ  د غيددر  ميدد
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.. هور فد  الشدريعة ي حاضدر للطدالب ف   امعة من الجامعات ف  إحد  البلدان العربية ثان دثتور معروف ومشد  
وأثيرها مكتوب فيها آيات .. وبعد انتهاء المحاضر  أخذ الطالب يو هون إليه األسئلة الخطية المكتوبة على أوراق 

وثدددان الددددثتور ثلمدددا أنهدددى سدددؤااًل أو ورقدددة يطويهدددا ويلقيهدددا فددد  سدددلة .. مدددن القدددرآن الكدددريم أو البسدددملة ونحدددو ذلدددك 
أو يعطيهددا ألحددد الطددالب ليقددوم .. وطلبددت مندده أن يحددتف  بدداألوراق .. فددآلمن  ذلددك مندده .. ه المهمددالت التدد  بجددوار 

 !!فتممل.. إن شئت فخذها : وقال ل .. فما ثان منه إال أن أضحك الطالب عل  .. بحرقها 
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الييدداب الكاشددفة الفاضددخة لعددورات المددرأ ، هدد  أفضددل وأحسددن، وأ مددل وأليددق وغيددر ذلددك مددن عبددارات 
 [. 3]التحسين والتفضيل على اللباس الذي شرعه اهلل تعالى للمرأ 

رأ  عددن رأسددها أمددام األ انددب، ومدداذا يح ددل لددو  مددا الخطددم فدد  أن تكشددا المدد: أو قددول أحدددهم
 ..!!ثشفت عن ش ء من  سدها د غير الو ه والكفين د أمام غير المحارم 

أو أسددمااه .. ومنهددا سددرد النددوادر إلضددحا  الندداس، وتكددون مدداد  هددذه النددوادر ديددن اهلل تعددالى 
 !!وما أثير ما يح ل ذلك.. أو آيات من القرآن الكريم .. الحسنى 

أن يشار إلى مخلوق ب فة ه  من صفات وخ وصيات اهلل تعالى وحده؛ ثدمن يقدال عدن ومنها 
فهدذا مدن .. ثمدا هدو مددون فد  دسداتير الطواغيدت .. إنسان أنه فوق المساءلة، أو ال ي سمل عمدا يفعدل 

ع :الكفر البدواح؛ ألن الدذي ال ي سدمل عمدا يفعدل هدو اهلل تعدالى وحدده، ثمدا قدال تعدالى َُّ َعمَّ
َ
ا َل يُْسعأ

لُونَ 
َ
َُ اْْلَّيعُْي  : وقدال تعدالى. 3 :األنبيداء  َيْفَعُل وَُهْم يُْسأ عّمً ٌء وَُهَو السَّ  لَيَْس َكّمثْلّهّ ََشْ

 .    :الشور 
فمددن شددبه المخلددوق .. ال فدد  ذاتدده وال فدد  خ ائ دده وصددفاته .. فدداهلل تعددالى لددي  ثميلدده شدد ء 
  .فقد ثفر بش ء من خ ائص وصفات الخالق 

ول بالحريددة الشخ ددية باسددم الديمقراطيددة، بحيددث يكددون للمددرأ  ثامددل الحريددة فدد  أن ومنهددا القدد
وغير ذلك مما يدخل دخوالً ثليداً فد  اسدتحالل مدا حدرم اهلل تعدالى مدن .. تتخذ خليالً تزانيه متى أرادت 

 !! المنكرات والموبقات
ام الربدوي للبندو  نظدام ومنها القول بمن الربا ضرور  ع رية ال يمكن االستغناء عنده، أو أن النظد

أو هدددو خيدددر مدددن النظدددام االقت دددادي اإلسدددالم  .. حضددداري  يدددد يواثدددب حا يدددات الع دددر االقت دددادية 
 !!القائم على إلغاء ومحاربة الربا

أو أن اإلسدددالم ديدددن حدددق، لكدددن فددد  المجدددال االقت دددادي يفضدددل النظدددام االشدددتراث  أو النظدددام 
 ..!! الرأسمال  

                                                 
، وتقددر بددمن هندا  فددرق بدين امددرأ  ال ترتدددي اللبداس الشددرع ، لكنهددا تعتدرف بتق دديرها، وبمنهدا آثمددة، وتر ددو الهدايدة  3

الحجاب الشرع  هو األثمل واألفضل واأل مل، وبين امرأ  ال ترتدي الحجاب الشرع ، لكنها ال تقر بتق يرها وال 
األ مددل، ة وت ددفها بمنهددا األثمددل واألفضددل و أو مخطئددة، وهدد  بالمقابددل تيندد  علددى ثيابهددا الفاضددح تعتددرف بمنهددا آثمددة

