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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم ىلع رسول اهلل وىلع آهل وصحبه ومن اهتدى احلمد هلل  

أما بعد: فهذه بعض األسئلة اليت عرضت ىلع فضيلة الشيي    عبيد ،  بهداه
يف مسيال  ايممياو والرفير   -حفظيه اهلل  -العزيز بن عبد اهلل اليرايح   

وأيحاب عليها بهذه األيحوبة نسأل اهلل أو منفع بهيا وأو ععلهيا يف ميوا ين 
 ته.حسنا
 

بم يكون الكفر األكرب أو الردة؟ هل هو خاص السؤال األول: 
 باالعتقاد واجلحود واتلكذيب أم هو أعم من ذلك؟

فقال الشي  غفر اهلل هل: بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، 
وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع عبد اهلل ورسوهل نبينا وإمامنا وقالدنا حمميد بين 

 أما بعد: ، وىلع آهل وأصحابه ومن تبعهم بإحساو إىل موم ادلمنعبد اهلل 
 تروو بأموٍر عدة:   -والعياذ باهلل -فإو الرفر والردة  

 فتكوو جبحود األمر املعلوم من ادلمن بالرضورة. -
 وتروو بفع  الرفر. -
 وبقول الرفر. -
 وبالرتك وايعراض عن دمن اهلل عز ويح . -
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باالعتقياد مميا ليو اعتقيد هلل صياحبة دلأو ودلا أو يروو الرفير  و  -
اعتقد أو اهلل هل رشيك يف املليك أو أو اهلل معيه ميدبر  يف هيذا الكيوو أو 
اعتقد أو أحدا يشارك اهلل يف أسماله أو صفاته أو أفعاهل أو اعتقد أو أحيدا 
يستحق العبادة غري اهلل أو اعتقد أو هلل رشيرا يف الربوبيية فإنيه مرفير 

 االعتقاد كفرا أكرب خمريحا من امللة.بهذا 
ويروو الرفر بالفع  مما لو سجد للصنم أو فع  السحر أو فعي    -

أي نوع من أنواع الرشك مأو داع غري اهلل أو ذبح لغري اهلل أو نذر لغري اهلل 
أو طاف بغري بيت اهلل تقربا ذلليك الغيري فيالرفر مريوو بالفعي  مميا 

لقول مما لو سي  اهلل أو سي  رسيوهل ويروو الرفر با  -مروو بالقول.  
صىل اهلل عليه وسلم أو س  دمن ايسيالم أو اسيتهزأ بياهلل أو برتابيه أو 
برسوهل صىل اهلل عليه وسلم أو بدمنه، قال اهلل تعاىل يف مجاعة يف غزوة تبوك 

ه َّلل َّللأ﴿استهزؤوا بانليب صىل اهلل عليه وسيلم وبأصيحابه:   َِبسِبوُل َّلُِل َّللأ َِبَياِب هَّللأ ْ أِباَّلل أقُل
زَّللئلهنِبأ تُِبه  تلم أِبس  َُِبِكَّللملم أ﴿  ﴾كلنُ  أَّلل دِب أكِبفِبر ُتل أبُِبعُ  َاأقِبد  أُِِبع تِبذَّللسل فأثبت هلم الرفر بعد   ﴾َلِب

ايمماو فدل ىلع أو الرفر مروو بالفع  مما مروو باالعتقاد ويروو 
 بالقول أمضا مما سبق يف اآلمة فإو هؤالء كفروا بالقول.

ء واحيد وقيد مريوو ويروو الرفر باجلحود واالعتقاد وهما يش  -
ا معلوما من ادلمن بالرضورة مأو عحد  بينهما فرق فاجلحود مأو عحد أمردل
ربوبية اهلل أو عحد ألوهية اهلل أو اسيتحقاقه للعبيادة أو عحيد ملي  مين 
املاللرة أو عحد رسوال من الرس  أو متابا من الكتي  املللية أو عحيد 
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حلسياب أو منكير ويحيوب الصيالة أو ابلعث أو اجلنة أو انلار أو اجليزاء أو ا
ويحوب الزاكة أو ويحوب احلج أو ويحوب الصوم أو عحد ويحوب بر الوادلمن أو 
ويحوب صلة الرحم أو غري ذلك مما هو معلوم من ادلمن بالرضيورة ويحوبيه أو 
عحد حتريم الزنا أو حتيريم الربيا أو حتيريم رشب ا مير أو حتيريم عقيوق 

أو حتريم الرشوة أو غري ذلك مميا هيو معليوم   الوادلمن أو حتريم قطيعة الرحم
من ادلمن بالرضورة حتريمه. * ويروو الرفير بيايعراض عين دمين اهلل 
والرتك والرفض دلمن اهلل مأو مرفض دمن اهلل بأو معيرض عين دمين اهلل ال 

َِبأ﴿متعلمه وال معبد اهلل فيرفر بهذا ايعراض والرتك قال اهلل تعاىل:   َِبا ُِذَّللن
َاأعِبمِأ هنِبأكِبفِبرل ُل ُلع رَّلُل َاأ ِأ﴿وقيال تعياىل:  ﴾ِأَلكُ ذَّللسل أسِببُ َّلل َّللأ ل َّلَل اِب أتَّلل أ لكُ َّللرِب  َ ْ َُِبملأََُّّللِ أِب  َ َِبُُِب

تِبقَّللملهنِبأ ُلنُ  رَّللَّلُلنيِبأ أا  ملج  َِب هِبِأَّللَِّنأَّلُل أعِبنُ   .﴾ِبع رِبضِب
فالرفر مروو باالعتقاد ويروو باجلحود ويروو بالفع  ويروو 

 بالقول ويروو بايعراض والرتك والرفض.
كوم  

ُ
ره ىلع اتللكم برلمة الرفر أو ىلع فع  الرفر فإنه مريوو ن أ

ا مأو مُررهه إنساو قادر ىلع إمقاع القت  به معذورا إذا اكو ايمراه ملجئدل 
فيهدده بالقت  وهو قادر أو مضع السيف ىلع رقبته فإنه مريوو معيذورا يف 
هذه احلالة إذا فع  الرفر أو ترلم برلمية الرفير برشين أو مريوو 

ئنا بايمماو، أما إذا اطمنئ قلبه بالرفر فإنيه مرفير حيع ميع قلبه مطم
 ايمراه نسأل اهلل السالمة والعافية.
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 فاذلي يفعل الكفر هل مخس حاالت: 
 ا فهذا مرفر.إذا فع  الرفر يحاد   -1
  فهذا مرفر.إذا فع  الرفر ها الدل  -2

 ا فهذا مرفر.إذا فع  الرفر خالفدل  -3

 قلبه بالرفر فهذا مرفر.ا واطمنئ كرهدل إذا فع  الرفر مُ  -4

واطمنئ قلبه بايمماو فهذا ال مرفر لقول   كرهادل إذا فع  الرفر مُ  -5
أ﴿اهلل تعاىل    َ َِب ِبمَُّلل أ نَّلل َِِب ْل َّلل ٌَّأاَّلل ئَّلل ُلط مِب َ بل لأ َِبقُِب رَّللهِبأ أَلك   َ ُِب كَّلل َّللأَّللَِلأ َِِب أبُِبع دَّللأَّلل  َ هَّللأَّلُل أاَّلل أكِبفِبرِب  َ ُِب

ِبي هَّللم أغِبضِبأ سًاأفُِبعِب أشِبرِبحِبأاَّلل  ملف رَّللأصِبد   َ َِبَلِبلم أعِبذِباٌبأعِبظَّلليمٌأُِب أاهَّللأ َِب أأَّللِبهُِلملأ﴿  ﴾ٌبأَّلُل َِب  ِب َّلُل
َِبأ مِبأا  مِبِفَّللرَّللن دَّلليأا  قِبه  أنُِبه  َِبِبِنأاِهِبأَلِب رِبةَّللأ خَّلل كُ يِبِأعِبِبىأاْل  تِبحِببُّهاأاْل ِبيِبِةِبأا دُّ  .﴾او 

 
 هناك من يقول: السؤال اثلاين: 

)اإليمان قول وعمل واعتقاد لكن العمل رشط كمال فيه(، 
ويقول أيضا: )ال كفر إال باعتقاد(، فهل هذا القول من أقوال  

 أهل السنة أم ال؟
اجلواب: ليست هذه األقوال من أقوال أه  السنة، أه  السينة مقوليوو: 
ايمماو هو قول باللساو وقول بالقل  وعم  باجلوارح وعم  بالقل ، ومن 

عم  ونية، فايمماو أقواهلم: ايمماو قول وعم ؛ ومن أقواهلم: ايمماو قول و
 ال بد أو مروو بهذه األمور األربعة: 

 قول اللساو وهو انلطق باللساو. -1
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 قول القل  وهو ايقرار واتلصدمق. -2

 عم  القل  وهو انلية وايخالص. -3

 عم  اجلوارح. -4

فالعم  يحزء من أيحزاء ايمماو األربعة، فال مقال: العم  رشن ممال أو 
ة، وال نعلم أله  السينة قيوال بيأو العمي  أنه ال م هل فإو هذه أقوال املريحئ

 رشن ممال.
وكذا قول من قال: )ال كفر إال باعتقياد  فهيذا قيول املريحئية، ومين 
أقواهلم: )األعمال واألقوال ديل   ىلع ما يف القل  من االعتقاد  وهذا باط ، 
ب  نفس القول الرفري كفر ونفس العم  الرفري كفر مميا مير يف 

ْ أ﴿قييول اهلل تعيياىل  زَّللئلهنِبأقُُل تُِبه  تلم أِبسُُ  ه َّلل َّللأكلنُُُ  َِبسِبوُُل َّلُُِل َّللأ َِبَياِب هَّللأ أ﴿ ﴾أِباَّلل َاأقُُِبد  ذَّللسل أُِِبع تُُِب َلِب
كَّللملم أ َِِب أَّلل  .أي: بهذه املقالة ﴾كِبفِبر ُتل أبُِبع دِب

 
هل األعمال ركن يف اإليمان وجزء منه أم يه  السؤال اثلالث:  

 رشط كمال فيه؟
بالقلي  وعمي  اجلواب: ايمماو قول باللساو وقيول بالقلي  وعمي   

 باجلوارح مما سبق.
وال مقال: إنها رشن ممال أو إنها خاريحة عن ايمماو أو إنهيا ال م مين 

إذ لك هذه من  ،لوا م ايمماو أو من مقتىض ايمماو أو يه ديل  ىلع ايمماو
 أقوال املريحئة.
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 ما أقسام املرجئة؟ السؤال الرابع:  

 مع ذكر أقواهلم يف مسائل اإليمان؟
 اجلواب: املريحئة طالفتاو: 

 : و عييمهم ،وهيم اجلهميية  ،املريحئة املحضة أو الغيالة  الطائفةة األو:: 
 فإو اجلهم بن صفواو اشتهر بأربع عقالد بدعية يه:  ،اجلهم بن صفواو

 عقيدة نيف الصفات وأخذها عنه اجلهمية. -1
 عقيدة ايريحاء وأخذها عنه املريحئة. -2

 وأخذها عنه اجلربية. - أعماهلأي أو العبد جمبور ىلع-عقيدة اجلرب  -3

 عقيدة القول بفناء اجلنة وانلار. -4

 فهذه أربع عقالد خبيثة اشتهر بها اجلهم.
واملريحئة املحضة عقيدتهم يف ايمماو أنه جمرد املعرفة، أي جمرد معرفة 
الرب بالقل ، فمن عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، وال مريوو الرفير إال إذا 

 ،وبهذا ألزمهم العلماء بأو إبليس مؤمن؛ ألنه معيرف ربيهيحه  ربه بقلبه،  
عِبنُلهنِبأ﴿  : قال اهلل تعاىل عين إبلييس أنُلبُ  مَّلل ه  أنُُِب أَّلل ِب أفُِبنِبك ظَّللر  َّلل أسِبب َّلل َِب ويريوو   ،﴾قُِبِ

 : ألنه معرف ربيه بقلبيه، قيال تعياىل عنيه وعين قوميه  ؛فرعوو أمضا مؤمن
﴿ِ ًُُ ْلَ مُُ هلم أ ُُل هِبِأِبكُ فلسُُ تُ  قِبنُِب يُ  تُِب  ُُ َِباوُُ ِأ َُُّللِب َاأ ُُ دل ُُِب ُُِب لأأَِبجِبحُُ ِنِبأعِبِقَّللبُُ ُُِب أكُُ قِب  ُُ يُُ أكِب ِك ظلر  ُُِب َهاأفُُ ُُل َِبعلَُُ

