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املقدم٘
بسم اهلل الرٛتن الرحيم
اٟتمد هلل ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله ،أما
بعد.
فإف باب اإلٯتاف وما يتعلق بو من مسائل يعد من أعظم أبواب العقيدة،
وأجلها قدراً؛ وذلك ١تا لإلٯتاف من أ٫تية بالغة ،وٙترات يانعة؛ فهو الفاصل بُت أىل
السعادة وأىل الشقاوة؛ وبوجوده تقبل األعماؿ وإف قلت ،وبعدمو تُػَرد وإف كثرت
أعماؿ ا٠تَت ،وإذا فَػ َقده مل يػُ ْقبَل منو عدؿ
وتنوعت؛ فإذا كاف مع العبد قُبِلت منو
ُ
وال صرؼ؛ فاإلٯتاف الصحيح عنواف سعادة العبد ،وسبيل فالحو يف العاجل
ومًتتب عليو.
واآلجل؛ فخَت الدنيا واآلخرة كلو فرعٌ عن اإلٯتاف،
ٌ
وا٢تالؾ والنقص إ٪تا ىو بسبب فَػ ْق ِدهِ ،أو ِ
نقصو؛ لذا فإف العنايةَ بباب اإلٯتاف،
الوقوؼ على مسائلو ،وفَػ ْه َمها _ولو على سبيل اإلٚتاؿ_ من األ٫تية ٔتكاف؛
و َ
موصل _بإذف اهلل_ إىل رضواف اهلل ،وعاصم من اال٨تراؼ يف العمل ،وقائد
فذلك
ٌ
إىل االعتداؿ يف األحكاـ بعيداً عن إفراط الغالُت ،وتفري اٞتافُت.
ضل بسبب اٞتهل واال٨تراؼ فيو من أفهاـَّ ،
وزؿ من أقداـ.
وكم َّ
والكالـ يف ىذا الكتاب مشتمل على خالصات ٥تتصرة ،ونػُبَ ٍذ موجزة يف ىذا
ا١تسمى اآليت:
الباب ،وقد جاء عنوانو حامالً َّ
(اإلٯتاف :حقيقتو ،وما يتعلق بو من مسائل).

ٍ
مدخل ،وستة فصوؿ ،وخا٘تة ،وذلك على
وسيكوف البحث فيو من خالؿ
النحو التايل:
مدخل
الفصل األول :ثمرات اإليمان ،ومفهوم اإلسالم واإليمان
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الفصل الثاني :زيادة اإليمان ونقصانو ،ومراتبو
الفصل الثالث :االستثناء في اإليمان
الفصل الرابع :في الكفر والتكفير
الفصل الخامس :موانع التكفير
الفصل السادس :الصغائر والكبائر ،وموانع إنفاذ الوعيد
الخاتمة :وتحتوي على ملخص ألىم ما ورد في البحث
فهذه الفصوؿ وما يندرج ٖتتها من مباحث ستكوف ٤تور اٟتديث يف الصفحات
التالية اليت آمل أف ٕتمع أكثر ما تناثر من مسائل اإلٯتاف بشيء من اإل٬تاز.
ومن أراد التفصيل يف ىذا الباب فهناؾ كتب عُنيت بكل مسألة على حدة،
وقد ذكر شيء منها يف تضاعيف ىذا الكتاب.
وقد يسر اهلل تقييد ىذه ا١تسائل؛ لكي تكوف معينةً يل على إلقاء بعض الدروس
يف ىذا الباب ،مث رغبت يف نشرىا؛ رجاء عموـ النفع؛ فأسأؿ اهلل _بأٝتائو اٟتسٌت
وصفاتو العلى_ أف ينفع هبذا العمل ،وأف ٬تعلو خالصاً لوجهو الكرَل.
وصلى اهلل وسلم على نبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.
٤تمد بن إبراىيم اٟتمد
الزلفي :ص.بٗٙٓ :
ٖٔٗٓ/٘/ٔٛىػ
جامعة القصيم _كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية_
قسم العقيدة وا١تذاىب ا١تعاصرة
www.toislam.net
alhamad@toislam.net
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باب اإلٯتاف _كما مر_ يف ا١تقدمة من أعظم أبواب العقيدة ،وىو مشتمل
على مسائل كثَتة ذكرت أصو٢تا يف ا١تقدمة من خالؿ استعراض فصوؿ الكتاب،
وسَتد ذكر تفاصيلها يف تضاعيفو.
وللعالمة الشيخ حافظ اٟتكمي منظومة يف العقيدة اٝتها (سلم الوصوؿ إىل
علم األصوؿ يف التوحيد) وعدد أبياهتا ٓ ٕٜبيتاً.
وقد شرحها يف كتاب عظيم نافع اٝتو (معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إىل
علم األصوؿ يف التوحيد).
ض
وىذه ا١تنظومة حوت مباحث العقيدة عموماً ،ويف ضمنها تسعة أبيات تَػ َعَّر َ
من خال٢تا ٞتملة من أىم مسائل اإلٯتاف؛ فرغبت يف أف تكوف تلك األبيات
مدخالً ٢تذا الكتاب؛ ليسهل على القارئ حفظها ،واستحضار تلك ا١تسائل من
خال٢تا.
يقوؿ ×:
إٯتانُنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا يزيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػد بالطاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػات
وأىلُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى تفاض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِػل

ونقصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو يك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوف ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػالزالت
ُ

ِ
ػاألمالؾ أو كالر ُس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِل
ػت كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل أنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ

والفاسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق ا١تل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػي ذو العص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػياف
ُ

مل يػْنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف عن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو مطلَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػق اإلٯت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاف
َ
ُ
ُ

ػوؿ إن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو يف الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ِر
وال نق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ

٥تل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌد ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل أم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػره للبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاري

لك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػن بق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ِر الكف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِر وا١تعاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
ِ
ِ
ػذه
ػت مش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ة اإلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو الناف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْ
ٖت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ

إٯتانُػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زاؿ يف انتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاص
إف َش ػ ػ ػ ػ ػػا عف ػ ػ ػ ػ ػػا عن ػ ػ ػ ػ ػػو وإف َش ػ ػ ػ ػ ػػا آخ ػ ػ ػ ػ ػػذه
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بق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ِر ذنبِ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو إىل اٞتن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاف
وال نُ َك َّفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر با١تعاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي م منػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
وتُػ ْقبَ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُػل التوبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةُ قب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػل الغَْر َغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػرْه

ُٮتْػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرج إف م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات عل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى اإلٯت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ِ
ػاف
َُ

إال مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتحاللِو ١تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا َجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َػٌت
(ٔ)
كم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا أت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يف الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػر َع ِة ا١تطه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ْػره

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ _ 1عازج ايكب 70/1 ٍٛحتكٝل ايػٝذ ذلُد صبخ ٞبٔ حطٔ حالم.
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الفصل األول

مثسات اإلمياٌّ ،مفَْو اإلضالو
ّاإلمياٌ

وٖتتو:
ا١تبحث األوؿٙ :ترات اإلٯتاف.
ا١تبحث الثاٍل :مفهوـ اإلسالـ واإلٯتاف.
ا١تبحث الثالث :العالقة بُت اإلسالـ واإلٯتاف.
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املبحح األّل :مثسات اإلمياٌ

ِ
٣تمل لبعض ٙترات اإلٯتاف ،وال ريب أف أ٫تية
مر يف مقدمة الكتاب ذ ْكٌر ٌ
الشيء تتجلى أعظم التجلي ٔتعرفة ٙتراتو ،وفوائده.
وقد عقد الشيخ عبدالرٛتن السعدي × يف كتابو القيم (تيسَت اللطيف ا١تناف يف
خالصة تفسَت القرآف) فصالً خاصاً بثمرات اإلٯتاف ،وقد ذكر ٖتتو ٚتلة نافعة يف
(ٔ)
ىذا الشأف.
قاؿ ×= :اعلم أف خَت الدنيا واآلخرة من ٙترات اإلٯتاف الصحيح ،وبو ٭تِت
العبد حياة طيبة يف الدارين ،وبو ينجو من ا١تكاره والشرور ،وبو ٗتف الشدائد،
وتُ ْد َرؾ ٚتيع ا١تطالب ،ولْنُ ِش ْر إىل ىذه الثمرات على وجو التفصيل؛ فإف معرفة
فوائد اإلٯتاف وٙتراتو من أكرب الدواعي إىل التزود منو.)ٕ(+
مث شرع×يف ذكر تفاصيل ٙترات اإلٯتاف وفوائده ،وإليك ملخصها فيما يلي:
ٔ_ أنو سبب رضا اهلل الذي ىو أكرب شيء.
ٕ_ أف ثواب اآلخرة ودخوؿ اٞتنة والتنعم بنعيمها ،والنجاة من النار وعقاهبا ،إ٪تا
يكوف باإلٯتاف.
ٖ_ أف اهلل يدفع ويدافع عن الذين آمنوا شرور الدنيا واآلخرة.
ٗ_ أف اهلل وعد ا١ت منُت القائمُت باإلٯتاف حقيقةً بالنصر والتأييد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ايػٝذ عبدايسمحٔ ايطعدٚ ،ٟجٗٛد ٙيف تٛضٝذ ايعكٝد ٠يًػٝذ د .عبدايسشام ايبدز
ص.298_296
 _ 2تٝطري ايًطٝف املٓإ يف خالص ١تفطري ايكسإٓ ص.130
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ِ
اإلٯتاف،
٘_ أف ا٢تداية من اهلل للعلم والعمل ،و١تعرفة اٟتق وسلوكو ىي ْتسب
و ِ
القياـ ْتقوقو.
 _ٙأف اإلٯتاف يدعو إىل الزيادة من علومو ،وأعمالو الظاىرة والباطنة.
 _ٚأف ا١ت منُت باهلل ،وبكمالو ،وعظمتو ،وكربيائو ،و٣تده _ أعظم الناس يقيناً،
وطمأنينةً ،وتوكالً على اهلل ،وثقةً بو.
 _ٛأنو ال ٯتكن للعبد أف يقوـ باإلخالص هلل ،ولعباد اهلل ،ونصيحتهم على
وجو الكماؿ _ إال باإلٯتاف.
ِ
ا١تعامالت بُت ا٠تلق ال تَتِم ،وتقوـ إال على الصدؽ ،والنصح ،وعدـ
 _ٜأف
الغش ،وال يقوـ بذلك حقيقةً إال ا١ت منوف.
ٓٔ_ أف اإلٯتا َف أكرب ٍ
عوف على ٖتمل ا١تشقات ،والقياـ بأعباء الطاعات،
ُ
داع قوي إىل فعلها؛ فال تتم ىذه األمور إال بقوة
وترؾ الفواحش اليت يف النفوس ٍ
اإلٯتاف.
ِ
ٍ
ونقص من األمواؿ
ا٠توؼ ،واٞتوع،
ٔٔ_ أف العبد البد أف يصاب بشيء من
واألنفس والثمر ِ
ات ،واإلٯتا ُف أكرب ٍ
عوف على ٖتمل ىذه ا١تصائب.
ُ
ٕٔ_ أف اإلٯتاف يوجب للعبد قوَة التوكل على اهلل؛ لعلمو وإٯتانو أف األمور
كلَّها راجعةٌ إىل اهلل ،ومندرجةٌ يف قضائو وقدره.
ٖٔ_ إف اإلٯتاف يشجع العبد ،ويزيد الشجاع شجاعة؛ فإنو العتماده على اهلل
العزيز اٟتكيم ،ولقوة رجائو ،وطمعو فيما عنده _ هتوف عليو ا١تشقات ،ويػُ ْق ِد ُـ على
ا١تخاوؼ واثقاً بربو ،راجياً لو ،راىباً من نزولو من عينو؛ ٠توفو من ا١تخلوقُت.
ٗٔ_ أف اإلٯتاف ىو السبب األعظم؛ لتعلق القلب باهلل يف ٚتيع مطالبو الدينية
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والدنيوية.
٘ٔ_ أف اإلٯتاف يدعو إىل حسن ا٠تلق مع ٚتيع الناس ،وإذا ضعف اإلٯتاف،
أو نقص ،أو ا٨ترؼ _ أثّر ذلك يف أخالؽ العبد ا٨ترافاً ْتسب بُعده عن اإلٯتاف.
 _ٔٙأف اإلٯتاف الكامل ٯتنع من دخوؿ النار بالكلية ،كما منع صاحبو يف
الدنيا من عمل ا١تعاصي ،واإلٯتاف الناقص ٯتنع ا٠تلود يف النار.
 _ٔٚأف اإلٯتاف يوجب لصاحبو أف يكوف ُم ْعتََرباً عند ا٠تلق أميناً ،ويوجب
للعبد العفة عن دماء الناس ،وأموا٢تم ،وأعراضهم.
ِ
استحالء
قوي اإلٯتاف ٬تد يف قلبو من ذوؽ حالوتو ،ولذةِ طع ِمو ،و
 _ٔٛأف َّ
آثاره ،و ِ
التلذذ بعبادة ربو ،وأداء حقوقو ،وحقوؽ عباده اليت ىي موجب اإلٯتاف
وأثره؛ فا١ت من يتقلب يف لذات اإلٯتاف ،وحالوتو ا١تتنوعة.
 _ٜٔأف اإلٯتاف ىو السبب الوحيد للقياـ بذروة سناـ الدين ،وىو اٞتهاد
البدٍل ،وا١تايل ،والقويل يف سبيل اهلل.
مث قاؿ × بعد ذكره ٢تذه اٞتملة الكبَتة النافعة من ٙترات اإلٯتاف= :وىذا كلو
من ٙترات اإلٯتاف ،ومن ٘تامو وكمالو.
و باٞتملة فخَت الدنيا واآلخرة كلو فرع عن اإلٯتاف ومًتتب عليو ،وا٢تالؾ
والنقص إ٪تا يكوف بفقد اإلٯتاف ونقصو.)ٔ(+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1تٝطري ايًطٝف املٓإ ص.134_130
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املبحح الجاىٕ :مفَْو اإلضالو ّاإلمياٌ
أوالً :مفهوـ اإلسالـ

أ_ اإلسالم لغة :ىو االستسالـ ،واالنقياد ،وإظهار ا٠تضوع ،والقبوؿ.

(ٔ)

ب_ اإلسالم في الشرع :ىو إظهار ا٠تضوع هلل ،وإظهار الشريعة ،والتزاـ ما
(ٕ)

أتى بو النيب".
أو :ىو استسالـ العبد هلل ظاىراً وباطناً ،بفعل أوامره ،واجتناب نواىيو.
ِ
يت لَ ُك ُم
وعلى ىذا يكوف اإلسالـ شامالً للدين كلو ،قاؿ اهلل _تعاىل_َ [ :وَرض ُ
اإلسالـ ِديناً] ا١تائدة.ٖ:
ِ
ين ِعْن َد اللَّ ِو اإلسالـ] آؿ عمراف.ٜٔ:
وقاؿ _عز وجل_[ :إ َّف الد َ
(ٖ)
وقاؿَ [ :وَم ْن يَػْبتَ ِغ َغْيػَر اإلسالـ ِديناً فَػلَ ْن يػُ ْقبَ َل ِمْنوُ]آؿ عمراف.ٛ٘ :
ثانياً :مفهوـ اإلٯتاف
أ_ اإليمان في اللغة :لإلٯتاف يف لغة العرب استعماالف:

أحدىما :أف يتعدى لفظ اإلٯتاف بنفسو؛ فيكوف ٔتعٌت التأمُت ،أي إعطاء
األماف ،وآمنتو :ضد أخفتو.
ومنو قولو _تعاىل_[ :وآمنَػهم ِمن خو ٍ
ؼ] قريش.ٗ:
َ َ ُ ْ ْ َْ

والثاني :أف يتعدى بالباء؛ فيكوف معناه التصديق ،كما يف قولو _تعاىل_َ [ :وَما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس يطإ ايعسب البٔ َٓعٛز .294_293/12
 _ 2اْعس يطإ ايعسب .293/12
 _ 3اْعس فتذ ايرب ١ٜبتًدٝص احلُ ١ٜٛيًػٝذ ذلُد بٔ عجُٝني ص.94
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أَنْ َ
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(ٔ)

ب_ اإليمان في الشرع :ذىب عامة أىل السنة إىل أف اإلٯتاف الشرعي:

اعتقاد ،وقوؿ ،وعمل.
وبعضهم يقوؿ :قوؿ ،وعمل.
وبعضهم يقوؿ :قوؿ ،وعمل ،ونية.
وبعضهم يقوؿ :قوؿ ،وعمل ،وعقيدة.
وقاؿ بعضهم :ىو التصديق بالقلب ،والعمل باألركاف.
والنصوص عن األئمة كثَتة جداً يف قو٢تم :إف اإلٯتاف قوؿ وعمل.
وقد حكى اإلٚتاع على ذلك غَت واحد من أىل العلم كابن عبد الرب × يف
(ٕ)
كتابو التمهيد.
وال فرؽ بُت تلك األقواؿ السابقة؛ فكل ذلك من باب اختالؼ التنوع ال
قوؿ ِ
القلب
اختالؼ التضاد؛ فمن قاؿ من السلف :إف اإلٯتاف قوؿ وعمل أراد َ
و ِ
اللساف ،وعمل ِ
القلب واٞتوارِح.
َ
ظ ِ
القوؿ الظاىر ،أو َخ ِش َي
القوؿ ال يػُ ْف َه ُم منو إال ُ
ومن زاد االعتقاد رأى أف لَْف َ
ذلك؛ فزاد االعتقاد بالقلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ايٓٗا ١ٜيف غسٜب احلدٜح البٔ األثري ْٛٚ ،71 -69/1اقض اإلميإ االعتكادٚ ١ٜضٛابط
ايتهفري عٓد ايطًف د .ذلُد ايٖٝٛيب .34 -31/1
 _ 2اْعس ايتُٗٝد البٔ عبدايرب ٚ ،238/9اْعس دلُٛع ايفتا ٣ٚالبٔ تٚ ،472/12ٚ 308/7 ١ُٝٝاْعس
تفطري ابٔ نجري ٚ ،39/1فتذ ايباز ٟالبٔ حجس ٚ ،47/1غسح أص ٍٛاعتكاد أٌٖ ايطٓ ١ياليهاٞ٥
.832/4
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وقوؿ
ومن قاؿ :قوؿ وعمل ونية ،أراد أف القوؿ يتناوؿ
االعتقاد (قوؿ القلب) َ
َ
اللساف.
(ٔ)
وأما العمل فقد ال يفهم منو النية اليت ىي عمل القلب؛ فزاد ذلك.

وخالصة ما سبق من حقيقة اإلٯتاف الشرعي :أنها حقيقة مركبة من قول،

وعمل.
والقول قسمان :قول القلب :وىو إقراره ،واعتقاده.
وقول اللسان :وىو التكلم بكلمة اإلسالـ ،أي النطق بالشهادتُت ،واإلقرار
بلوازمهما.

والعمل قسمان :عمل القلب :وىو نيتُو وإخالصو ،و٤تبتو ،وانقياده ،و٨توىا
من القربات اليت ىي من عمل القلب ،كا٠تشية ،واإلنابة ،وا٠تشوع ،والتوكل،
واحملبة ،وا٠توؼ ،والرجاء.

وعمل اللسان والجوارح :وذلك كثَت جداً؛ فعمل اللساف ىو سائر القربات
اليت ال ت دى إال بو كتالوة القرآف ،وسائر األذكار ،و٨تو ذلك ٦تا طريقو اللساف.
وعمل الجوارح :ىو ٦تا ال يػُ َّدى إال هبا كالقياـ ،والركوع ،والسجود ،وا١تشي

إىل مراضي اهلل كا٠تطا إىل ا١تساجد ،وإىل اٟتج ،و٨تو ذلك.

(ٕ)

وبهذا يتبين لنا :أن اإليمان اسم جامع لعقائد القلب ،وأعمالو ،وأعمال

الجوارح ،وأقوال اللسان؛ فجميع الدين أصولو ،وفروعو داخل في اإليمان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.36/1 ١ٜ
 _ 2اْعس ايصالٚ ٠حهِ تازنٗا البٔ ايك ِٝص.54
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فهذا ىو اإلٯتاف الشرعي عند السلف؛ فهو شامل للعقائد ،وأعماؿ القلوب،
وأعماؿ اٞتوارح.
(ٔ)
ويف ىذا من النصوص ما ال يعد وال ٭تصى.
ومن أجلى األدلة على ذلك ما جاء يف حديث جربيل ا١تشهور ،قاؿ النيب":
=اإلٯتاف :أف ت من باهلل ،ومالئكتو ،وكتبو ،ورسلو ،واليوـ اآلخر ،والقدر خَته
(ٕ)
وشره.+
وقاؿ _عليو الصالة والسالـ_ يف حديث الشعب= :اإلٯتاف بضع وسبعوف
شعبة ،فأعالىا قوؿ :ال إلو إال اهلل ،وأدناىا إماطة األذى عن الطريق ،واٟتياء
(ٖ)
شعبة من اإلٯتاف.+
فاإلٯتاف باهلل ومالئكتو :.....اعتقاد القلب.
وقوؿ ال إلو إال اهلل :قوؿ اللساف.
وإماطة األذى عن الطريق :عمل اٞتوارح.
واٟتياء :عمل القلب.
بل إن تعريف اإليمان يمكن تنزيلو على جميع األعمال الصالحة.

ومن األمثلة على ذلك :الصالة؛ فالصالة تشتمل على قوؿ القلب من جهة أف
ا١ت من يُِقر بقلبو بوجوهبا وفرضيتها.
وتشتمل على قوؿ اللساف من جهة أف ا١ت من يقوؿ ذلك بلسانو؛ ْتيث لو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس تٛضٝذ ايهاف ١ٝايػاف ١ٝالبٔ ضعد ٟصٚ ،8ايفتا ٣ٚايطعد ١ٜص.17
 _ 2أخسج٘ َطًِ (.)8
 _ 3أخسج٘ ايبدازَٚ ،)9( ٟطًِ (.)35
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س ل لقاؿ بوجوهبا.
وتشتمل على عمل القلب من جهة أف ا١ت من ي دي الصالة بنية ،وإخالص
وخشوع ،و٤تبة هلل ،ورغبة فيما عنده ،وخوفاً من عقابو _عز وجل_.
وتشتمل على عمل اللساف من جهة أف ا١تصلي ي دي بلسانو ٚتيع أقواؿ
الصالة من أذكار ،وتالوة ،وأدعية.
وتشتمل على عمل اٞتوارح من جهة أف ا١تصلي يقوـ ،ويقعد ،ويركع ويسجد،
و٭ترؾ سائر جوارحو يف الصالة.
وىكذا انطبق تعريف اإلٯتاف على الصالة؛ و٢تذا ٝتيت إٯتاناً كما قاؿ اهلل _عز
ِ ِ
يع إِٯتَانَ ُك ْم] البقرة.ٖٔٗ:
وجل_َ [ :وَما َكا َف اللَّوُ ليُض َ
أي صالتكم إىل بيت ا١تقدس.
واألمثلة على ذلك كثَتة جداً كالصياـ ،واٟتج ،وسائر القربات؛ حيث ٯتكن
يل تعريف اإلٯتاف عليها.
تنز ُ
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املبحح الجالح :العالق٘ بني اإلضالو ّاإلمياٌ
من خالؿ ما مضى يتبُت لنا أف اإلسالـ يشمل الدين كلو ،واإلٯتاف يشمل
الدين كلو ،وذلك حينما ينفرد أحد٫تا عن اآلخر ،أما إذا اقًتف أحد٫تا باآلخر
فإن اإلسالم يفسر باالستسالم الظاىر الذي ىو قوؿ اللساف ،وعمل اٞتوارح،

ص ُد ُر من ا١ت من كامل اإلٯتاف ،وضعيف اإلٯتاف.
ويَ ْ
ِ
ِ
ِ
َسلَ ْمنَا َولَ َّما
اب َآمنَّا قُ ْل َملْ تُػ ْ منُوا َولَك ْن قُولُوا أ ْ
قاؿ اهلل _تعاىل_[ :قَالَت األ َْعَر ُ
ي ْدخ ِل ِ
األٯتَا ُف ِيف قُػلُوبِ ُك ْم] اٟتجرات. ٔٗ:
َ ُ
سمى مسلماً ظاىراً ،ولكنو كافر باطناً.
ويصدر _ كذلك _ من ا١تنافق لكن يُ ّ

ويفسر اإليمان باالستسالم الباطن الذي ىو إقرار القلب ،وعملو ،وال يصدر
ِ
ِ َّ ِ
ِ
َِّ
ت
ين إِذَا ذُكَر اللَّوُ َوجلَ ْ
إال من ا١ت من حقًّا ،كما قاؿ _تعاىل_[ :إ٪تَا الْ ُم ْ منُو َف الذ َ
قُػلُوبػهم وإِ َذا تُلِيت علَي ِهم آياتُو زادتْػهم إِٯتاناً وعلَى رهبِم يػتػوَّكلُو َف(ٕ) الَّ ِذ ِ
يمو َف
ين يُق ُ
َ
ُ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ََ َ
َّ ِ
اى ْم يػُْن ِف ُقو َف(ٖ) ] األنفاؿ.
الصال َة َو٦تَّا َرَزقْػنَ ُ
(ٔ)
وهبذا ا١تعٌت يكوف اإلٯتاف أعلى ،فكل م من مسلم؛ وال عكس.
وفروعو
وبالجملة فإف اإلسالـ واإلٯتاف إذا أطلق أحد٫تا مشل الدين كلَّو أصولَو َ
أحد٫تا على
من اعتقاداتِو ،وأقوالِو ،وأفعالِو؛ فيكوناف هبذا االعتبار مًتادفُت يدؿ ُ
اآلخر.
أما إذا قُ ِر َف بينهما ،وذُكِرا معاً يف سياؽ واحد فإهنما هبذا االعتبار يفًتقاف،
ِ
ِ
باإلٯتاف
األعماؿ واألقو ُاؿ الظاىرةُ ،ويراد
باإلسالـ حين ٍذ
ويكونا متباينُت؛ فَتاد
ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس فتذ زب ايرب ١ٜص.95_94
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االعتقادات.
ُ
النصوص الواردة يف ذلك تبُت لو ىذه العالقةُ بُت اإلسالـ واإلٯتاف
ومن تأمل
َ
كما يف النصوص اليت مرت ،وكما يف قولو _تعاىل_[:إِ َّف الْمسلِ ِمُت والْمسلِم ِ
ات
ُْ َ َ ُْ َ
والْم ْ ِمنُِت والْم ْ ِمنَ ِ
ات] األحزاب.ٖ٘:
َ ُ ََ ُ
وكما يف حديث جربيل _عليو السالـ_ الذي رواه عمر ÷= :ما اإلسالـ ،وما
اإلٯتاف.+
يقوؿ العالمة الشيخ عبدالرٛتن السعدي × مقرراً ىذا األصل= :اعلم أف
اإلٯتاف الذي ىو تصديق القلب التاـ هبذه األصوؿ ،وإقراره ا١تتضمن ألعماؿ
القلوب واٞتوارح.
وىو _هبذا االعتبار_ يدخل فيو اإلسالـ ،وتدخل فيو األعماؿ الصاٟتة كلها؛
فهي من اإلٯتاف ،وأثر من آثاره؛ فحيث أطلق اإلٯتاف دخل فيو ما ذكر.
وكذلك اإلسالـ إذا أطلق دخل فيو اإلٯتاف.
اإلسالـ
فإذا قرف بينهما كاف اإلٯتاف اٝتاً ١تا يف القلب من اإلقرار ،والتصديق ،و
ُ
اٝتاً لألعماؿ الظاىرة.)ٔ(+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1تفطري ايطعد.144/1 ٟ

الفصل الجاىٕ :شٓادٗ اإلمياٌ ّىقصاىُّ ،مساتبُ

الفصل الثاني

شٓادٗ اإلمياٌ ّىقصاىُّ ،مساتبُ

وٖتتو:
ا١تبحث األوؿ :زيادة اإلٯتاف ونقصانو.
ا١تبحث الثاٍل :ا١تخالفوف يف باب اإلٯتاف.
ا١تبحث الثالث :مراتب اإلٯتاف ،وطبقات الناس فيو.
ا١تبحث الرابع :أسباب زيادة اإلٯتاف.
ا١تبحث ا٠تامس :أسباب نقص اإلٯتاف.
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املبحح األّل :شٓادٗ اإلمياٌ ّىقصاىُ

من أصوؿ أىل السنة واٞتماعة :أف اإلٯتاف يزيد وينقص ،وقد دؿ على ذلك
الكتاب والسنة.