 .فرفاألولى عاصية وه  ال تكفر، بينما األخر  تك
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ثمدا يدردد .. قراط  هدو النظدام األميدل والوحيدد الدذي ي دلح للبشدرية أن النظدام الدديم: أو ي قال
 !وهذا ال شك أنه من الكفر البواح.. ذلك بع  المفتونين بهذا الدين الجديد 

أن اإلسالم لدم يعدط المدرأ  حقهدا، أو أن المدرأ  قدد ظ لمدت فد  اإلسدالم، أو أن : ومنها أن يقال 
 ..!!  والبشرية أثير من اإلسالم قوانين األنظمة الوضعية قد أن فت المرأ

وأن اهلل .. ومنها أن يتمنى المرء ِحل بع  المحرمات ثالزنى، والسرقة، وشرب الخمر وغيرهدا 
 !!تعالى لم يكن قد حرمها

وأنهدددا لدددم تكدددن قدددد .. أو يتمندددى إلغددداء بعددد  الوا بدددات الشدددرعية ثال دددال ، والحدددج، والزثدددا   
 . ش رعت، وإن ثان يقوم بها

حل عن رب ، أو حل عدن سدماي، إن ثدان يق دد عدن الدذي فد  السدماء، : ل أحدهموثذلك قو  
 ..!!اهلل
وثلمدين علدى ديندو اهلل ايعيندو .. "أو الناس أحرار فيما يعتقددون ويتددينون .. يسعد اهلل : أو قال 
 !ثما هو مشهور ذلك على ألسنة ثيير من الناس" 

أو لددو أن اهلل نددزل إلددى .. أو زهقتندد  ربدد  ..  أو عددايا ربدد .. فددالن ال يقدددر اهلل عليدده : أو قددال
 ..!! األرب لن أفعل ثذا، أو لن يكون ثذا 

أو لدو أمرند  .. لدو أمرند  فدالن د لشدد  حبده لده د أن أعبدد األصدنام والطواغيدت لعبددتها : أو قال
 !!بتر  اإلسالم أو ال ال  ألطعته

و رأيدت أشدجار اهلل؛ أي مدررت علدى مررت على حوا ز اهلل، أ: أو قال وهو يريد العدد والكير  
ثمدا هدو شدائع .. أو فدالن عندده مدال ربندا .. حوا ز ثيير  أو رأيت أشجاراً ثيير  عددها ثيير ثعددد اهلل 

 !!على ألسنة ثيير من الناس
 !!وهذا ثيير ما يح ل.. يا ابن اهلل، أو يا اهلل : لشد  ضجره من فالن ما: أو قال 
 .. !!من أ ل التكسب  والعيو  أشتغل ببيع ال لبان: أوقال 

وهدذا مالحد  .. أو مسح دبره د وهو يعلم د بالجرائد وال حا الت  ال تخلو من ذثر  لآليات 
 ..!!بكير  ف  المراحي  العامة الت  يدخلها الناس 

 ..!!فالن حرام أن يموت، أو من الظلم أن يموت ف  هذا العمر:أو قال معترضاً على اهلل  
لو ثان فالن الم ري أو السوري نبياً مرسالً لمدا آمندت : لجنسية من الجنسياتأو قال لبغضه 

 !!ونحو ذلك.. به وال صدقته، أو لو ثان النب  م رياً لما آمنت به
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 ..!!بدي ا عل اهلل ما خلقك : أو قال لمخاصمه 
 ويسدمل الجدالد بداهلل.. أن يسدتغيث السدجين د وهدو تحدت التعدذيب د بداهلل تعدالى : ونحدو ذلدك 

فيرحمه وي مسك عدن  لدده  .. فيسمله بسيده الطاغوت الحاثم أن يرحمه .. تعالى أن يرحمه فال يرحمه 
وهدذا ثفدر بدواح، والجدالد يكفدر .. ثما يح دل ذلدك فد  سدجون الطواغيدت الظدالمين .. ثرامة لسيده 

 .بها بعينه مباشر ً 
ار أو الرضدى أو التسدلية وثذلك مشاهد  األفالم والمسلسدالت والمسدرحيات د علدى و ده اإلقدر  

واللعب د المليئة بالكفر واالستهزاء والطعن بالددين، ونحدو ذلدك السدماع إلدى األغدان  المحشدو  بدالكفر 
 ..!!والتهكم بالدين 