َِبأ دَّللن  .﴾ا  ملف سَّلل
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 يف  طيويالدل يف ال فية الشيافية فصيالدل   -رمحه اهلل تعاىل-وذمر ابن القيم  
وبيني  أو   ،وقال: إنه أخىف هذا مدة ثيم أههيره   ،بياو معتقد املريحئة املحضة

ية مع ذلك وأنه لو فع  األعمال الرفر  ،عقيدتهم جمرد معرفة الرب بالقل 
فال تؤثر يف إممانه، فلو س َّ اهلل أو س َّ الرسيول صيىل اهلل علييه وسيلم أو 
س َّ دمن ايسالم وقت  األنبياء واملصيلحني وهيدم املسيايحد وفعي  مجييع 

وهذا هو أفسيد قيول قيي  يف   ،املنكرات فال مرفر ما دام معرف ربه بقلبه
ويلييه يف   ،لقدرييةتعريف ايمماو، وهو قيول أ  احلسيني الصيال  مين ا

امية القاللني: بأو ايمماو هو انلطق باللساو فقي،، فمين  الفساد قول الكر 
 ،ا بقلبيها وليو اكو مكيذبدل شهد أو ال هلإ إال اهلل بلسانه فإنه مريوو مؤمنيدل 

 ،وإو اكو مكيذبا بقلبيه فهيو خميا يف انليار  ،ا اكم  ايمماوويسمونه مؤمندل 
وهيذا مين أعظيم   ،ايمماو خما  يف انلارفيلزمهم ىلع هذا أو املؤمن ال م   

 وهو ميل قول اجلهم يف الفساد. ،الفساد
رمحيه -وهم أه  الكوفة ميأ  حنيفية    ،مريحئة الفقهاء  الطائفة اثلانية: 

وأول من قال بأو األعمال غري داخلة يف مسىم ايمماو هيو   ،وأصحابه  -اهلل 
محاد بن أ  سليماو شي  ايمام أ  حنيفة، وأبو حنيفية هل روامتياو يف حيد 

 ايمماو: 
األوىل: أنه تصدمق القل  وقول اللسياو، وهيذه الروامية عليهيا أكي  

 أصحابه.
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و فهو ركن وأما قول اللسا  ،واثلانية: أو ايمماو هو تصدمق القل  فق،
وىلع هذه الروامة موافق قيول املاتريدمية أو   ، الد خارج عن مسىم ايمماو
ولرن األعمال مطلوبة عندهم اكلصيالة   ،ايمماو هو تصدمق القل  فق،

ومين فعي    ،فالوايحبات وايحبات واملحرمات حمرمات  ،والزاكة والصوم واحلج
نه يستحق العقوبة ومن فع  الكبالر فإ  ،الوايح  فإنه يستحق اثلواب واملدح

اينساو عليه وايحبياو:   مقولوو:   ،اويقام عليه احلد، ولرن ال يسمونه إمماندل 
 .وال مدخ  أحدهما يف مسىم اآلخر ،وايح  ايمماو ووايح  العم 

فاألعميال   ،ومجهور أه  السنة مقولوو: العم  من ايمماو وهو يحزء منه
عمال وايحبية وليسيت وايحبة ويه من ايمماو، ومريحئة الفقهاء مقولوو: األ

من ايمماو، وهلذا قال من قال بأو ا الف بينهم وبني مجهور أهي  السينة 
 ا.خالف لفظي، وقال بهذا شارح الطحاوية والصواب أنه ليس لفظي  

 
هل خالف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء يف  السؤال اخلامس:  

 أعمال القلوب أو اجلوارح لفظٌي أم معنوي؟ 
إو ا يالف بيني مريحئية الفقهياء وأهي  السينة   : بعضهماجلواب: قال  
قال: إو   -رمحه اهلل -وقال بهذا شارح الطحاوية ابن أ  العز    ،خالف لفظي

واللاع   ،ا الف بني مجهور أه  السنة وأ  حنيفة وأصحابه خالف لفظي
وقال: إو ادليل    ،ال مرتت  عليه فساد  يف االعتقاد  ،يف أمٍر اسيم لفظي  نزاع  
 ، من الطالفتني مقولوو: األعمال وايحبيةّلك   أوَّ  : أو ا الف بينهم لفظي  ىلع
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 وّلك  
ُ
ومين   ،ثي  عليها من الطالفتني مقولوو: إو املسلم إذا فع  الوايحبات أ

ترك شيئا من الوايحبات أو فع  املحرمات فإنه معاقي  ويقيام علييه احليد، 
ماو أو ليس بإمماو؟ ولرن اللاع بينهم يف أنه ه  هذا الوايح  هو من ايم

ولرين   ،أبو حنيفة وأصيحابه  : وقال باثلاين  ،مجهور أه  السنة  : قال باألول
عند اتلأم  وانلظر ال عد طال  العلم أو ا الف لفظي  من مجيع الويحيوه، 
صحيح أنه ال مرتت  عليه فساد يف االعتقاد لرن هل آثار ترتت  عليه، من 

 هذه اآلثار: 
افقيوا الكتياب والسينة يف اللفيمل واملعي  أو مجهور أه  السينة و  -1

 فتييأدبوا مييع انلصييوص، ومريحئيية الفقهيياء وافقييوا الكتيياب والسيينة معيي دل 
 ،ا وال معي ا، وال عو  للمسلم أو خيالف انلصوص ال لفظيدل وخالفوهما لفظدل 
أقُلَُُله للأ﴿: قييال اهلل تعيياىل َُُِب   َِبجَّلل أاِهلأ رِب أَّلل ِباأ لكَُُّلل َِب نُُلهنِبأا ُُِذَّللن َّلُل أَّللَّنُُِبِأا  ملم  َّلل ِباأِلَّلليُُِب   َِب م أ

هنِبأ ُُل م أنُِبتُِبهِبِكَُ ُُ َّللَّلل ىأسِب ُ ُُِب َِبعِبَُ ًَِّنأ ُُِب م أَّللَُ ُُ ل ِْبإُ ُُل لأهِبا ُِ ي هَّللم أَياِب ُُِب ِأ*أأعِبَُ َُُّللِ َِبَُّ ةِبأ َِّب ُُِ هنِبأا  ُ ُُل أنلقَّلليمُ َِب ذَّللن ُُِ ا ُ
نِبِهلم أنُلن فَّللقلهنِبأ ِ*أأأأسِبهِبقُ  نلهنِبأحِبقَُ َّلُل أهلملأا  ملم  َِب َ ِبئَّلل فبني اهلل تعاىل أو هذه األعميال   ﴾َل

لكها من ايمماو، فويح  القل  عند ذمر اهلل هذا عم  قليب، و يادة ايمماو 
ويشيم    ،عمي  قلييب  ﴾َِبعِبِبىأسِب ُ َّللَّللم أنُِبتُِبهِبِكَُلهنِبأ﴿  ،عند تالوة القرآو عم  قليب

أمضا أعمال اجلوارح من فع  األسباب واينفياق مميا ر قهيم اهلل، لك هيذه 
ِأمِب أ﴿وقال تعاىل:    ،اها إممانااألشياء سم ه َّلل َّللأ ل َِبسِبوُل هَّللأ أَيُِبنلهاأاَّلل َِب نلهنِبأاِ ذَّللن َّلُل أا  ملم  َّللَّنِِِب

َّلْلقلهنِبأ ِ ملأا  ُُِ أهُُل َِب َ ِبئَُُّلل أاهَّللأَل َّلْل بَّللي أوُُِب هَّللم ألَّلل َِبِبكُ فلسَُُّلل هِباَلَّللَّللم أ  ُُ َاأأَّللُِب دل َِبجِبِهُُِب بُُلهاأ وقييال  ﴾نُِبر َتِب
أَلِبأ﴿تعيياىل:  َِب َِبسِببُُ َّلل أ ِّأأفُُِبَِّب نُُلهنِبأحُُِب َّلُل أأنُلم  َاألَّلل دل أِفُُِبَّلل ِأَلِب نُِبهلم أ ل أبُِبيُُُ  جِبرِب ِأشُُِب أفَّلليمُُِب ه ِب ُيلِبم َّللمُُل

َّلليًمِ َ َّللملهاأِبسُ  َِبنلسُِب أ ِِأقِبضِبي  ِب هَّللم أحِبرِبًجِأََّّلل وثبت يف الصحيحني عين انلييب  ﴾ِبكُ فلسَّلل



 أسئلة وأجوبة يف اإليمان والكفر
 

 
12 

ويف روامية -صىل اهلل عليه وسلم أنه قيال: اايممياو بضيع  وسيبعوو شيعبة 
 هلإ إال اهلل، وأدناهيا إماطية فأعالها قيول: ال  -ابلخاري: بضع  وستوو شعبة

فهذا من أقوى األدلة يف اليرد   ،األذى عن الطريق واحلياء شعبة من ايمماو«
 ،ا وسبعني شيعبةىلع املريحئة فجع  انليب صىل اهلل عليه وسلم ايمماو بضعدل 

ومث   لعمي    ،ىلع أنها من قول اللساو  ،ومث   لقول اللساو برلمة اتلوحيد
ومث   لعم  القل  باحلياء؛ ألو احليياء   ،ى عن الطريقاجلوارح بإماطة األذ

فيأىلع شيع    ،خلق  داخيل حيم  اينساو ىلع فع  املحاميد وتيرك القبيالح
    ع  وبينهميا شيُ   ،وأدناها إماطة األذى عين الطرييق  ،ايمماو لكمة اتلوحيد

ومنهيا ميا مقيرب مين شيعبة   ،منها ما مقرب مين شيعبة الشيهادة  ،متفاوتة
وبير   ،والصيوم شيعبة  ،واليزاكة شيعبة  ،واحلج شعبة  ،الة شعبةايماطة، فالص
واألمير   ،واجلهياد يف سيبي  اهلل شيعبة  ،وصلة األرحام شعبة  ،الوادلمن شعبة

وايحساو إىل اجلار شعبة، إىل غري   ،باملعروف شعبة وانليه عن املنكر شعبة
مسيىم أدخلها انليب صىل اهلل علييه وسيلم يف     ، فهذه لكهاع  ذلك من الش  

وكيذلك مين   ؟فكيف مقال إو األعمال خاريحة عن مسىم ايمماو  ،ايمماو
أقوى األدلة أمضا ىلع أو األعمال داخلة يف مسىم ايمماو حدمث وفد عبد 

وذلك أو اوفد عبد القيس يحاءوا إىل انليب صىل اهلل   ،القيس يف الصحيحني
 ،من مفيار مرضي  عليه وسلم فقالوا: ما رسول اهلل، إو بيننا وبينك هذا ال 

نعم  به وخنرب به   ، ص  نا بأمر ف  ر  فمُ   ،وإنا لن خنلص إيلك إال يف الشهر احلرام
فقال صىل اهلل عليه وسلم: )آمركم بأربع وأنهياكم عين أربيع:   ،ن ورالنام  

آمركم بايمماو باهلل وحده، أتدروو ما ايمماو باهلل وحده؟ شيهادة أو ال هلإ 



 أسئلة وأجوبة يف اإليمان والكفر
 

 
13 

إقام الصيالة وإمتياء اليزاكة وصيوم رمضياو وأو إال اهلل وحده ال رشيك هل و
وهذا ديلي  واضيح   ، ايمماو بأعمال اجلوارحتؤدوا ُُخس ما غنمتم « ففّسَّ 

فجمهور أه  السنة تيأدبوا   ،رصيح ىلع أو األعمال داخلة يف مسىم ايمماو
ومريحئية الفقهياء وافقيوا   ،مع انلصوص وأدخلوا األعمال يف مسىم ايمماو

وال عيو  لننسياو خمالفية   ، لرن خالفوهيا يف اللفيملانلصوص يف املع 
انلصوص ال يف اللفمل وال يف املعي  بي  الوايحي  موافقية انلصيوص لفظيا 

 ومع .
ا للمريحئية أو خالف مريحئة الفقهاء مع مجهور أه  السنة فتح بابيدل   -2

املحضة الغالة فإو مريحئة الفقهاء ملا قالوا: )إو األعمال ليست من ايممياو 
ا للمريحئة املحضة فقالوا: األعمال ليست وايحبة نت وايحبة  فتحوا بابدل وإو اك

املريحئة املحضة: الصالة والصوم والزاكة واحلج   توهلذا قال  ،وليست مطلوبة
 ،ومن عرف ربه بقلبه فهيو ميؤمن اكمي  ايممياو ،هذه لكها ليست بوايحبة

ابلاب   واذلي فتح هلم  ،واألعمال ليست مطلوبة  ،ويدخ  اجلنة من أول وهلة
 مريحئة الفقهاء.