فمن أدلة الكتاب ،قولو _تعاىل_[ :لِيَػ ْزَد ُادوا إِٯتَاناً َم َع إِٯتَاهنِِ ْم] الفتح.ٗ:

ومن أدلة السنة ،قولو " يف النساء= :ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذىب

لِلُب الرجل اٟتازـ من إحداكن.)ٔ(+

ففي اآلية إثبات زيادة اإلٯتاف ،ويف اٟتديث إثبات نقص الدين.
نص يدؿ على زيادة اإلٯتاف فإنو يتضمن الداللة على نقصو ،وبالعكس؛
وكل ٍّ
(ٕ)

ألف الزيادة والنقص متالزماف ،ال يػُ ْع َقل أحد٫تا دوف اآلخر.

ت ُس َورةٌ
ومن األدلة على زيادة اإلٯتاف ونقصانو قولو _تعاىل_َ [ :وإِ َذا َما أُن ِزلَ ْ
َّ ِ
ِِ ِ
ين َآمنُوا فَػَز َادتْػ ُه ْم إِٯتَاناً َوُى ْم
فَ ِمْنػ ُه ْم َم ْن يَػ ُق ُ
وؿ أَي ُك ْم َز َادتْوُ َىذه إٯتَاناً فَأ ََّما الذ َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ض فَػَز َادتْػ ُه ْم ِر ْجساً إِ َىل ِر ْج ِس ِه ْم َوَماتُوا
ين ِيف قُػلُوهب ْم َمَر ٌ
يَ ْستَْبش ُرو َف (ٕٗٔ) َوأ ََّما الذ َ
ِ
َّهم يػُ ْفتَػنُو َف ِيف ُكل َع ٍاـ َمَّرًة أ َْو َمَّرتَػ ْ ِ
ُت ُمثَّ ال يَػتُوبُو َف
َوُى ْم َكاف ُرو َف (ٕ٘ٔ) أ ََوال يَػَرْو َف أَنػ ُ ْ
َوال ُى ْم يَ َّذ َّك ُرو َف ( ])ٕٔٙالتوبة.
قاؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدي يف تفسَت ىذه اآليات= :ويف ىذه اآليات دليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1أخسج٘ ايبداز.)80(ٚ )1462(ٚ )304( ٟ
_ اْعس فتذ زب ايرب ١ٜص.96
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على أف اإلٯتاف يزيد وينقص ،وأنو ينبغي للم من أف يتفقد إٯتانو ،ويتعاىده،
فيجدده ،وينميو؛ ليكوف دائماً يف صعود.)ٔ(+
َّ ِ
ين ْاىتَ َد ْوا ُى ًدى]
وقاؿ × عند تفسَته لقولو _تعاىل_َ [ :ويَِز ُ
يد اللَّوُ الذ َ
مرَل= :ٚٙ:ويف ىذا دليل على زيادة اإلٯتاف ونقصو كما قاؿ السلف الصاحل.
ِ
َّ ِ
ت
ين َآمنُوا إِٯتَاناً] ا١تدثرَ [ ،ٖٔ:وإِذَا تُليَ ْ
ويدؿ عليو قولو _تعاىل_ [ َويَػ ْزَد َاد الذ َ
َعلَْي ِه ْم آياتُوُ َز َادتْػ ُه ْم إِٯتَانَاً] األنفاؿ.ٕ:
ويدؿ عليو _أيضاً_ الواقع؛ فإف اإلٯتاف قوؿ القلب واللساف ،وعمل القلب
واللساف واٞتوارح.
وا١ت منوف متفاوتوف يف ىذه األمور أعظم تفاوت.)ٕ(+
وقد ثبت لفظ الزيادة والنقص يف اإلٯتاف عن الصحابة ،ومل يعرؼ منهم ٥تالف
فيو ،وٚتهور السلف على ذلك.
قاؿ اإلماـ البخاري ×= :لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء باألمصار؛ فما
رأيت أحداً ٮتتلف يف أف اإلٯتاف قوؿ وعمل يزيد وينقص.)ٖ(+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1تفطري ايطعد.317/3 ٟ
 _ 2تفطري ايطعد.33/5 ٟ
 _ 3ذنس ٙاحلافغ يف ايفتذ ٚ ،47/1اْعس إىل َعازج ايكب ٍٛيًػٝذ حافغ احلهُ،1180_1177/3 ٞ
ٚشٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ٚحهِ االضتجٓا ٤ف ٘ٝيًػٝذ ايدنتٛز عبدايسشام ايبدز ص 149 _ 123حٝح أٚزد
ْكٛالّ نجري ٠عٔ ايطًف يف ٖرا ايطٝامٚ ،ايهتاب املرنٛز ٜهاد ٜه ٕٛأحطٔ َا نتب يف باب٘.
ٚاْعس نريو إىل نتاب ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.93_82/1 ١ٜ
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املبحح الجاىٕ :املخالفٌْ يف باب اإلمياٌ

أشهر من خالف في باب اإليمان طائفتان:

األولى :الوعيدية من الخوارج(ٔ) والمعتزلة(ٕ) ،الذين أخرجوا أىل الكبائر من

اإلٯتاف ،وقالوا :إف اإلٯتاف إما أف يوجد كلو ،وإما أف يعدـ كلو ،ومنعوا من
تفاضلو(ٖ).
الثانية :المرجئة( )4الخالصة الذين يقولوف :إف اإلٯتاف إقرار القلب ،وزعموا أف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اخلٛازج :فسق ١ظٗست يف عٗد عً ٞبٔ أب ٞطايب ÷ عاّ ٖ37ـ ،حٝح اعرتضٛا عً ٢قبٍٛ
ايتخهَ ِٝع أِْٗ ِٖ اير ٜٔأنسٖٛا عًَّٝاّ عً ٢قبٛي٘ عٓدَا زفع أصخاب َعا ÷ ١ٜٚاملصاحف.
ٚملَّا ذنَّسِٖ بإنساِٖٗ ي٘ ،قايٛاٚ= :يهَّٔ ذيو نإ ََّٓا نفساّ; فكد تبٓا إىل اهلل _عص ٚجٌ_ َٓ٘; فتب نُا
تبٓا ْباٜعِو.+
ثِ بعد ذيو خسجٛا عٔ مجاع ١املطًُنيٚ ،صازٚا ٜهفِّس ٕٚبايهبا٥س ٚي ٛناْت د ٕٚايػسى.
ٚناْت َكايتِٗ أَ ٍٚكاي ١فسَّقت األَ .١اْعس املًٌ ٚايٓخٌ يًػٗسضتاْٚ ،114/1 ٞاملكاالت ،56/1
ٚتازٜذ ايطرب.72ٚ 66ٚ 57/1 ٟ
 _ 2املعتصي :١فسقْ ١ػأت َا بني ضٖٓ105 ١ـ _ ٖ110ـ ،حني اْفصٌ ٚاصٌ بٔ عطا ٤عٔ احلطٔ
ايبصس ،ٟحني خايف احلطَٔ يف حهِ َستهب ايهبريٚ ،٠شعِ أْ٘ يف َٓصي ١بني املٓصيتني ال َؤَٔ ٚال
نافس ،فطُُِّ َٔٚ ٖٛ ٞتابع٘ املعتصي ;١العتصايِِٗ احلطَٔٚ ،ق ٍِٛاألَ ١يف حهِ َستهب ايهبريٚ ،٠شعُِِٗ
إٔ صاحب ايهبري ٠قد اعتصٍ ايهافسٚ ٜٔاملؤَٓني .اْعس ايفسم بني ايفسم صٚ ،21_20املعتصيٚ ١أصٛهلِ
اخلُطَٛٚ ،١قف أٌٖ ايطَٓٗٓ ١ا ،د .عٛاد بٔ عبداهلل املعتل ص.283
 _ 3اْعس فتذ زب ايرب ١ٜص.97
 _ 4املسج :١٦ضُُُّٛا بريو َٔ اإلزجا ٖٛٚ ،٤تأخري ايعٌُ عٔ َطُ ٢اإلميإٚ ،أَ ٍٚا ظٗس اإلزجا٤
زد فعٌ يًدٛازج عٓدَا نفَّسٚا احلهُنيٚ ،عً َّٞبٔ أب ٞطايب.
إمنا نإ َّ
=

26

الفصل الجاىٕ :شٓادٗ اإلمياٌ ّىقصاىُّ ،مساتبُ

إقرار القلب ال يتفاوت؛ فالفاسق والعدؿ عندىم سواء يف اإلٯتاف.
فالوعيدية وا١ترج ة يروف أف اإلٯتاف حقيقة واحدة ،إما أف يوجد كلو ،أو أف
يذىب كلو.

ولكنهم اختلفوا يف كيفية وجوده وعدمو؛ فالوعيدية يروف أنو ال بد يف اإلٯتاف

من اإلتياف ّتميع الواجبات ،وترؾ ٚتيع احملرمات؛ فإذا ٗتلف شيء من ذلك
ذىب اإلٯتاف.

والمرجئة يروف أنو ال يضر مع اإلٯتاف معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة.
يقوؿ الشيخ حافظ اٟتكمي × مبيناً مذىب الوعيدية من ا٠توارج وا١تعتزلة يف باب
اإلٯتاف= :وما ٘تسك بو ا٠توارج وا١تعتزلة وأضراهبم من التشبث بنصوص الكفر،
أفهامهم الفاسدةُ،
والفسوؽ األصغر ،واستدال٢تم بو على األكرب _ فذلك ٦تا َجنَْتوُ ُ
بعضها ببعض ،واتبعوا ما
وقلوهبم
وأذىا ُهنم البعيدةُ ،
الغلف؛ فضربوا نصوص الوحي َ
ُ
تشابو؛ منو ابتغاء الفتنة ،وابتغاء تأويلو
ِ
ِ
كافر مرت ٌد،
فقالت الخوارج :ا١تُصر على كبَتة من زناً ،أو شرب ٜت ٍر ،أو رباً _ ٌ
صلَّى عليو ،وال يُدفن يف مقابر ا١تسلمُت ،ولو أقر هلل
خار ٌج من الدين بالكلية ال يُ َ
وحج ،وجاىد.
_تعاىل_ بالتوحيد وللرسوؿ"بالبالغ ،وصلى ،وصاـ ،وزكىَّ ،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= ٚأ َٔ ٍٚتهًِ يف اإلزجا :٤احلطٔ بٔ ذلُد بٔ احلٓف ١ٝاملتٛف ٢عاّ ٚ ،99قد ذنس ذيو نٌَّ َ ِٔ
تسجِ ي٘ٚ ،نإ × ٜك= :ٍٛيٛددت أْ ٞنٓت َِتُّٚ ،مل أنتب٘.+
 ٖٛٚذلُد بٔ احلطٔ بٔ عً ٞبٔ أب ٞطايبٚ ،قد اغتٗس بايٓطب ١إىل أَ٘ َٔ ٖٞٚ ،بين حٓٝفٚ ،١نإ
َٔ أعًِ ايٓاع باالختالفٚ ،نإ َٔ أٚثل ايٓاع .اْعس طبكات ابٔ ضعد ٚ ،328/5ايفَسِم بني ايفِسَم
يًبػدادٚ ،202 ٟايتٗرٜب البٔ حجس .320/2
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وىو ٥تلد يف النار أبداً مع إبليس وجنوده ،ومع فرعوف وىاماف وقاروف

وقالت المعتزلة :العصاةُ ليسوا م منُت وال كافرين ،ولكن نُسميهم فاسقُت؛
فجعلوا ِ
الف ْس َق منزلةً بُت ا١تنزلتُت ،ولكنهم مل ٭تكموا بو ٔتنزلة يف اآلخرة بُت
ا١تنزلتُت ،بل قضوا بتخليده يف النار أبدا كاالذين قبلهم فوافقوا ا٠توارج مآالً
وخالفوىم مقاالً وكاف الكل ٥تط ُت ضالالً.)ٔ(+

وقال × مقرراً مذىب المرجئة= :وقابل ذلك _أي ضالؿ ا٠توارج_ ا١ترج ة؛
فقالوا :ال تضر ا١تعاصي مع اإلٯتاف ال ٍ
بنقص ،وال منافاةٍ ،وال يدخل النار أح ٌد

بذنب دوف الكفر بالكلية ،وال تفاضل عندىم بُت إٯتاف الفاسق ا١توحد وبُت إٯتاف
أيب بكر وعمر ،حىت وال تفاضل بينهم وبُت ا١تالئكة ،ال وال فرؽ عندىم بُت
ا١ت منُت وا١تنافقُت؛ إذ الكل مستويف ِ
النطق بالشهادتُت.)ٕ(+
فهذه ىي خالصة مذاىب المخالفين في باب اإليمان من الوعيدية،

والمرجئة.
أما أىل السنة فَتوف _كما مر_ أف اإلٯتاف حقيقة مركبة؛ فليس كل ذنب
ِ
ِ
ب
أصل اإلٯتاف ،وىناؾ ما يُ ْذى ُ
يذىب باإلٯتاف؛ بل ىناؾ من الذنوب ما يُ ْذى ُ
ب َ
ِ
ا١تستحب.
ب كمالَو
َّ
كمالَوُ الواجب ،وىناؾ ما يُ ْذى ُ
ويروف أف اإلٯتاف يتفاوت؛ فليس على درجة واحدة.
يقوؿ الشيخ العالمة ٤تمد بن عثيمُت×بعد إيراده كالـ ا١ترج ة والوعيدية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ _ 1عازج ايكب ٍٛبػسح ضًِ ايٛص ٍٛإىل عًِ األص ٍٛيف ايتٛحٝد يًػٝذ حافغ احلهُٞ
.1194_1193/3
َ _ 2عازج ايكب.1194/3 ٍٛ
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=وكل من ىاتُت الطائفتُت ٤تجوج بالسمع والعقل.
أما السمع فقد تق ّدـ يف النصوص ما دؿ على إثبات زيادة اإلٯتاف ونقصو.

وأما العقل فنقول للمرجئة :قولكم :إف اإلٯتاف ىو إقرار القلب ،وإقرار القلب

ال يتفاوت٦ ،تنوع يف ا١تقدمتُت ٚتيعاً.
دؿ عليو
أما المقدمة األولى :فتخصيصكم اإلٯتاف بإقرار القلب ٥تالف ١تا ّ
الكتاب والسنة من دخوؿ القوؿ والعمل يف اإلٯتاف.

وأما المقدمة الثانية :فقولكم :إف إقرار القلب ال يتفاوت ٥تالف للحس؛ فإف

العلم يتفاوت
العلم؛ وال ريب أف َ
من ا١تعلوـ لكل أحد أف إقرار القلب إ٪تا يَػْتبَ ُع َ
بتفاوت طرقو؛ فإف خرب الواحد ال يفيد ما يفيده خربُ االثنُت وىكذا ،وما أدركو
درجات متفاوتةٌ،
اإلنسا ُف با٠ترب ال يساوي يف العلم ما أدركو با١تشاىدة؛ فاليقُت
ٌ
معلوـ.
ُ
أمر ٌ
وتفاوت الناس يف اليقُت ٌ
بل اإلنساف الواحد ٬تد من نفسو أنو يكوف يف أوقات وحاالت أقوى منو يقيناً
يف أوقات وحاالت أخرى.+
ويضيف × قائالً= :كيف يصح لعاقل أف ٭تكم بتساوي رجلُت يف اإلٯتاف
أحدىما :مثابر على طاعة اهلل تعاىل فرضها ونفلها ،متباعد عن ٤تارـ اهلل ،وإذا
بدرت منو ا١تعصية بادر إىل اإلقالع عنها والتوبة منها.
حرـ اهلل عليو ،غَت أنو مل
والثانيُ :مضيّع ١تا أوجب اهلل عليو ،ومنهمك فيما ّ
يأت ما يكفره ،كيف يتساوى ىذا وىذا؟!
وأما الوعيدية  ،فنقوؿ ٢تم :قولكم :إف فاعل الكبَتة خارج من اإلٯتاف ٥تالف
١تا دؿ عليو الكتاب والسنة ،فإذا تبُت ذلك فكيف ٨تكم بتساوي رجلُت يف
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للمحرمات.
اإلٯتاف؟ أحدىما :مقتصد فاعل للواجبات ،تارؾ
ّ

والثاني :ظامل لنفسو يفعل ما حرـ اهلل عليو ،ويًتؾ ما أوجب اهلل عليو من غَت

أف يفعل ما يكفر بو؟!
ونقول ثانياً :ىب أننا أخرجنا فاعل الكبَتة من اإلٯتاف ،فكيف ٯتكن أف ٨تكم

على رجلُت بتساويهما يف اإلٯتاف وأحد٫تا مقتصد ،واآلخر سابق با٠تَتات بإذف
(ٔ)
اهلل؟!.+
ىذا وسيأيت مزيد بياف ٢تذه ا١تسألة يف ا١تبحث التايل عند اٟتديث عن مراتب
اإلٯتاف ،وطبقات الناس فيو.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1فتذ زب ايرب.98_97 ١ٜ
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املبحح الجالح :مساتب اإلمياٌّ ،طبقات الياع فُٔ

اإلٯتاف مراتب ،والناس فيو على طبقات ،وىم فيو على تفاوت وتفاضل؛ فمنهم
أصل اإلٯتاف ،واٟتد األدٌل منو.
من ليس معو إال ُ
ومنهم من بلغ فيو درجات الكماؿ الواجب أو ا١تستحب ،وفيما يلي بياف
١تراتب اإلٯتاف ،وطبقات الناس فيو بإ٬تاز.
 _1اإليمان المجمل ،أو مطلق اإليمان :وا١تقصود بو اٟتد األدٌل من اإلٯتاف
ِ
صحة اإلٯتاف ،والنجاةِ من ا٠تلود يف النار يف اآلخرة إف مات
ط
الذي ىو شر ُ

صاحبو على ذلك.
ٍ
ٍ
وذبائح،
وحدود،
وحقوؽ،
ث،
ائض ،ومواري َ
وبو تثبت األحكاـ من فر َ
َ
ٍ
ومناكحة ،و٨ت ِو ذلك.
وىذه ا١ترتبة يُطلق على صاحبها اسم :اإلسالـ ،أو اإلٯتاف ا١تقيد ،فيقاؿ :مسلم،
أو م من ناقص اإلٯتاف ،أو :فاسق؛ فيدخل ٖتت ىذه ا١ترتبة أىل الكبائر عموماً،
(ٔ)
حقائق اإلٯتاف قلوهبم.
تدخل
َسلَ َم ِم ْن أىل الطاعة ٦تن مل
ُ
وكذلك َم ْن أ ْ
ْ
وي ِ
صح أف يطلق على من كاف من أىل تلك ا١ترتبة :مرتبة الظامل لنفسو.
َ

 _2اإليمان المطلق الواجب :ويقاؿ عنو اإلٯتاف الكامل الواجب ،أو اإلٯتاف

ا١تفصل ،أو حقيقة اإلٯتاف.
َّ
ويكوف صاحبو ٦تن ي دي الواجبات ،و٬تتنب الكبائر ،وىو ٦تن وعد باٞتنة بال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس نتاب اإلميإ البٔ تْٛٚ ،258_257 ١ُٝٝاقض اإلميإ االعتكاد.97_96/1 ١ٜ
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عذاب.
وأىل ىذه ا١ترتبة متفاوتوف على حسب تورعهم عن الصغائر اليت تُ َكف َُّر بفعل
اٟتسنات ،واجتناب الكبائر؛ فمن كاف أحرص على اجتناب الصغائر كاف أكمل
(ٔ)
٦تن يغشاىا.
وىذه ا١ترتبة يصح أف تسمى مرتبة ا١تقتصدين األبرار.
 _3اإليمان المطلق المستحب :وىي مرتبةُ اإلٯتاف الكامل با١تستحبات،
ومرتبةُ اإلحساف ،ومرتبةُ ا١تقربُت السابقُت با٠تَتات.
وصاحب ىذه ا١تنزلة ال يكتفي بفعل الواجبات ،وترؾ احملرمات ،بل يضيف
إليها فعل ا١تستحبات ،وترؾ ا١تكروىات.
وىذا حالُو يف عامة األعماؿ ،كالصالة ،والصدقة ،والصوـ ،واٟتج ،وغَته.