فهذه األقوال وال ور د اآلنفة الذثر د من الشتم واالستهزاء واالستهانة، واالعتراب ثلهدا  تعتبدر  
وقدد تقددم ذثدر .. قد تضافرت أدلة الكتداب والسدنة علدى ذلدك .. لملة ثفراً بواحاً تخرج صاحبها من ا
 [. 3]بعضها ف  مطلع هذا البحث

لذا ينبغ  على ثل امر ال ينشد السالمة لدينه ودنياه، وير و النجا  ف  اآلخدر ، أن يحطداي ثدل 
 تغرن ده شدعارات وأن ال.. أو أن ي طلق له العندان .. الحيطة لنفسه ودينه، ويحف  لسانه من الكفر والزلل 

فددرب ثلمددة واحددد  يطلقهددا المددرء ال يلقدد  لهددا بددااًل، وال يحسددب لهددا .. الديمقراطيددة والحريددة مددن حولدده 
نسددمل اهلل تعددالى السددالمة وحسددن الختددام، إندده تعددالى سددميع .. حسدداباً توبقدده فدد  نددار  هددنم أبددد اآلبدددين 

 .مجيب
 

                                                 
3 

منها ما يستلزم التنبيه وقيام الحجة على صاحبها قبل تكفيره بعينه، ومنها ال يستلزم بحسب احتمال و ود الغفلة   
ال يجدوز اإلقددام علدى تكفيدر الشدخص : أو الجهل المعذر لكل حالة من الحداالت اآلنفدة الدذثر، وعلدى العمدوم نقدول

قواعد ف  "ر وتحقق شروطه، وقد تناولناها بش ء من التف يل ف  ثتابنا المعين إال بعد التيبت من انتفاء موانع التكفي
 .فليرا عه من شاء" التكفير
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 :هـانـسة ابن آدم من لـا  أ  هلكـا ، وبيـظ اللسـة   حفــ خامت

 

ْعَمالَُكْم  :قدال تعدالى 
َ
ُْ لَُكْم أ َ َوقُولُوا قَْوًَل َسّديداً يُْيلّ ّيَن آَمُنوا اتَُّقوا الِلَّ َها اَّلَّ يُّ

َ
يَا أ

َ َورَُسوََلُ َفَقْد فَاَز فَْوزاً َعّظًماً  َّ الِلَّ َُْكْم َوَمْن يُّط  .   1-10:األحزاب  َوَيْغفّْر لَُكْم ُذنُو
ُي بَيْعَنُهْم إّنَّ َوقُ  : وقال تعدالى  عًَْطاَن َيعْ َ ْحَسعُن إّنَّ الََّّ

َ
َ أ َّ ْل لّعَّبادّي َيُقولُعوا الَّعَّّت 

اً ُمبّيناً  نَْساّن َعُدور ًَْطاَن ََكَن لّْْلّ  . 13:اإلسراء  الََّّ
يْهّ َرقًٌّب َعتًّدٌ  :وقال تعالى   .8 :قا   َما يَلْفُّظ ّمْن قَْوٍَّ إَّلَّ َدَ
 إن الر ل ليتكلم بالكلمة ال ير  بها بمساً :" أنه قال عن النب  وف  الحديث فقد صح  

 [.33"]يهوي بها سبعين خريفاً ف  النار
إن العبددد ليددتكلم بالكلمددة مددا يتبددين فيهددا، يددزل بهددا إلددى النددار أبعددد ممددا بددين المشددرق : "وقددال  

 .متفق عليه" والمغرب
ى ال يلقددد  لهدددا بدددااًل، يهدددوي بهدددا فددد  إن العبدددد ليدددتكلم بالكلمدددة مدددن سدددخط اهلل تعدددال:" وقدددال  

 .البخاري"  هنم
إن الر ل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل ما ثدان يظدن أن تبلدغ مدا بلغدت، يكتدب اهلل :" وقال  

 [. 31"]بها سخطه إلى يوم يلقاه
، ثل ذلدك " ما ثان يظن.. ال يلق  لها باالً .. ما يتبين فيها .. ال ير  بها بمساً :" فتممل قوله  
يكددن مانعدداً مددن لحددوق الوعيددد ب دداحب الكلمددة السدديئة، وهددو درس رادع لمددن يوسددع سدداحة األعددذار  لددم

 . على الفجار من غير علم وال دليل
وال يدر  بهدا بمسداً فهدو .. وال يتبدين فيهدا .. ثم هذا الذي يلق  ثلمته من دون أن يلق  لها بداالً  

