
 ( 19سلسلة األربعينات العمادية ) 
 

 ُ رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ َمْتن  
رِِه أو ِشرنِكهِفيما  أو نَِفاِقِه  ُحِكَم ِبُكفن  

 ِمنن السُّنَِّة الن ََّبِويَّة
 ََجنُع وتَ رنتِيب

ين أَبُو النََّجا  ِعَماُد الدِ 
ِلِه َوَمَشاخِيهِ  ِلِمني َعَفا هللاُ َعننُه َوَعنن َواِلَدينِه َوأهن ِبِه َوِلَمنن َدَعا ََلُم َولِلُمسن وُطَّلَّ  

 

 حقوق الطبع لكل مسلم
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 ُشك            ر
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –انطَّلقًا من قوله  ُكِر اَّللََّ " :  - َصلَّى اَّللَّ ُكِر النَّاَس َلَن َيشن فإنين   ( 1955ِذي  / ) صحيح الّتِ نمِ "  َمنن َلَن َيشن
ُكرن ِل : )  -تعاىل   -؛ استجابة ألمره إذ قال  -أشكره سبحانه   –سبحانه   –(  كما أشكره  14( ) لقمان /  َأِن اشن

ُ  .هداان  أن َتِدَي َلونال َأنن َهَدااَن اَّللَّ َوَما ُكنَّا لِنَ هن  
ُ عَ  –فإنين أشكر رسوَله  –سبحانه   –وبعد شكره  الذي عل مين وعل م األمة أبسرها فكان - َلينِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ  

خماطًبا إايه : -سبحانه وتعاىل  -، قال املعلِ م األول لألمة . كيف ال وقد توىل  ربُّه تعليمه   
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –(  ، فكان  113النساء / ( ) ) َوَعلََّمَك َما َلَن َتُكنن تَ عنَلُم وََكاَن َفضنُل اَّللَِّ َعَلينَك َعِظيًما     - َصلَّى اَّللَّ

) اَي َأي َُّها الرَُّسوُل بَ لِ غن َما أُنِزَل ِإلَينَك ِمن رَّبِ َك فَقاَل تَ َعاىَل : أعلم العلماء وأحكم احلكماء ، ومل ا عل مه ربُّه أمره ابلبَّلغ  
ُ يَ عنِصُمَك  َعلن َفَما بَ لَّغنَت ِرَسالََتُه َواَّللَّ  –يرمحه هللا تعاىل  –(  ، قال الشيخ السعدي  67( ) املائدة /  ِمَن النَّاسِ َوِإن َلَّن تَ فن

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –" هذا أمر من هللا لرسوله حممد عند تفسري هذه اآلية :  أبعظم األوامر وأجلها ، وهو :   - َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –عنه التبليغ ملا أنزل هللا إليه  ، ويدخل يف هذا كل أمر تلقته األمة  من العقائد واألعمال   - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –واألقوال ، واألحكام الشرعية واملطالب اإلَلية إمنا كان بتبليغه  فبلَّغ أكمل تبليغ ، ودعا  إايه  - َصلَّى اَّللَّ
لعلماء الرابنيني ، وبلَّغ بقوله وفعله وكتبه ورسله . فلم يبق وأنذر ، وبشَّر ويسَّر ، وعلَّم اجلهال األمِ يني حىت صاروا من ا

خري إال دلَّ أمته عليه ورغبها فيه ، وال شر إال وهنى األمة عنه وحذرها منه ، وشهد له ابلتبليغ أفاضل األمة من الصحابة 
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ َصلَّ  – ، ومن هنا جيب اإلميان أبن الرسول ، فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال املسلمني بلَّغ   - ى اَّللَّ

. الرسالة ، وأدَّى األمانة ، ونصح لألمة  "  
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –وشكر رسوله   –عز  وجل   –وبعد شكر هللا  فإنين :  - َصلَّى اَّللَّ  

ُهم  -أواًل : أشكر الصحابة  ُ َعن ن لوا من أجله كلَّ غاٍل ومثني ، بعد أَجعني ، الذين نقلوا لنا هذا الدين ، وبذ  –َرِضَي اَّللَّ
هم مع سيِ ِد َوَلِد آدم أَجعني .  أن هنلوا من معني رسولنا األمني ، فَعِلموا وَعِملوا وبَ لَّغوا خري دين ، َجعنا هللا وإايَّ  

 اثنًيا : أشكر علمائنا ومشاخينا الذين َلم الفضل بعد هللا يف تعليمنا وأتديبنا .
ُكرن ِل َوِلَواِلَدينكَ :  -تعاىل   –فضائلهما عليَّ تّتا قال اثلثًا : أشكر والداي ف ( . 14) لقمان / (  ) َأِن اشن  

 رابًعا : أشكر كل من ضحَّى أو تنازل عن حق من حقوقه من أجل إاتحة الوقت ل إلجناز هذا العمل من زوجة
 و أوالد وَمن َلم حق عليَّ .