صر بالواجبات فهو الظامل لنفسو ،ومن أتى
فهذه مراتب اإليمان؛ فمن قَ َّ
بالواجبات فحسب فهو من أىل اإلٯتاف الواجب ،ومن زاد على ذلك فأتى
ِ
ا١تكروىات فهو من أىل اإلٯتاف ا١تستحب.
َّب
با١تستحباتَ ،
وٕتَن َ
وقد ورد يف القرآف الكرَل اإلشارة إىل ذلك يف عدة مواطن كما يف قولو _تعاىل_:
ِ
[ ُمثَّ أَورثْػنَا الْ ِكت َّ ِ
امل لِنَػ ْف ِس ِو وِمْنػهم م ْقتَ ِ
ِ ِ ِ ِ
ص ٌد
ين ْ
اصطََفْيػنَا م ْن عبَادنَا فَمْنػ ُه ْم ظَ ٌ
َ َ
َ ُْ ُ
َْ
اب الذ َ
(ٕ)
ِ
ا٠تيػر ِ
ِ
ِ ِ
ض ُل الْ َكبَِتُ] فاطر.ٖٕ:
ك ُى َو الْ َف ْ
ات بِِإ ْذ ِف اللَّ ِو َذل َ
َومْنػ ُه ْم َساب ٌق ب َْْ َ
قاؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدي ×= :قسم اهلل ا١ت منُت إىل ثالث طبقات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس اإلميإ البٔ ت ١ُٝٝصَٚ ،337عازج ايكبْٛٚ ،1190_1181/3 ٍٛاقض اإلميإ االعتكاد١ٜ
.97/1
 _ 2اْعس ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.98/1 ١ٜ
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سابقون بالخيرات :وىم الذين أدوا الواجبات ،وا١تستحبات ،وتركوا احملرمات
وا١تكروىات؛ فه الء ىم ا١تقربوف.
ومقتصدون :وىم الذين أدوا الواجبات ،وتركوا احملرمات.
وظالمون ألنفسهم :وىم الذين ٕترؤوا على بعض احملرمات ،وقصروا يف بعض

الواجبات على بقاء أصل اإلٯتاف معهم.)ٔ(+

ويمكن أن تنزل مراتب الدين الثالث على الطبقات الثالث ا١تاضية ،فتنزؿ
مرتبة اإلسالـ على الطبقة األوىل _ ِ
طبقة أىل اإلٯتاف اجململ أو مطلق اإلٯتاف_.
وتنزؿ مرتبة اإلٯتاف على الطبقة الثانية _ ِ
طبقة أىل اإلٯتاف ا١تطلق الواجب_.
الطبقة الثالثة _ ِ
ِ
طبقة أىل اإلٯتاف ا١تطلق
وتنزؿ مرتبة اإلحساف على

ا١تستحب_.
قاؿ الشػيخ حػافظ اٟتكمػي × يف كتابػو القػيم معػارج القبػوؿ بعػد أف سػاؽ ٚتلػة
من اآليات ،واألحاديث ،واآلثار عػن الصػحابة والتػابعُت يف بيػاف تفاضػل النػاس يف
اإلٯتاف ،وكوهنم فيػو علػى طبقػات= :واآليػات واألحاديػث وآثػار الصػحابة والتػابعُت
يف ىذا الباب أكثر من أف ٖتصر ،وأشهر من أف تذكر.)ٕ(+
مث قػػاؿ ×= :وا١تقصػػود بيػػاف بػػأف النػػاس متفػػاوتوف يف الػػدين بتفػػاوت اإلٯتػػاف يف
قلػػوهبم ،متفاضػػلوف فيػػو ْتسػػب ذلػػك؛ فأفضػػلهم وأعالىػػم أولػػو العػػزـ مػػن الرسػػل،
وأدناىم ا١ت َخلطوف من أىػل التوحيػد ،وبػُت ذلػك مراتػب ،ودرجػات ال ٭تػي هبػا إال
ُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1ايتٓبٗٝات ايًطٝف ١عًَ ٢ا احتٛت عً ٘ٝايعكٝد ٠ايٛاضط َٔ ١ٝاملباحح املٓٝف ١يًػٝذ عبدايسمحٔ
ايطعد ٟص.50
َ _2عازج ايكب1189/3 ٍٛ
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اهلل _عز وجل_ الذي خلقهم ورزقهم.)ٔ(+
ثم بين بعدد ذلدأ أن النداس كمدا يتفداوتون فدي اإليمدان فدإنهم كدذلأ يتفداوتون
فدي أعمددال اإليمددان الظدداىرة ،قػػاؿ × = :وكمػا يتفػػاوتوف يف مبلػػغ اإلٯتػاف مػػن قلػػوهبم
يتفاوتوف يف أعماؿ اإلٯتاف الظاىرة ،بل واهلل يتفاضلوف يف عمل واحد يعملو كلهم يف
آف واحػػد ،ويف مكػػاف واحػػد؛ فػػإف اٞتماعػػة يف الصػػالة صػػافوف كلهػػم يف رأي العػػُت،
مسػ ػػتووف يف القيػ ػػاـ ،والركػ ػػوع ،والسػ ػػجود ،وا٠تفػ ػػض ،والرفػ ػػع ،والتكبػ ػػَت ،والتحميػ ػػد،
والتس ػػبيح ،والتهلي ػػل ،وال ػػتالوة ،وس ػػائر األذك ػػار ،واٟترك ػػات ،والس ػػكنات يف مس ػػجد
واحد ،ووقت واحد ،وخلف إماـ واحد ،وبينهم من التفاوت والتفاضل ما ال ٭تصى؛
وآخر يرى نفسػو يف أضػيق سػجن
مرهُ ،
فهذا قرة عينو يف الصالة يود إطالتَها ما داـ ُع ُ
يود انقضاءىا يف أسرع مػن طرفػة عػُت ،أو يػود ا٠تػروج منهػا ،بػل يتنػدـ علػى الػدخوؿ
فيها.
وىذا يعبد اهلل على وجو اٟتضور وا١تراقبة كأنو يشاىده.
الضػيعات ،وتفرقػػت بػػو الطرقػػات ،حػػىت ال
وآخػػر قلبػػو يف الفلػوات قػػد تشػ َّػعبت بػػو َّ
يدري ما يقوؿ وال ما يفعل وال كم صلى.
وى ػػذا ترف ػػع ص ػػالتو تَػتَػ ػ َوَّىج ب ػػالنور ح ػػىت ٗت ػػًتؽ الس ػػموات اىل ع ػػرش ال ػػرٛتن _ع ػػز
وجل_.
وىػػذا ٗتػػرج مظلم ػةً لظلمػػة قلبػػو؛ فتغلػػق أبػػواب السػػماء دوهنػػا؛ فتلػػف كمػػا يػُلَ ػف
ب هبا وجوُ صاحبها.
الثوب ا٠تَلِ ُق ،فَػيُ ْ
ضَر ُ
أضعاؼ مضاعفةٌ.
وىذا يكتب لو أضعافُها و
ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ _1عازج ايكب1189/3 ٍٛ
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وىذا ٮترج منها وما كتب لو إال نصفها ،إال ربعها ،إال ٙتنها ،إال عشرىا.
ضرىا صورًة ،ومل يكتب لو منها شيء.
وىذا َْ٭ت ُ
وىذا منافق يأتيها رئاء الناس ،وال ي من باهلل واليوـ اآلخر.
ِ
ػاب ل ػرأى مػػن
وىػػذا والنػػاظر إلػػيهم ي ػراىم مسػػتوين يف فعلهػػا ،ولػػو ُكش ػ َ
ف لػػو اٟتجػ ُ
الفرقاف ما ال يَػ ْق ُد ُر قَ ْد َره إال اهلل الرقيب على كػل نفػس ٔتػا كسػبت الػذي أحػاط بكػل
شيء علما ال ٗتفى عليو خافية.)ٔ(+
إىل أف قػػاؿ × ذاك ػراً بعػػض األعمػػاؿ الػػيت يتفاضػػل أصػػحاهبا فيهػػا مػػع أف صػػورهتا
واحدة= :وكذلك اٞتهاد ترى األمػة مػن النػاس ٮترجػوف فيػو مػع إمػاـ واحػد ،ويقػاتلوف
عػػدواً واحػػداً علػػى ديػػن واحػ ٍػد ،متسػػاوين ظػػاىراً يف القػػوى والعػػدد؛ فهػػذا يقاتػػل ٛتي ػةً
وعصبيةً ،وىذا يقاتل رياء وٝتعػة؛ لِػتُػ ْعلَ َم شػجاعتُو ،ويػُرى مكانػُو ،وىػذا يقاتػل للمغػنم
ليس لو ىم غَته ،وىذا يقاتل؛ لتكػوف كلمػةُ اهلل ىػي العليػا ،وذا ىػو اجملاىػد يف سػبيل
اهلل ال لغػػَته ،وىػػذا ىػػو الػػذي يكتػػب لػػو بكػػل حركػ ٍػة أو سػ ٍ
ػكوف أو نصػ ٍ
ػب أو ٥تمصػ ٍػة
عمل صاحلٌ.
ٌ
النهي عن ا١تنكر ،وٚتيع أعماؿ
وىكذا الزكاةُ ،و ُ
الصوـ ،و ُ
اٟتج ،و ُ
األمر با١تعروؼ ،و ُ
اإلٯتػػاف النػػاس فيهػػا علػػى ىػػذا التفػ ِ
ػاوت والتفاضػ ِػل ْتسػػب مػػا وقػػر يف قلػػوهبم مػػن العلػػم
واليقُت وعلى ذلك ٯتوتوف ،وعليو يبعثوف ،وعلى قدره يقفػوف يف َعػَرِؽ ا١توقػف ،وعلػى
الصحف ،وعلى ذلك تُقسم األنوار على الصراط ،وْتسب ذلك ٯتػروف
ذلك :الوز ُف و
ُ
(ٕ)
عليو ،ومن يػُبَط ْئ بو عملو مل يسرع بو نسبو+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ _1عازج ايكب1190 -1189/3 ٍٛ
َ _2عازج ايكب1190/3 ٍٛ
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مث خػػتم كالمػػو مبين ػاً أف ذلػػك التفاضػػل بػػُت أىػػل اإلٯتػػاف كمػػا يكػػوف يف الػػدنيا
يكػػوف كػػذلك يف اآلخ ػػرة ،فقػػاؿ × = :وب ػػذلك يتسػػابقوف يف دخ ػػوؿ اٞتنػػة ،وعل ػػى
حسػػبو رفػػع درجػػاهتم ،وبقػػدره تكػػوف مقاعػػدىم مػػن رهبػػم _تبػػارؾ وتعػػاىل_ يف يػػوـ
ا١تزيد ،ؤتقدار ذلك ٦تالكهم فيها ،ونعيمهم ،واهلل ٮتتص برٛتتو من يشاء ،واهلل ذو
(ٔ)
الفضل العظيم+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ _1عازج ايكب1190/3 ٍٛ
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املبحح السابع :أضباب شٓادٗ اإلمياٌ

تقدـ أف اإلٯتاف يزيد وينقص ،واٟتديث ىهنا سيكوف عن أسباب زيادة اإلٯتاف
ونقصانو؛ فهناؾ أسباب كثَتة إذا صدرت من العبد زاد إٯتانو ،وسار يف طريق
الكماؿ.
كما أف ىناؾ أسباباً أخرى إذا فعلها العبد نقص إٯتانو ،وضعف ،وأوشك أف
ينح يف مهاوي الردى.
ومعرفة أسباب زيادة اإلٯتاف ونقصانو من األ٫تية ٔتكاف؛ فاٟتاجة إليها ماسة ،بل
الضرورة ُملِ َّحة؛ ألف اإلٯتاف ىو كماؿ العبد ،وسبيل سعادتو وفالحو يف الدنيا
واآلخرة.
سبب شقائو يف الدارين.
ُ
ونقص اإلٯتاف أو زوالُو ُ
وا١توفق كل التوفيق ىو من يسعى يف ِ
ٖتقيق اإلٯتاف ،وفروعو ،والتَحق ِق هبا علماً،
وعمالً ،وحاالً.
ِ
صو من الفنت
ويسعى _كذلك_ يف دفع ما ينايف ذلك ،ويَػْنػ ُق ُ
ضو ،أو يػُْنق ُ
صر فيو من الطاعات ،وٕترأ
الظاىرة والباطنة ،و٭ترص كل اٟترص على مداواة ما قَ َّ
فتحقيق اإلٯتاف
عليو من ا١تعاصي بالتوبة النصوح ،وتدارؾ ما فات من األمر؛
ُ
وتقويتو يكوف ٔتعرفة أسباب زيادتو؛ والقياـ هبا.
السعي يف دفع ما ينافيو أو يضاده يكوف ٔتعرفة أسباب نقصو ،واٟتذر من
و ُ
(ٔ)

الوقوع فيها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ايتٛضٝذ ٚايبٝإ يػجس ٠اإلميإ يًػٝذ عبدايسمحٔ ايطعد ٟصٚ ،38شٜاد ٠اإلميإ
ْٚكصاْ٘ ص.181
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ىذا وإف لزيادة اإلٯتاف أسباباً منها على سبيل اإل٬تاز ما يلي:

 _1تعلم العلم النافع :ا١تستمد من الكتاب والسنة؛ فمن وفّق لذلك ُوفق
ألعظم سبب من أسباب زيادة اإلٯتاف.
ا١تقاـ
ومن تأمل نصوص الوحيُت ،وكالـ العلماء يف ذلك الشأف أدرؾ ذلك ،و ُ
(ٔ)
ال يسمح بالتفصيل.

 _ 2معرفة أسماء اهلل وصفاتو ،فإف العبد كلما ازداد معرفة هبا ؤتقتضياهتا،

وآثارىا _ ازداد إٯتاناً بربو ،وحبّاً ،وتعظيماً لو.

 _ 3النظر في آيات اهلل الكونية :فإف العبد كلما نظر فيها ،وتأمل ما

اشتملت عليو من القدرة الباىرة ،واٟتكمة البالغة ،ازداد إٯتاناً ويقيناً بال ريب.
ضو ِ ِ
قاؿ اهلل _تعاىل_[ :إِ َّف ِيف خ ْل ِق َّ ِ
َّها ِر
الس َم َوات َواألَْر ِ َ ْ
َ
اختالؼ اللَّْي ِل َوالنػ َ
ك الَِّيت َٕت ِري ِيف الْبح ِر ِٔتا ين َفع النَّاس وما أَنزَؿ اللَّو ِمن َّ ِ ِ ٍ
والْ ُف ْل ِ
َحيَا
ْ
الس َماء م ْن َماء فَأ ْ
َ ْ َ َ ُ َ ََ َ ُ ْ
َ
ٍ
بِِو األَرض بػع َد موِهتَا وب َّ ِ ِ
ص ِر ِ
السح ِ
اب الْ ُم َس َّخ ِر
يف الريَ ِ
ث ف َيها م ْن ُكل َدابَّة َوتَ ْ
اح َو َّ َ
ْ َ َ ْ َ ْ ََ
بػُت َّ ِ
ض آلي ٍ
ات لَِق ْوٍـ يَػ ْع ِقلُو َف] البقرةٔٙٗ.:
َْ َ
الس َماء َواأل َْر ِ َ
 _4قراءة القرآن الكريم وتدبره :فإف ذلك من أعظم أبواب العلم ا١ت دية إىل

زيادة اإلٯتاف ،وثباتو ،وقوتو.
قاؿ الشيخ عبدالرٛتن السعدي × متحدثاً عن القرآف ،وكونو من أعظم أسباب
تقوية اإلٯتاف= :ويػُ َق ّويو من وجوه كثَتة؛ فا١ت من ٔتجرد ما يتلو آيات اهلل ،ويعرؼ
ما ُركب عليو من األخبار الصادقة ،واألحكاـ اٟتسنة ٭تصل لو من أمور اإلٯتاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس َكدََ ١فتاح داز ايطعاد ٠البٔ ايك ،ِٝفكد ذنس َا ٜصٜد عًَ ٢ا ١٥فا٥د َٔ ٠فٛا٥د ايعًِ.
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ِ
مقاصده وأسراره.)ٔ(+
خَت كثَت؛ فكيف إذا أحسن تَأَملَوُ ،وفَػ ْه َم

٘ _ فعل الطاعة تقرباً إلى اهلل _تعالى_ :فإف اإلٯتاف يزداد بذلك ْتسب
ِ
اإلٯتاف بو
حسن العمل ،وجنسو ،وكثرتو؛ فكلما كاف العمل أحسن كانت زيادةُ

وحسن العمل يكوف ْتسب اإلخالص وا١تتابعة.
أعظم،
ُ
وأما جنس العمل فإف الواجب أفضل من ا١تسنوف ،وبعض الطاعات أوكد وأفضل
من بعضها اآلخر ،وكلما كانت الطاعة أفضل كانت زيادة اإلٯتاف هبا أعظم.
وأما كثرة العمل فإف اإلٯتاف يزداد هبا؛ ألف العمل من اإلٯتاف فال جرـ أف يزيد
بزيادتو.
و٦تا يرفع من شأف الطاعة ،ويػُ ْع ِظ ُم أثرىا يف زيادة اإلٯتاف _زيادة على ما
مضى_ مراعاة األسباب واألعماؿ اليت يضاعف بسببها الثواب ،وتَػْتػ ُرؾ آثارىا
(ٕ)
الطيبة على القلوب ،وىي كثَتة مبسوطة يف كتب أىل العلم.
عز وجل_ :ألف ا١تعصية تضعف القلب،
 _6ترك المعصية خوفاً من اهلل _ ّ
وتعطل سَته إىل اهلل _جل وعال_.
وكلما قوي الداعي إىل فعل ا١تعصية كانت زيادة اإلٯتاف بًتكها أعظم؛ ألف
تركها مع قوة الداعي إليها دليل على قوة إٯتاف العبد ،وتقدٯتو ما ٭تبو اهلل ورسولو
(ٖ)
على ما هتواه نفسو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1ايتٛضٝذ ٚايبٝإ يػجس ٠اإلميإ صٚ ،27اْعس شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.203_192
 _ 2اْعس األضباب ٚاألعُاٍ اييت ٜطاعف بٗا ايجٛاب يًػٝذ عبدايسمحٔ ايطعدٚ ،ٟغسحٗا يًهاتب.
 _ 3اْعس فتذ زب ايرب ١ٜص.99_98
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كما أف لإلٯتاف أسباباً تزيده ،وتنميو فكذلك ىناؾ أسباب تنقصو ،وتضعفو،
بل قد تذىب بو.
وكما أف ا١تسلم مطالب ٔتعرفة أسباب زيادة اإلٯتاف؛ فهو كذلك مطالب ٔتعرفة
أسباب نقصو؛ ليحذرىا.
وفيما يلي ذكر لبعض تلك األسباب على سبيل اإلٚتاؿ:
 _ 1الجهل باهلل _تعالى_ وأسمائو وصفاتو :فاٞتهل باهلل _عز وجل_

أساس كل شر؛ فهو ٬تر صاحبو إىل الويالت ،والعواقب الوخيمة.

وأعظم الجهل :اٞتهل ٓتالق األرض والسموات ،وبأٝتائو ،ومقتضياهتا،

وآثارىا.

ٕ _ الغفلة واإلعرا

عن النظر في آيات اهلل وأحكامو الكونية والشرعية،

فإف ذلك يُوجب مرض القلب ،أو موتو باستيالء الشهوات والشبهات عليو.

ٖ _ فعل المعصية :فينقص اإلٯتاف ْتسب جنسها ،وقدرىا ،والتهاوف هبا،

وقوة الداعي إليها ،أو ضعفو.

فأما جنسها وقدرىا فإف نقص اإلٯتاف بالكبائر أعظم من نقصو بالصغائر،

ونقص اإلٯتاف بقتل النفس احملرمة أعظم من نقصو بأخذ ماؿ ٤تًتـ ،ونقصو
ٔتعصيتُت أكثر من نقصو ٔتعصية واحدة ،وىكذا.

ٍ
ِ
وأما التهاون بها فإف ا١تعصية إذا صدرت من ٍ
ضعيف
متهاوف ٔتن عصاه
قلب
ا٠توؼ منو كاف نقص اإلٯتاف هبا أعظم من نقصو إذا صدرت من ٍ
قلب معظ ٍم هلل
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ِ
ت منو ا١تعصية.
_تعاىل_ شديد ا٠توؼ منو ،لكن فَػَرطَ ْ

وأما قوة الداعي إليها فإف ا١تعصية إذا صدرت ٦تن ضعفت منو دواعيها كاف

نقص اإلٯتاف هبا أعظم من نقصو إذا صدرت ٦تن قويت منو دواعيها ،ولذلك كاف
ِ
أعظم إٙتاً من زنا الشاب ،وكذب
زنا الشيخ ،وكذب ا١تلك ،و
ُ
استكبار الفقَت _ َ
السوقة ،واستكبار الغٍت ،كما يف قوؿ النيب"= :ثالثة ال يُكلّمهم اهلل ،وال ينظر
كذاب ،وعائل
إليهم يوـ القيامة ،وال يزكيهم ،و٢تم عذاب أليم شيخ ز ٍافٌ ،
وملك ٌ
مستكرب.)ٔ(+
وما ذلك إال لقلة دواعي تلك ا١تعاصي يف األصناؼ ا١تذكورة.
 _ 4ترك الطاعة؛ فإف اإلٯتاف ينقص بو ،والنقص بو على حسب تَأكد

الطاعة ،فكلما كانت الطاعة أوكد كاف نقص اإلٯتاف بًتكها أعظم ،ورٔتا فقد
اإلٯتاف كلو كًتؾ الفرائض.
مث إف نقص اإلٯتاف بًتؾ الطاعة على نوعُت :نوع يعاقب عليو ،وىو :ترؾ
الواجب بال عذر ،كًتؾ الصالة ا١تفروضة بدوف عذر.
ونوع ال يعاقب عليو وىو :ترؾ الواجب لعذر شرعي ،أو حسي كًتؾ ا١ترأة
الصالة أياـ اٟتيض  ،وترؾ ا١تستحب كًتؾ صالة الضحى.
 _5صحبة قرناء السوء :فهم أضر ما يكوف على إٯتاف اإلنساف ،وسلوكو،
وأخالقو؛ فمخالطتهم سبب عظيم من أسباب نقص اإلٯتاف ،وضعفو ،أو تالشيو.
 _6االنهماك في الدنيا :فمىت قويت رغبة العبد يف الدنيا ،وسكونو إليها _
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1أخسج٘ َطًِ (.)107
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(ٔ)

زاد تعلقو هبا ،وقلت رغبتو يف الطاعة.
وذلك من أعظم أسباب نقص اإلٯتاف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس فتذ زب ايرب ١ٜصٚ ،100_99شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.276_245
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الفصل الثالث

االضتجياء يف اإلمياٌ

وٖتتو:
ا١تبحث األوؿ :مفهوـ االستثناء يف اإلٯتاف ،ومنش ه.
ا١تبحث الثاٍل :األقواؿ يف مسألة االستثناء يف اإلٯتاف.
ا١تبحث الثالث :اآلثار الواردة عن السلف يف االستثناء ،وتوجيهها.
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املبحح األّل :مفَْو االضتجياء يف اإلمياٌّ ،ميشؤِ

أوالً :مفهوـ االستثناء يف اإلٯتاف
االستثناء يف اإلٯتاف إحدى ا١تسائل اليت تبحث يف باب اإلٯتاف ،وصورهتا أف
يقوؿ اإلنساف :أنا م من إف شاء اهلل.
أو أف يُسأؿ أح ٌد ،فيقاؿ لو :ىل أنت م من؟
فيجيب بصيغة من إحدى صيغ متعددة تشعر بعدـ القطع كأف يقوؿ :أنا
م من إف شاء اهلل ،أو أف يقوؿ :أرجو ،أو آمنت باهلل ،أو ٨تو ذلك من الصيغ
اليت تشعر بعدـ اٞتزـ.
وىذه ا١تسألة تبحث يف كتب االعتقاد بعد مسألة زيادة اإلٯتاف ونقصانو؛
لالرتباط بُت ا١تسألتُت ،ولتعلق نتائج كل واحدة باألخرى ،وألف كالًّ منهما حدث
(ٔ)
ا٠توض فيو يف وقت واحد.
ثانياً :منشأ القوؿ باالستثناء يف اإلٯتاف
نشأ القوؿ باالستثناء يف اإلٯتاف أوؿ ما نشأ بسبب اإلرجاء الذي حدث يف
األمة؛ فا١ترج ة ىم أوؿ من خاض يف مسألة االستثناء يف اإلٯتاف.
قاؿ عبدالرٛتن بن مهدي ×= :أوؿ اإلرجاء ترؾ االستثناء.)ٕ(+
ويف لفظ آخر= :أصل اإلرجاء من قاؿ :إٍل م من.)ٖ(+
و٢تذا كاف أئمة السلف كأٛتد وغَته يكرىوف س اؿ الرجل لغَته :أم من أنت؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص .457_453
 _ 2زٚا ٙاخلالٍ يف ايطٓ.598/3 ١
 _ 3زٚا ٙايطرب ٟيف تٗرٜب األثاز (.)1023
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ويكرىوف اٞتواب عن ذلك؛ ألف ىذه بدعة أحدثها ا١ترج ة؛ ليحتجوا هبا على
قو٢تم؛ فإف الرجل يعلم من نفسو أنو ليس بكافر ،بل ٬تد قلبو مصدقاً ٔتا جاء بو
(ٔ)
الرسوؿ " وال ٬تزـ بأنو فعل ما أمر بو من فعل الطاعات وترؾ ا١تعاصي.
فلما علم السلف مقصدىم صاروا يكرىوف اٞتواب ،أو يفصلوف فيو ،بل
يعدوف ذلك الس اؿ بدعة؛ فصاروا يعاملونو معاملة الكلمات اجململة اليت ٖتتمل
حقاً وباطالً؛ فاحتاجت إىل االستفصاؿ.
مث ١تا شاعت صاروا يقولوف يف االستثناء _على ما سيأيت تفصيلُو_.
َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.457_453
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املبحح الجاىٕ :األقْال يف مطأل٘ االضتجياء يف اإلمياٌ

أقواؿ الناس يف مسألة االستثناء تنحصر إٚتاالً يف ثالثة أقواؿ:

القول األول :تحريم االستثناء :وىو قوؿ ا١ترج ة ،واٞتهمية و٨توىم من
ا١تاتريدية ،وبعض اٟتنفية.
ومأخذ ىذا القوؿ :أف اإلٯتاف شيء واحد يعلمو اإلنساف من نفسو ،وىو
التصديق الذي يف القلب ،فإذا استثٌت فيو كاف دليالً على شكو يف إٯتانو ،ولذلك
كانوا يسموف الذين يستثنوف يف اإلٯتاف = ُش َّكاكاً.+
بل لقد غال بعضهم يف ذلك؛ فمنع تزويج من يستثٍت يف إٯتانو ،أو أَ ْك َل ذبيحتو،
كما قاؿ أبو بكر الفضلي= :من قاؿ :أنا م من إف شاء اهلل فهو كافر ال ٕتوز
ا١تناكحة معو.+
وقاؿ أبو حفص السفكردري ،وبعض أئمة خوارزـ من اٟتنفية= :ال ينبغي
للحنفي أف يزوج بنتو من رجل شافعي ا١تذىب ،ولكن يتزوج من الشافعية؛ تنزيالً ٢تم
منزلة أىل الكتاب؛ ْتجة أف الشافعية يروف جواز االستثناء يف اإلٯتاف ،وىو
كفر.)ٔ(+
وىذا القوؿ ال يقوؿ بو ٚتيع اٟتنفية ،بل منهم من أنكر ذلك ،كما قاؿ الفرىاري
معلقاً على كلمة الفضلي السابقة= :ىذه عظيمة ،وتعصب ال يرضاه اٟتق
_سبحانو_.)ٕ(+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ايبخس ايسا٥ل غسح نٓص ايدقا٥ل البٔ زل ِٝاملصسٚ ،46/2 ٟشٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.521
 _ 2ايٓرباع غسح ايعكا٥د صٚ ،420شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.522
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القول الثاني :وجوب االستثناء :وأشهر من ذىب إىل ذلك ،وانتصر لو
ال ُكالَّبية ،واألشعرية وىذا القوؿ لو مأخذاف:

ٔ_ أن اإليمان ىو ما مات اإلنسان عليو؛ فاإلنساف إ٪تا يكوف م مناً وكافراً
ْتسب ا١توافاة ،وىذا شيء مستقبل غَت معلوـ؛ فال ٬توز اٞتزـ بو.
وىذا مأخذ كثَت من ا١تتأخرين من الكالبية وغَتىم.
لكن ىذا ا١تأخذ مل يػُ ْعلَ ْم أف أحداً من السلف علل بو ،وإ٪تا كانوا يُعللوف
با١تأخذ الثاٍل وىو:
ٕ_ أن اإليمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات ،وترك جميع