.. اء الق د الباطل لديه لم يتشدفع لده فد  شد ء ومع ذلك فإن انتف.. أثيد ممن ال يق دون بها الكفر 
 !!حيث أن ثلمته تهوي به ف  نار  هنم سبعين خريفاً 

قلت يا رسول اهلل ما أخوف ما تخاف عل  ؟ فمخذ بلسدان نفسده : وعن سفيان بن عبد اهلل قال 
[. 31"]هذا:" ، ثم قال 

                                                 
33

 ".881 :" رواه الترمذي وغيره، صحيح سنن الترمذي  
31

 .حديث حسن صحيح، رياب الطالحين ي المكتب اإلسالم : رواه مالك ف  الموطم، والترمذي وقال  
 .ن صحيح، رياب ال الحينرواه الترمذي، وقال حديث حس 31
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 [.33"]الجنة من وقاه اهلل شر ما بين لحييه، وشر ما بين فخديه دخل:" وقال  
ثكلتدك :" قلدت يدا رسدول اهلل و إندا لمؤاخدذون بمدا ندتكلم بده؟ فقدال: قال ومن حديث معاذ  

 [.31"] أمك وهل يكب الناس ف  النار على و وههم إال ح ائد ألسنتهم
مددن قددال فدد  مددؤمن مددا لددي  فيدده ح ددب  فدد  ردغددة الخبددال، حتددى يددمت  بددالمخرج ممددا :" وقددال  

 [.38"]قال
 !؟..يقول ف  اهلل ما لي  فيه  فما بالك فيمن 
 .متفق عليه"من ثان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خيراً أو لي مت: " وقال  
أمسددك عليددك لسددانك، :" يددا رسددول اهلل مددا النجددا ؟ قددال: قلددت: قددال وعددن عقبددة بددن عددامر  

 [. 39"] وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك
اتدق : لها تكفر اللسان د أي تذل وتخضع د  تقدولإذا أصبح ابن آدم فإن األعضاء ث:" وقال 

 [.10"]اهلل فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعو جت اعو جنا
أنه ثان قائماً بين الرثن والباب، آخذاً بيمر  لسدانه د أي بطدرف لسدانه  وروي عن أبن عباس 

يدا ابدن عبداس مالدك آخدذ ييمدر  : هويحك قل خيراً تغنم، أو أسكت عن شر تسلم، وقيدل لد: د وهو يقول
 .بلغن  أن العبد لي  على ش ء من  سده بمحنق منه على لسانه يوم القيامة: لسانك ؟ قال

 . ما من ش ء أحق بطول السجن من اللسان: قال وعن عبد اهلل بن مسعود 
 أن ا أذنيك من فيك، فإنما  علت لك أذنان وفم واحد لتسمع أثيدر: وقال أبو الدرداء  

 .مما تتكلم به
أذهددب ألعددب؟ فلمددا ! يددا أبتدداه: وعددن أبدد  بكددر بددن مدداعز أن الربيددع بددن خيدديم أتتدده ابنددة لدده فقالددت

 !ال يكتب عل  اليوم أن  آمرها تلعب: أثيرت عليه قال بع   لسائه لو أمرتها فذهبت، قال

                                                                                                                                                  

 
 .رواه الترمذي، وقال حديث حسن 33

 
31

 .رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح  
38

 ".131:" رواه أبو داوود وغيره، السلسلة ال حيحة  
39

 .حديث حسن : رواه الترمذي وقال  
10

 .أخر ه الترمذي  
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ه عدن اعلدم أنده ينبغد  لكدل مكلدا أن يحفد  لسدان: قال النووي رحمه اهلل ف  ريداب ال دالحين
 ميدددع الكدددالم إال ثالمددداً ظهدددرت فيددده الم دددلحة، ومتدددى اسدددتو  الكدددالم وترثددده فددد  الم دددلحة، فالسدددنة 
اإلمسددا  عندده ألندده قددد ينجددر الكددالم المبدداح إلددى حددرام أو مكددروه، وذلددك ثييددر فدد  العدداد  والسددالمة ال 

 .هد -يعادلها ش ء ا
يدداً مددن اهلل تعددالى القبددول، وأن هددذا مددا أردت أن أنبدده إليدده فدد  هددذه الرسددالة المددو ز ، را : وبعددد

وأن تكون لمن فري ف   نب اهلل تعالى سبب هداية ورشاد، إنده تعدالى سدميع .. ينفع بها العباد والبالد 
  . قريب مجيب

 . وصلى اهلل على محمد النب  األم  على آله وصحبه وسلم
 .وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

 
 

 .وصلى اهلل على حممد النيب األمي وعلى آله وصحبه وسلم

 

 . وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
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