ا أو مريحئة الفقهاء باختالفهم ميع مجهيور أهي  السينة فتحيوا بابيدل   -3
اق والعصاة فدخلوا معه، فلما قال مريحئية الفقهياء: إو ايممياو يشء  للُفسَّ

وإمماو أه  األرض وأهي  السيماء   ،واحد ال مزيد وال منقص وهو اتلصدمق
فيأيت الفاسق السكري العربيد ويقول: أنا مؤمن اكمي    ،دخ  الفساق  ،واحد
وكإمماو أ  برر وعمر، فإذا قي    ،إمماين مإمماو يحربي  ومي لي   ،ايمماو
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وأبيو برير هل أعميال   ،هل: ميف تقول إو إممانك مإمماو أ  برير وعمير
ق وأبيو  عظيمة؟ قال: األعمال ليست داخلة يف مسيىم ايممياو، أنيا مصيدأ

ق قبرر مصدأ ق وأنا مصدأ فإممياين مإمميانهم، وهيذا مين   ،، ويحربي  مصدأ
 و إمماو أ  برير بإممياو أهي  أبط  ابلاط ، وهلذا يحاء يف احلدمث: الو وُ 

 : األرض لريحح« واملراد ما عدا الرس  عليهم الصالة والسالم، فكييف مقيال
 .و إمماو أه  السماء وأه  األرض واحدإإو ايمماو واحد و

تثناء يف ايمماو وهو قول القال : )أنا مؤمن إو شاء اهلل  مسألة االس  -4
فمريحئة الفقهاء ممنعوو االستثناء يف ايمماو؛ ألو ايمماو يشء واحيد هيو 
ق بالقل  فكيف تقول: أنا ميؤمن  اتلصدمق، فيقولوو: أنت تعلم أنك مصدأ

ثنوو إو شاء اهلل. إذادل أنت تشك يف إممانك، وهلذا يسموو املؤمنني اذلمن يست
ق مما تعلم أنك قرأت  مة، فأنت تعلم يف نفسك أنك مصدأ يف إممانهم الش َّ
الفاحتة وكما تعلم أنك حتي  اهلل ورسيوهل صيىل اهلل علييه وسيلم وتيبغض 

ب  قي : أنيا ميؤمن؛ ايحيزم وال تشيك يف   ؟فكيف تقول: إو شاء اهلل   ،ايلهود 
لوو فيقولوو: إ  ،إممانك و قال القال : )أنيا وأما مجهور أه  السنة فإنهم مفصأ

مؤمن إو شاء اهلل  مقصد الشك يف أص  إممانه فهذا ممنوع؛ فأص  ايممياو 
اتلصدمق، وأما إو نظر إىل األعمال والوايحبات اليت أويحبها اهلل واملحرميات 
اليت حرمها اهلل ورأى أو شع  ايمماو متعددة والوايحبات مثرية فاينساو 

ى ما عليه؛ ب  متهم نفسه باتلقصيري وييزري ال مزِّكأ نفسه وال مقول بأنه أد  
ىلع نفسه فإذا قال: )أنا مؤمن إو شاء اهلل  فإو االستثناء رايحع إىل األعمال، 

وكذلك إذا أراد عدم علمه   ،ب  حسن أو مقول: إو شاء اهلل   ،فهذا ال بأس به
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 العاقبة ال معلمها إال اهلل فال بأس باالستثناء، وكيذلك إذا أراد  بالعاقبة وأو
فهذه من ثمرات ا الف وإو اكو ال مرتتي    ،اتلربك بذمر اسم اهلل فال بأس

 ا.عليه فساد يف العقيدة ولرن هذه ثمرات تدل ىلع أو ا الف ليس لفظي  
 
ما حكم من ترك مجيع العمل الظاهر باللكية  السؤال السادس:  

  ة،ا أبلتولكنه ال يعمل شيئ   ،وهو يقر بالشهادتني ويقر بالفرائض
ا بأنه ليس هل عذر رشيع يمنعه من  ل هذا مسلم أم ال؟ علم  فه

 القيام بتلك الفرائض؟
ق بقلبيه وال مقير  اجلواب: هذا ال مروو مؤمندلا، فاذلي مزعم أنه مصدأ

ال متحقق إممانه؛ ألو هذا إمماو مإمماو إبليس وكإممياو   ،بلسانه وال معم 
ق بقلبه، قيال اهلل تعيا أ﴿  : ىلفرعوو؛ ألو إبليس أمضا مصدأ أفُِبنِبك ظَّللر  َّلل أسِبب َّلل َِب قُِبِ

عِبنُلهنِبأ أنُلبُ  مَّلل ه  أنُُِب َاأ َُّللِبِأ﴿وفرعوو وآل فرعوو قيال اهلل تعياىل عينهم:    ﴾َّلل ِب دل َِبجِبحُِب
َِبعلَُلَها ْلَ ًمِأ أ هِبِأِبكُ فلسلهلم  تُ  قِبنُِب يُ  تُِب فهذا ايمماو واتلصيدمق اذلي يف القلي    ،﴾َِباو 
فال بد أو متحقق بانلطق باللسياو وال بيد أو   ،ال بد هل من عم  متحقق به

فال بد من تصدمق وانقياد، وإذا انقاد قلبه بايمماو فال بيد   ،متحقق بالعم 
ق بقلبه وال منطق بلسانه وال معم   أو تعم  اجلوارح، أما أو مزعم أنه مصدأ

ا وعنيده ا تامي  و قادر فأمن ايمماو؟! فلو اكو اتلصيدمق تصيدمقدل جبوارحه وه
إخالص ألىت بالعم ، فال بد من عمي  متحقيق بيه هيذا اتلصيدمق وهيذا 

 ايمماو؛ وانلصوص يحاءت بهذا.
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مما أو اذلي معم  جبوارحه ويصيل ويصوم وحيج ال بد ألعماهل هذه من 
فيإو  ،مإسيالم املنيافقنيإمماو يف ابلاطن وتصدمق مصيححها وإال صيارت 

وميع   ،وعاهيدوو  ،مصلوو مع انليب صىل اهلل عليه وسلم  ،املنافقني معملوو
ذلك لم مرونوا مؤمنني؛ ألنه ليس عندهم إممياو وتصيدمق مصيحح هيذا 

 العم ، فال بد من أمرين لصحة ايمماو: 
 تصدمق يف ابلاطن متحقق بالعم . -
 وعم  يف الظاهر مصح باتلصدمق. -

ق يف ابلاطن دوو عم  فأمن ادليل  عليه؟ أمن اذلي مصححه؟ أما تصدم
أمن االنقياد؟ ال ممرن أو مروو هناك تصدمق صحيح ال مصييل صياحبه 
وال منطق بالشهادتني وهو معلم ما أعد اهلل ملن نطق بالشهادتني وملن ترل م 
برلمة اتلوحيد من اثلواب، وملا أعد  اهلل للمصلني من اثليواب وملين تيرك 

ة من العقاب، فلو اكو عنده تصدمق صحيح وإمماو صحيح بلعثه ىلع الصال
العم ، فلو اكو عنده تصدمق صيحيح وإممياو صيحيح ألحيرق الشيبهات 

واملعايص إنما تروو عين   ،فرتك الصالة إنما مروو عن شبهة  ،والشهوات
وهيذا ميدل ىلع أو ،  وايمماو الصادق حيرق هذه الشهوات والشبهات  ،شهوة

ن ايمماو الصحيح وإنما هو لفمل باللساو نطق به ولم متجاو ه، قلبه خاٍل م
فقيول   ،وإال لو اكو عنده تصدمق بقلبه أو إقيرار بقلبيه فقي، وليم ميتلفمل

فاملقصود أو اذلي ميزعم   ،القل  لم متجاو  إىل أعمال القلوب وإىل االنقياد
ق بقلبه وال معم  جبوارحه هذا هو ميذه  اجلهميية  وهليذا قيال  ،أنه مصدأ
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: معّس اتلفريق بني املعرفية واتلصيدمق -رمحه اهلل -شي  ايسالم ابن تيمية  
فيعّس اتلفريق بني املعرفة بالقل  واتلصدمق اذلي ليس معه يشء   ،املجرد 

 ،-نسيأل اهلل العافيية-هذا هو إممياو اجلهميية    : من أعمال اجلوارح؛ ويقول
هيذا  ،مع قدرتيه فاذلي مزعم أنه مؤمن وال منطق بلسانه وال معم  جبوارحه

مما أو اذلي ،  هو مذه  اجلهمية، فال بد من عم  متحقق به هذا اتلصدمق
 معم  ال بد هل من تصدمق يف ابلاطن مصححه.

 
 هل تصح هذه املقولة:   السؤال السابع:  

ن من قال: اإليمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ إ) 
 باعتقاد وجحود؟( من اإلرجاء لكه حىت لو قال: ال كفر إال 
فقوهل: )ايمماو قول وعم    ،اجلواب: املقولة اثلانية تنقض املقولة األوىل

وهو قول أه  السنة واجلماعة، لرن قوهل   ،واعتقاد مزيد وينقص  هذا حق
بعد ذلك: )ال كفر إال باعتقاد ويححود  هذا منقض املقالة األوىل، فكما أو 

فكذلك الرفر مريوو بيالقول   ايمماو مروو بالقول والعم  واالعتقاد
فال بد أو تصيحح املقولية اثلانيية فتكيوو: )والرفير   ،والعم  واالعتقاد

أما بقياء هيذه املقولية ىلع حاهليا فإنهيا   ،مروو بالقول والعم  واالعتقاد  
 تنقض األوىل.
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 هل هذا القول صحيح أم ال:  السؤال اثلامن:  
يس بكفر يف ن سب اهلل وسب الرسول صىل اهلل عليه وسلم لإ) 

نفسه، ولكنه أمارة وعالمة ىلع ما يف القلب من االستخفاف 
 واالستهانة؟( 

وهو قول باطي ،   ،اجلواب: هذا القول ليس بصحيح، ب  هو قول املريحئة
ْ أ﴿مميا قيال تعياىل:    ،ونفس االستهزاء كفر  ،ب  إو نفس الس  كفر قُل

زَّللئلأ تُِبه  تلم أِبس  َِبسِبوله َّلل َّللأكلنُ  َّلل َّللأ َِبَياِب هَّللأ َُِبِكَّللملم أ*أأهنِبأِباَّلل أَّلل دِب أكِبفِبر ُتل أبُِبعُ  َاأقِبد  أُِِبع تِبذَّللسل فأثبت  ﴾َلِب
إو منيتم تعتقيدوو يف   : وليم مقي   ،بهيذه املقالية  ،هلم الرفر بعد ايممياو

ا، فاهلل تعاىل أطلق الرفر عليهم بهيذه املقالية، فيدل ىلع أو قلوبرم شيئدل 
ّلكم الرفر أو قول الرفر ليس برفر ب  هو عالمية ىلع ميا "القول بأو  
والرفر مروو   ،هذا باط ، فالقل  ال معلم ما فيه إال اهلل تعاىل  "يف القل 
ويروو بالعم ، واملقصود أو هذه املقالة تتمىش   ،ويروو بالقول  ،بالقل 

 مع مذه  املريحئة.
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  ،ما حكم من يسب اهلل ورسوهل ويسب ادلين السؤال اتلاسع:  

فإذا نُصح يف هذا األمر تعلَّل باتلكسب وطلب القوت والرزق،  
فهل هذا اكفر أم هو مسلم حيتاج إىل تعزير وتعذيب؟ وهل يقال  

 هنا باتلفريق بني السب والساب؟
باتلكسي  وطلي  القيوت! إو اكو ال أدري ما مع  اتلعلي     اجلواب: 

م يشء آخير لرين   ،املراد أنه إذا قي  هل تعلَّم ادلمن متعلَّ  بالكس ، اتلعلي 
اآلو حنرم عليه بهذا الس  ونقول: من س  اهلل أو س  رسوهل صيىل اهلل 
عليه وسلم أو س  ادلمن فإو هذا كفر باتفاق أه  السنة واجلماعية، أميا 

فهيذا اتلعلي    ،قوت إذا قي  هل تعلم دمنكمسألة اتلعل  بالكس  وطل  ال
مما أنه مطل  الكس    ،وع  ىلع اينساو أو متعلم ما مقيم به دمنه  ،باط 

ميتعلم ميا   ،متعلم ما مصيح بيه إممانيه،  والقوت فيج  عليه أو متعلم دمنه
وما   ،وأو اهلل مستحق للعبادة وحده  ،أويح  اهلل عليه من االعتقاد الصحيح

الطهارة والصالة والصوم والزاكة واحلج، فهذا اتلعل  ال   أويح  اهلل عليه من
م ميا أويحي  اهلل علييك  ،ويحه هل أو اسيأل العلمياء عين   ،فإذا قي  هل: تعليَّ
تعلي  بالكسي  فهيذا باطي ؛ ألو   ،ه  يه كفر أم غيري كفير  ،مقاتلك

الكس  ال ممنع اينساو من تعلم دمنه وتعلم أو هيذه املقالية كفريية أو 
 ،والكسي  هل أوقيات واسيعة  ،ا ا مثريدل الكس  ال مأخذ وقتدل   يسأل عنها؛ ألو

فنقول: من س  اهلل أو سي  الرسيول  ،وليس هناك فرق بني الس  والساب
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والساب اكفر؛ ألنه ال عذر هل يف   ،صىل اهلل عليه وسلم أو س  دمنه فهو اكفر
فيها ق  فرَّ فهذا اذلي مُ   ،فيه إنما يه اللكمات اليت فيها إمهام  هذا، واذلي معذر
موهمة أو لكمية حيتمي  أو   ةفلو ترلم اينساو برلم  ،بني املقالة والقال 

 ،فهذا اذلي مقال فييه بيالفرق بيني املقالية والقالي   ،مروو لصاحبها عذر
إال إذا ويحيدت الرشيون وانتفيت   ،فيقال: املقالة كفرية والقال  ال مرفر

اهلل علييه  أما من س  اهلل وسي  رسيوهل صيىل ،املوانع وقامت عليه احلجة
 وسلم وس  دمنه فهذا أمر واضح ال إش ل يف كفره.