المحظورات ،وىذا ال ٬تزـ بو اإلنساف من نفسو ،ولو جزـ لكاف قد زكى نفسو،
وشهد ٢تا بأنو من ا١تتقُت األبرار ،وكاف ينبغي على ىذا أف يشهد لنفسو بأنو من
أىل اٞتنة ،وىذه لوازـ ٦تتنعة.
القول الثالث :التفصيل :فإف كاف االستثناء صادراً عن شك يف وجود أصل
اإلٯتاف فهذا ُ٤تّرـ ،بل كفر؛ ألف اإلٯتاف جزـ ،والشك يُنافيو.
ِ
خوؼ تز ِ
كية النفس والشهادةِ ٢تا بتحقيق اإلٯتاف قوالً،
وإف كاف صادراً عن
وعمالً ،واعتقاداً _ فهذا واجب؛ خوفاً من ىذا احملذور.
التربؾ بذكر ا١تشي ة ،أو بياف التعليل ،وأف ما قاـ
وإف كاف ا١تقصود من االستثناء َ
بقلبو من اإلٯتاف ٔتشي ة اهلل _ فهذا جائز.
والتعليق با١تشي ة على ىذا الوجو _ أعٍت بياف التعليل _ ال ينايف َٖتَق َق ا١ت َعلَّ ِق؛
ُ
فإنو قد ورد التعليق على ىذا الوجو يف األمور احملققة ،كقولو _تعاىل_[ :لَتَ ْد ُخلُ َّن
ِ
ِِ
ين ال َٗتَافُوف] الفتح:
الْ َم ْس ِج َد ْ
ُت ُ٤تَلق َ
اٟتََر َاـ إِ ْف َشاءَ اللَّوُ آمن َ
ُت ُرُؤ َ
وس ُك ْم َوُم َقص ِر َ
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. ٕٚ
ؼ أنو ال يصح إطالؽ اٟتكم على االستثناء ،بل ال بد من التفصيل
وهبذا عُ ِر َ
السابق.
وىذا _ أعٍت الثالث _ ىو الذي عليو السلف الصاحل؛ فهم يروف أف االستثناء
جائز مشروع على ىذا النحو؛ فهذا مأخذ عامة السلف الذي كانوا يستثنوف؛ ألف
اإلٯتاف عندىم قوؿ وعمل ،والقوؿ _ الذي ىو االعتقاد _ كل ٬تزـ أنو أتى بو.
وأما العمل فال؛ إذ الناس متفاوتوف فيو تفاوتاً عظيماً.
وأقواؿ السلف يف ىذا كثَتة جداً(ٔ) ،وسَتد يف ا١تبحث اآليت ذكر لشيء منها
مع توجيو ما ورد عنهم يف ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس فتذ زب ايرب ١ٜصٚ ،102_101شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.539_453
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املبحح الجالح :اآلثاز الْازدٗ عً الطلف يف االضتجياء يف اإلمياٌّ ،تْجََٔا

مر بنا يف ا١تبحث ا١تاضي أف السلف الصاحل _رضي اهلل عنهم_ يروف االستثناء
َّ
يف اإلٯتاف ،وقد ورد عنهم آثار كثَتة يف ذلك.
يرد إشكاؿ عند بعض الناس يف كوف بعض السلف يروف االستثناء،
وقد ُ
وبعضهم ال يرونو.
وفيما يلي ذكر لبعض تلك اآلثار مع توجيهها.
قاؿ ٭تِت بن سعيد القطاف ×= :ما أدركت أحداً من أصحابنا ،وال بلغنا إال
على االستثناء.)ٔ(+
وقاؿ الوليد بن مسلم ×ٝ= :تعت أبا عمرو _يعٍت األوزاعي_ ومالك بن
أنس ،وسعيد بن عبدالعزيز ينكروف أف يقوؿ :أنا م من ،ويأذنوف يف االستثناء أف
يقوؿ :أنا م من إف شاء اهلل.)ٕ(+
وقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية= :وأما مذىب سلف أصحاب اٟتديث كابن
مسعود وأصحابو ،والثوري ،وابن عيينة ،وأكثر علماء الكوفة ،و٭تِت ابن سعيد
القطاف فيما يرويو عن علماء البصرة ،وأٛتد بن حنبل ،وغَتىم من أئمة السنة؛
فكانوا يستثنوف يف اإلٯتاف ،وىذا متواتر عنهم.)ٖ(+
وقاؿ اإلماـ أٛتد ×= :إ٪تا نصَت إىل االستثناء على العمل؛ ألف القوؿ قد ج نا
بو.+
وقاؿ= :أذىب إىل حديث ابن مسعود يف االستثناء يف اإلٯتاف؛ ألف اإلٯتاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1زٚا ٙاخلالٍ يف ايطٓ.595/3 ١
 _ 2زٚا ٙعبداهلل بٔ أمحد يف ايطٓ.347/1 ١
 _ 3دلُٛع ايفتا.439_438/7 ٣ٚ
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قوؿ وعمل ،والعمل :الفعل؛ فقد ج نا بالقوؿ ،و٩تشى أف نكوف قد فرطنا يف
العمل؛ فيعجبٍت أف نستثٍت يف اإلٯتاف بقوؿ :أنا م من إف شاء اهلل.)ٔ(+
وقاؿ= :لو كاف القوؿ كما تقوؿ ا١ترج ة :إف اإلٯتاف قوؿ مث استثٌت بَػ ْع ُد على
القوؿ لكاف ىذا قبيحاً أف تقوؿ :ال إلو إال اهلل إف شاء اهلل ،ولكن االستثناء على
العمل.)ٕ(+
ىذا وقد ورد عن بعض السلف(ٖ) ترؾ االستثناء كما جاء عن إبراىيم التيمي×
قاؿ= :وما على أحدكم أف يقوؿ :أنا م من؛ فواهلل ل ن كاف صادقاً ال يعذبو اهلل
على صدقو ،وإف كاف كاذباً لَ َما دخل عليو من الكفر أشد عليو من الكذب.)ٗ(+
ومراده بقولو= :أنا م من +أصل اإلٯتاف ،كما يدؿ على ذلك آخر قولو١= :تاَ
َ
دخل عليو من الكفر.+...
وعن أيب عبدالرٛتن السلمي × قاؿ= :إذا س ل أحدكم :أم من أنت فال يشك
يف إٯتانو.)٘(+
فهذه اآلثار وغَتىا ال تَ ْش ِك ُل؛ فإف من استثٌت من السلف يف إٯتانو إ٪تا قصد بو
اإلٯتاف التاـ الكامل ا١تقبوؿ عند اهلل.
الباطن الذي ىو أصل اإلٯتاف وأساسو ،وىذا ال
ص َد اإلٯتا َف
ومن مل يستث ِن قَ َ
َ
استثناء فيو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1زٚا ٙاخلالٍ .600/3
 _ 2زٚا ٙاخلالٍ .601/3
 _ 3اْعس شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.485_484
 _ 4زٚا ٙابٔ أب ٞغٝب ١يف املصٓف .15/11

 _ 5زٚا ٙابٔ أب ٞغٝب ١يف املصٓف .29/11
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وعلى ىذا ينبغي ١تن س ل :ىل ىو م من أ َْو ال؟ أف يستفصل ِمن السائل ماذا
يريد من اإلٯتاف؛ فإف أراد اإلٯتاف الكامل فال بد من االستثناء ،وإف أراد الثاٍل وىو
(ٔ)
أصل اإلٯتاف فال استثناء.
يقوؿ الشيخ الدكتور عبدالرزاؽ البدر _حفظو اهلل_ بعد أف ساؽ ٚتلة من األثار
عن السلف يف االستثناء وعدمو ،وذَ َكر توجيوَ تلك األثار= :ولكن ١تا كاف ترؾ
االستثناء شعاراً للمرج ة ،ومتضمناً لتزكية النفس والثناء عليها _وىذا منهي عنو
شرعاً_ فإٍل أرى أف لزوـ االستثناء أوىل وأكمل ،واال يًتؾ االستثناء إال إذا بػُُت
ا١تقصود وا١تراد.
و٢تذا كاف اإلماـ أٛتد ال يعجبو ترؾ االستثناء.)ٕ(+
إىل أف قاؿ= :ومل يكن أٛتد × ينكر على من ترؾ االستثناء إذا مل يكن قصده
قصد ا١ترج ة أف اإلٯتاف ٣ترد القوؿ.
قاؿ األثرـ :قلت أليب عبداهلل :فكأنك ال ترى بأساً أف ال يستثٍت؟ فقاؿ :إذا
كاف ٦تن يقوؿ :اإلٯتاف قوؿ وعمل فهو أسهل عندي.+
مث قاؿ أبو عبداهلل= :إف قوماً تضعف قلوهبم عن االستثناء؛ فتعجب منهم.+
فبهذا التفصيل عن السلف يستبُت السبيل يف مسألة االستثناء يف اإلٯتاف.)ٖ(+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.486
 _ 2شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.488
 _ 3شٜاد ٠اإلميإ ْٚكصاْ٘ ص.489
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الفصل الرابع

يف الكفس ّالتكفري

وٖتتو:
ا١تبحث األوؿ :مفهوـ الكفر والتكفَت.
ا١تبحث الثاٍل :التكفَت ا١تطلق ،وتكفَت ا١تعُت.
ا١تبحث الثالث :ضواب يف التكفَت.
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املبحح األّل :مفَْو الكفس ّالتكفري
أوالً :تعريف الكفر يف اللغة

الكاؼ ،والفاء ،والراء (كفر) أصل صحيح يدؿ على معٌت واحد ،وىو السًت
والتغطية ،يقاؿ من َغطَّى درعو بثوب :قد كفر درعو.
ويسمى الليل كافراً لتغطيتو كل شيء.
يقوؿ لبيد بن ربيعة يف معلقتو ا١تشهورة:
حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػىت إذا ألقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداً يف كػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػافر

وأجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػورات الثغػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور ظالمهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

يعٍت بذلك الشمس ،والكافر الليل ،أو مغيب الشمس ،أو البحر ،وكل ىذه
األشياء تسًت الشمس عن األعُت.
ويقوؿ _أيضاً_ يف معلقتو يف وصف البقرة الوحشية مع ا١تطر:
اتر
يعل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو طريق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة متنه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو ٌ

غمامه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا
يف ليل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر النج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َ
ػوـ ُ

وٝتي ال َفالَّ ُح كافراً لتغطيتو اٟتب يف األرض.
ومن ذلك الكفارة؛ لتغطيتها اإلمث.
ب أحداً إىل الكفر ،وحكم
والتكفير :مصدر الفعل َكفَّر يُ َكفر تكفَتاً :أي نَ َس َ
عليو بو؛ فالتكفَت نسبة اإلنساف إىل الكفر ،واٟتكم عليو بو.
والكفر ضد اإلٯتافُٝ ،تي؛ ألنو تغطية اٟتق ،وسًته.
وٝتي الكافر كافراً؛ ألنو سًت آيات اهلل ،وغطى دالئل التوحيد واإلٯتاف ّتحده،
(ٔ)
وعناده.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس َعجِ َكاٜٝظ ايًػٚ ،192_191/5 ١يطإ ايعسب ٚ ،147_144/5املفسدات يألصفٗاْٞ
ص.655_653
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ثانياً :الكفر يف اصطالح الشرع

تنوعت عبارات العلماء يف تعريف الكفر يف الشرع ،وفيما يلي إيراد لبعض تلك
التعريفات:
ٔ_ يقوؿ ابن تيمية ×= :الكفر عدـ اإلٯتاف باتفاؽ ا١تسلمُت سواء اعتقد
نقيضو وتكلم بو ،أو مل يعتقد شي اً ومل يتكلم بو.)ٔ(+
ٕ_ وقاؿ= :الكفر عدـ اإلٯتاف باهلل ورسلو ،سواء كاف معو تكذيب ،أو مل
يكن معو تكذيب ،بل شك وريب ،أو إعراض عن ىذا كلو حسداً ،أو كرباً ،أو
اتباعاً لبعض األىواء الصارفة عن اتباع الرسالة.)ٕ(+
ٖ _ ويعرؼ ابن حزـ × الكفر بقولو= :وىو يف الدين :صفة َم ْن َج َح َد شي اً
٦تا افًتض اهلل _تعاىل_ اإلٯتاف بو بعد قياـ اٟتجة عليو ببلوغ اٟتق إليو بقلبو دوف
لسانو ،وبلسانو دوف قلبو ،أو هبما معاً ،أو عمل عمالً جاء النص بأنو ٥ترج لو
بذلك عن اسم اإلٯتاف.)ٖ(+
ٗ_ وعرفو الشيخ عبدالرٛتن السعدي × بقولو= :وحد الكفر اٞتامع ٞتميع
أجناسو ،وأنواعو وأفراده ىو جحد ما جاء بو الرسوؿ ،أو جحد بعضو.)ٗ(+
ومن خالل ما مضى ٯتكن أف يعرؼ الكفر الذي ال ٬تامع اإلٯتاف بأنو:
اعتقادات ،وأقوال ،وأفعال حكم الشارع بأنها تناقض اإليمان وىو على
(٘)
شعب ،ومراتب متفاوتة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1دلُٛع ايفتا.86/20 ٣ٚ
 _ 2دلُٛع ايفتا.335/12 ٣ٚ
 _ 3األحهاّ .45/1
 _ 4اإلزغاد إىل َعسف ١األحهاّ ص.204_203

 _ 5اْعس ْٛاقض اإلميإ ايكٛيٚ ١ٝايفعً ١ٝص.46
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ثالثاً :أنواع الكفر

الكفر شعب متعددة ،ولو مراتب كثَتة ،وٯتكن إرجاعها إىل نوعُت:
 _1كفر أكبر :وىو ا١تخرج من ا١تلة ،وىو ما ارتكب صاحبو ما يوجب
خروجو من الدين كالتكذيب هلل ،ورسولو ".
 _2كفر أصغر :وىو غَت ٥ترج من ا١تلة ،كاالقتتاؿ بُت ا١تسلمُت ،والنياحة،
والتربؤ من النسب.
وإذا تقرر ىذا فال يلزـ َم ْن قاـ بو شعبة من شعب الكفر أف يصَت كافراً ال ُك ْفَر
ا١تطلق ،حىت تقوـ بو حقيقة الكفر.
َ
كما أنو ال يلزـ َم ْن قاـ بو شعبة من شعب اإلٯتاف أف يصَت م مناً حىت يقوـ بو
(ٔ)
أصل اإلٯتاف.
يقوؿ ابن تيمية ×= :فرؽ بُت الكفر ا١ت َعَّرؼ بالالـ كما يف قولو "= :ليس بُت
ُ
العبد وبُت الكفر والشرؾ إال ترؾ الصالة.)ٕ(+
وبُت ُك ْف ٍر ُمنَ َّك ٍر يف اإلثبات.
وفرؽ _أيضاً_ بُت معٌت االسم ا١تطلق إذا قيل كافر ،أو م من ،وبُت ا١تعٌت
ا١تطلق لالسم يف ٚتيع موارده كما يف قولو= :ال ترجعوا بعدي كفاراً يضرب
بعضكم رقاب بعض.)ٖ(+
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس اقتطا ٤ايصساط املطتك ِٝالبٔ تٚ ،208/1 ١ُٝٝنتاب ايصال ٠البٔ ايك ِٝصْٛٚ ،60اقض
اإلميإ ايكٛيٚ ١ٝايعًُ ١ٝص.46
 _ 2زٚاَ ٙطًِ ( )82بًفغ= :إٕ بني ايسجٌ ٚبني ايػسى ٚايهفس تسىَ ايصالٚ +٠بًفغ= :بني ايسجٌ.+...
 _ 3أخسج٘ ايبدازَٚ )7076( ٟطًِ ()64ٚ 16
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فقولو= :يضرب بعضكم رقاب بعض :+تفسَت الكفار يف ىذا ا١توضع ،وى الء
يسموف كفاراً تسمية مقيدة ،وال يدخلوف يف االسم ا١تطلق إذا قيل :كافر،
م من.)ٔ(+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اقتطا ٤ايصساط املطتك.209_208/1 ِٝ
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املبحح الجاىٕ :التكفري املطلقّ ،تكفري املعنيّ ،احلكه األخسّٖ
املطلقّ ،عل ٙاملعًَّٔ

ا١تعُت
أوالً :التكفَت ا١تطلق ،وتكفَت َّ

ىذه مسألة التكفَت ا١تطلق ،وتكفَت ا١تعُت ،ويقاؿ _أيضاً_ :كفر اإلطالؽ،
وكفر التعيُت.

وأىل السنة يػُ َفرقوف بُت التكفَت ا١تطلق ،وتكفَت ا١تعُت؛ فالتكفير المطلق ىو
التكفَت بالعموـْ ،تيث يقاؿ :من قاؿ كذا ،أو فعل كذا فهو كافر ،أو فَػ َق ْد كفر.
وتكفير المعين :أف يقاؿ :إف فالناً الذي قاؿ :كذا ،أو فعل كذا _ كافر
بعينو.
فاألوؿ _ وىو التكفَت ا١تطلق ال بأس بو ،بل ٬تب القوؿ بعمومو ،وإطالقو.
وأما تكفَت ا١تعُت ،واٟتكم عليو بأنو كافر فال ٬توز ذلك إال إذا اجتمعت يف
ٍ
فعندئذ تقوـ عليو اٟتجة اليت يُ َكفَّر تارُكها.
حقو الشروط ،وانتفت عنو ا١توانع؛
يقوؿ ابن تيمية ×= :وليس ألحد أف يكفر أحداً من ا١تسلمُت _ وإف أخطأ
وغل _ حىت تقاـ عليو اٟتجة ،وتبُت لو احملجة.
ومن ثبت إسالمو بيقُت مل يَػ ُزْؿ عنو بالشك ،بل ال يزوؿ إال بعد إقامة اٟتجة،
وإزالة الشبهة.)ٔ(+
مث يقوؿ= :إف التكفَت لو شروط وموانع قد تنتفي يف حق ا١تعُت.
وإف تكفَت ا١تطلق ال يستلزـ تكفَت ا١تعُت إال إذا وجدت الشروط وانتفت ا١توانع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1دلُٛع ايفتا ٣ٚايهٝالْ.266/12 ١ٝ
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يبُت ىذا أف اإلماـ أٛتد وعامة األئمة الذين أطلقوا ىذه العمومات مل يُ َكفروا
أكثر من تكلم هبذا الكالـ بعينو.)ٔ(+
بعض األعذا ِر الواردةِ على ا١تعُت ،فيقوؿ= :األقواؿ اليت يكفر
ابن تيمية َ
ويَ ْذ ُك ُر ُ
النصوص ا١توجبةُ ١تعرفة اٟتق ،وقد تكوف عنده ومل
قائلها قد يكوف الرجل مل تَػْبػلُ ْغوُ
ُ
تثبت عنده ،أو مل يتمكن من فهمها ،وقد يكوف عرضت لو شبهات يَػ ْع ُذ ُره اهلل
هبا؛ فمن كاف من ا١ت منُت ٣تتهداً يف طلب اٟتق وأخطأ فإف اهلل يغفر لو خطاياه
كائناً من كاف ،سواء يف ا١تسائل النظرية ،أو العملية ،ىذا الذي عليو أصحاب
النيب " وٚتاىَت أئمة اإلسالـ.)ٕ(+
وبهذا يتضح لنا الفرق بين التكفير العام المطلق ،والحكم على المعين بأنو

كافر؛ فالكفر من الوعيد الذي نطلق القوؿ بو ،ولكن ال ٨تكم على ا١تعُت
بدخولو يف ذلك ا١تطلق العاـ حىت يقوـ فيو ا١تقتضي الذي ال معارض لو.
ُ
وإذا ظهر لنا الفرؽ بُت التكفَت ا١تطلق وتكفَت ا١تعُت ،فسيتبُت خطأُ فريقُت من
الناس؛ فر ٍيق غال؛ فادعى تكفَت ا١تعُت بإطالؽ دوف النظر إىل اجتماع الشروط
وانتفاء ا١توانع.
وفر ٍيق آخر امتنع عن تكفَت ا١تعُت بإطالؽ؛ فأغلق باب الردة.

(ٖ)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا١تعُت
ثانياً :اٟتكم األخروي ا١تطلق ،وعلى َّ

 _ 1دلُٛع ايفتا ٣ٚايهٝالْٚ ،488_487/12 ١ٝاْعس ْٛاقض اإلميإ ايكٛيٚ ١ٝايعًُ ١ٝص.54
 _ 2دلُٛع ايفتا.326/23 ٣ٚ
 _ 3اْعس ْٛاقض اإلميإ ايكٛيٚ ١ٝايعًُ ١ٝصٚ ،54_53ضٛابط تهفري املعني د .عبداهلل بٔ عبدايعصٜص
اجلرب.ٜٔ
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ٍ
ألحد باٞتنة أو النار ،فهناؾ فرؽ بُت
وا١تقصود من ىذه ا١تسألة :الشهادة
معُت بذلك.
الشهادة واٟتكم بالعموـ باٞتنة أو النار وبُت الشهادة ألحد َّ
ويتضح ذلك من خالؿ ما يلي:

 _1الشهادة ألحد بالجنة أو النار :ال يُشهد ألحد ُم َعُت من أىل القبلة
باٞتنة أو النار إال عن طريق النص؛ ذلك أف الشهادة باٞتنة أو النار موقوفةٌ على
الشرع ،وليس للعقل فيها مدخل؛ فمن شهد لو الشارع بذلك شهدنػا لو ،وما ال
فال ،لكننا نرجو للمحسن ،و٩تاؼ على ا١تسيء(ٔ).
 _2أقسام الشهادة بالجنة أو النار :تنقسم الشهادة باٞتنة أو النار إىل

قسمُت :عامة ،وخاصة:
فالعامة :ىي ا١تعلقة بالوصف ،كأف نشهد لكل م من بأنو يف اٞتنة ،أو لكل
كافر بأنو يف النار ،أو ٨تو ذلك من األوصاؼ اليت جعلها الشارع سبباً لدخوؿ
اٞتنة أو النار.
والخاصة :ىي ا١تعلقة بشخص ،مثل أف نشهد لشخص معُت بأنو يف اٞتنة،
أو لشخص معُت بأنو يف النار؛ فال نعُت إال ما عينو اهلل ورسولو".
 _3أمثلة للمعينين من أىل الجنة :العشرة ا١تبشروف باٞتنة :أبو بكر ،وعمر،
وعثماف ،وعلي ،وسعيد بن زيد ،وسعد بن أيب وقاص ،وعبد الرٛتن ابن عوؼ،
وطلحة بن عبيداهلل ،وأبو عبيدة عامر بن اٞتراح ،والزبَت بن العواـ _رضي اهلل
عنهم_.
وكذلك اٟتسن ،واٟتسُت ،وثابت بن قيس بن مشاس ،وعكاشة بن ٤تصن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس غسح ايعكٝد ٠ايطخا ١ٜٚصٚ،378ملع ١االعتكاد يًػٝذ ذلُد بٔ عجُٝني ص.144
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_رضي اهلل عنهم_(ٔ).