 
إذا سب اهلل أو سب رسوهل صىل اهلل عليه وسلم  السؤال العارش:  

مقصوده املجاملة كأن  ،أو سب ادلين وتعلَّل باتلكسب والرزق 
 ؟يقول: إذا سببت اهلل سيأتيين الرزق وادلنيا

اجلواب: ال شك يف كفر هذا؛ ألنه مما سيبق أنيه مين فعي  الرفير 
ومن فعليه  ، فإنه مرفرومن فع  الرفر ها الدل   ،ا فإنه مرفرا واعمددل قاصددل 
قيال اهلل   ،وإذا فعله لقصد املال فهذا اكفير بينص اآلمية  ،ا فإنه مرفرخالفدل 
أ﴿تعاىل:    َ َِب ِبمَُّلل أ َُِبِنَّلل ْل َّلل ٌَّأاَّلل ئَّلل ُلط مُِب َ بُل لأ َِبقُِب رَّللهِبأ أَلكُ   َ كَّلُل َّللأَّللَِلأُُِب َِِب دَّللأَّلل أبُِبعُ   َ هَّللأَُُّلل أاَّلل رِب أكِبفُِب  َ ُُِب

يمٌأ ذِباٌبأعِبظَُّلل َِبَلُِبلم أعُِب أاهَّللأ َِب ٌبأَُُّلل سًاأفُِبعِبَُِبي هَّللم أغِبضُِب د  أشِبرِبحِبأاَّلل  ملف رَّللأصُِب  َ أأَّللِبهُِلملأ*أأُِب َِب  ِب َّلُل
تِبحِببُّهاأاْل ِبيِبِةِبأا رِبةَّللأاو  خَُّلل كُ يِبِأعِبَُِبىأاْل  ا مين   .... اآلمة. فأخرب اهلل بيأو    ﴾ ُدُّ هليم حظي 

موا حمل ادلنيا، فاآلمة نص   وأنيه إنميا  ،يف هذا الصنف من انلياس  ادلنيا فقدَّ
 فع  الرفر تفضيالدل وإمثاردلا لانيا ىلع اآلخرة فيكوو داخالدل يف هذه اآلمة.
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ألصنام ما هو القول فيمن نصب ا السؤال احلادي عرش:  

وأوقف عليها   ،وبىن عليها املساجد واملشاهد ،واألرضحة والقبور 
ن انلاس   ،وجعل هلا هيئات ترشف عليها ،الرجال واألموال ومكَّ

 من عبادتها والطواف حوهلا وداعئها واذلبح هلا؟ 
نسأل اهلل السالمة والعافية، فمن نصي  األصينام   ،اجلواب: هذا مرشك

وإذا أوقف عليها األوقاف أو األميوال أو دافيع عنهيا فيكيوو   ،فهو مرشك
فعي  الرفير   ،فهيذا مجيع بيني الرفيرين  ،عن سبي  اهلل   صاد    أمضا اكفر  
وصدَّ عن دمن اهلل حينما يحعي  األميوال وأوقيف األوقياف ومنيع   ،بنفسه

أ﴿داخ  يف قوهل تعاىل:  وهو ،انلاس من دمن اهلل  َّلْل بَّللي أوُِب  َ َاأعُِب َاأَِبصِبدُّ أكِبفِبرل َِب اِ ذَّللن
َنِبأ دل ِكلهاأنُلف سَُّلل أمَُّللِبِأكُِب ذِبابَّلل أا  عُِب اًاأفُِبه قِب هلم أعِبذِب ْ َّنِب وهيذا مين املفسيدمن يف   ،﴾اهَّللأهَّلل

 نسأل اهلل السالمة. ،وصدَّ عن دمن اهلل   ،كفر بنفسه ،األرض 
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هل تصح الصالة خلف إمام يستغيث  السؤال اثلاين عرش: 
 أم ال؟ ،ويطلب املدد منهم  ،باألموات

اجلواب: هذا الريح  اكفر، اذلي يستغيث باألموات ويطل  املدد مينهم 
وال تصيح الصيالة   ،ويسأهلم قضاء احلايحات وتفريج الكربات هيذا مرشيك

ومن صىل خلفه ولم معلم حاهل فإنيه إذا عليم   ،والصالة خلفه باطلة  ،خلفه
وهذا بإمجاع املسلمني أو الصيالة ال تصيح خليف املرشيك،   ،عيد الصالةم

فاحلنابلية   ،لرن ا الف بني العلمياء يف صيحة الصيالة خليف الفاسيق
ويقولوو: ال تصح، وآخروو مقولوو: تصح مع   ،ومجاعة ممنعوو الصالة خلفه
هيذا إذا   ،ولرن الصالة خلف العيدل أوىل  ،الكراهة، والصواب أنها تصح

ددل اكو مو  ا لكنه فاسق، أما املرشك فال تصح الصالة خلفه بايمجاع.حأ
 

هناك بعض األحاديث اليت يستدل بها  السؤال اثلالث عرش: 
ىلع أن من ترك مجيع األعمال باللكية فهو مؤمن ناقص  همبعض

وغيها   ،ا قط( وحديث ابلطاقةكحديث )لم يعملوا خي   ،اإليمان
 فكيف اجلواب ىلع ذلك؟  ،من األحاديث 

فمين تيرك مجييع   ،ليس يف هذه األحادمث حجة هليذا القالي   اجلواب: 
األعمال باللكية و عم أنه مرتيف بما يف قلبه من اتلصدمق مما سبق فإنه ال 
متحقق إممانه إال بالعم ، وأما أحادميث الشيفاعة وأو امليؤمنني املوحيدمن 
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وتيب    ،داء واملاللرة واملؤمنووالعصاة يشفع هلم األنبياء واألفران والشه
ا من انليار رج قومدل خُي   ،بقية ال تناهلم الشفاعة فيخريحهم رب العاملني برمحته

 ييادة ىلع   : ا ق،  أيا ق،، قال العلماء: املع  )لم معملوا خريدل لم معملوا خريدل 
 ،وال بد من هذا؛ ألو انلصوص مُضيم بعضيها إىل بعيض  ،اتلوحيد وايمماو

وقد ثبت يف الصيحيح   ،وقد دلت انلصوص ىلع أو اجلنة حرام  ىلع املرشكني
ا منادي يف بعض الغزوات: )أنيه ال اأو انليب صىل اهلل عليه وسلم أمر منادمدل 

ر أبا برر يف احلج يف السينة اتلاسيعة  ،مدخ  اجلنة إال نفس مؤمنة « وملا أم 
مؤذنيوو يف  ،مينهم أبيو هرييرة وغيريه  ،ن اهلجرة أرس  معه مؤذنني مؤذنووم

وال حييج بعيد  ،انلاس بأربع لكمات منها: اال مدخ  اجلنة إال نفيس مؤمنية
ومن اكو هل عهد فهو إىل عهده ومن   ،وال مطوف بابليت عرياو ،العام مرشك

ن أو وهيذا ميدل ىلع أنيه ال ممري  ،لم مرن هل عهد فهو إىل أربعة أشيهر«
د أ﴿قيال تعياىل:    ،مدخ  اجلنة اكفر هَّللأفُِبقُِب أاَّلل رَّلل   أنلرُ   َ َ ِبنُِ ِبأأأَّللكُِ لأُُِب ِبيُ  َّللأا ِرمِبأاِهلأعِب حُِب

ِس أ أِبك  ُِب  َ ظُِِ َّللمَّللنيِبأَُُّلل ُِبِأ َّلَل َِب َِباهلأا ِنِسلأ ُِبن  وهيذا احليدمث   ،فهذه نصوص حمكمة  ،﴾َِب
وال متعلق   ،حرموالقاعدة عند أه  العلم: أو املتشابه مُرد إىل امل  ،مُرد إيلها

َله َّللَّللم أهِبن ٌغأ﴿مما قال تعاىل:    ،بانلصوص املتشابهة إال أه  الزيغ أقُل ألَّلل َِب فِبنِبُِِأاِ ذَّللن
َّلَلنََُّلل َّللأ َِباب تَّللغُِبِءِبأأِب  نِب َّللأ ن  لأاب تَّللغِبِءِبأا  فَّللتُ  ُِبِأِبرِبِبِب ِبأَّلُل ِتبَّللعلهنِبأ وثبت يف احلدمث الصحيح   ،﴾فُِبيُِب

رأمتم اذلمن متبعيوو ميا تشيابه أنها قالت: اإذا    -ريض اهلل عنها-عن اعئشة  
وو رد  وأميا أهي  احليق فيإنهم مي    ،منه فأوئلك اذلمن سيىم اهلل فاحيذروهم«

رد إىل لكنه مُي   ،وهذا احلدمث فيه اشتباه  ،ويفّسونه به  ،املتشابه إىل املحرم
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املحرم من انلصوص الواضحة املحكمة يف أو املرشك ال مدخ  اجلنة وأو 
 اجلنة حرام عليه.

ممرن أو مروو مع  احليدمث: )ليم معمليوا خيريا قي،  أنهيم فال  
فهيذا  ،وأنهم أخريحهم اهلل إىل اجلنية  ،مرشكوو وليس عندهم توحيد وإمماو

 يادة ىلع   : وإنما املراد )لم معملوا خريا ق،  أي  ،اال ممرن أو مروو مراددل 
 وإنما فيه أنه ،وكذلك حدمث ابلطاقة ليس فيه أنه مرشك  ،اتلوحيد وايمماو

د ففيه أنه: امؤىت بريح  لك سج  ميد   ،وخيرج هل تسعة وتسعوو سجالدل   ،موحأ
فتوضيع ابلطاقية يف مفية   ،ويؤىت هل ببطاقة فيهيا الشيهادتاو  ،ابلرص سيئات

ومعليوم أو لك   ،فطاشت السجالت وثقليت ابلطاقية«  ،والسجالت يف مفة
  مليا وكثري منهم مدخلوو انلار، لرن هذا الريح  ،مسلم هل مث  هذه ابلطاقة

فأحرقيت هيذه   ،قال هاتني الشهادتني قاهليا عين إخيالص وصيدق وتوبية
 فثقلت ابلطاقة وطاشت السجالت. ،السيئات
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وهو يعيش   ،ما حكم من يدعو غي اهلل السؤال الرابع عرش:  

بني املسلمني وبلغة القرآن، فهل هذا مسلم تلبس برشك أم هو 
 مرشك؟

ذور إذا اكو معيي  بيني اجلواب: هذا الشخص مرشك؛ ألنيه غيري معي
أ﴿:  -عيز ويحي -لقول اهلل    ؛املسلمني  َ َِبُُِب لكُ ذَّللسِبكلم أبَّلُل َّللأ ر َينلأنَّلل اأا  قُل ذِب أَّلليِبِأهُِب َِب َحَُّلل َل َِب

ِأكلنُِِأ﴿فمن بلغه القرآو فقد قاميت علييه احلجية، وقيال تعياىل:    ،﴾بُِبَُِبغِبأ َِبُُِب
هًَلأ أسِبوُل عِبثِب أكُِببُ  ِّ فمن بلغه القرآو وبلغته ادلعيوة وفعي  الرشيك   ،﴾ُلعِبذ َّللبَّللنيِبأحِب

وقال بعض أه  العليم: إو الشيخص   ،وهو معي  بني املسلمني فإنه مرشك
 ،إذا اكو خيىف عليه ما وقع فيه من الرشيك بسيب  داعة الضيالل وايرشاك
وبسب  م ة املضلني حوهل وخيف عليه األمر فإنه يف هيذه احلالية مريوو 

 ،فيكوو حكمه حريم أهي  الفيرتة إذا ليم معليم  ،-ز ويح ع-أمره إىل اهلل  
فيال مُغسيَّ  وال مُصيىل علييه وال   ،ولكنه إذا مات معام  معاملة املرشيكني

 مدفن مع املسلمني يف مقابرهم.
لرن لو ويحد بعض انلاس خيف عليه   ،فاملقصود أو األص  أنه ال معذر
 ،ه احلاليةإنه معذور يف هيذ  : قد مقال  ،بسب  داعة الرشك والضالل ولم معلم

وأمره إىل اهلل تعاىل، وبر  حال ع  عليه أو مطل  احلق ويتعرف علييه 
فيج  علييه   ،ويسىع هل مما أنه يسىع يف معيشته ويسأل عن طرق الكس 

وكونه لم يسمع احليق   ،أو يسأل عن دمنه ويسأل عن األمر اذلي أشلك عليه
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ذا هيو هي  ،ولم مقب  احلق وتصامم عن سيماع احليق فلييس هيذا عيذرا هل
 األص .
 

هل يشرتط يف إقامة احلجة فهم احلجة  السؤال اخلامس عرش:  
نرجو اتلفصيل يف ذلك  ؟ا أم يكيف جمرد إقامتهاا جلي  ا واضح  فهم  

 .مع ذكر ادليلل
وكذلك املرشيك   ،الوايح  إقامة احلجة ىلع من اكو عنده شبهة  اجلواب: 

ويعليم أو   ،بمع  أو مبلغيه ادليلي   ،إذا أقيمت عليه احلجة فقد  ال عذره 
وال   ،هذا األمر فيه ديل  من متاب اهلل وسنة رسوهل صيىل اهلل علييه وسيلم

 ُ وميع   ،فإو اهلل أخرب أو املرشكني قامت علييهم احلجية  ،شرتن فهم احلجةي
نيزل   ،ليهم احلجية ببلوغهياولكنهم قامت ع  ،اا واضحدل ذلك لم مفهموها فهمدل 

واستمروا ىلع   ،القرآو وسمعوه ويحاءهم انلذمر صىل اهلل عليه وسلم وأنذرهم
أ﴿وهليذا قيال اهلل تعياىل:   ،فلم معذرهم  ،كفرهم عُِبثِب أكُِببُ  ِّ ذ َّللبَّللنيِبأحُِب ُلعُِب ِأكلنُِِأ َِبُُِب

هًَلأ لأ﴿وقد بعث الرسول، وقال تعياىل:    ،﴾سِبوُل ر َينلأنَّلل اأا  قُل ذِب أَّلليِبِأهُِب َِب َحَُّلل َل كُ ذَّللسِبكلم أبَّلُل َّللأَِب
ِبغِبأ أبُِب  َ ُِب فاشرتن يف إقامة احلجة ابليال،، وقيال صيىل اهلل علييه وسيلم:   ،﴾َِب

اواذلي نفيس بيده ال يسمع   أحد من هذه األمة مهودي وال نرصاين ثيم ال 
َاأ﴿مؤمن   إال دخ  انلار« وقال تعياىل يف وصيف الكفيار:  رل أكِبفُِب َِب ْلأا ُِذَّللن ُِبنُِب َِب

أاِ ذَّلليأنُِبن عَّللأ َّلْل نِب َلهنِبأكِبمِب أنُِبع قَّلل أفُِبهلم أَلِب ٌَ ٌمأعلم  اًءأصلمٌّأبلم  َِبكَّللدِب ْلعِبًِءأ مِبعلأَّللَِلأ أنِبس  أَلِب  ،﴾قلأمَّللِِب
ن يسمع الصيوت وال ُ  م  ث  هم م  ل  ث  م    فأخرب أوَّ   ،ومع ذلك قامت عليهم احلجة
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وميع ذليك   ،الرايع فتسيمع الصيوت  ممث  الغنم اليت منعق هلا  ،مفهم املع 
دِباهلم أ﴿قامت عليهم احلجة، وقيال تعياىل:   أَّلل  أهُِب دِب ِأبُِبعُ  ًُُ ِْأقُِبه  ِنِبأاِهلأ َّلليلضَُّلل ِأكُِب َِبُُِب

هنِبأ ِأنُِبتُِقُل ِبأَلِبلم أُُِب أنُلبِبني َّلل ِّ ِبأ﴿ب  قيال:  ،ولم مق  حع متبني ،﴾حِب أنُلبُِبني َّلل ِّ وهيذا  ،﴾حُِب
ت هو قيام احلجة، فإذا فهم احلق وعرف هذا ادليل  وعرف احلجة فقيد قامي

فيال يشيرتن فهمهيا وهيذا اذلي تيدل علييه   ،ولو لم مفهمهيا  ،عليه احلجة
 انلصوص وهو اذلي قرره أه  العلم.

 
-هل تكفي شيخ اإلسالم ابن تيمية  السؤال السادس عرش:  

للطائفة املمتنعة من أداء شعية الزاكة حني فعل هذا   -رمحه اهلل
د املنع ارتد من العرب ألجل جحدهم للوجوب أم ألجل جمر نم

 وعدم االلزتام باألداء؟ 
اجلواب: أه  الردة اذلمن ارتدوا بعد موت انليب صيىل اهلل علييه وسيلم 

ومنهم من أنرير نبيوة  ،منهم من ريحع إىل األصنام واألوثاو فعبدها  ،أقسام
وهؤالء مفار ال إش ل   ،انليب صىل اهلل عليه وسلم وقال: لو اكو نبيا ما مات

قيوا بيينهم   ،اوالصحابة قياتلوهم مجيعيدل   ،فيهم، ومنهم من منع الزاكة وليم مفرأ
إنما كفير ألنيه إذ منعهيا   : واذلي منع الزاكة قال العلماء  ،وسموهم املرتدمن

وقات  عليها، أما   ،ألنه فع  أمرين: منعها  ؛وقات  عليها دل ىلع يححوده إماها
ليها فإنها تؤخذ منه وييؤدَّب وال مرفير، ولرين إو إذا منعها ولم مقات  ع

واملرتدوو اذلمن   ،منعها وقات  عليها فإنه مرفر؛ ألو هذا ديل  ىلع يححوده
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وهليذا اعملهيم   ،فدل ىلع أنهم يححيدوها  ،منعوا الزاكة منعوها وقاتلوا عليها
وسموهم مرتدمن لكهم وقاتلوهم، ال فرق بني من   ،الصحابة معاملة املرتدمن

 ؛نبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم أو عبد األصنام أو من يححيد اليزاكة  أنرر
 ا من ادلمن بالرضورة.ا معلومدل ألنه يححد أمردل 

 
ما حكم من يقول بأن من قال: أن من   السؤال السابع عرش:  

ترك العمل الظاهر باللكية بما يسىم عند بعض أهل العلم جبنس  
 ة من فرق املرجئة؟ أن هذا القول قالت به فرق  ،العمل أنه اكفر

ولرين ال بيد مين   ،ال أعلم أو هذا القول قالت بيه املريحئية  اجلواب: 
ألو انلصيوص   ؛ألو من أقر بالشهادتني فال بيد أو معمي   ؛العم  مما سبق

اليت فيها األمر بانلطق بالشهادتني وأو مين نطيق بالشيهادتني فهيو ميؤمن 
حلدمث الصحيح عنه وقد ثبت يف ا  ،مقي دة بقيود ال ممرن معها ترك العم 

ا من قلبيه دخي   صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: امن قال: ال هلإ إال اهلل خالصدل
ا من قلبه« هذا منيف الرشك؛ ألو ايخالص منايف الرشك  اجلنة« وقوهل: اخالصدل

وألنيه معيرض عين دمين   ؛ألنه اعبد  للشيطاو  ؛ومن ترك العم  فهو مرشك
ذلك يحاء يف األحادمث: امن قال ال وك ،ومن أعرض عن دمن اهلل كفر  ،اهلل 

ا« ويف بعضها: اصادقدلا من قلبه« ويف بعضها: امسيتيقندلا بهيا  هلإ إال اهلل خملصدل
فهذه انلصوص اليت فيها أو  ،قلبه« ويف بعضها: اوكفر بما معبد من دوو اهلل«

من نطق بالشهادتني فهو مؤمن مقيدة بهذه القيود اليت ال ممرن معها ترك 
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ومن لم معم  فإنيه معيرض  ،د أو مرفر بما معبد من دوو اهلل فال ب  ،العم 
ا وأعيرض عين   ،وهذا نوع من أنواع الردة  ،عن دمن اهلل  فمن لم معم  مطلقدل

َِبأ﴿قال تعياىل:  ،ادلمن ال متعلمه وال معبد اهلل فهذا من نواقض ايسالم َِبا ُِذَّللن
هنِبأ ُُل ُلع رَّلُل َاأ ِأَلكُُ ذَّللسل َاأعِبمُُِ رل فييإذا قييال: ال هلإ إال اهلل  ،بييد أو معميي  فييال ،﴾كِبفُُِب

اوهيو غيري   األحادميث:   ويف بعيض  ،وقاهلا عن إخيالص  ،مستيقندلا بها قلبه
وال ممرن أو متلكم برلمة اتلوحيد عين صيدق   ،فال بد أو معم   ،شاك«

ا وهيو قيادر ألنيه إذا تيرك الصيالة دل ىلع عيدم   ؛وإخالص وال مصيل أبيددل
ولو اكو   ،ليس مستيقندلا بهاودل ىلع أو قلبه    ،ودل ىلع عدم صدقه  ،إخالصه

فإو ليم   ،قلبه مستيقندلا بها واكو عنده مقني وإخالص وصدق ال بد أو معم 
ودل ىلع   ،معم  دل ىلع عدم إممانه وعدم مقينه وعدم إخالصه وعدم صدقه

 وهذا واضح من انلصوص.  ،ريبه وشكه
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ما حكم تنحية الرشيعة اإلسالمية  السؤال اثلامن عرش:  

  ،اكلقانون الفرنيس والربيطاين وغيها ،واستبداهلا بقوانني وضعية
مع جعله قانون ا ينص فيه ىلع أن قضايا انلاكح واملياث بالرشيعة  

 اإلسالمية؟
-هذه مسألة فيها ّلكم أله  العلم وقد ذمر احلافمل ابن مثيري    اجلواب: 
ل ال  -رمحه اهلل  رشيعة بغريها مين القيوانني فيإو هيذا مين أنيواع أو من بدَّ
ندلا ثَّ  ذللك باملغول اذلمن دخلوا بالد ايسالم ويحعلوا قانوندلا مكو  وم    ،الرفر

ا الشيي    ،هموذمر كفر    ،من عدة مصادر يسىم )ايلاسق   وذمير هيذا أمضيدل
فقيد قيال يف أول رسياتله )حتكييم   -رمحيه اهلل -حممد بن إبراهيم آل الشي   

 ،)إو من الرفر املبني استبدال الرشع املبني بالقيانوو اللعيني    القوانني : 
ا مين أنيواع الرفير  ل الرشيعة من أوهلا إىل آخرها اكو هذا كفيردل فإذا بدَّ
والردة، وقال آخروو من أه  العلم: إنه ال بد أو معتقد استحالهل وال بيد أو 

رمحيه -  وذه  إىل هذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن بيا  ،تقام عليه احلجة
ألنه قيد مريوو يحياهالدل بهيذا   ؛وقال: إنه ال بد أو تقوم عليه احلجة  -اهلل 

فيإذا  ، هل حيع تقيوم علييه احلجيةنيَّ ب  فال بد أو يُ   ،األمر وليس عنده علم
رم برفره، واملقصود أو هيذه املسيألة مسيألة قامت عليه احلجة فإنه حُي 

أميا إذا   ،ية أخرىوهذا إذا لم مرن ملن وضع القانوو أعمال كفر  ،خطرية
اكو تلبَّس بأنواع من الرفر األخيرى فهيذا ال إشي ل فييه، لرين هيذا 
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فهي  مريوو هيذا   ،مفروض يف شخص لم متلبَّس بيشء من أنواع الرفر
ا أكرب بمجرد  تبدمله ادلمن مما ذمر هذا احليافمل ابين مثيري والشيي    كفردل
أنيه ال بيد مين وغريهما من أه  العليم، أو    -رمحهما اهلل -حممد بن إبراهيم  

إقامة احلجة وبياو أو هذا األمر كفر فيإذا قاميت علييه احلجية حريم 
 ؟برفره 
 
  -رضوان اهلل عليهم-هل تكفي السلف  السؤال اتلاسع عرش:  

 ،للجهمية كفر أكرب خمرج من امللة أم هو كفر دون كفر
 ويراد منه الزجر واتلغليظ فقط؟

والسلف للجهمية ترفري أكرب خمرج اجلواب: ترفري العلماء واأللمة  
مة ابن القيأم    ،عن امللة رهم ُخسيمالة أنه كفيَّ   -رمحه اهلل تعاىل-وذمر العالَّ