 _4أمثلة للمعينين من أىل النار :أبو ٢تب عبدالعزى بن عبدا١تطلب ،وامرأتو

أـ ٚتيل أروى بنت حرب أخت أيب سفياف.
وكذلك أبو طالب ،وعمرو بن ٟتي ا٠تزاعي ،وغَتىم(ٕ).
فه الء ا١تبشروف بالنار ،ومن جاء قبلهم من ا١تبشرين باٞتنة جاء النص يف
شأهنم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس غسح ايعكٝد ٠ايطخا ١ٜٚصٚ ،378ملع ١االعتكاد ص.147_145
 _ 2املسجع ايطابل.
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املبحح الجالح :ضْابط يف التكفري

مر بنا أف التكفَت :ىو نسبة اإلنساف إىل الكفر ،واٟتكم عليو بو.
ومر بنا _كذلك_ الفرؽ بُت التكفَت ا١تطلق ،وتكفَت ا١تعُت ،وأف تكفَت ا١تعُت
ال بد فيو من اجتماع شروط ،وانتفاء موانع.
واٟتديث ىهنا عن بعض الضواب يف التكفَت ،وذلك من خالؿ ا١تسائل
التالية:
 _1أن الحكم على الناس إنما يكون بالظاىر من أحوالهم :وىذه من

ا١تسائل العظيمة يف مذىب أىل السنة يف اٟتكم على الناس ،فليس ذلك مبنياً
على ظنوف ،وأوىاـ ،أو دعاوى دوف بينات.
وىذا من رٛتة اهلل بعباده ،وتيسَته عليهم ،ومن باب تكليفهم ما يطيقوف.
وا١تقصود من اٟتكم على الناس إ٪تا ىو اٟتكم الدنيوي على ا١تعُت بالكفر أو
اإلسالـ.
(ٔ)
أما اٟتكم على اٟتقيقة فال سبيل إليو.
واألدلة على ىذا األصل العظيم كثَتة جداً ،ومنها قولو _تعاىل_[ :يَا أَيػ َها
َّ ِ
الـ
ضَربْػتُ ْم ِيف َسبِ ِيل اللَّ ِو فَػتَبَػيَّػنُوا َوال تَػ ُقولُوا لِ َم ْن أَلْ َقى إِلَْي ُك ْم َّ
ين َآمنُوا إِ َذا َ
الس َ
الذ َ
ِ
ِ
لَست م ْ ِمناً تَػبتػغُو َف عرض ْ ِ
ك ُكنتُ ْم ِم ْن قَػْب ُل
اٟتَيَاة الدنْػيَا فَعِْن َد اللَّ ِو َمغَاًلُ َكثِ ََتةٌ َك َذل َ
َْ َ َ َ
ْ َ ُ
فَ َم َّن اللَّوُ َعلَْي ُك ْم فَػتَبَػيَّػنُوا إِ َّف اللَّوَ َكا َف ِٔتَا تَػ ْع َملُو َف َخبَِتاً] النساء.ٜٗ:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.201/1 ١ٜ

64

الفصل السابع :يف الكفس ّالتكفري

قاؿ الشوكاٍل ×= :وا١تراد ىنا :ال تقولوا ١تن ألقى بيده إليكم ،واستسلم لست
م مناً؛ فالسلم والسالـ ٔتعٌت االستسالـ.
وقيل٫ :تا ٔتعٌت اإلسالـ.
أي ال تقولوا ١تن ألقى إليكم التسليم ،فقاؿ :السالـ عليكم لست م مناً.
وا١تراد هني ا١تسلمُت عن أف يهملوا ما جاء بو الكافر ٦تا يستدؿ بو على
إسالمو ،ويقولوا :إ٪تا جاء بذلك تعوذاً وتقية.)ٔ(+
ومنها قولو _ عليو الصالة والسالـ _= :أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا
أف ال إلو إال اهلل ،وأف ٤تمداً رسوؿ اهلل ،ويقيموا الصالة ،وي توا الزكاة؛ فإف فعلوا
ذلك عصموا مٍت دماءَىم وأموا َ٢تم ،إال ْتق اإلسالـ ،وحساهبم على اهلل.)ٕ(+
والشاىد من اٟتديث قولو= :وحساهبم على اهلل.+
قاؿ اٟتافظ ابن رجب × يف شرح اٟتديث= :وا١تعٌت :إ٪تا عليك تذكَتىم باهلل،
ودعوهتم إليو.
ولست ُم َسلَّطاً على إدخاؿ اإلٯتاف يف قلوهبم قهراً ،وال مكلفاً بذلك.)ٖ(+
وقاؿ اٟتافظ ابن حجر×= :أي أمر سرائرىم ،وفيو دليل على قبوؿ األعماؿ
الظاىرة ،واٟتكم ٔتا يقتضيو الظاىر.)ٗ(+
 _2أن اإلسالم يثبت بأدنى بينة ،والتكفير ينتفي بأدنى شبهة :ومن األدلة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1فتذ ايكدٜس .501/1
_ زٚا ٙايبدازَٚ ،)25( ٟطًِ (.)22
 _ 3جاَع ايعًٚ ّٛاحلهِ البٔ زجب .236/1
 _ 4فتذ ايباز ٟالبٔ حجس .77/1
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على ذلك حديث أسامة بن زيد ا١تشهور ١تا صبحوا اٟترقات من جهينة وىو ما
جاء يف الصحيحُت عن أسامة بن زيد _رضي اهلل عنهما_ قاؿ :بعثنا رسوؿ اهلل"
ِ
ت أنا ورجل
صبَّ ْحنا القوـ ،فهزمناىم ،و َٟت ْق ُ
صبَّ ْحنا اٟتُُرقات من جهينة ،فَ َ
يف سرية فَ َ
من األنصار رجالً منهم ،فلما غشيناه قاؿ :ال إلو إال اهلل ،فكف عنو األنصاري،
وطعنتو بر٤تي؛ حىت قتلتو ،قاؿ :فلما قدمنا بلغ ذلك النيب" فقاؿ يل= :يا أسامة
أقتلتو بعد ما قاؿ ال إلو إال اهلل؟.+
قاؿ :قلت :يا رسوؿ اهلل إ٪تا كاف متعوذاً.
قاؿ :فقاؿ= :أقتلتو بعد ما قاؿ ال إلو إال اهلل؟ +قاؿ :فما زاؿ يكررىا علي؛
حىت ٘تنيت أٍل مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوـ (ٔ).
فانظر كيف أنكر _ عليو الصالة والسالـ _ على أسامة ÷ قتلو ذلك الرجل
الذي نطق بالشهادة ،مع أنو يظهر من حالو _ كما تبادر إىل ذىن أسامة _ أنو
إ٪تا قاؿ ذلك تعوذاً ،وتقية.
ولكن اإلسالـ _كما مر_ يثبت بالظاىر من الناس ،وبأدٌل بينة من أحوا٢تم.
وكذلك حديث اٞتارية ،وىو ما جاء يف صحيح مسلم من حديث معاوية ابن
اٟتكم السلمي ÷ قاؿ= :كانت يل جاريةٌ ترعى غنماً يل قبل أحد واٞتوانيَّة،
فاطلعت ذات يوـ فإذا الذيب قد ذىب بشاةٍ من غنمها ،وأنا رجل من بٌت آدـ
آسف كما يأسفوف ،لكٍت صككتها َّ
صكةً ،فأتيت رسوؿ اهلل " فعظَّم ذلك علي،
قلت :يا رسوؿ اهلل أفال أعتقها؟ قاؿ= :ائتٍت هبا +فأتيتو هبا ،فقاؿ ٢تا= :أين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1ايبدازَٚ )6873ٚ 4269( ٟطًِ (.)96
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اهلل؟ +قالت :يف السماء ،قاؿ= :من أنا؟ +قالت :أنت رسوؿ اهلل ،قاؿ= :أعتقها
فإهنا م منة.)ٔ( +
وحدَّثها ٔتا
ففي ىذا اٟتديث تَػنَػَّزؿ النيب _ عليو الصالة والسالـ _ مع اٞتاريةَ ،
تعقل ،وسأ٢تا عن أمرين من أعظم أمور الدين ،و٫تا= :أين اهلل +و=من أنا+؛
فأجابت بأف اهلل يف السماء ،وأف ٤تمداً " رسوؿ اهلل.
ومع عظم ىذين األمرين فَػ ُهما من الوضوح والبياف ٔتكاف؛ حيث إهنما أمراف
يدركاف بالفطرة ،وببادئ الرأي ،وأوؿ النظر؛ فال ٭تتاجاف إىل كبَت فهم ،أو إعماؿ
للذىن.
لذا أجابتو اٞتارية على الفور؛ فكاف ذلك عالمةَ إٯتاهنا ،واستحقاقَها للعتق؛
حيث ثبت إٯتاهنا بأدٌل بينة.
وكما أف اإلسالـ يثبت بأدٌل بينة _كما يف ا١تثالُت ا١تاضيُت_ فإف التكفَت
ينتفي بأدٌل شبهة _كما سيأيت أمثلة على ذلك يف ا١تبحث اآليت _موانع
التكفَت_.
 _3مذىب أىل السنة االحتياط في تكفير المعين فال بد فيو من توافر
شروط ،وانتفاء موانع؛ فال يكوف جاىالً ،وال متأوالً ،وال مكرىاً _كما سيأيت بياف
ذلك_.
فإذا أتى ِٔتُ َكفر ،وتوافرت فيو الشروط وانتفت يف حقو ا١توانع ُحكم بردتو؛
فيستتاب ،فإف تاب وإال قتل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1زٚاَ ٙطًِ (.)537
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مث إف اٟتكم بالكفر على الشخص ا١تعُت ليس كألً مباحاً ،وإ٪تا ىو شأف أىل
العلم ،والبصَتة ،واٟتلم ،واٟتكمة.
واستتابتو ،وإقامة اٟتد عليو ليست شأف كل أحد ،وإ٪تا ىي شأف اٟتاكم ا١تسلم.
و٢تذا التزـ أىل السنة االحتياط يف التكفَت بعكس الفرؽ األخرى اليت تتهافت
(ٔ)
عليو.
ومن خالؿ ما مضى يتبُت لنا أنو ال ٬توز التساىل يف تكفَت ا١تسلم؛ ألف يف
ذلك افًتاءَ الكذب على اهلل يف اٟتكم ،وعلى احملكوـ عليو يف الوصف الذي نُبَِز
فيو ،و١تا يف ذلك من رجوع التكفَت على ا١ت َكفر إذا كاف ا١ت َكفَّر سا١تاً منو؛(ٕ) ففي
ُ
ُ
صحيح مسلم عن عبداهلل بن عمر _ رضي اهلل عنهما _ أف النيب" قاؿ= :إذا
َكفَّر الرجل أخاه فقد باء هبا أحد٫تا. +
ويف رواية= :إف كاف كما قاؿ ،وإال رجعت عليو.)ٖ(+
وفيو عن أيب ذر ÷= :ومن دعا رجالً بالكفر ،أو قاؿ :عدو اهلل وليس كذلك
إال حار عليو.)ٗ(+
 _ 4أن التكفير والتعذيب ال يكون إال بعد قيام الحجة؛ فال م اخذة قبل
ب أحداً إال بعد قياـ
اإلنذار؛ فمن ٘تاـ حكمة اهلل _عز وجل_ وعدلو أنو ال يُعذ َ
ث َر ُسوالً] اإلسراء.ٔ٘:
ُت َح َّىت نػَْبػ َع َ
اٟتجة عليو كما قاؿ _تعاىل_َ [ :وَما ُكنَّا ُم َعذبِ َ
وقاؿ الرسوؿ "= :والذي نفسي بيده ال يسمع يب أح ٌد من ىذه األمة يهودي وال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.217_209/1 ١ٜ
 _ 2اْعس ايكٛاعد املجً ٢يًػٝذ ذلُد بٔ عجُٝني ص.148
َ _ 3طًِ (.)111(ٚ )60
َ _ 4طًِ (.)112(ٚ )61
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نصراٍل ،مث ٯتوت ومل ي من بالذي أرسلت بو _ إال كاف من أصحاب النار.)ٔ(+

يقوؿ ابن تيمية ×= :الكتاب والسنة ق ْد دالَّ على أف اهلل ال يعذب أحداً إال
بعد إبالغ الرسالة؛ فمن مل تَػْبػلُ ْغوُ ٚتلةً مل يعذبو رأساً ،ومن بلغتو ٚتلةً دوف بعض
التفصيل مل يعذبو إال على إنكار ما قامت عليو اٟتجة الرسالية.)ٕ(+
ومن خالل ما مضى وغَته يتقرر أف العذاب وا١ت اخذة ال يقع إال بعد النذارة

وقياـ اٟتجة ،وأف أىل الفًتة ومن يف حكمهم ٯتتحنوف يوـ القيامة كما جاءت
بذلك األحاديث ،واهلل أعلم(ٖ).
وجو الكفر على الشخص ا١تعُت إذا ارتكب
ُّ _5
توجو الكف ِر إلى المعين :يت َّ

أمراً مكفراً ،وكاف عا١تاً ٔتخالفتو ،وكاف قاصداً للمعٌت الكفري إذا كاف اللفظ
٭تتمل أكثر من معٌت ،وقامت اٟتجة على فاعلو _كما مر_ ومل يكن ٣تتهداً
٥تط اً ،وال جاىالً ،وال مكرىاً ،وال عاجزاً عن أداء ما أوجبو اهلل.
فإذا وجد شيء من ىذه ا١توانع ،أو انتفى شيء من الشروط انتفى التكفَت؛
(ٗ)
فالتكفَت _كما مر_ ينتفي بأدٌل شبهة.
 _ 6معنى قيام الحجة :فقياـ اٟتجة يف حق ا١تسلم يعٍت إخباره ٔتا أخرب بو

النيب " وأف قيامها يشًتط فيمن كاف قريب عهد باإلسالـ ،أو فيمن نشأ يف بادية
بعيدة ،أو يف بلد قد اندرست فيو تعاليم اإلسالـ ،ىذا إذا كاف األمر الشرعي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1زٚاَ ٙطًِ (.)240
 _ 2دلُٛع ايفتا.494_493/12 ٣ٚ
 _ 3اْعس ْٛاقض اإلميإ ايكٛيٚ ١ٝايعًُ ١ٝص.58
 _ 4اْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري د .عبداجملٝد املػعيب .554/2
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الذي أنكره ا١تعُت ظاىراً ِع ْل ُمو ،ال ٮتفى على أحد غالباً كالصالة مثالً.
أمور الشرع منتشرةٌ مشهورةٌ فيو بُت
وال يشًتط ذلك فيمن نشأ ببلد عل ٍم ،و ُ
عامة الناس وخاصتهم.
أما إذا كاف األمر الشرعي خفياً ،أو كانت أدلتو غَت ظاىرة _ فيشًتط قياـ
اٟتجة فيو على كل حاؿ.
(ٔ)
وقياـ اٟتجة يشمل توضيحها ،وكشف شبهها إف وجدت.

 _7عدم التكفير بكل ذنب :فمن األصوؿ اجملمع عليها عند أىل السنة أهنم
ال يكفروف أحداً بذنب ما مل يستحلَّو.

ويقصدون بالذنب :الذنب الذي ىو دوف الكفر ،والذي ال يَ ْك ُفر صاحبو بو،

كفعل الكبائر اليت ىي دوف الشرؾ.
وفرؽ بُت النفي العاـ،
فأىل السنة ال يُ َكفروف بكل ذنب كما تفعل ا٠توارجٌ ،
ونفي العموـ؛ فالنفي العام قد يفهم منو عدـ تكفَت ا١تعُت مطلقاً مهما عمل من
الذنوب ولو عمل النواقض.

أما نفي العموم فيفهم منو أهنم يكفروف ببعض الذنوب ،وال يكفروف ببعضها؛
ِ
اقض اإلسالـ الكربى ا١تعلومة.
فمن الذنوب اليت يُ َكفَّر ُم ْرتَكبُها :نو ُ
ومن ذلك _أيضاً_ ا٠تالؼ ا١تشهور عند أىل السنة يف التكفَت بًتؾ األركاف،
(ٕ)
وخاصة الصالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .225/2
 _ 2اْعس ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.221/1 ١ٜ
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 _8األمددور التددي يطلددق عليهددا الكفددر :ىنػػاؾ أفعػػاؿ ،وأق ػواؿ ،واعتقػػادات يطلػػق
عليهػػا الكفػػر ،ويُ َك َّفػ ُػر مرتكبهػػا بعػػد اسػػتيفاء الشػػروط ،وانتفػػاء ا١توانػػع ،ومنهػػا :مػػن
جعل بينو وبُت اهلل وسػائ يػدعوىا ،وتػارؾ أركػاف اإلسػالـ بالكليػة ،وراد شػرع اهلل،
ومػ ػػن سػ ػػب أحػ ػػد
ومػ ػ ْػن َسػ ػ َّ
ػب اهلل _تعػ ػػاىل_ أو اسػ ػػتهزأ بػ ػػو أو بآياتػ ػػوَ ،
أو بعضػ ػػوَ ،
األنبيػػاء ،أو اسػػتهزأ بػػو ،أو َك َّفػػره ،ومػػن اسػػتحل اٟتكػػم بغػػَت مػػا أنػػزؿ اهلل ،ومػػن نفػػى
ومػ ْػن تَ َش ػبَّو
صػػفات اهلل ،أو َش ػبَّو اهلل ٓتلقػػو ،أو أثبػػت لغػػَت اهلل مػػا ال يكػػوف إال هللَ ،
بالكفار مطلقاً ،أو واالىم والءً مطلقاً ،أو مل يكفػر الكػافرين ،او شػك يف كفػرىم،
أو سػ َّػوغ اتبػػاع ديػػنهم ،ومػػن اسػػتحل قتػػل ا١تسػػلم ،إىل غػػَت ذلػػك مػػن األمػػور الػػيت
يطوؿ شرحها وتفصيلها(ٔ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .153_37/1
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الفصل اخلامس

مْاىع التكفري

وٖتتو:
_ ٘تهيد
ا١تبحث األوؿ :مانع اٞتهل.
ا١تبحث الثاٍل :مانع ا٠تطأ.
ا١تبحث الثالث :مانع اإلكراه.
ا١تبحث الرابع :مانع التأويل.
ا١تبحث ا٠تامس :مانع التقليد.
ا١تبحث السادس :مانع العجز.
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متَٔد

موانع التكفير :ىي الصوارؼ اليت ٘تنع من اٟتكم على ا١تعُت بالكفر.
والتكفَت _كما مر_ ىو اٟتكم بالكفر.
والتكفَت ينتفي بانتفاء شيء من الشروط ،أو وجود شيء من ا١توانع.
وموانع التكفَت تكاد تنحصر يف ستة موانع ،وىي اٞتهل ،وا٠تطأ ،واإلكراه،
والتأويل ،والتقليد ،والعجز.
(ٔ)
وبعضهم يدخل بعض ىذه ا١توانع يف بعض.
فهذه أوضح ،وأشهر موانع التكفَت ،ويدخل ٖتتها من التفاصيل ما يطوؿ
ذكره ،وفيما يلي من ا١تباحث توضيح موجز ٢تذه ا١توانع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ْٛاقض اإلميإ ايكٛيٚ ١ٝايعًُ ١ٝصْٛٚ ،92_55اقض اإلميإ االعتكاد313_223/1 ١ٜ
َٗٓٚ ،55_1/2ٚج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .270_229/1
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املبحح األّل :ماىع اجلَل

فاٞتهل مانع من إٟتاؽ التكفَت با١تعُت.

ومقصود العلماء بالجهل الذي يعذر صاحبو ْأو ال يعذر :ىو أف يقوؿ ،أو
يفعل ،أو يعتقد خالؼ اٟتق.
واٞتهل ٯتنع من التكفَت؛ ألف اإلٯتاف متعلق بالعلم ،ووجود العلم با١ت ْ َمن بو
ُ
شرط من شروط اإلٯتاف.
واٞتهل ببعض األمور االعتقادية حصل لبعض الصحابة ،ومع ذلك مل يكفرىم
النيب " بل ومل ي ٙتْ ُه ْم.
والعذر بالجهل لو حاالت؛ فهو ٮتتلف باختالؼ األزمنة ،واألمكنة ،من

حيث انتشار العلم ،أو عدـ انتشاره.
واألشخاص ٮتتلفوف من جهة قياـ اٟتجة عليهم وعدـ قيامها؛ فمنهم من
قامت عليو اٟتجة ،ومنهم من مل تقم عليو باعتباره _ مثالً _ حديث عهد
بإسالـ ،أو نشأ ببادية بعيدة.
وكذلك اٞتهل ٮتتلف إف كاف جهالً ٔتا ىو معلوـ من الدين بضرورة ،أو ما
دوف ذلك ،وىل يفرؽ بُت أصوؿ وفروع؟
ولعل من أظهر األدلة يف اعتبار اٞتهل عذراً ،ما ثبت يف الصحيحُت عن أيب
ىريرة ÷ قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل "= :قاؿ رجل مل يعمل خَتاً ق ألىلو _ ويف رواية:
أسرؼ رجل على نفسو فلما حضره ا١توت أوصى بنيو _ إذا مات فحرقوه ،مث
اذروا نصفو يف الرب ،ونصفو يف البحر؛ فو اهلل ل ن قدر اهلل عليو ليعذبنو عذاباً ال
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يعذبو أحداً من العا١تُت؛ فلما مات فعلوا ما أمرىم ،فأمر اهلل البحر فجمع ما فيو،
وأمر الرب فجمع ما فيو ،مث قاؿ لو :مل فعلت ىذا؟ قاؿ :من خشيتك يا رب،
وأنت أعلم؛ فغفر لو. )ٔ(+
يقوؿ ابن قتيبة × عن ىذا اٟتديث= :وىذا رجل م من باهلل ،مقر بو ،خائف
لو ،إال أنو جهل صفة من صفاتو ،فظن أنو إذا أُحرؽ وذُري يف الريح أنو يفوت
اهلل _تعاىل_ فغفر اهلل _تعاىل_ لو ٔتعرفتو ما بِنِيَّتو ،ؤتخافتو من عذابو جهلَو هبذه
الصفة من صفاتو.)ٕ(+
ويقوؿ ابن تيمية ×= :وكنت دائماً أذكر ىذا اٟتديث ..فهذا رجل شك يف
ري ،بل اعتقد أنو ال يعاد.
قدرة اهلل ،ويف إعادتو إذا ذُ َ
وىذا كفر باتفاؽ ا١تسلمُت ،لكن كاف جاىالً ال يعلم ذلك ،وكاف م مناً ٮتاؼ
اهلل أف يعاقبو؛ فغفر لو بذلك.)ٖ(+
ويفصل ابن تيمية ذلك بقولو= :فهذا الرجل كاف قد وقع لو الشك واٞتهل يف
قدرة اهلل _تعاىل_ على إعادة ابن آدـ بعدما أحرؽ ،وذُ ِري ،وعلى أنو يعيد ا١تيت
و٭تشره إذا فعل بو ذلك ،وىذاف أصالف عظيماف:

أحدىما :متعلق باهلل _تعالى_ :وىو اإلٯتاف بأنو على كل شيء قدير.
والثاني :متعلق باليوم اآلخر :وىو اإلٯتاف بأف اهلل يعيد ىذا ا١تيت ،و٬تزيو على

أعمالو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1ايبدازَٚ ،)7506( ٟطًِ (.)2756
 _ 2تأ ٌٜٚرلتًف احلدٜح ص. 136
 _ 3دلُٛع ايفتاٚ ،231/3 ٣ٚاْعس دلُٛع ايفتاٚ ،410_409/11 ،501/28 ٣ٚاْعس ايفِصٌَ البٔ
حصّ .296/3
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ومع ىذا فلما كاف م مناً باهلل يف اٞتملة ،وم مناً باليوـ اآلخر يف اٞتملة ،وىو
أف اهلل يثيب ويعاقب بعد ا١توت ،وقد عمل عمالً صاٟتاً وىو خوفو من اهلل أف
يعاقبو على ذنوبو _ غفر اهلل لو ٔتا كاف منو من اإلٯتاف باهلل ،واليوـ اآلخر ،والعمل
الصاحل.)ٔ(+
ويضيف ابن تيمية يف بياف ىذا اٟتديث قائالً= :فإف ىذا الرجل جهل قدرة اهلل
على إعادتو ،ورجا أف ال يعيده ّتهل ما أخرب بو من اإلعادة.
ومع ىذا ١تا كاف م مناً باهلل ،وأمره وهنيو ،ووعده ووعيده ،خائفاً من عذابو،
وكاف جهلو بذلك جهالً مل تقم عليو اٟتجة اليت توجب كفر مثلو _ غفر اهلل لو.
ومثل ىذا كثَت يف ا١تسلمُت ،والنيب " كاف ٮترب بأخبار األولُت؛ ليكوف ذلك
عربة ٢تذه األمة.)ٕ(+
وباٞتملة فمسألة العذر باٞتهل من ا١تسائل اليت يكثر فيها الكالـ ،وتتداخل
جزئياهتا؛ فال ينبغي تضخيم ىذه القضية ،وتضليل ا١تخالف فيها ،إذا كاف يسَت
وفق الدليل الشرعي.
(ٖ)
وا١تقاـ ىنا ال يسمح بالتفصيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1دلُٛع ايفتا ،491/12 ٣ٚاْعس ايطبع ١ٝٓٝالبٔ ت ١ُٝٝص.342
 _ 2ايصفدٚ ،233/1 ١ٜاْعس َدازج ايطايهني ٚ ،339_338/1إٜجاز احلل عً ٢اخلًل البٔ ايٛشٜس
صٚ ،436دلُٛعَ ١ؤيفات ايػٝذ ذلُد بٔ عبدايٖٛاب ٚ ،11/3دلُٛع فتاٚ ٣ٚزضا ٌ٥ايػٝذ ذلُد بٔ
عجُٝني .605/3
 َٔ _ 3أحطٔ َٔ تهًِ يف ٖر ٙاملطأي ١د .عبدايعصٜص ايعبدايًطٝف يف نتاب٘ ْٛاقض اإلميإ ايكٛيٚ ١ٝايعًُ١ٝ
صٚ ،70_59د .ذلُد ايٖٝٛيب يف نتاب٘ ْٛاقض اإلميإ االعتكادٚ ،301_235/1 ١ٜاْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف
َطأي ١ايتهفري .261_251/1
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املبحح الجاىٕ :ماىع اخلطأ

وىو كل ما يصدر عن ا١تكلف من قوؿ ،أو فعل ٍ
خاؿ عن إرادتو ،وغَت مقًتف
(ٔ)
بقصد منو.
فوقوع ا٠تطأ من ا١تسلم مانع من تكفَته إذا وقع يف ُم َكفر.
وخالصة القوؿ يف ىذا ا١تانع أف النصوص من الكتاب والسنة قد تواترت يف
إعذار ا١تخطئ ،و َّ
حكم اٞتاىل ،أو ا١تتأوؿ؛ فال يُ َّ
كفر إال بعد قياـ اٟتجة
أف ُح ْك َموُ ُ
أجر باجتهاده ولو أخطأ.
عليو ،وأنو إف كاف ٣تتهداً فيما يَ ُسوغُ فيو
ُ
االجتهاد فلو ٌ
أما إف مل يكن ٣تتهداً ،وأخطأ فيأمث؛ لتفريطو.
يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ×= :وأما التكفَت فالصواب أف من اجتهد من
أمة ٤تمد " وقصد اٟتق فأخطأ _ مل يُ َكفَّر ،بل يػُ ْغ َف ُر لو خط ه.
ومن تبُت لو ما جاء بو الرسوؿ ،فشاؽ الرسوؿ من بعد ما تبُت لو اٟتق ،واتبع
غَت سبيل ا١ت منُت _ فهو كافر.
صر يف طلب اٟتق ،وتكلم بال علم _ فهو ٍ
مذنب،
عاص
ومن اتبع ىواه ،وقَ َّ
ٌ
قد يكوف لو حسنات تَػ ْرجح على سي اتو.)ٕ(+
وقاؿ ×= :ىذا مع أٍل دائماً ومن جالسٍت يعلم ذلك مٍت أٍل من أعظم الناس
ُت إىل تكفَت ،وتفسيق ،ومعصية ،إال إذا علم أنو قد قامت
هنياً عن أف ينسب ُم َع ٌ
عليو اٟتجة الرسالية اليت من خالفها كاف كافراً مرة ،وفاسقاً مرة ،وعاصياً أخرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس عٛازض األًٖ ١ٝعٓد األصٛي ١ٝد .حطني اجلبٛز.396_395 ٟ
 _ 2دلُٛع ايفتا.180/12 ٣ٚ
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وإٍل أقرر أف اهلل قد غفر ٢تذه األمة خطأىا ،وذلك يعم ا٠تطأ يف ا١تسائل
ا٠تربية القولية ،وا١تسائل العملية.
وما زاؿ السلف يتنازعوف يف كثَت من ىذه ا١تسائل ،ومل يشهد أح ٌد منهم على
أحد ال بكفر ،وال بفسق ،وال ٔتعصية.)ٔ(+
وقاؿ ×= :وليس ألحد أف يُ َكفر أحداً من ا١تسلمُت ،وإف أخطأ وغل  ،حىت
تقاـ عليو اٟتُجة ،وتبُت لو ا١ت َح َّجة.
َ
ومن ثبت إسالمو بيقُت مل يَػ ُزْؿ ذلك عنو بالشك ،بل ال يزوؿ إال بعد إقامة
اٟتجة ،وإزالة الشبهة.)ٕ(+
ومن األدلة ا١تشهورة يف ىذا الشأف قولو _تعاىل_[ :ربػَّنَا ال تػُ ِ
اخ ْذنَا إِ ْف نَ ِسينَا أ َْو
َ
َ
َّ ِ
ِ
ين ِم ْن قَػْبلِنَا] البقرة.ٕٛٙ:
أْ
َخطَأْنَا َربػَّنَا َوال َْٖتم ْل َعلَْيػنَا إِ ْ
صراً َك َما َٛتَْلتَوُ َعلَى الذ َ
وثبت يف صحيح مسلم أف اهلل _سبحانو_ استجاب ىذا الدعاء ،فقاؿ= :قد
فعلت.)ٖ(+

ومن الخطأ الوارد المانع من إلحاق التكفير بالمعين أف يستغلق على
اإلنساف فِ ْك ُره؛ فال يدري ما يقوؿ لشدة فرح ،أو حزف ،أو خوؼ ،أو ٨تو ذلك.
ودليلو ما ثبت يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك ÷ قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل":
=هلل أشد فرحاً بتوبة عبده حُت يتوب إليو من أحدكم كاف على راحلتو بأرض
فالة ،فانفلتت منو ،وعليها طعامو ،وشرابو ،فأيس منها ،فأتى شجرة ،فاضطجع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1دلُٛع ايفتا.229/3 ٣ٚ
 _ 2دلُٛع ايفتا.466/12 ٣ٚ
َ _ 3طًِ (.)126
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يف ظلها ،قد أيس من راحلتو؛ فبينا ىو كذلك إذا ىو هبا قائمة عنده ،فأخذ
ٓتطامها ،مث قاؿ من شدة الفرح :اللهم أنت عبدي ،وأنا ربك ،أخطأ من شدة
الفرح.)ٔ(+
دائما أذكر اٟتديث الذي يف
يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ×= :وكنت ً
الصحيحُت يف الرجل الذي قاؿ= :إذا أنا مت فأحرقوٍل ،مث اسحقوٍل ،مث ذروٍل
أحدا من العا١تُت.
يف اليم ،فواهلل ل ن قدر اهلل علي ليعذبٍت عذابًا ما عذبو ً
ففعلوا بو ذلك ،فقاؿ اهلل لو :ما ٛتلك على ما فعلت؟ قاؿ :خشيتك ،فغفر
لو.)ٕ(+
ري ،بل اعتقد أنو ال يعاد ،وىذا
فهذا رجل شك يف قدرة اهلل ،ويف إعادتو إذا ذُ َ
كفر باتفاؽ ا١تسلمُت ،لكن كاف جاىالً ال يعلم ذلك ،وكاف م مناً ٮتاؼ اهلل أف
يعاقبو ،فغفر لو بذلك ،وا١تتأوؿ من أىل االجتهاد اٟتريص على متابعة الرسوؿ "
أوىل با١تغفرة من مثل ىذا+اىػ(ٖ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ _ 1طًِ (.)2747
 _ 2ايبداز.)2756(ٚ )7506( ٟ
 _ 3دلُٛع ايفتاٚ ،229/3 ٣ٚاْعس تفصٖ ٌٝر ٙاملطأي ١يف ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.313_302/1 ١ٜ
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املبحح الجالح :ماىع اإلكساِ

وىو أحد موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت.
(ٔ)
واإلكراه يف األصل إلزاـ شخص بأمر ىو كارهٌ لو.

ا١تأمور بو إىل ضرب،
وفي االصطالح :ىو كل ما أدى بشخص لو مل يفعل
َ
أو حبس ،أو ِ
ماؿ ،أو قط ِع ٍ
أخذ ٍ
رزؽ يستحقو ،أو ٨تو ذلك.

فإذا أكره شخص _على ىذا النحو_ على فعل ما يوجب الكفر ،ففعلو
(ٕ)
لداعي اإلكراه ال اطم ناناً بو _ فإف ذلك مانع من موانع التكفَت.
ويشًتط يف اإلكراه أربعة شروط:
األول :أف يكوف اآلمر قادراً على إيقاع ما ىدد بو ،وا١تأمور عاجز عن الدفع

عن نفسو.

الثاني :أف يغلب على ظن ا١تكَْره وقوع ما ُىدد بو إذا امتنع.
ُ
الثالث :أف يكوف ما ىدد بو فورياً ،أو قريباً.
(ٖ)
اختيار ،أو رضاً هبذا الفعل.
الرابع :أال يظهر من ا١تُكَْرهِ ٌ
والدليل على أف اإلكراه مانع من موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت قولو _تعاىل_:
[من َك َفر بِاللَّ ِو ِمن بػع ِد إِٯتَانِِو إِالَّ من أُ ْك ِره وقَػ ْلبو مطْمِن بِا ِإلٯتَ ِ
اف َولَ ِك ْن َم ْن َشَر َح
ْ َْ
َ ْ َ َ ُُ ُ َ
َْ َ
ِ
بِالْ ُك ْف ِر ص ْدراً فَػعلَي ِهم َغض ِ ِ
يم] النحل.ٔٓٙ:
ب م ْن اللَّو َوَ٢تُ ْم َع َذ ٌ
َ َْ ْ َ ٌ
اب َعظ ٌ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس يطإ ايعسب ٚ ،535/13فتذ ايباز ٟالبٔ حجس .311/12
 _ 2اْعس دلُٛع ١ايفتا ٣ٚاملصس ١ٜالبٔ تٚ ،56/1 ١ُٝٝايكٛاعد املجً ٢ص.150
 _ 3اْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .270/1

الفصل اخلامظ :مْاىع التكفري

81

قاؿ ابن تيمية ×= :فأباح _سبحانو_ عند اإلكراه أف ينطق الرجل بالكفر
بلسانو إذا كاف قلبو مطم ناً باإلٯتافٓ ،تالؼ من شرح بالكفر صدراً.
وأباح للم منُت أف يتقوا من الكافرين تقا ًة مع هنيهم عن مواالهتم.
وعن ابن عباس قاؿ= :إف الت َِّقيَّةَ باللساف.+
و٢تذا مل يكن عندنا نزاع يف أف األقواؿ ال يثبت حكمها يف حق ا١تكَْره بغَت
ُ
حق؛ فال ي ِ
صح ُك ْف ُر ا١تكره بغَت حق ،وال إٯتاف ا١تكره بغَت حق.)ٔ(+
َ
وىناؾ مسألة يف اإلكراه ،وىي ىل يشمل اإلكراه األفعاؿ كما يشمل األقواؿ؟
واٞتواب :أف ىذه ا١تسألة ٥تتلف فيها على قولُت _ كما يقوؿ ابن تيمية _
واٞتمهور على أنو شامل لألفعاؿ كما أنو شامل لألقواؿ...
(ٕ)
وىذا ىو الذي ماؿ إليو ×.
فهذه خالصة موجزة ١تسألة اإلكراه ،وكونو مانعاً من موانع التكفَت.
(ٖ)
وىناؾ تفصيالت أخرى يف ىذه ا١تسألة يطوؿ ذكرىا ،وا١تقاـ ال ٭تتملها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1االضتكاَ ١البٔ ت.320_319/2 ١ُٝٝ
 _ 2اْعس دلُٛع ١ايفتا ٣ٚاملصسٚ ،56/1 ١ٜاْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .269/1
 _ 3اْعس ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.19_5/2 ١ٜ
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املبحح السابع :ماىع التأّٓل

فالعذر بالتأويل أحد موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت.
والعذر بالتأويل متفق عليو عند األئمة كالعذر باٞتهل وا٠تطأ.
(ٔ)
وإ٪تا وقع ا٠تالؼ يف حدود التأويل الذي يعذر صاحبو ،والذي ال يعذر.
يقوؿ ابن حزـ × = :ومن بلغو األمر عن رسوؿ اهلل "من طريق ثابتة وىو
رد ما بلغو بنص آخر ،فما مل تقم عليو اٟتجة يف
فتأوَؿ يف خالفو إياه ،أو َّ
ُم ْسلِ ٌمَّ ،
خط و يف ترؾ ما ترؾ ،ويف األخذ ٔتا أخذ _ فهو مأجور معذور؛ لقصده إىل
اٟتق ،وجهلو بو ،وإف قامت عليو اٟتجة يف ذلك ،فعاند فال تأويل بعد قياـ
اٟتجة.)ٕ(+
وقرر ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية × يف مواضع ،واستدؿ بقصة الرجل من بٍت
إسرائيل ،وقدامة بن مظعوف وغَتىا ،قاؿ ×= :والتكفَت ىو من الوعيد؛ فإنو وإف
كاف القوؿ تكذيباً ١تا قالو الرسوؿ " فقد يكوف الرجل حديث عهد بإسالـ ،أو
نشأ ببادية بعيدة ،ومثل ىذا ال يكفر ّتحد ما ٬تحده حىت تقوـ عليو اٟتجة ،وقد
يكوف الرجل مل يسمع تلك النصوص ،أو ٝتعها ومل تثبت عنده ،أو عارضها عنده
معارض آخر أوجب تأويلها ،وإف كاف ٥تط اً(ٖ).
وقاؿ _أيضاً_= :إف القوؿ قد يكوف كفراً كمقاالت اٞتهمية الذين قالوا :إف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.23/2 ١ٜ
 _ 2ايدز ٠فُٝا جيب اعتكاد ٙالبٔ حصّ ص.414
 _ 3دلُٛع ايفتا.231/3 ٣ٚ
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اهلل ال يتكلم ،وال يػَُرى يف اآلخرة.
ولكن قد ٮتفى على بعض الناس أنو كفر؛ فيطلق القوؿ بتكفَت القائل ،كما
قاؿ السلف :من قاؿ :القرآف ٥تلوؽ فهو كافر ،ومن قاؿ :إف اهلل ال يرى يف
اآلخرة فهو كافر ،وال يكفر الشخص ا١تعُت حىت تقوـ عليو اٟتجة _كما تقدـ_
كمن جحد وجوب الصالة ،والزكاة ،واستحل ا٠تمر والزنا وتأوؿ؛ فإف ظهور تلك
األحكاـ بُت ا١تسلمُت أعظم من ظهور ىذه ،فإف كاف ا١تتأوؿ ا١تخطئ يف تلك ال
٭تكم بكفره إال بعد البياف لو واستتابتو _ كما فعل الصحابة يف الطائفة الذين
استحلوا ا٠تمر(ٔ)_ ففي غَت ذلك أوىل وأحرى ….)ٕ(+
ويقوؿ= :وكذلك التكفَت حق اهلل ،فال يكفر إال من كفره اهلل ورسولو.
وأيضاً فإف تكفَت الشخص ا١تعُت ،وجواز قتلو موقوؼ على أف تبلغو اٟتجة
النبوية اليت يكفر من خالفها ،وإال فليس كل َم ْن جهل شي اً من الدين يكفر،
و٢تذا ١تا استحل طائفة من الصحابة والتابعُت كقدامة بن مظعوف وأصحابو شرب
ا٠تمر ،وظنوا أهنا تباح ١تن عمل صاٟتاً على ما فهموه من آية ا١تائدة (ٖ) واتفق
علماء الصحابة كعمر وعلي وغَت٫تا على أهنم يستتابوف ،فإف أصروا على
االستحالؿ كفروا ،وإف أقروا بو جلدوا ،فلم يكفروىم باالستحالؿ ابتداءاً؛ ألجل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1نكداَ ١بٔ َععٚ ٕٛأصخاب٘ _زض ٞاهلل عِٓٗ_ ز ٣ٚذيو عبد ايسشام يف املصٓف ،242 ،240/9
ٚابٔ أب ٞغٝبٚ ،546 /9 ١ايبٗٝك ٞيف ضٓٓ٘ ٚ ،16/8أخسجٗا أب ٛايػٝذ ٚابٔ َسدٚ ٜ٘ٚاحلانِ ٚابٔ املٓرز
نُا يف ايدز املٓجٛز ٚ ،174 ،161/3ابٔ ايطهٔ نُا يف اإلصابٚ ،229 ،228/3 ١اجلٛشجاْ ٞنُا يف
َٓٗاج ايطٓٚ ،84/6 ١يف بعض ايسٚاٜات ذنس قداَٚ ، ١بعطٗا مل ٜرنس.
 _ 2دلُٛع ايفتا. 619/7 ٣ٚ
ٚ _ 3اآل ٖٞ ١ٜقٛي٘ _تعاىل_ :ريَِٝظَ عًََ ٢ايَّرِ َٜٔآ َُٓٛا ََ ٚعًُُِٛا ايصَّايِخَاتِ جَُٓاحٌ فَُِٝا طَ ِعُُٛا...اآل١ٜد
املا٥د. 93 :٠
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الشبهة اليت عرضت ٢تم حىت يتبُت ٢تم اٟتق.)ٔ(+
وكذلك اٟتُ ْك ُم على كل َم ْن استحل ٤ترماً من احملرمات الظاىرة ا١تتواترة إذا مل
شبهات ِم ْن ِجْنس ما عرض ٢ت الء؛ فالتكفَت يكوف
ت لو
ٌ
ضْ
وعَر َ
تقم عليو اٟتجةَ ،
بعد إقامة اٟتجة وإزالة الشبهة.

يقوؿ اإلماـ ابن القيم × بعدما بَػ َُّت ُك ْفَر َم ْن َجحد فريضة ِم ْن فرائض اإلسالـ ،أو
ٖترَلَ ُ٤تََّرٍـ من ٤ترماتو= :وأما من جحد ذلك جهالً ،أو تأويالً يعذر فيو صاحبو_ فال
يكفر صاحبو بو ،كحديث الذي جحد قدرة اهلل عليو ،أمر أىلو أف ٭ترقوه ،ويذروه يف
الريح ،ومع ىذا فقد غفر اهلل لو ،ورٛتو ٞتهلو؛ إذ كاف ذلك الذي فعلو مبلغ علمو ،ومل
٬تحد قدرة اهلل على إعادتو عناداً أو تكذيباً.)ٕ(+

وقاؿ ابن الوزير ×= :إف ا١تتأولُت غَت كفار؛ ألف صدورىم مل تنشرح بالكفر
قطعاً ،أو ظناً ،أو ٕتويزاً ،أو احتماالً.)ٖ(+
واستدؿ بقوؿ أمَت ا١ت منُت علي بن أيب طالب ÷عن ا٠توارج= :من الكفر
فروا.+
فقاؿ ابن الوزير= :فكذلك ٚتيع أىل التأويل من أىل ا١تلة ،وإف وقعوا يف
(ٗ)
أفحش البدع ،واٞتهل؛ فقد علم منهم أف حا٢تم يف ذلك ىي حاؿ ا٠توارج.+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1ايسد عً ٢ايبهس. 258 ٟ
َ _ 2دازج ايطايهني . 367/1
 _ 3إٜجاز احلل ص.437
 _ 4إٜجاز احلل صٚ ،437اْعس ْٛاقض اإلميإ االعػتكاد ،30_23/2 ١ٜفف ٘ٝتفص ٌٝهلر ٙاملطأي.١
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فالتقليد أحد موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت.

والتقليد في االصطالح :ىو قبوؿ قوؿ القائل ،دوف ِع ْل ِم َمأْ َخ ِذه ،أو اتباع
(ٔ)
قوؿ من ليس ْتجة.
ِ
ِ
التقليد ،وكونِو أح َد موان ِع التكفي ِر _ أنو ٬توز التقليد يف
مسألة
وخالصةُ

العقائد للعامي الذي ال يستطيع النظر واالستدالؿ ،كجواز ذلك يف األحكاـ.
أما َم ْن يستطيع االستدالؿ فال ٬توز لو التقليد يف العقائد واألحكاـ ،لكن ال
يشًتط النظر ،واالستدالؿ؛ لصحة اإلٯتاف.
ذار األئمة ١تن وقع يف الكفر تقليداً إف كاف جاىالً
وبناءاً على ذلك يتبُت لنا إع ُ
ال بصَتة لو ،وال فقو.

أما من كاف قادراً على فهم اٟتجة ،وفَػَّرط يف طلبها فإنو يأمث ،ولكنو ال يُ َكفَّر
إال بعد قياـ اٟتجة _ واهلل أعلم(ٕ).
يقوؿ ابن القيم × مبيناً ومفصالً أقساـ أىل البدع= :وأما أىل البدع ا١توافقوف
أىل اإلسالـ ،ولكنهم ٥تالفوف يف بعض األصوؿ كالرافضة ،والقدرية ،واٞتهمية،
وغالة ا١ترج ة ،و٨توىم _ فه الء أقساـ:
أحدىا :اٞتاىل ا١ت َقلد الذي ال بصَتةَ لو ،فهذا ال يُ َك َّفر ،وال يػُ َف َّسق ،وال تُػَرد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ
 _ 1اْعس األحهاّ البٔ حصّ ٚ ،836/2إزغاد ايفخ ٍٛيًػٛناْ ٞصْٛٚ ،265اقض اإلميإ
االعتكاد.39/2 ١ٜ
 _ 2اْعس ْٛاقض اإلميإ االعتكاد.51ٚ 48/2 ١ٜ
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شهادتو إذا مل يكن قادراً على تعلم ا٢تدى.
وحكموُ ُح ْك ُم ا١تستضعفُت من الرجاؿ والنساء والولداف الذين ال يستطيعوف
ُ
حيلة وال يهتدوف سبيالً؛ فأول ك عسى اهلل أف يعفو عنهم وكاف اهلل غفوراً رحيماً.

لكن يًتؾ
القسم الثاني :ا١تتمكن من الس اؿ ،وطلب ا٢تداية ومعرفة اٟتق ،و ْ
ط مستحق
ذلك؛ اشتغاالً بدنياه ،ورئاستو ،ولذتو ،ومعاشو وغَت ذلك؛ فهذا ُم َفر ٌ
للوعيد ،آمث بًتؾ ما وجب عليو من تقوى اهلل ْتسب استطاعتو؛ فهذا حكمو
حكم أمثالو من تاركي بعض الواجبات؛ فإف غلب ما فيو من البدعة وا٢توى على
ما فيو من السنة وا٢تدى ردت شهادتو ،وإف غلب ما فيو من السنة وا٢تدى قُبِلَت
شهادتو.

القسم الثالث :أف يسأؿ ،ويطلب ،ويتبُت لو ا٢تدى ،ويًتكو تقليداً أو تعصباً،
أو بغضاً ومعاداة ألصحابو _ فهذا أقل درجاتو أف يكوف فاسقاً ،وتكفَته ٤تل
اجتهاد وتفصيل ….)ٔ(+

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1ايطسم احلهُ ١ٝيف ايطٝاض ١ايػسع ١ٝالبٔ ايك ِٝص.175_174
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ويعده بعض العلماء مانعاً من موانع إٟتاؽ التكفَت با١تعُت ،وبعضهم يلحقو
بغَته من ا١توانع اليت مرت.
والذين جعلوا العجز مانعاً من موانع التكفَت انطلقوا من مثل قولو _تعاىل_:
ف اللَّوُ نَػ ْفساً إِالَّ َما
ف اللَّوُ نَػ ْفساً إِالَّ ُو ْس َع َها] البقرة ،ٕٛٙ:وقولو[ :ال يُ َكل ُ
[ال يُ َكل ُ
اىا] الطالؽ.ٚ:
آتَ َ
ومن ى الء شيخ اإلسالـ ابن تيمية × حيث َع َّد العجز عن أداء ما شرع اهلل
_عز وجل_ من ا١توانع اليت ٘تنع التكفَت؛ فمن عجز عن ذلك ،واتقى اهلل ما
استطاع فإنو معذور غَت م اخذ على ما تركو(ٔ).
وذلك كأف تبلغ دعوة النيب " لبعض الكفار ،وىم يف دار كفر ،فعلموا أنو
رسوؿ اهلل فآمنوا بو ،وآمنوا ٔتا أنزؿ عليو ،واتقوا اهلل ما استطاعوا ،ومل يتمكنوا من
ا٢تجرة إىل دار اإلسالـ ،وال االلتزاـ ّتميع شرائع اإلسالـ؛ لكوهنم ٦تنوعُت من
ا٢تجرة ،و٦تنوعُت من إظهار دين اهلل ،وليس عندىم َم ْن يػُ َعلمهم ٚتيع شرائع
(ٕ)
اإلسالـ _ فه الء م منوف من أىل اٞتنة.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية مبيناً ىذا ا١تانع = :فمن ترؾ بعض اإلٯتاف
الواجب؛ لعجزه عنو ،إما لعدـ ٘تكنو من العلم ،مثل أال تبلغو الرسالة ،أو لعدـ
ِ
مأمورا ٔتا يعجز عنو ،ومل يكن ذلك من اإلٯتاف والدين
َ٘تكنو من العمل مل يكن ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .265_262/2
 _ 2اْعس دلُٛع ايفتا.217/19 ٣ٚ
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الواجب يف حقو ،وإف كاف من الدين واإلٯتاف الواجب يف األصلٔ ،تنزلة صالة
ا١تريض ،وا٠تائف ،وا١تستحاضة ،وسائر أىل األعذار ،الذين يعجزوف عن إ٘تاـ
الصالة؛ فإف صالهتم صحيحة ْتسب ما قدروا عليو ،وبو أمروا إذ ذاؾ ،وإف
كانت صالة القادر على اإل٘تاـ أكمل وأفضل ،كما قاؿ النيب "= :ا١ت من القوى
خَت وأحب إىل اهلل من ا١ت من الضعيف ،ويف كل خَت.)ٕ()ٔ(+
واستدل شيخ اإلسالم ابن تيمية على ذلأ بما يأتي:

ِ
قومو يف الدخوؿ يف
الدليل األول :أف النجاشي كاف ملك النصارى ،فلم يُط ْعوُ ُ
يدخل معو سوى نف ٍر يَس ٍَت منهم ،فلما مات ،صلى عليو النيب"
اإلسالـ ،ومل
ْ
با١تدينة ،خرج با١تسلمُت إىل ا١تصلى ،فصفهم صفوفاً ،وصلى عليو ،وأخربىم ٔتوتو
(ٖ)
يوـ مات ،فقاؿ= :قد تويف اليوـ رجل صاحل من اٟتبش؛ فَػ َهل َم؛ فصلوا عليو.+
وكثَتٌ من شرائع اإلسالـ مل يكن دخل فيها؛ لعجزه عن ذلك ،فلم يهاجر ،ومل
٬تاىد ،بل قد روي أنو مل يصل الصلوات ا٠تمس ،وال يصوـ شهر رمضاف ،وال
ي دي الزكاة الشرعية؛ ألف ذلك كاف يظهر عند قومو؛ فينكرونو ،وال ٯتكنو
٥تالََفػتُهم.
ِ
٭تكم بينهم ْتكم القرآف؛ ألف قومو ال يُِقرونو
ويُعلم قطعاً أنو مل ْ
يكن ٯتُْكنُوُ أف َ
على ذلك ،و٢تذا جعل اهلل ى الء من أىل الكتاب الذين آمنوا بالنيب" قاؿ اهلل
_تعاىل_[ :وإِ َّف ِمن أ َْى ِل الْ ِكتَ ِ
اب لَ َم ْن يػُ ْ ِم ُن بِاللَّ ِو َوَما أُنْ ِزَؿ إِلَْي ُك ْم َوَما أُنْ ِزَؿ إِلَْي ِه ْم
َ ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1احلدٜح زٚاَ ٙطًِ(.)2664
 _ 2دلُٛع ايفتا.479_478/12 ٣ٚ
 _ 3زٚا ٙايبدازَٚ ،)1320( ٟطًِ (.)952
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ِ
اشعُِت لِلَّ ِو ال ي ْشتَػرو َف بِآي ِ
ِ ِ
ِ
ات اللَّ ِو َٙتَناً قَليالً أ ُْولَِ َ
َخ َ
ك َ٢تُ ْم أ ْ
َج ُرُى ْم عْن َد َرهب ْم إِ َّف اللَّوَ
َ ُ َ
اٟتِس ِ
اب]آؿ عمراف.ٜٜٔ:
َس ِر ُ
يع ْ َ
وىذه اآلية قد قاؿ طائفة من السلف :إهنا نزلت يف النجاشي ،ومنهم من قاؿ:
(ٔ)
فيو ،ويف أصحابو.
ِ َّ ِ
اى ْم الْ َمالئِ َكةُ ظَالِ ِمي أَن ُف ِس ِه ْم
ين تَػ َوفَّ ُ
الدليل الثاني :قولو _تعاىل_[ :إ َّف الذ َ
قَالُوا فِيم ُكنتم قَالُوا ُكنَّا مست ْ ِ
ُت ِيف األ َْر ِ
ض اللَّ ِو َو ِاس َعةً
ُ َْ
ض َعف َ
ض قَالُوا أَ َملْ تَ ُك ْن أ َْر ُ
َ ُْ
صَتاً ( )ٜٚإِالَّ الْمست ْ ِ
ِ ِ
تمِ
ُت ِم ْن
ُ َْ
فَػتُػ َهاج ُروا ف َيها فَأ ُْولَِ َ
ض َعف َ
َّم َو َساءَ ْ َ
ك َمأْ َو ُاى ْم َج َهن ُ
ِ
ك
الر َج ِاؿ َوالن َساء َوالْ ِولْ َد ِاف ال يَ ْستَ ِطيعُو َف ِحيلَةً َوال يػَ ْهتَ ُدو َف َسبِيالً ( )ٜٛفَأ ُْولَِ َ
َع َسى اللَّوُ أَ ْف يَػ ْع ُف َو َعْنػ ُه ْم َوَكا َف اللَّوُ َع ُف ّواً َغ ُفوراً (])ٜٜالنساء.
ذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية أف ىذه اآليات يف ٚتاعة من ا١ت منُت كانوا
(ٕ)
يَ ْستَ ْخ ُفوف بإٯتاهنم ٔتكة ،وىم عاجزوف عن ا٢تجرة؛ فعذرىم اهلل _تعاىل_.
الدليل الثالث :قولو _تعاىل_[ :وما لَ ُكم ال تُػ َقاتِلُو َف ِيف سبِ ِيل اللَّ ِو والْمست ِ
ُت
َ ُ َْ ْ
ض َعف َ
َ
ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ِر ْجنَا ِم ْن َىذه الْ َق ْريَِة الظَّامل أ َْىلُ َها
ين يَػ ُقولُو َف َربػَّنَا أ ْ
م ْن الر َجاؿ َوالن َساء َوالْ ِولْ َداف الذ َ
واجعل لَنا ِمن لَدنْ ِ
ك نَ ِ
صَتاً] النساء.ٚ٘:
اج َعل لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َ َْ َ ْ ُ َ
ك َوليّاً َو ْ
ِ
الداللة من ىذه اآلية= :فأول ك كانوا
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية مبيناً َو ْجوَ
عاجزين عن إقامة دينهم؛ فقد سق ما عجزوا عنو ،فإذا كاف ىذا فيمن كاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