 فقال:   ،اعلم
  كفرهم ُخسوو يف ... عرش من العلماء يف ابلااو  ولقد تقاَّ 

 ُهم ب  قد ح ه قبله الطربايني ... والالل يئ ايمام قد ح ه عن
إو اجلهمية خاريحوو من اثلنتني والسبعني فرقة اذلمن وقد قال العلماء:  

قال فيهم انليب صىل اهلل عليه وسلم: اوسيتفرتق أمييت ىلع ثيالس وسيبعني 
وكونهم خاريحني عن اثلنتني والسبعني فرقية   ،فرقة لكها يف انلار إال واحدة«

ألو فرق األمة اثلنتني والسبعني فرقية   ؛مدل ىلع أو مرادهم الرفر األكرب
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وقيالوا: اجلهميية خياريحوو عين الفيرق   ويه فرق  مبتدعة،  ،دة بانلارمتوع
فهيذه الفيرق   ،وكذلك الرافضية  ،وكذلك القدرية الغالة  ،اثلنتني والسبعني

اثلالس خاريحوو من اثلنتني والسيبعني فرقية؛ ألو اجلهميية نفيوا األسيماء 
ال فيشء ال اسم هل وال صفة    ،ونيف األسماء والصفات منتج العدم  ،والصفات

نسأل اهلل العافية، فيشء ال داخ  العيالم وال خاريحيه   ،ويحود هل إال يف اذلهن
وال فوقه وال حتته وال مبامن هل وال حمامث هل وال منفص  عنه وليس هل سمع 

وهليذا   ،ماذا مروو؟! هيذا مسيتحي   ،وال برص وال قدرة وال إرادة وال علم
ا عن امللة. ا أكرب خمريحدل  اكو كفرهم كفردل

 
 ما وجه قوهلم: )إنه تكفي للزجر(؟  العرشون:  السؤال 

وإو اكو ليس بمخرج   ،عن العم   اجلواب: معين أنه كفر أصغر،  يحر  
عين هيذا   ، حع مرتدع  أي مُنىه عنه صاحبه ويقال هل: إنه كفر    ،من امللة
 ال أنه كفر أكرب. ،العم 
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هل إطالقات السلف يف تكفي   السؤال احلادي والعرشون:  

أعيان اجلهمية كتكفي الشافيع حلفص الفرد حني قال خبلق  
كما نقل ذلك  ،القرآن فقال هل الشافيع: كفرت باهلل العظيم

 الاللاكيئ يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة،
ام وأب  اهلذيل  وكتكفي اجلهم بن صفوان وبرش املرييس وانلظَّ

راد منه يُ  ،ن بطة يف اإلبانة الصغرىكما ذكر ذلك اب ،العالّف
 أم تكفي ألفاظهم ال أعيانهم؟ ،تكفي أعيان هؤالء 

ا خصوهم باذلمر، وكيذلك لم    ،اجلواب: الظاهر أو املراد ترفري أعيانهم
 
ُ
ريد اتلكفري بالعموم فهو الشافيع هاهره أنه ناهره وأقام عليه احلجة، أما لو أ

بعينهم مقابلوو األلمية  ختصيص أعياوٍ مث  قول بعضهم: اجلهمية مفار، أما 
 ،والعلماء هلم يف ترفري اجلهمية أقيوال  ،ويناهرونهم فهذا ترفري بأعيانهم

عهم   ،رهم بإطالقومنهم من كف    ،ر الغالةفمنهم من كف   ومينهم مين بيد 
الظياهر أنهيم   ،وا أمام األلمية ونياهروهمفُ بإطالق، فهؤالء األفراد اذلمن وق  

 كفروهم بأعيانهم؛ ألو احلجة تروو قد قامت عليهم.
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ترد بعض االصطالحات يف كتب أهل  السؤال اثلاين والعرشون:  

كفر اإلعراض( فما معىن  -االمتناع  -السنة مثل: )االلزتام 
 هذه االصطالحات؟

 اجلواب: 
ا أمير اهلل بيه االلزتام: هاهرة االلزتام أو ملزتم بأح م الرشيعة ويأيت بم

 وينتيه عما نىه اهلل عنه.
فإذا امتنع عين   : واالمتناع: أي ممتنع عما أمر اهلل به؛ وهذا فيه تفصي 

ا مروو كفردل  وإو امتنع عن يشء ال مص  حليد   ،ا يشء مروو تركه كفردل
امتناع إبليس عين السيجود   : الرفر مروو معصية، ومن كفر االمتناع

َ نُُِبأ﴿قييال تعيياىل:  ،آلدم َّلل  أقُل أَِب أِب ِب ي ِب َُُّلل َاأَّللَِلأَّللبَ  جِبدل ِْبمِبأفِبسُُِب َاأْلَّلل جلدل ئَّللمُُِب َّللأاوُُ  ِأ َّللَ مِبَِّب
َِبأ أا  مِبِفَّللرَّللن َِب َِبكِبِنِبأَّلُل َبِبِبأ تِبم   فإبليس إباؤه كفر.  ﴾َِباو 

ال متعلمه وال   ،معناه ايعراض عن دمن اهلل   ،وكفر ايعراض: مما سبق
 معبد اهلل.
 

ما معىن قول الشيخ حممد بن عبد  السؤال اثلالث والعرشون:  
ر الوهاب يف انلاقض اثلالث من نواقض اإلسالم: )من لم يكف  

ح مذهب   ّك املرشكني أو ش    هم فهو مثلهم(؟ يف كفرهم أو صحَّ
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أو توقَّف يف ذلك  املرشكني ىلع حق    ن اعتقد أوَّ م    اجلواب: مع  هذا أوَّ 
حييد ال بيد فييه مين أميرين: ر بالطاغوت؛ ألو اتلوفهو اكفر؛ ألنه لم مرفُ 

األمر األول: الرفر بالطاغوت. األمر اثلاين: ايمماو باهلل. وهذا هو معي : 
 )ال هلإ إال اهلل  وأو معناها: ال معبود حبٍق إال اهلل.

ر )ال هلإ  كفيير بالطيياغوت )إال اهلل  إمميياو بيياهلل، فميين لييم مرفييأ 
ف يف كفرهم فهيو اكفير وقَّ املرشكني أو ايلهود أو انلصارى أو الوثنيني أو ت

فمن قال: )إو ايلهيود وانلصيارى ىلع   ،باهلل، ال بد أو عزم ويعتقد كفرهم
دمن سماوي وكذلك املسلموو ىلع دمن سماوي ولكهم ىلع حق  فهذا اكفير؛ 
ر املرشكني فال بد أو معتقيد أو ايلهيود وانلصيارى لكهيم ىلع  ألنه لم مرفأ

ا منه ناقضدل   ُف أو اتلوق    ف اكو هذا الشك  ك أو توقَّ فإو ش    ،وأنهم مفار  ،باط 
ح ميذهبهم وقيال:   ،من نواقض ايسالم ويروو اكفرا باهلل  وكذلك لو صيحَّ

انلصارى ىلع حيق وايلهيود ىلع حيق ومين أحي  أو متيدمن بايلهودمية أو 
ح مذهبهم. ؛فهذا اكفر  ،انلرصانية أو بايسالم فله ذلك  ألنه صحَّ

 
هم  ت  غ  ل  من قال: )إن ايلهود وانلصارى ب    والعرشون: السؤال الرابع  

 رهم( فما حكم هذا القول؟ ف  ك  فما نُ  ،دعوة اإلسالم مشوَّهة
ب  بلغتهم ادلعوة ىلع عهد انليب صىل اهلل   ،اجلواب: ليس ذلك بصحيح

غيوهم والصيحابة بل    ،وبلَّغهم انليب صىل اهلل عليه وسلم بنفسه  ،عليه وسلم
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غهيم بنفسيه، فشي  ايسالم بل    ،واأللمة  ،غوهم بأنفسهموادلاعة بل    ،بأنفسهم
 فالقول بأنه لم تبلغهم ادلعوة باط .

 
من قال: )إخواننا انلصارى(! فما   السؤال اخلامس والعرشون:  

 حكم هذا القول؟
وأنهيم   ،هم صيحيحمذهب    وأو    ،هم صحيحدمن    د أو  اجلواب: إذا اكو معتق

فهذا كفر وردة، وأميا ليو قيال: )إخواننيا   ،وأنه موافقهم يف دمنهم  ،ىلع حق
فهيذا   ،فقد ال مرفير  ،أو هل شبهة  ،انلصارى  غلطة أو سبقة لساو أو خطأ

 فيه تفصي .
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الشخص  ما حكم من يقول: )إنّ  السؤال السادس والعرشون:  

أ﴿ر انلصارى لعدم بلوغ آية سورة املائدة: إذا لم يكف   أكِبفِبرِب  ِبقِبد 
ثِب  أ أثِبَِّب أقِِب لهاأَّللِنأاِهِبأَثِب َّللثل َِب  م  عل  حىت ي   ؛ركفُ ... فإنه ال ي   ﴾اِ ذَّللن

 باآلية؟ 
اجلواب: هذا فيه تفصي ؛ إذا اكو هذا الشيخص ال معليم أو انلصيارى 

أما إذا اكو معلم أنهم ىلع باطي    ،احلجة  فهذا ال بد أو تقام عليه  ،ىلع باط 
ر  رهم وال ختيىف علييه انلصيوص فهيو اكفير؛ ألنيه ليم مرفيأ وأو اهلل كفَّ

 املرشكني.
 

ما ادليلل ىلع مرشوعية رشوط  السؤال السابع والعرشون:  
شهادة: أن ال هلإ إال اهلل، من العلم واالنقياد والصدق واإلخالص  

)تكيف شهادة   : وايلقني، وما احلكم فيمن يقولواملحبة والقبول 
 أن ال هلإ إال اهلل بمجرد قوهلا دون هذه الرشوط(؟

وأو هيذه   ،سبق بياو أو لكمة اتلوحييد ال بيد هليا مين رشون  اجلواب: 
قال صىل اهلل عليه وسلم: امن قيال ال هلإ إال   ،الرشون دلَّت عليها انلصوص

ا من قلبيه« ويف عض الروامات: اصدقدل ا من قلبه دخ  اجلنة« ويف باهلل خالصدل 
بعضها: اوكفر بما معبد من دوو اهلل« واالنقياد ال بد منه؛ ألنيه ال بيد مين 
العم  ألو هذه الرشون تقتيض االنقياد وكذلك القبول، فهذه الرشون اليت 
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 ،دلَّت عليها انلصوص من ايخالص وعدم الشك والري  والصدق وايلقني
بة، فدلَّت هذه انلصوص ىلع أو هيذه الرشيون ال هذه تستلزم القبول واملح

بد منها فمن قال: ال هلإ إال اهلل بلسانه ولم ملزتم برشيوطها مين ايخيالص 
وانليب صىل اهلل علييه وسيلم مقيول:   ،والصدق واملحبة واالنقياد فهو مرشك

وكفر بما معبد من دوو اهلل حُرم ماهل ودمه وحسيابه   ،امن قال ال هلإ إال اهلل 
ومع  ذليك أنيه ليم ميأت   ،وهذا لم مرفر بما معبد من دوو اهلل   ،اهلل«ىلع  

فانتقضت هذه اللكمة حيث قاهلا بلسانه ونقضها بفعله؛ ألو   ،بهذه الرشون
)ال هلإ إال اهلل  معناها: ال معبود حبق  إال اهلل، فإذا عبد غري اهلل نقض هيذه 

 ،وليم مقلهيا عين صيدق  ٍب ذ  وكذلك إذا قال: )ال هلإ إال اهلل  عن م    ،اللكمة
ره اهلل تعاىل بقوهل    ،فهذا منافق أ﴿كفَّ مَّلل ه  َِباَّلل  يُُِب هَّللأ ُِبنُِِأاَّلل أَي هَل أنُِبقُل  َ أُُِب أا نُِِ َّلل َِب َِبَُُّلل

نَّللنيِبأ َّلُل م أمَُّلللم  ِأهُل َِبُُِب رَّللأ خَّلل أ﴿وقال تعياىل:    ،﴾اْل  َِب هِبدلأَّللكُِ أا  ملنُِبِفَّللقلهنِبأقُِبِ لهاأكِبرُ  ِءِب ِب َّلل ِباأجُِب
َِباِهلأنُِبع َُُِبأ أاهَّللأ هَل ِ َّللبلهنِبأ ِبرِبوُل هِبدلأَّللِنأا  ملنُُِبِفَّللقَّللنيِبأ ِبمُُِب َِباِهلأنِبرُُ  ه ل لأ أ ِبرِبوُُل َِب  فتبيينيَّ  ،﴾ملأَّللكُُِ