_ 1اْعس دلُٛع ايفتاٚ ،219_217/19 ٣ٚاألَ ٍٚس ٟٚعٔ جابس بٔ عبداهلل ٚأْظٚ ،ابٔ جسٜج،
ٚاآلخس َس ٟٚعٔ قتاد ،٠اْعس تفطري ايطربٚ ،219_218/4 ٟايدز املٓجٛز َٗٓٚ ،113/2ج ابٔ ت ١ُٝٝيف
َطأي ١ايتهفري .264_263/1
 _ 2اْعس دلُٛع ايفتاٚ ،220/19 ٣ٚاْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .264/1
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مشركاً وآمن ،فما الظن ٔتن كاف من أىل الكتاب وآمن؟.+

(ٔ)

الدليل الرابع :ما أخرب بو عن حاؿ م من آؿ فرعوف مع قوـ فرعوف ،وعن

حاؿ امرأة فرعوف ،وكما كاف يوسف _ عليو السالـ _ مع أىل مصر؛ فإهنم
ِ
كل ما يعرفو من دين اإلسالـ؛ ألنو دعاىم
يفعل معهم َّ
كانوا كفاراً ،ومل ٯتُْكْنوُ أف َ
(ٕ)
إىل التوحيد واإلٯتاف فلم ٬تيبوه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1دلُٛع ايفتاٚ ،221_220/19 ٣ٚاْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .265_264/1
 _ 2اْعس املصدز ايطابل ٚ ،217/19اْعس َٓٗج ابٔ ت ١ُٝٝيف َطأي ١ايتهفري .265/1

الفصل الطادع :الصغائس ّالكبائسّ ،مْاىع إىفاذ الْعٔد

الفصل السادس

الصغائس ّالكبائسّ،مْاىع إىفاذ
الْعٔد

وٖتتو:
_ ٘تهيد
ا١تبحث األوؿ :تقسيم الذنوب.
ا١تبحث الثاٍل :ماىية الصغائر والكبائر.
ا١تبحث الثالث :تكفَت األعماؿ الصاٟتة للصغائر والكبائر.
ا١تبحث الرابع :موانع إنفاذ الوعيد.
ا١تبحث ا٠تامس :وسطية أىل السنة يف باب اإلٯتاف.
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متَٔد

مصطلح الكبائر والصغائر يرد يف كتب العقائد ،وذلك إذا ٖتدثوا عن الذنوب،
وتقسيمها ،وحكم مرتكب الكبَتة يف الدنيا واآلخرة ،وىكذا...
ومسألة الصغائر والكبائر ٢تا ارتباط وثيق بباب اإلٯتاف؛ من جهة حكم مرتكب
الكبَتة ،وا٠تالؼ فيو _كما مر_.
وكذلك اٟتاؿ بالنسبة ١تسألة موانع إنفاذ الوعيد ،فلها ارتباط بباب اإلٯتاف
_على ما سيأيت بيانو_.
وكذلك وسطية أىل السنة واٞتماعة يف باب اإلٯتاف؛ فهي خالصةٌ لكثَت من
مسائل ىذا الكتاب.
وفيما يلي نبذة عن تقسيم الذنوب إىل صغائر وكبائر ،واألدلة على ذلك ،مع
بياف ماىية الصغائر والكبائر سواء عند من حصروا الكبائر بعدد ،أو َحدوىا ِْتَدٍّ،
مث ينتقل اٟتديث إىل مسألة تكفَت الكبائر باألعماؿ الصاٟتة ،وىل ىذا ٦تكن؟ أو
أنو ال بد من التوبة؟ فإىل التفصيل يف ذلك الشأف.
وبعد ذلك ينتقل اٟتديث إىل مسألة إنفاذ الوعيد ،مث إىل وسطية أىل السنة يف
باب اإلٯتاف.
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املبحح األّل :تقطٔه الرىْب

الذنوب تنقسم إىل صغائر وكبائر ،قاؿ الغزايل ×= :اعلم أف الذنوب تنقسم
إىل صغائر وكبائر ،وقد كثر اختالؼ الناس فيها؛ فقاؿ قائلوف :ال صغَتة وال
كبَتة ،بل كل ٥تالفة هلل فهي كبَتة.
وىذا ضعيف؛ إذ قاؿ _تعاىل_[ :إِ ْف َْٕتتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُػْنػ َه ْو َف َعْنوُ نُ َكف ْر َعْن ُك ْم
َّ ِ
ِ
ِ
ين َْ٬تتَنِبُو َف َكبَائَِر
َسيَات ُك ْم َونُ ْدخ ْل ُك ْم ُم ْد َخالً َك ِرٯتاً] النساء ،ٖٔ:وقاؿ _تعاىل_[ :الذ َ
ِ
ش إِالَّ اللَّ َم َم] النجم.ٖٕ:
ا ِإل ِْمث َوالْ َف َواح َ
وقاؿ"= :الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة يكفرن ما بينهن إن

اجتنبت الكبائر +ويف لفظ آخر= :كفارات لما بينهن إال الكبائر.)1(+

وقد قاؿ"فيما رواه عبداهلل بن عمرو بن العاص _رضي اهلل عنهما_= :الكبائر:

اإلشراك باهلل ،وعقوق الوالدين ،وقتل النفس ،واليمين الغموس.)ٖ()ٕ(+

وقاؿ ابن القيم ×= :وقد دؿ القرآف والسنة وإٚتاع الصحابة والتابعُت بعدىم

كبائر وصغائر.)4(+
واألئمة على أف من الذنوب َ

وقاؿ ×= :والذين مل يقسموىا إىل كبائر وصغائر قالوا :الذنوب كلها _بالنسبة
إىل اٞتراءة على اهلل سبحانو ومعصيتو و٥تالفة أمره_ كبائر؛ فالنظر إىل من ُعصي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _1زٚاَ ٙطًِ (.)233
 _2زٚا ٙايبداز. )6656( ٟ
 _3إحٝا ٤عً ّٛايد.17/4 ٜٔ
 _4اجلٛاب ايهايف ص.306
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أمره ،وانتُهك ٤تارمو يوجب أف تكوف الذنوب كلها كبائر ،وىي مستوية يف ىذه
ُ
()1
ا١تفسدة. +
وقاؿ _بعد أف ساؽ بعض ما أورده َم ْن قاؿ :إف الذنوب كلها كبائر_:
=فالشرؾ أظلم الظلم ،والتوحيد أعدؿ العدؿ؛ فما كاف َّ
أشد منافاة ٢تذا ا١تقصود
فهو أكرب الكبائر ،وتفاوهتا يف درجاهتا ْتسب منافاهتا لو ،وما كاف َّ
أشد موافقة
٢تذا ا١تقصود فهو أوجب الواجبات ،وأفرض الطاعات؛ فتأمل ىذا األصل حق
التأمل ،واعترب تفاصيلو تعرؼ بو حكمة أحكم اٟتاكمُت ،وأعلم العا١تُت فيما
وتفاوت مراتب الطاعات وا١تعاصي.)2(+
فرضو على عباده ،وحرمو عليهم،
َ

تبُت أف الذنوب تنقسم إىل كبائر وصغائر ينتقل اٟتديث إىل بياف
وبعد أف َّ َ
ماىية الصغائر والكبائر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _1اجلٛاب ايهايف ص .309
 _2اجلٛاب ايهايف .312
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املبحح الجاىٕ :مأٍ٘ الصغائس ّالكبائس

أوالً :ما ىية الصغائر والكبائر عند من حصروىا بعدد

ِ
ف يف ٖتديد الكبائر وحصرىا؛ فقيل يف ذلك أقواؿ منها(:)1
ْ
اختُل َ

ٔ_ قاؿ عبداهلل بن مسعود÷ :ىي أربع.
ٕ_ وقاؿ عبداهلل بن عمر_رضي اهلل عنهما_ :ىي سبع.
ٖػ _ وقاؿ عبداهلل بن عمرو بن العاص _رضي اهلل عنهما_ :ىي تسع.
ٗ_ وكاف ابن عباس _رضي اهلل عنهما_ إذا بلغو قوؿ ابن عمر :الكبائر سبع
يقوؿ :ىن إىل سبعُت أقرب منها إىل سبع.
٘ _ وقاؿ آخر :ىي إحدى عشرة.
 _ٙوقاؿ أبو طالب ا١تكيٚ :تعتها من أقواؿ الصحابة فوجدهتا أربعةً يف القلب
وىي :اإلشراؾ باهلل ،واإلصرار على ا١تعصية ،والقنوط من رٛتة اهلل ،واألمن من مكر
اهلل.
وأربعةً يف اللساف ،وىي :شهادة الزور ،وقذؼ احملصنات ،واليمُت الغموس،
والسحر(.)2
وثالثةً يف البطن :شرب ا٠تمر ،وأكل ماؿ اليتيم ،وأكل الربا.
واثنُت يف الفرج :الزنا ،واللواط.
واثنُت يف اليدين :و٫تا القتل والسرقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _1اْعس إحٝا ٤عً ّٛايدٚ ،18_17/4 ٜٔاجلٛاب ايهايف .309_308
 _2ايطخس ال ٜكتصس عً ٢ايًطإ ،بٌ تػرتى اجلٛازح يف عًُ٘.
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وواحداً يف الرجلُت :وىو الفرار من الزحف.
وواحداً يتعلق ّتميع اٞتسد :وىو عقوؽ الوالدين.
ىذه خالصة أقواؿ الذين حصروىا بعدد.
ْتد
ثانياً :ماىية الكبائر والصغائر عند من َحدوىا ٍّ

وأما الذين مل ٭تصروا الكبائر بعدد ،وإ٪تا حدوىا ْتد فقد اختلفوا يف ذلك على
أقواؿ منها:
ٔ_ أف ما اقًتف بالنهي عنو وعيد من لعن ،أو غضب ،أو عقوبة _ فهو كبَتة،
وما مل يقًتف بو شيء فهو صغَتة.
ٕ_ وقيل :كل ما ترتب عليو حد يف الدنيا ،أو وعيد يف اآلخرة _ فهو كبَتة،
وما مل يرتب عليو ال ىذا وال ىذا فهو صغَتة (.)1

ٖ _ وقيل :كل ما اتفقت الشرائع على ٖترٯتو فهو من الكبائر ،وما كاف ٖترٯتو
يف شريعة دوف شريعة فهو صغَتة.
ٗ_ وقيل :كل ما لعن اهلل ورسولو فاعلو فهو كبَتة.
٘_ وقيل :ىي كل ما ذكر من أوؿ سورة النساء إىل قولو[ :إِ ْف َْٕتتَنِبُوا َكبَائَِر َما
تُػْنػ َه ْو َف َعْنوُ نُ َكف ْر َعْن ُك ْم َسيَاتِ ُك ْم] النساء.ٖٔ :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٖٚ _1را َا زجخ٘ غٝذ اإلضالّ ابٔ ت × ١ُٝٝيف دلُٛع ايفتاٚ ،650/11 ٣ٚقاٍ يف :650/11
=إْ٘ أَجٌ األقٛاٍ يف ٖر ٙاملطأيٚ ، +١قاٍ يف ٚ= :654/11إمنا قًٓا :إٕ ٖرا ايطابط أٚىل َٔ ضا٥س تًو
ايطٛابط املرنٛز ٠يٛج +. . . ٙٛثِ ذنس مخطٚ ١ج.ٙٛ

الفصل الطادع :الصغائس ّالكبائسّ ،مْاىع إىفاذ الْعٔد

98

املبحح الجالح :تكفري األعنال الصاحل٘ للصغائس ّالكبائس

ىذا ا١تبحث يدور حوؿ س اؿ مفاده:
ىل الحسنات واألعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على حد سواء ،أ َْو
ال بد في الكبائر من التوبة؟
واٞتواب عن ذلك أف ىذه ا١تسألة قد اختلف فيها على قولُت:
قاؿ ابن رجب ×= :وقد اختلف يف مسألتُت :إحدا٫تا :ىل تُ َكفر األعماؿ
الصاٟتة الكبائر والصغائر؟ أو ال تكفر سوى الصغائر؟
فمنهم قاؿ :ال تكفر سوى الصغائر ،وقد روي ىذا عن عطاء ،وغَته من السلف
يف الوضوء أنو يكفر الصغائر ،وقاؿ سلماف الفارسي يف الوضوء :إنو يكفر اٞتراحات
الصغار ،وا١تشي إىل ا١تساجد يكفر أكرب من ذلك ،والصالة تكفر أكرب من ذلك،
خرجو ٤تمد بن نصر ا١تروزي.
وأما الكبائر فال بد ٢تا من التوبة؛ ألف اهلل أمر العباد بالتوبة ،وجعل من مل يتب
ظا١تاً ،واتفقت األمة على أف التوبة فرض ،والفرائض ال ت دى إال بنية وقصد ،ولو
كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء ،والصالة ،وأداء بقية أركاف اإلسالـ _ مل ٭تتج
إىل التوبة ،وىذا باطل باإلٚتاع.)ٔ(+
مث ساؽ × ٚتلة من األقواؿ واآلثار يف تأييد ىذا القوؿ.
وانتقل بعد ذلك إىل القوؿ الثاٍل يف ىذه ا١تسألة ،فقاؿ= :وذىب قوـ من أىل
اٟتديث ،وغَتىم إىل أف ىذه األعماؿ تكفر الكبائر ،ومنهم ابن حزـ الظاىري،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _1جاَع ايعً.426_425 /1 ّٛ
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وإياه عٌت ابن عبد الرب يف كتاب (التمهيد) بالرد عليو ،وقاؿ= :قد كنت أرغب
بنفسي عن الكالـ يف مثل ىذا الباب لوال قوؿ ذلك القائل ،وخشيت أف يغًت بو
جاىل ،فينهمك يف ا١توبقات؛ اتكاالً على أهنا تكفرىا الصلوات دوف الندـ،
(ٔ)
واالستغفار والتوبة+ا .ىػ
مث قاؿ ابن رجب ×= :والصحيح قوؿ اٞتمهور :إف الكبائر ال َّ
تكفر بدوف التوبة؛
ألف التوبة فرض على العباد.)ٕ(+
مث ساؽ ٚتلة من اآلثار اليت ت يد ىذا القوؿ.
مث قاؿ= :واألظهر _واهلل أعلم يف ىذه ا١تسألة_ أعٍت مسألة تكفَت الكبائر
باألعماؿ_ إف أريد أف الكبائر ٘تحى ٔتجرد اإلتياف بالفرائض ،وتقع الكبائر ُم َّ
كفرة
بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر _ فهذا باطل.
وإف أريد أنو يو َازف يوـ القيامة بُت الكبائر وبُت بعض األعماؿ ،فتمحى الكبَتة
ٔتا يقابلها من العمل ،ويسق العمل؛ فال يبقى لو ثواب فهذا يقع.)ٖ(+
ا١تقاصةُ بُت اٟتسنات والسي ات ،مث تسق
إىل أف قاؿ= :وظاىر ىذا أنو تقع
َّ
ضل بعد ا١تقاصة.
اٟتسنات ا١تقابلة للسي ات ،وينظر إىل ما يَػ ْف ُ
وىذا يوافق قوؿ من قاؿ بأف من رجحت حسناتو على سي اتو ْتسنة واحدة
أثيب بتلك اٟتسنة خاصة ،وسق باقي حسناتو يف مقابل سي اتو ،كأهنا مل تكن.
وىػ ػ ػػذا يف الكبػ ػ ػػائر ،أمػ ػ ػػا الصػ ػ ػػغائر فإهنػ ػ ػػا ٘تحػ ػ ػػى باألعمػ ػ ػػاؿ الصػ ػ ػػاٟتة مػ ػ ػػع بقػ ػ ػػاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1جاَع ايعًٚ ّٛاحلهِ .428/1
 _ 2جاَع ايعًٚ ّٛاحلهِ 429/1
 _ 3جاَع ايعًٚ ّٛاحلهِ .438/1
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ثواهبا+ا.ىػ.

(ٔ)

ىذا وقد رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية × أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر

بدون التوبة.
قاؿ × بعد أف ذكر السبب الثالث من األسباب اليت تزوؿ هبا عن العبد عقوبة
الذنوب ،وىو اٟتسنات ا١تاحية قاؿ= :وس ا٢تم على ىذا الوجو أف يقولوا :اٟتسنات
إ٪تا تكفر الصغائر فق .
أما الكبائر فال تغتفر إال بالتوبة كما جاء يف بعض األحاديث= :ما اجتنبت
(ٕ)
الكبائر +فيجاب عن ىذا بوجوه +ا .ىػ .
مث ذكر × ٜتسة وجوه َّبُت من خال٢تا أف اٟتسنات تكفر الكبائر.
و٦تا قاؿ × من الوجوه اليت أيَّد هبا كالمو ما يلي:
=أحدىما :أف ىذا الشرط _يعٍت ما اجتنبت الكبائر_ جاء يف الفرائض،
كالصلوات ا٠تمس ،واٞتمعة ،وصياـ رمضاف ،وذلك أف اهلل _تعاىل_ يقوؿ[ :إِف
َْٕتتَنِبُواْ َكبَآئَِر َما تُػْنػ َه ْو َف َعْنوُ نُ َكف ْر َعن ُك ْم َسيَاتِ ُك ْم] النساء.ٖٔ :
فالفرائض مع ترؾ الكبائر مقتضية لتكفَت السي ات ،وأما األعماؿ الزائدة من
التطوعات فال بد أف يكوف ٢تا ثواب آخر؛ فإف اهلل _سبحانو_ يقوؿ[ :فَ َمن يَػ ْع َم ْل
ِمثْػ َق َاؿ ذَ َّرةٍ َخ َْتاً يَػَرهُ (َ )ٚوَمن يَػ ْع َم ْل ِمثْػ َق َاؿ ذَ َّرةٍ َشّراً يَػَرهُ( ])ٛالزلزلة.
الثاني :أنو قد جاء التصريح يف كثَت من األحاديث بأف ا١تغفرة قد تكوف مع
الكبائر ،كما يف قولو "= :غفر لو وإف كاف فر من الزحف.+
ويف السنن= :أتينا رسوؿ اهلل " يف صاحب لنا قد أوجب ،فقاؿ= :أعتقوا عنو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1جاَع ايعًٚ ّٛاحلهِ .440/1
 _ 2دلُٛع ايفتا.489/7 ٣ٚ
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ِ
يعتق اهلل عنو بكل عضو عضواً من النار.+
ويف الصحيحُت من حديث أيب ذر= :وإن زنا وإن سرق.+
الثالث :أف قولو ألىل بدر و٨توىم= :اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم +إف
ُِ
ٛتل على الصغائر ،أو على ا١تغفرة مع التوبة مل يكن فرؽ بينهم وبُت غَتىم؛ فكما
ال ٬توز ٛتل اٟتديث على الكفر؛ ١تا قد ُعلِ َم أف الكفر ال يغفر إال بالتوبة _ ال ٬توز
ٛتلو على الصغائر ا١ت َك َّفرةِ باجتناب الكبائر.+
ُ
مث ذكر × الوجهُت الرابع ،وا٠تامس ،وأطاؿ فيهما.
وا١تقاـ ال يتسع إليراد٫تا ،وإ٪تا ا١تقصود ىو الوقوؼ على رأي شيخ اإلسالـ ابن
تيمية يف ىذه ا١تسألة.
وبعد أف تبُت _من خالؿ ما مضى_ بعض أقواؿ أىل العلم يف ىذه ا١تسألة ،وأف
بعضهم _ومنهم شيخ اإلسالـ ابن تيمية_ يرى أف اٟتسنات ا١تاحية ،واألعماؿ
الصاٟتة تكفر الكبائر بدوف التوبة_ فإنو يحسن الوقوف على مسالة مهمة يف ىذا
الباب تتبُت من خالؿ التساؤؿ اآليت:
ىل األعمال الصالحة تقوى على تكفير الكبائر بإطالق؟
واٞتواب :أف األعماؿ الصاٟتة قد ال تقوى على تكفَت الكبائر؛ ذلك أف
األعماؿ إ٪تا تتفاضل ْتسب إحساف العمل ،وْتسب ما يقوـ بالقلب من حقائق
اإلٯتاف؛ فتكفَت العمل للسي ات ْتسب كمالو ،ونقصانو.
وال ريب أف الكبائر والذنوب عموماً تضعف القلب ،وتعطل سَته إىل اهلل والدار
اآلخرة ،وعلى ىذا فقد تكوف األعماؿ الصاٟتة ناقصة ،ضعيفة ال تقاوـ الكبائر؛ وال
تقوى على تكفَتىا.
وال يَِرُد على ىذا أف بعض النصوص صرحت بأف ىناؾ أعماالً غفر اهلل

102

الفصل الطادع :الصغائس ّالكبائسّ ،مْاىع إىفاذ الْعٔد

ألصحاهبا بسبب عمل صاحل ،كما يف حديث البغي(ٔ) ،وحديث صاحب
البطاقة(ٕ)؛ ذلك أف اٟتاالت ا٠تاصة ال تعمم ،وال تكوف قاعدة مطردة بكل حاؿ؛
فليس كل امرأة بغي تسقي كلباً يغفر ٢تا ،وليس كل من قاؿ= :ال إلو إال اهلل +تنفعو
كما نفعت صاحب البطاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ ٖٛٚ _ 1ا زٚا ٙايبدازَٚ )3467( ٟطًِ ( :)2245قاٍ ايٓيب "= :بُٓٝا نًب ٜطٝف _ٜدٚز_ بسن١ٝ
_ب٦س_ ناد ٜكتً٘ ايعطؼ; إذ زأت٘ بػ َٔ ٌّٞبػاٜا بين إضسا ;ٌٝ٥فٓصعت َٛقٗا _خفٗا_ ٚاضـتكت يـ٘ بـ٘ ،فطـكت٘
إٜا ;ٙفػُفس هلا ب٘.+
فٗر ٙاملسأ ٠قاّ بكًبٗا َٔ اإلخالصٚ ،تٛابع٘ َا نإ ضبباّ ملػفس ٠ذْٛبٗا.
قاٍ ابٔ ايك × ِٝيف نتاب٘ َدازج ايطايهني َ 341/1كسزاّ ٖرا املعٓٚ = :٢قسٜب َٔ ٖرا َا قاّ بكًب
ايبػ ٞاييت زأت ذيو ايهًبٚ ،قد اغتد ب٘ ايعطؼ ٜأنٌ ايجس ،٣فكاّ بكًبٗا ذيو ايٛقـت_َـع عـدّ اآليـ،١
ٚعدّ املعنيٚ ،عدّ َٔ تسا ٘ٝ٥بعًُٗا_َا محًٗا عً ٢إٔ غَسَّزَت بٓفطٗا يف ْص ٍٚايب٦س ٤ٌَٚ ،املا ٤يف خفٗا،
حًُِِٗا خُفَّٗا بفٗٝا َ ٖٛٚآلٕ ،حت ٢أَهٓٗا ايسق َٔ ُّٞايب٦س ،ثِ تٛاضـعٗا هلـرا
ٚمل تعبأ بتعسضٗا يًتًفَ ٚ ،
املدًٛم اير ٟجست عاد ٠ايٓاع بطسب٘ ،فأَطهت ي٘ اخلف بٝدٖا حت ٢غسب َٔ غري إٔ تسجـَٓ ٛـ٘ جـصا٤
ٚال غهٛزاّ; فأحسقت أْٛاز ٖرا ايكدز َٔ ايتٛحٝد َا تكدّ َٓٗا َٔ ايبػاَ ،٤فػُفس هلا.
فٗهرا األعُاٍ ٚايعُاٍ عٓد اهللٚ ،ايػافٌ يف غفًٖ َٔ ١را اإلنطري ايهُٝا ٟٚاير ٟإذا ٚضع َٓ٘ َجكاٍ
ذز ٠عً ٢قٓاطري َٔ سلاع األعُاٍ قًبٗا ذٖباّ ٚاهلل املطتعإ.+
ُٜٚكصد بكٛي٘= :اإلنطري ايهُٝا :+ٟٚاإلخالصٚ ،اإلنطري َادٜ ٠كاٍ :إْٗا إذا ٚضعت َع املعادٕ غري
ايرٖب حٛيتٗا إىل ذٖب.
َ ٖٛ _ 2ا جا ٤يف قٛي٘ "= :إٕ اهلل ضٝدًِّصُ زجالّ َٔ أَيت عً ٢زؤٚع اخلال٥ل  ّٜٛايكٝاَ ،١فَٝخِػُسُ
عً ٘ٝتطعٚ ١تطعني ضجالّ ،نٌ ضجٌٍّ َجٌ َدِّ ايبصس ،ثِ ٜك:ٍٛأتٓهس َٔ ٖرا غ٦ٝاّ ؟ أظًُو نتبيت
احلافع ٕٛ؟ فٝك:ٍٛال ٜا زبِّ ،فٝك:ٍٛأَفًََوَ عرز؟ فٝك:ٍٛال ٜا زبِّ.
فٝك :ٍٛبً ،٢إٕ يو عٓدْا حطٓ ;ّ١فإْ٘ ال ظًِ اي ،ّٛٝفتدسج بطاق ١فٗٝا:أغٗد إٔ ال إي٘ إال اهلل،
ٚأغٗد إٔ ذلُداّ عبدٚ ٙزضٛي٘ ،فٝك:ٍٛأحطس ٚشْو.
فٝكٜ :ٍٛا زبِّ َا ٖر ٙايبطاقَ ١ع ٖر ٙايطجالت؟ فكاٍ :إْو ال تُعًِِ.
قاٍ :فتٛضع ايطجالت يف نف ،ٍ١فطاغت ايطجالتٚ ،ثكًت ايبطاق ،١فال ٜجكٌ َع اضِ اهلل غ.+٤ٞ
زٚا ٙايرتَرٚ )2639( ٟحطَّٓ٘ٚ ،ابٔ َاجٚ )4300( ١ابٔ حبإ (ٚ )2523صخخ٘ٚ ،األيباْ ٞيف
صخٝذ اجلاَع (.)1776
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املبحح السابع :مْاىع إىفاذ الْعٔد

٢تذه ا١تسألة ارتباط بباب اإلٯتاف؛ ذلك أف الوعيدية من ا٠توارج وا١تعتزلة _كما
مر_ يروف أنو ال بد من إنفاذ الوعيد على من تَػلَبَّس بالكبائر؛ ألنو خارج عن ا١تلة
_بزعمهم_.
وا١ترج ة ال يروف أف مرتكب الكبَتة خارج عن ا١تلة ،بل ىو م من كامل اإلٯتاف؛
فال وعيد عليو _كما يزعموف_ ألف اإلٯتاف عندىم ىو ٣ترد التصديق بالقلب؛
فطا١تا أنو موجود فال يضر معو معصية.
ومسألة موانع إنفاذ الوعيد ترد يف كتب العقائد خصوصاً يف باب اإلٯتاف،
وحكم مرتكب الكبَتة ،وعند مناقشة الوعيدية كا٠توارج وا١تعتزلة.
وىذه ا١تسألة تسمى :موانع إنفاذ الوعيد ،وتسمى بػ :األسباب التي تندفع

بها العقوبة.