وأنه إذا انتفيت هيذه الرشيون   ،بهذا أو هذه الرشون دلَّت عليها انلصوص
قيال   ،واملرشك اكفير بالكتياب والسينة وايمجياع  ،فال بد أو مقع يف الرشك

أ﴿تعاىل:   رِبك  ِب أِبشُ   َ َِبأ ِبئَّلل َُل أعِبمِب َِ بِبطِب بَّلل ِبأ﴿وقال:  ،﴾ ِبيِبحُ  أحُِب د  أفُِبقُِب َُِبِنَّلل ْل َّلل أاَّلل ر  فُل أنِبم   َ َِبُُِب
َل لأ نُلهسًا﴿وقال:    ،﴾عِبمِب ُِبنُ  بُِبًِءأ َ نُِبِهلأهِب أفِبجِبعِب  ْ أعِبمُِب  َ ِأعِبمَّللَُلهاأَُُّلل أُُِب نِبِأَّلل ِب  ُ وقيال:   ،﴾َِبقُِبدَّلل

ِكلهاأنُِبع مِبَُلهنِبأ﴿ ِأكُِب هلم أُُِب أعِبنُ  رِبكلهاأْلِبِببَّلل ِب أِبش  أَّللِنأاِهِبأ﴿وقال:    ،﴾َِب ِبه  رِب ِب أنلرُ  أِبن  رل أَلأنُِبغ فَُّلل
ِءلأ أنِبرُِب  َ أ َّللمُِب َِب َنِبأ ِب َّلُل ْل ُِبِأ أ َِبنُِبغ فَّللرل ِرمِبأاِهلأ﴿وقيال:  ،﴾بَّلل َّللأ أحُِب د  هَّللأفُِبقُِب أاَّلل رَّلل   أنلرُ   َ َّللكُِ لأُُِب

أِبك  ِبِس أ  َ ظِِ َّللمَّللنيِبأَّلُل ُِبِأ َّلَل َِب َِباهلأا ِنِسلأ ُِبن  َِب َ ِبِن ِبأ ِبي  َّللأا فإذا لم ملزتم بهيذه الرشيون   ،﴾عِب
ا؛ ألنيه صيار  أمضيدل صيار مرشياكدل   وإو قاهلا ولم منقد حلقوقها  ،الرشكوقع يف  
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وأو  ،ا عن دمن اهلل، فتبني بهذا أو هذه الرشون دلَّت عليها انلصوصمعرضدل 
 هذه اللكمة ال بد فيها من هذه الرشون وإال فال فالدة منها.

 
أ﴿نرجو تفسي قوهل تعاىل:   السؤال اثلامن والعرشون:   أكِبفِبرِب  َ هَّللأُِب اَّلل

نَّللأ َِِب ْل َّلل ٌَّأاَّلل ئَّلل ُلط مِب َ بل لأ َِبقُِب رَّللهِبأ أَلك   َ ُِب كَّلل َّللأَّللَِلأ َِِب أبُِبع دَّللأَّلل  َ تفسيا  ،... اآلية ﴾َّلُل
ال     مع بيان حكم اإلكراه يف هذه اآلية؟مفصَّ

اجلواب: هذه اآلمة بنيَّ اهلل تعاىل فيها أوَّ من كفر باهلل من بعد إممانيه 
ألنيه اسيتح  احليياة ادلنييا ىلع   ؛فعليه غض  من اهلل وهل عيذاب عظييم

 ويشم  ذلك:   ،اآلخرة
 ا.ا وقاصددل من كفر باهلل يحاد   -
 ا.ا وساخردل  والعبدل ويشم  من كفر باهلل ها الدل  -
 ا.ويشم  من كفر باهلل خالفدل  -
 ا واطمنئ قلبه بالرفر.ويشم  من كفر باهلل مكرهدل  -

ا واطمنئ رهدل ألو اهلل تعاىل لم يستنث  من الرفر إال من فع  الرفر مك
عدا هذا الصنف مين انلياس فإنيه مريوو   وبنيَّ اهلل أو ما  ،قلبه بايمماو

ا فقيد فمن كفر باهلل قاصيددل  ،   للحياة ادلنيا ىلع اآلخرةألنه مستح    ؛ا اكفردل 
 فقيد اسيتح  احليياة ومن كفير هيا الدل   ،استح  احلياة ادلنيا ىلع اآلخرة

 ،ا فقد استح  احلياة ادلنييا ىلع اآلخيرةومن كفر خالفدل   ،ادلنيا ىلع اآلخرة
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ا واطمنئ قلبه بالرفر فقيد اسيتح  احليياة ادلنييا ىلع ومن كفر ُمكرهدل 
َِبِبِنأاِهِبأَلأ﴿قال تعاىل:    ،اآلخرة رِبةَّللأ خَُّلل كُ يِبِأعِبَُِبىأاْل  تِبحِببُّهاأاْل ِبيُِبِةِبأا ُدُّ أأَّللِبهُِلملأاوُ  َِب  ِب َّلُل

َِبأ ِفَّللرَّللن مِبأا  مُُِب ه  دَّلليأا  قُُِب فييال مهييدمهم اهلل لرفييرهم وضييالهلم نسييأل اهلل  ﴾نُِبهُُ 
 العافية.
 

ق بني اإلكراه بالقول   السؤال اتلاسع والعرشون:   هناك من يفر 
ويقول اآلية جاءت يف اإلكراه يف القول فقط   ،واإلكراه بالفعل

 وأما الفعل فال إكراه فيه؟
ٌ  ال  اختييار اجلواب: الصواب أنه ال فرق بينهما مادام أو ايمراه ُملجي

مأو مضع هالم السيف ىلع رقبته ويقول: اسجد للصنم وإال قتلناك،   ،هل فيه
كيره فميثالدل   ،لرن الُمكره بالفع  منبيغ هل أو منوي بعمله اتلقر ب هلل 

ُ
: إذا أ

وتريوو   ،فإنه منوي السجود هلل؛ ألنهم ال مملكيوو قلبيه  ،للسجود للصنم
 فال مرضه ذلك. ،الصورة صورة السجود للصنم وقلبه مطمنئ  بايمماو
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ما حكم مواالة الكفار واملرشكني؟ ومىت   السؤال اثلالثون: 
من امللة؟ ومىت تكون  اا أكرب خمرج  تكون هذه املواالة كفر  

 ا وكبية من كبائر اذلنوب؟ذنب  
 فير  ا هليم فهيو كُ ذليك تويلي  مواالة الكفار واملرشكني إذا اكو    اجلواب: 

وينشأ عنه انلرُصة واملساعدة باملال أو بالسيالح   ،هم بالقل ويه حمبتُ   ،وردة
ِسِب أ﴿قيال اهلل تعياىل:   ،أو بالرأي َِبا ِن ُِب هِْبأ َاأا  يُِبهُل ذل ُِبنُلهاأَلأُِِبِتَُُّلل أَي َِب ِأا ُِذَّللن أِبنُُّهُِب اِب

هِبَِللأ أنُِبتُُِب  َ َِبُُِب أ  ٍ َ  َّلليِبِءلأبُِبعُ  َ  َّلليِبِءِبأبُِبع ضلهلم أِب مِبأِب ه  دَّلليأا  قُِب هلم أَّللِنأاِهِبأَلأنُِبهُ  نُ  كُِ لأَُُّلل ن ملم أفِبَّلِل م أَُُّلل
ِ َّللمَّللنيِبأ َنَّللأ﴿وقييال اهلل تعيياىل:  ﴾ا ظُُِ ْل أ  َ َُُّلل ِءِبأُ ُُِب َ  َّللي أِب َِب ِفَّللرَّللن هنِبأا  مُُِب ُُل ن َّلُل ذَّللأا  ملم  أنُِبِتَُُُّلل َلِب

أُِِبتُِقلأ ء أَّللَِلأِبن   َ أشِب أاهَّللألَّلل َِب أَّلُل ِبي  ِب أفُِب َِب ْ أ ِب َّلل أنُِبف عِب  َ ُِب َِب نَّللنيِبأ َّلُل هلم أُِلقِبِةًأا  ملم  نُ  وقال  ﴾هاأَّلُل
أ﴿تعاىل:   َِب ُِبه  ه ِب لأ َِبسِبوُل ِْأاِهِبأ ِ أحُِب  َ ُِب َنِبأ ُّْ رَّللأنُلهِبا خَّلل أاْل  مَّلل َِبا  يُِبه  هَّللأ نلهنِبأاَّلل َّلُل ًُِأنُلم  أَتِبَّللدلأقُِبه  َلِب

أعِبرَُُّلل ِبإِبلم أ  َ هِباهِبلم أِب أَّللخُُ   َ ِءِبهلم أِب نُُِب أِببُ   َ م أِب ءِبهُُل ِكلهاأَياِب ... اآلميية، فتييوك الكفييار  ﴾كُُِب
وردة؛ ألو أصي  اتليوك املحبية يف القلي  ثيم منشيأ عنهيا انلرُصية   فر  كُ 

 واملساعدة.
ويه معييارشة ال فيير  ،أمييا املييواالة فيييه مبييرية ميين مبييالر اذلنييوب

ومصادقتهم واملي  إيله والركوو إيله ومساعدة ال فر احلريب بأي نيوع مين 
القليم أو بمناوتليه   ي  رب   ه بي  ماء أنه لو سياعد  وهلذا ذمر العل  ،أنواع املساعدة

يم اذلي بينه وبني ومن مبالر اذلنوب، أما ال فر اذلأ   ا مروو هذا مواالةدل شيئدل 
د بيأي لرن ال فر احلريب ال يُساع    ،املسلمني عهد فال بأس بايحساو إيله

 ،ردةو  فير  يشء، واملقصود أو اتلوكأ اذلي هو املحبة وانلرُصة واملسياعدة كُ 
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وأما املواالة واملعارشة واملخالطة يف غري ما مرد من مأيت إىل والة األميور مين 
 الرس  وأشباههم مما تدعوا احلايحة إيله فهذا مبرية من مبالر اذلنوب.

 
ما نصيحتكم لطلبة العلم ملن أراد   السؤال احلادي واثلالثون:  

 ومسائل اإليمان والكفر؟ وما ،ضبط مسائل اتلوحيد والرشك 
لتها؟ مت  الكتب اليت تكلَّ   عن هذه املسائل وفصَّ

نصيحيت لطلبة العلم العنامية بطلي  العليم واحليرص علييه   اجلواب: 
مكتي  ايميام   ،وقراءة الكتي  انلافعية  ،وحضور حلقات ودروس العلماء

 ،وكتي  شيي  ايسيالم ابين تيميية  ،وألمية ادلعيوة  ،حممد بن عبد الوهاب
والعالمة ابن القيم، والشي  حممد بن عبد الوهاب هل رسالة يف كفير تيارك 

)مفيد املستفيد يف كفر تارك اتلوحييد  وكيذا )اللكميات   : اسمها  ،اتلوحيد
وابين   ،انلافعة يف املرفرات الواقعة  لعبد اهلل بن حممد بين عبيد الوهياب

مين ذليك يف  ا القيم هل مؤلفات مثيرية يف هيذا، وشيي  ايسيالم بينيَّ مثيريدل 
فاحلنابلة والشافعية واملالكيية واألحنياف   ،والعلماء يف لك مذه   ،الفتاوى

بوو يف مت  الفقه بابدل  بعد  رُ رفُ وهو اذلي م   ،ا يسمونه: باب حرم املرتدمبوأ
فينيبيغ   ، من الرفر القويلة والفعلية واالعتقادمةويذمروو أنوااعدل   ،ايسالم

فقد متبيوا   ،يف هذا من األنواع األحناف   ت   ن م  ن أك  م  الريحوع إيلها، وم  
ريف باب حرم املرتد أنوااعدل  وذمروا   ، مثرية قد موصلونها إىل أربعمالة مرفأ

أو من أنواع الرفر: تصيغري املسيجد أو املصيحف ىلع و و مسييجد أو 
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وكتياب )ادلرر السينية يف   ،فينبيغ لطلبة العلم أو معتنيوا بهيذا  ،مصيحف
ا يف الرفر وأنواعيه، واملصيادر واملرايحيع جما أمضدل   األيحوبة انلجدمة  فيها

 متوفرة واحلمد هلل.
 

 ما حكم من يقول:  السؤال اثلاين واثلالثون:  
 ؟ ا( )ليس هناك تكفي للمعني مطلق   

ر ايلهودي بعينه ر، حنن نرفأ  ،اجلواب: هذا ليس بصحيح؛ الُمعنيَّ مُرفَّ
ألو معي  هيذا   ؛ر بعينيهرفيَّ ومن قامت عليه احلجية مُ   ،وانلرصاين بعينه

ومين قاميت   ،أنه ال مروو هنياك اكفير  -وهو عدم ترفري الُمعنيَّ -الالكم  
رووع  عليه احلجة ممن ف   ومين   ،  الرفر وانلرصاين وايلهودي والوثين مرفَّ

 اكنت عنده شبهة فإنها تزال الشبهة.
 