ومما يوضح ىذه المسألة أن يقال :إف الذنوب موجبة لدخوؿ النار،
وصاحبها متوعد بالعذاب إال أف ىناؾ أسباباً تندفع هبا العقوبة ،وينتفي بسببها
الوعيد ،ويزوؿ موجب الذنوب.
وىذه األسباب تسمى موانع إنفاذ الوعيد ،أي موانع إيقاع العذاب على
مستحقو؛ ألف الوعيد إ٪تا يكوف بالشر.

وىذه األسباب عشرة عرفت باالستقراء من الكتاب والسنة.
قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ×= :وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على أف
عقوبة الذنوب تزوؿ عن العبد بنحو عشرة أسباب :أحدىا :التوبة ،وىذا متفق
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عليو بُت ا١تسلمُت.)ٔ(+
مث شرع × يف ذكر باقي ا١توانع بالتفصيل.
وقاؿ يف موضع آخر= :وا١ت من إذا فعل سي ة فإف عقوبتها تندفع عنو بعشرة
أسباب:
ٔ_ أف يتوب فيتوب اهلل عليو؛ فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو.
ٕ_ أو يستغفر ،فيغفر اهلل لو.
ٍ
حسنات ٘تحوىا؛ فإف اٟتسنات يذىنب السي ات.
ٖ_ أو يعمل
ٗ_ أو يدعو لو إخوانو ا١ت منوف ،ويستغفروف لو حياً وميتاً.
٘_ أو يهدوف لو من ثواب أعما٢تم ما ينفعو اهلل بو.
 _ٙأو يشفع فيو نبيو ٤تم ٌد ".
 _ٚأو يبتليو اهلل ػ تعاىل ػ يف الدنيا ٔتصائب تكفَّر عنو.
 _ٛأو يبتليو يف الربزخ بالصعقة ،فيكفر هبا عنو.
 _ٜأو يبتليو يف عرصات القيامة من أىوا٢تا ٔتا يكفر عنو.
ٓٔ_ أو يرٛتو أرحم الراٛتُت.
فمن أخطأتو ىذه العشرة فال يلومن إال نفسو ،كما قاؿ _تعاىل_ فيما يرويو عنو
رسوؿ اهلل " =يا عبادي إ٪تا ىي أعمالكم أحصيها لكم ،مث أوفيكم أياىا؛ فمن وجد
(ٕ)(ٖ)
خَتاً فليحمد اهلل ،ومن وجد غَت ذلك فال يلومن إال نفسو.+
عذاهبا
العباد يسق عنهم ُ
وقاؿ يف االستقامة = :فإف الذنوب اليت يُبتلى هبا ُ
إما بتوبة َٕتُب ما قبلها ،وإما باستغفار ،وإما ْتسنات ماحية يذىنب السي ات،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _1دلُٛع ايفتا.487/7 ٣ٚ
 _2زٚاَ ٙطًِ (.)2577
 _3دلُٛع ايفتا.46_45/10 ٣ٚ
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وإما بدعاء ا١تسلمُت وشفاعتهم ،أو ٔتا يفعلونو لو من الرب ،وإما بشفاعة النيب "
وغَته فيو يوـ القيامػة ،وإما أف يكفر اهلل عنو خطاياه ٔتا يصيبػو من ا١تصائب.)ٔ(+

ومما يحسن التنبيو عليو ىهنا أن التوبة وحدىا ىي اليت يزوؿ هبا موجب

الذنوب للم من والكافر ،أما باقي ا١توانع فهي خاصة با١ت من.
مث إف الوعيدية ال يروف من ىذه ا١توانع إال التوبة ،وأما باقي ا١توانع فال يروف أهنا
٘تنع من إنفاذ الوعيد ،بل يروف أنو ٬تب على اهلل _عز وجل_ أف يعاقب من
عصاه ،كما ٬تب عليو أف يثيب من أطاعو ،ومل يلتفتوا إىل باقي ا١توانع.
أما أىل السنة فهم يروف ىذه ا١توانع؛ وذلك ألهنم ينظروف إىل النصوص كافة،
و٭ترصوف على اٞتمع بينها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _1االضتكاَ.185_184/2 ١
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املبحح اخلامظّ :ضطٔ٘ أٍل الطي٘ يف باب اإلمياٌ ّمطائلُ

الوسطية من أعظم ما ٯتيز أىل السنة واٞتماعة ،فكما أف أىل أمة اإلسالـ
وس بُت األمم اليت ٕتنح إىل الغلو الضار ،واألمم اليت ٘تيل إىل التفري ا١تهلك_
فكذلك أىل السنة واٞتماعة وس بُت فرؽ األمة ا١تبتدعة اليت ا٨ترفت عن
الصراط ا١تستقيم.
وتتجلى ىذه الوسطية يف شىت األمور سواء يف باب العقيدة أو األحكاـ ،أو
السلوؾ ،أو غَتىا.
ولعل أجلى مظاىر تلك الوسطية وسطيتها يف باب العقيدة ،ومن ذلك
وسطيتها يف باب اإلٯتاف ومسائلو ،وقد مر شيء من ذلك بإ٬تاز ،وفيما يلي ذكر
لبعض تلك ا١تظاىر:
 _1وسط في باب الوعد والوعيد بين المرجئة وبين الوعيدية :فالمرجئة

قالوا :ال يضر مع األٯتاف ذنب ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة ،وزعموا أف اإلٯتاف
وجوزوا أف
٣ترد التصديق بالقلب ،وأف مل ينطق بو ،وأخروا األعماؿ عن اإلٯتافَّ ،
يعذب اهلل ا١تطيعُت ،ويػُنَػعم العاصُت.

أما الوعيدية فهم القائلوف باف اهلل ٬تب عليو عقالً أف يعذب العاصي كما
٬تب عليو أف يثيب ا١تطيع؛ فمن مات على كبَتة ،ومل يتب منها ال ٬توز عندىم
أف يغفر اهلل لو.
أما أىل السنة فوس بُت نفاة الوعيد من ا١ترج ة ،وبُت موجبيو من الوعيدية؛

مفوض إىل اهلل ،إف شاء عاقبو،
فمن مات على كبَتة دوف الشرؾ عندىم فَأ َْم ُره َّ
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وإف شاء عفا عنو ،وإذا عاقبو هبا فإنو ال ٮتلد خلود الكفار ،بل ٮترج من النار،
(ٔ)
ويدخل اٞتنة.
 _2وسط في مسألة التكفير :فبينما َِ٧تد فريقاً يتسرعوف يف إطالؽ الكفر،

فيكفروف بالكبَتة ،وال ٭تكموف بإسالـ َم ْن نطق بالشهادتُت ،وصلى ،وصاـ،
وأدى فرائض اإلسالـ ػ ما مل يتحققوا إسالمو بشروط َحدَّدوىا مل تَ ِرْد يف الكتاب
وال السنة ػ وذلك كحاؿ ا٠توارج ومن سار على هنجهم ػ ٧تد فريقاً آخر فَػَّرط أٯتا
تفري  ،فمنع التكفَت البتة ،ورأى أف من تلفظ بالشهادتُت ال ٯتكن تكفَته ْتاؿ،
بل قالوا :إنو ال ٬توز تكفَت شخص بعينو ،وإ٪تا إطالؽ الكفر يكوف على األعماؿ
.
ومن ىنا فَػ ُه ْم ال يكفروف أحداً أبداً حىت ا١ترتدين ،ومدعي النبوة ،وجاحدي
وجوب الصالة ،و٨تو ذلك من األمور اليت اٚتع أىل العلم على خروج أصحاهبا
من دائرة اإلسالـ .
أما أىل السنة فقد ىداىم اهلل ١تا اختلف فيو من اٟتق بإذنو؛ اللتزامهم بالدليل
الشرعي ؛ فهم ال ٯتنعوف التكفَت بإطالؽ ،وال يكفروف بكل ذنب ،ومل يقولوا :إف
تكفَت ا١تعُت غَت ٦تكن ،ومل يقولوا بالتكفَت بالعموـ دوف ٖتقق شروط التكفَت،
وانتفاء موانعو يف حق ا١تعُت ،ومل يتوقفوا يف إثبات وصف اإلسالـ ١تن دخل فيو،
أو ظهر منو إرادة الدخوؿ فيو.
بل ٭تسنوف الظن بأىل القبلة ا١توحدين ،ؤتن دخل يف اإلسالـ ،أو أراد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس :ايتٓبٗٝات ايًطٝف ١صٚ ،62غسح ايٛاضط ١ٝيًٗساع ص.189_188
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الدخوؿ فيو.
ومن أتى ٔتكفر ،واجتمعت فيو الشروط ،وانتفت يف حقو ا١توانع ػ فإهنم ال
يتحرجوف من تكفَته؛ ألهنم يروف أف التكفَت ليس حقاً ألحد ،وإ٪تا ىو حق هلل
ورسولو ،فال يكفروف إال من كفره اهلل ورسولو ،على أهنم ال يروف أف تنزيل أحكاـ
(ٔ)
التكفَت كألٌ مباح ،بل ىو مًتوؾ ألىل العلم والبصَتة ،والرزانة ،والركانة.
3د وسط في باب أسماء الدين واإليمان ،أو مسألة األسماء واألحكام بين

الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية :وا١تراد باألٝتاء ىنا :أٝتاء الدين،
مثل :م من ،ومسلم ،وكافر ،وفاسق.
وا١تراد باألحكاـ أحكاـ أصحاهبا يف الدنيا واآلخرة.
فا٠توارج وا١تعتزلة _ كما مر _ ذىبوا إىل أنو ال يستحق اسم اإلٯتاف إال من
صدؽ ّتنانو ،وأقر بلسانو ،وقاـ ّتميع الواجبات ،واجتنب ٚتيع ا١تنهيات.
وعلى ىذا فمرتكب الكبَتة عند ا١تعتزلة خرج من اإلٯتاف ،ومل يدخل يف الكفر،
فهو ٔتنزلة بُت ا١تنزلتُت.
أما يف أحكاـ اآلخرة فاتفق الفريقاف على أف من مات على كبَتة ومل يتب منها
ػ فهو ٥تلد يف النار .
أما ا١ترج ة فكما سبق بياف مذىبهم ،وىو أنو ال يضر مع اإلٯتاف معصية،
فمرتكب الكبَتة عندىم م من كامل اإلٯتاف ،وال يستحق دخوؿ النار .
أما أىل السنة واٞتماعة فمذىبهم وس بُت ىذين ا١تذىبُت ،فمرتكب الكبَتة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس دلُٛع ايفتاٚ ،508_500/28 ٣ٚضٛابط ايتهفري د .عبـداهلل ايكسْـ ٞصٚ ،10_9ظـاٖس٠
ايتهفري تازخيٗا _ خطسٖا _ أضبابٗا _ عالجٗا يألَني احلاج ذلُد أمحد ص.7
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عندىم م من بإٯتانو ،فاسق بكبَتتو ،أو ىو م من ناقص اإلٯتاف ،أو يسمونو
فاسقاً ِمليَّاً قد نقص إٯتانو بقدر ما ارتكب من معصية ،فال ينفوف عنو اإلٯتاف
أصالً ،وال يقولوف :إنو خرج من ا١تلة كا٠توارج وا١تعتزلة ،وال يقولوف :بأنو كامل
اإلٯتاف كا١ترج ة .
وحكمو يف اآلخرة عندىم أنو قد يتجاوز اهلل عنو فيدخل اٞتنة ابتداءً ،أو يعذبو
(ٔ)
بقدر معصيتو مث ٮترجو ،ويدخلو اٞتنة كما سبق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 _ 1اْعس :غسح ايٛاضط ١ٝيًٗساع ص.191_190
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اخلامت٘
اٟتمد هلل الذي بنعمتو تتم الصاٟتات ،وبعد
ففي خا٘تة البحث ىذا ملخص ألىم ما ورد فيو:

 _1باب اإليمان ،وما يتعلق بو من مسائل يُعد من أعظم أبواب العقيدة،
وأ٫تها ،وأجلها قدراً.
ثمرات عظيمةٌ؛ فخَت الدنيا واآلخرة إ٪تا ىو بسبب
 _2لإليمان الصحيح
ٌ
العبد حيا ًة طيبة ،وبو ينجو من ا١تكاره والشرور ،وبو ٗتف
اإلٯتاف؛ فبو ٭تِت ُ
الشدائد ،وتُدرؾ ٚتيع ا١تطالب؛ فمعرفة ٙتراتو من أكرب الدواعي إىل التزود منو.
ذكر لكثَت من تلك الثمرات.
وقد ورد يف البحث ٌ
 _3اإلسالم في اللغة ىو :االستسالـ ،واالنقياد ،وإظهار ا٠تضوع ،والقبوؿ.

وفي الشرع ىو :استسالـ العبد هلل ظاىراً ،وباطناً ،بفعل أوامره ،واجتناب
نواىيو.
ٗ_ اإليمان في اللغة لو استعماالن :أحد٫تا ٔتعٌت التأمُت ،أي إعطاء
األماف ،والثاٍل ٔتعٌت التصديق.
وفي الشرع :قوؿ ،وعمل يزيد بالطاعة ،وينقص با١تعصية.
٘_ اإلسالم واإليمان إذا أطلق أحد٫تا مشل الدين كلو أصولو وفروعو.
وإذا قرف بينهما ،وذُكَِرا يف سياؽ واحد فُسر اإلسالـ باألعماؿ واألقواؿ
الظاىرة ،وفسر اإلٯتاف باالعتقادات الباطنة.

 _6من أصول أىل السنة أن اإليمان يزيد وينقص ،وقد خالف يف ىذا
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األصل :الوعيدية من ا١تعتزلة وا٠توارج ،وا١ترج ة ا٠تالصة.

 _7اإليمان مراتب ،والناس فيو على تفاوت وتفاضل؛ فمنهم من ليس معو

إال أصل اإلٯتاف ،واٟتد األدٌل منو.
ومنهم من بلغ فيو درجات الكماؿ الواجب أو ا١تستحب.

 _ٛاإليمان المجمل أو مطلق اإليمان :ىو اٟتد األدٌل من اإلٯتاف الذي ىو
ِ
اإلٯتاف والنجاةِ من ا٠تلود يف النار يف اآلخرة إف مات صاحبو على
شرط صحة

ذلك.
وبو تثبت األحكاـ من فرائض ،ومواريث ،وحقوؽ.

ا١تفصل ،أو حقيقة اإلٯتاف،
 _ٜاإليمان المطلق الواجب :ويقاؿ عنو :اإلٯتاف َّ
أو اإلٯتاف الكامل الواجب ،أو مرتبة ا١تقتصدين األبرار.
ويكوف صاحبو ٦تن ي دي الواجبات ،و٬تتنب الكبائر.
ٓٔ_ اإليمان المطلق المستحب :وىو مرتبة اإلٯتاف الكامل با١تستحبات،

ومرتبة اإلحساف ،ومرتبة ا١تقربُت السابقُت با٠تَتات.
وصاحب ىذه ا١ترتبة ال يكتفي بفعل الواجبات ،وترؾ احملرمات ،بل يضيف إىل
ذلك فعل ا١تستحبات ،وترؾ ا١تكروىات.
أسباب كثيرة إذا صدرت من العبد زاد إيمانو ،وسار يف طريق
ٔٔ_ ىناك
ٌ
ِ
ِ
ِ
النظر يف آيات اهلل
تعلم العلم النافع ،ومعرفةُ أٝتاء اهلل وصفاتو ،و ُ
الكماؿ ،ومنهاُ :
ِ
الطاعة؛ تقرباً إىل اهلل _عز وجل_
وفعل
الكونية ،وقراءةُ القرآف الكرَل وتدبػ ُرهُ ،
ِ
ا١تعصية؛ خوفاً من اهلل _ تبارؾ وتعاىل _.
وترؾ
ُ
أسباب إذا فعلها العبد تنقص إيمانو ،أو تَ ْذ َىب بو ،ومنها:
ٕٔ_ ىناك
ٌ
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اض عن النظر يف آيات اهلل
اٞتهل باهلل _تعاىل_ وبأٝتائو وصفاتو ،والغفلةُ واإلعر ُ
ُ
ِ
ِ
االهنماؾ يف الدنيا.
ا١تعصية ،وصحبةُ قرناء السوء ،و
وفعل
ُ
وأحكاموُ ،

من إف شاء اهلل ،أو
ٖٔ_ االستثناءُ في اإليمان :أف يقوؿ اإلنساف :أنا م ٌ
٬تيب إذا قيل لو :ىل أنت م من؟ فيجيب بصيغة تشعر بعدـ القطع ،كأف يقوؿ:
أنا م من إف شاء اهلل ،أو أرجو ،أو آمنت بو.
ٗٔ_ منشأ القول في االستثناء :اإلرجاء؛ فا١ترج ة ىم أوؿ من تكلم يف
مسألة االستثناء يف اإلٯتاف.
األقوال في مسألة االستثناء يف اإلٯتاف تنحصر يف ثالثة :أحدىاٖ :ترَل
٘ٔ_
ُ
االستثناء ،والثاٍل :وجوبو ،والثالث :التفصيل.
وقد ورد يف البحث بياف لذلك.
 _ٔٙالكفر في اللغة :يدؿ على معٌت واحد ،وىو السًت ،والتغطية.
والتكفير :نسبة اإلنساف إىل الكفر ،واٟتكم عليو بو.
 _ٔٚالكفر في الشرع :اعتقادات ،وأقواؿ ،وأفعاؿ ،حكم الشارع بأهنا
تناقض اإلٯتاف ،وىو على شعب ،ومراتب متفاوتة.
 _ٔٛالكفر أنواع ،وٯتكن إرجاعو إىل نوعُت:
أ_ كفر أكبر :وىو ا١تخرج من ا١تلة ،وىو ما ارتكب صاحبو ما يوجب خروجو
ُ
من الدين كالتكذيب باهلل ،ورسولو ".
ب_ كفر أصغر :وىو غَت ٥ترج من ا١تلة ،كاالقتتاؿ بُت ا١تسلمُت ،والنياحة

على ا١تيت.

 _19ال يلزم من قام بو شعبة من شعب الكفر أن يكون كافراً ال ُك ْف َر
المطلق ،حىت تقوـ بو حقيقةُ الكف ِر ،كما ال يلزـ من قاـ بو شعبة من شعب
َ
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أصل اإلٯتاف.
اإلٯتاف أف يصَت م مناً حىت يقوـ بو ُ

ٕٓ_ التكفير المطلق ،أو كفر اإلطالق :ىو التكفَت بالعموـ ،كأف يقاؿ:

من قاؿ :كذا وكذا ،أو فعل كذا وكذا فهو كافر ،أو فَػ َق ْد َك َفَر.
وىذا النوع ال بأس بإطالقو ،بل ٬تب القوؿ بعمومو.

وتكفير المعين ،أو كفر التعيين :أف يقاؿ :إف فالناً الذي قاؿ :كذا ،أو فعل

كذا _ كافر بعينو.
وىذا النوع ال ٬توز إال إذا اجتمعت فيو _ أي ا١تعُت _ الشروط ،وانتفت يف
حقو ا١توانع.
 _21الحكم األخروي المطلق ،وعلى المعيَّن :ىو الشهادة ٍ
ألحد باٞتنة

والنار ،وىناؾ فرؽ بُت الشهادة واٟتكم بالعموـ باٞتنة والنار وبُت الشهادة ألحد
َّ ٍ
معُت بذلك.
هد بالعموـ َّ
كل كاف ٍر يف النار.
كل م م ٍن يف اٞتنة ،و َّ
أف َّ
فيُ ْش ُ
ولكن ال يُشهد َّ ٍ
١تعُت باٞتنة أو النار إال عن طريق النص.
وفهمها ،وىناؾ
تعلمها
ُ
 _22التكفير من أعظم المسائل التي يجب ُ
ضواب يف التكفَت ،وقد ورد يف البحث ذكر لبعضها ،ومن ذلك:
اٟتكم على الناس إ٪تا يكوف بالظاىر من أحوا٢تم.
أ_ أف
َ
ب_ أف اإلسالـ يثبت بأدٌل بينة ،والتكفَت ينتفي بأدٌل شبهة.
ِ
مذىب ِ
السنة االحتيا ُط يف التكفَت؛ فال بد فيو من اجتما ِع
أىل
ج_ أف
َ
انتفاع ا١توانع ،واستحضا ِر أف ذلك ىو شأف أىل العلم ،والبصَتة،
الشروط ،و ِ
والعقل.
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د _ التكفَتُ ال يكوف إال بعد قياـ اٟتجة ،وتوضيحها ،وكشف شبهها.
ىػ _ من األصوؿ اجملمع عليها عند أىل السنة أهنم ال يكفروف أحداً بذنب ما مل
يَ ْستَ ِحلَّو.
ويقصدوف بالذنب :الذنب الذي ىو دوف الكفر ،والذي ال يَ ْك ُفر صاحبو
كفعل الكبائر اليت ىي دوف الشرؾ.
 _23ىناك أفعال ،وأقوال ،واعتقادات يطلق عليها الكفر ،ويكفر مرتكبها

إذا اجتمعت فيو الشروط ،وانتفت ا١توانع ،وذلك كحاؿ َم ْن جعل بينو وبُت اهلل
وسائ يدعوىا ،وكتارؾ أركاف اإلسالـ بالكلية ،وراد شرع اهلل ،أو بعضو ،ومن
استهزأ باهلل أو آياتو.
ٕٗ_ موانع التكفير :ىي الصوارؼ اليت ٘تنع من اٟتكم على ا١تعُت بالكفر؛
فالتكفَت ينتفي بانتفاء شيء من الشروط ،أو وجود شيء من ا١توانع.
موانع التكفي ِر تكاد تنحصر في ستة ،وىي :اٞتهل ،وا٠تطأ ،واإلكراه،
ٕ٘_ ُ
والتأويل ،والتقليد ،والعجز.
وقد ورد يف البحث تفصيل لكل واحد من ىذه ا١توانع.
 _ٕٙتنقسم الذنوب إلى صغائر ،وكبائر ،وقد ورد يف البحث بياف لذلك،
وتوضيح ١تا ىية الصغائر ،والكبائر.
 _ٕٚورد يف البحث مسألة إمكاف تكفَت اٟتسنات للصغائر والكبائر على
حد سواء.
وجب
 _ٕٛموانع إنفاذ الوعيد :ىي األسباب اليت تندفع هبا العقوبة ،ويزوؿ ُم َ
الذنوب ،وىي عشرة أسباب عرفت باالستقراء من الكتاب والسنة ،وقد ورد يف
البحث بياف ٢تا.
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 _ٕٜأىل السنة وسط في باب اإليمان ومسائلو ،فهم وس يف باب الوعد
والوعيد بُت ا١ترج ة والوعيدية ،ووس يف مسألة التكفَت ،ووس يف باب أٝتاء
الدين واإلٯتاف.
ىذا ىو أىم ما ورد يف البحث ،واٟتمد هلل رب العا١تُت.
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