اهلل أو    يدعو غي   عذر اذليهل يُ  السؤال اثلالث واثلالثون:  
 يستغيث بغي اهلل جلهله؟

وأو األص  أنه ال معذر إذا اكو   ،اجلواب: سبق أو ترلمنا ىلع مث  هذا
ولرين إذا اكو مُليبَّس علييه بسيب    ،معي  بني املسلمني وبلغته ادلعوة

واألصي  أو   ،فإنه مزال عنه الشيبهة ويبيني هل  ،علماء السوء وعلماء ابلاط 
ه  الفرتة، أما بعد مبعثه صىل اهلل عليه وسلم ومن معيي  هذا إنما هو يف أ
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ومن مدعو غري اهلل أو يستغيث بغري اهلل   ،بني املسلمني فاألص  أنه ال معذر
 يف الغال  أنه مدعو عن عناد وأنه ال عه  هذا.

 
هل هناك فرق بني من حيب الكفار  السؤال الرابع واثلالثون:  

 دلينهم ومن حيب بعض الكفار دلنياهم؟
اجلواب: إو اكو حيبهم دلنياهم حمبة طبيعية مأو مروو قريبه أو أليح  

 وإو أحبهم دلمنهم فهذا كفر وردة. ،مال فهذه مواالة
 

  السؤال اخلامس واثلالثون:  
 نرجو اتلفصيل يف مسألة العذر باجلهل؟

لها ابين   ،-رمحهم اهلل -العذر باجله  بيَّنها العلماء    اجلواب: مسألة وفصَّ
وذمرها ألمية   ،ويف )ال فية الشافية      طريق اهلجرتني) يف    -رمحه اهلل -القيأم  

ا منهيا يف وذمر ابن أ  العيز شييئدل   ،ادلعوة اكلشي  عبد اهلل أبابطني وغريهم
 .)رشح الطحاوية  

ي : فاجلاهي  اذلي ممكنيه وخالصة القول يف هذا: أو اجلاه  فيه تفص
وال بد أو مبحث   ،فال بد أو متعلم  ،ليس بمعذور  ،أو يسأل ويص  إىل العلم

ويسأل، واجلاه  اذلي مريد احلق غري اجلاه  اذلي ال مريد احليق، فاجلاهي  
فياذلي ال   ،قسماو: األول: يحاه  مريد احلق. واثلاين: يحاهي  ال مرييد احليق
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م يستطع أو مص  إىل العلم؛ ألنه ال مرييد حع ولو ل  ؛مريد احلق غري معذور
فهذا إذا حبث عن احلق وليم مصي  إيليه  ،احلق، أما اذلي مريد أو معلم احلق

أو ممكنيه   ،فهو معذور، واملقصود أو اجلاه  اذلي ممكنه أو يسأل وال يسأل
 ،أما اجلاه  اذلي ال ممكنيه أو ميتعلم ،فهو غري معذور  ،أو متعلم وال متعلم

 ني: فهو ىلع قسم
 فهو غري معذور. ،يحاه  ال مريد احلق -
 .فهذا معذور  ،ثم حبث عنه ولم حيص  عليه ،ويحاه  مريد احلق -

 واهلل أعلم.
 
ىف  هل هناك فرق بني املسائل اليت ت   السؤال السادس واثلالثون:  

 كمسائل اتلوحيد؟ ،ىفوبني اليت ال ت   ، يف العادة
اجلاهيي  ال معييذر يف األشييياء نعييم، اجلهيي  اذلي معييذر فيييه  اجلييواب: 

فليو   ،إنما اجلاه  اذلي مُعذر مُعذر يف األشياء اليت ختىف ىلع مثله  ،الواضحة
فلميا عوقي  قيال: إين   ،اكو هناك إنساو معي  بني املسلمني ثم فع  الزنيا

أو تعام  بالربا وهو معيي  بيني   ،هذا أمر  واضح  ألو    ؛قب  منهفال مُ   ،يحاه 
أو عبد الصنم وهو معي  بيني املسيلمني يف جمتميع   ،منهقب   ال مُ   ،املسلمني
د قب  منه؛ ألو هذا أمر واضح، لرين ليو أسيلم اكفير يف جمتميع ال مُ   ،موحأ

متعام  بالربا ويرى انلاس متعاملوو باملعامالت الربويية ثيم تعامي  بالربيا 
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فهذا مثله عه  هذا اليشء، أو نشأ يف بالد بعيدة ولم يسمع   ،وقال إنه يحاه 
ا هذا معذور، أميا اينسياو اذلي مفعي  أميردل   ،ايسالم وليس عنده وسال ب

فهذا ال مُعذر، فال بد أو تروو املسيألة   ،ا وهو بني املسلمنيا واضحدل معلومدل 
ومن ذلك ما ثبت يف الصحيحني  ،اليت مُعذر فيها دقيقة خفية ختىف ىلع مثله

-ما حرضته الوفاة  ومجع أهله حين  ،يف قصة الريح  اذلي أمر أهله أو حيرقوه ) 
فجمع أوالده عنيد وفاتيه وقيال: أي أٍب منيت   -ا ىلع نفسهوقد اكو مّسفدل 

بعثيه   اهلل إو    وإو    ،ا قي،ا، فقال هليم: إنيه ليم مفعي  خيريدل لرم؟ فأثنوا خريدل 
ثيم   ه أنيه إذا ميات أو حيرقيوه ي  ن  فأخذ املواثيق ىلع ب    ،اا شدمددل ه عذابدل يلعذبن  

ه يف ه يف الرب ونصف  بعض الروامات مذر وا نصف    ويف-وه يف الرب  يسحقوه ثم مذر  
ويف   ،ففعلوا بيه ذليك  ،اا شدمددل  عذابدل وقال: لنئ قدر اهلل يلعَّ يلعذبين    -ابلحر

م وقيال اهلل هل: قُي   ، من الرب وابلحر أو عمع ما فييهاهلل أمر ّلك    أو    : احلدمث
فرمحه  ،ك ما ربفقال هل: ما محلك ىلع ذلك؟ قال: خشيتُ   ،فإذا هو إنساو  قالم

فيبعض العلمياء مقيول: هيذا يف   ،وهذا احلدمث فيه ّلكم أله  العليم   ،اهلل 
ره شيي   يحي  بأيحوبة ولرن أصح ميا قيي  فييه ميا قيرَّ

ُ
رشع من قبلنا، وأ

وأنيه هين أنيه   ،ايسالم ابن تيمية: أو هذا الريح  إنما فع  ذلك عن يحهي 
وغيري منكير   ،ر للبعيثنكي   مُ ري  ذا وص  هلذه احلالة، فالريح  غي  مفوت اهلل إ
معتقيد   ،وهو معلم أنه لو تُر ك ولم حُيرق ولم يُسحق فإو اهلل مبعثه  ،لقدرة اهلل 

وهين أنيه إذا وصي  هليذه احلالية   ،هذا، لكنه أنرر ممال تفاصي  القدرة
حرق وُسحق وُذر  أنه مفوت ىلع اهلل وال مدخ  حتت القيدرة، وا 

ُ
ذلي محليه وأ

 ،وإنما اجلهي  ميع ا يوف العظييم  ،ىلع ذلك ليس هو العناد وال اتلكذم 



 أسئلة وأجوبة يف اإليمان والكفر
 

 
47 

ا ليم وليو اكو معانيددل   ، لم مُعذرا ولم مرن يحاهالدل فغفر اهلل هل، فلو اكو اعلمدل 
 ،فايحتمع فيه اجلهي  وا يوف العظييم  ،اا وال اعلمدل ولكنه ليس معانددل   ،مُعذر

بالنسبة إيله. وصىل اهلل وسيلم   دقيقة  فهذه مسألة خفية  ،فرمحه اهلل وغفر هل
 .ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني
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حلفص الفرد حني قال خبلق القرآو فقال هل الشافيع: كفرت بيياهلل العظيييم، ممييا نقيي  ذلييك 
ام  الالل يئ يف رشح أصول اعتقاد أه  السنة، وكتكفري اجلهم بن صفواو وبرش املرييس وانلظييَّ
وأ  اهلذم  العال ف، مما ذمر ذلك ابن بطة يف ايبانة الصغرى، مُراد منه ترفري أعياو هؤالء، 

 33 .......................................................................................... أم ترفري ألفاههم ال أعيانهم؟
 -السؤال اثلاين والعرشوو: تييرد بعييض االصييطالحات يف متيي  أهيي  السيينة مثيي : )االلييزتام 

 34 ................................................ كفر ايعراض  فما مع  هذه االصطالحات؟ -االمتناع 
السؤال اثلالث والعرشوو: ما مع  قول الشي  حممد بن عبد الوهاب يف انليياقض اثلالييث ميين 

ح مذهب هم فهييو ميي  ك  يف كفرهم أو صحَّ ر املرشكني أو ش  ثلهم ؟نواقض ايسالم: )من لم مرفأ
 ......................................................................................................................................... 34 

ت هم دعييوة ايسييالم مشييوَّهة، فمييا  السؤال الرابع والعرشوو: من قال: )إو ايلهود وانلصارى ب ل غ 
رهم  فما حرم هذا القول؟  فأ  35 ..................................................................................... نُر 

 36 ................ السؤال ا امس والعرشوو: من قال: )إخواننا انلصارى ! فما حرم هذا القول؟ 
ر انلصييارى لعييدم  السؤال السادس والعرشوو: ما حرم من مقول: )إو  الشخص إذا لم مرفييأ

من  ق الُوا إ وَّ اَّللَّ  ث ال ُث ث    
ر  اذلَّ ف  د  ك  ر؛ حييع بلو، آمة سورة املالدة: ﴿ل ق  ث ٍة﴾ ... فإنييه ال م رفييُ ال 

 37 ...................................................................................................................... م عل م  باآلمة؟
السؤال السابع والعرشوو: ما ادليل  ىلع مرشوعية رشون شهادة: أو ال هلإ إال اهلل، ميين العلييم 

)تريييف   واالنقياد والصدق وايخالص واملحبة والقبول وايلقني، ومييا احلرييم فيييمن مقييول:
 37 ..................................................... شهادة أو ال هلإ إال اهلل بمجرد قوهلا دوو هذه الرشون ؟

ر    ف  ن  ك  ر ه  السؤال اثلامن والعرشوو: نريحو تفسري قوهل تعاىل: ﴿م 
ك 
ُ
ن  أ ان ه  إ الَّ م  ن  ب ع د  إ مم  ب اَّللَّ  م 

الدل مع بياو حرم ايمراه يف هذه اآلمة؟ ﴾ ... اآلمة، تفسريا مفصَّ او  مم   
م نئ   ب اي  بُُه ُمط 

ق ل   39 ...... و 
ق بني ايمراه بالقول وايمراه بالفعيي ، ويقييول اآلميية  السؤال اتلاسع والعرشوو: هناك من مفرأ

 40 ................................................. يحاءت يف ايمراه يف القول فق، وأما الفع  فال إمراه فيه؟ 
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ا أكييرب  السؤال اثلالثوو: ما حرم مواالة الكفار واملرشكني؟ ومع تروو هذه املييواالة كفييردل
ا من امللة؟ ومع تروو ذنبدلا وكبرية من مبالر اذلنوب؟   41 .............................................. خمريحدل

السؤال احلادي واثلالثوو: ما نصيحترم لطلبة العلم ملن أراد ضب، مسال  اتلوحيد والرشك، 
لتها؟ومسال  ايمماو والرفر؟ وما الكت  اليت ترلَّمت  عن هذه   42 ............... املسال  وفصَّ

ا ؟  43 ........... السؤال اثلاين واثلالثوو: ما حرم من مقول:  )ليس هناك ترفري للمعني مطلقدل
 43 .......... السؤال اثلالث واثلالثوو: ه  مُعذر اذلي مدعو غري  اهلل أو يستغيث بغري اهلل جلهله؟

السؤال الرابع واثلالثوو: ه  هناك فرق بني من حي  الكفار دلمنهم ومن حييي  بعييض الكفييار 
 44 ............................................................................................................................ دلنياهم؟ 

 44 .................................. السؤال ا امس واثلالثوو:  نريحو اتلفصي  يف مسألة العذر باجله ؟ 
ىف،  ىف يف العادة، وبني اليت ال ختيي  السؤال السادس واثلالثوو: ه  هناك فرق بني املسال  اليت خت 

 45 ............................................................................................................. ممسال  اتلوحيد؟
 

 