. م يف خروج هذا العمل من كتابة وطباعة وتنسيق وكذا نصح وتوجيهخامًسا : أشكر إخواين وتَّلمذيت وكل من ساه  
  سادًسا : القراء وكل من سيقدِ م ل نقًدا بناًء ونصيحة هلل أو توجيًها  أو إرشاًدا  أو تصويب أخطاء أو أيَّ شئ

شأنه إخراج هذا العمل يف أفضل صورة ليعمَّ النفع به كل الناس . من  
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          ةمق          دم        
ِدِه اَّللَُّ  َتِعيُنُه ونستغفره ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا َمنن يَ هن َد َّلِلَِّ ََننَمُدُه َو َنسن َمن   إنَّ احلن

َدُه ال َشرِيَك لَ  ُ َوحن َهُد َأنن ال ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  ُه َوَأنَّ حُمَمًَّدا َعبنُدُه َوَرُسولُُه َفَّل ُمِضلَّ َلُه َوَمنن ُيضنِللن َفَّل َهاِدَى َلُه َوَأشن
ِلُموَن (  َ َحقَّ تُ َقاتِِه َوال ََتُوُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّسن  ( . 102) آل عمران / ) اَي َأي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوان ات َُّقوان اَّللَّ

ُهَما رَِجااًل َكِثريًا َوِنَساء َوات َُّقوان اَّللََّ  ) اَي َأي َُّها النَّاُس ات َُّقوان رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِ ن ن َّفنسٍ  َها َزونَجَها َوَبثَّ ِمن ن َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ن
َ َكاَن َعَلينُكمن َرِقيًبا )  .( ) النساء (  (1الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواأَلرنَحاَم ِإنَّ اَّللَّ

َ َوقُ  ( ُيصنِلحن َلُكمن َأعنَماَلُكمن َويَ غنِفرن َلُكمن ُذنُوَبُكمن َوَمن يُِطعن اَّللََّ َوَرُسوَلُه 70وُلوا قَ وناًل َسِديًدا )) اَي َأي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا ات َُّقوا اَّللَّ
 ( ( ) األحزاب (  .71فَ َقدن فَاَز فَ ونزًا َعِظيًما )

 أما بع                                                               د 
، ألن الكفر واإلميان شيئان متضادان إذا ثبت اسم اإلميان طُرَِد الكفر وإذا  إلميان والكفر من أخطر القضاايفإن قضية ا

فإنه ، ا على انتفاء اآلخر ، مها ضدان ، إذا وجد اإلميان إذا كان مؤمنً  مها دال  ثبت اسم الكفر طُرَِد اإلميان ، فوجود أحدِ 
 س مبؤمن .فإنه لي، ا ليس بكافر وإذا كان كافرً 

َلةِ  وَلذا فأهل السنة واجلماعة ) َل النِقب ن ( يعين أهل التوحيد مبُطنَلِق النَمَعاِصي ، فاإلميان عند أهل السنة قول  ال يَُكفِ ُروَن َأهن
وما ، وابلتال ال يكون التكفري بّتك بعض العمل إذا فعل املعصية أو الكبرية فإنه َل يّتك العمل كله ، وعمل واعتقاد 

 ال خَينُرُج من اإلميان .، و رتكب ما يقدح يف أصل العمل فلهذا ال خَينُرُج من الدين ا
من التكفري ما وجد إىل ، وينبغي االحّتاز  ، جيب عدم اخلوض فيها دون دليل وبرهان ألن تكفري املسلم مسألة خطرية

 . دون برهان أحًدا ر أحد  أن يكف ِ  - َعَلينِه َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَُّ  – ر النيب ، وقد حذَّ  ، فباب التكفري ابب خطريذلك سبيًَّل 
ُهَما  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن ُعَمَر  - ُ َعن ن  قَاَل :  -َصلَّى هللا َعلينِه وَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ

َا امنِرٍئ قَاَل أِلَِخيِه : اَي َكاِفُر ، فَ َقدن اَبَء ِِبَا َأَحُدمهَُ   ا ، ِإنن َكاَن َكَما قَاَل ، َوِإالَّ َرَجَعتن َعَلينِه " " َأميُّ
 واللفظ له ( . 60، م /  6104) خ / 

ُ َعننُه  -َعنن َأِب َذرٍ   - َع النَّيبَّ  -َرِضَي اَّللَّ  يَ ُقوُل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَُّه َسَِ
ِر ِإالَّ ارنَتدَّتن َعَلينِه ِإنن َلَن َيُكنن َصاِحُبُه َكَذِلَك "  " ال يَ رنِمي رَُجل  رَُجًَّل اِبلنُفُسوِق ،  ( . 6045) خ / َوال يَ رنِميِه اِبلنُكفن

 
ُ  – ؛ لقول النيب  ، ونطق ابلشهادتني وألن التكفري حكم شرعي يّتتب عليه إابحة دم شخص قد ظهر إسَّلمه َصلَّى اَّللَّ

تُ ُلوُه " ) خ / " َمنن بَدََّل  : - َعَلينِه َوَسلَّمَ   ( . 3017ِديَنُه فَاق ن
 : ، منها ر يّتتب على كفره أحكاموقد أَجع أهل السنة واجلماعة على أن الشخص املكفَّ 

؛ ألن املرأة املسلمة ال يصح أن  ها حتت سلطانهأوالدِ  ، وبقاءِ  بقائها ، وحتريُ  له –مة سلِ املُ  -زوجته  ل  عدم حِ  -1
 . ابإلَجاع تكون زوجة لكافرٍ 
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، وذلك بعد استتابته  ر بعد إسَّلمهفَ ألنه كَ  -وهو القتل  -ة عليه دَّ ؛ لتنفيذ حد الر ِ  وجوب حماكمته أمام القضاء -2
 . ، وإزالة الشبه وإقامة احلجة

، وال يدفن يف مقابر  ى عليهصلَّ ، وال يُ  لغسَّ ؛ فَّل يُ  ؛ ال جتري عليه أحكام املسلمني أنه إذا مات على ردته وكفره -3
 . ث إذا مات له موروث قبلهرِ ، كما أنه ال يَ  ثورَ ، وال يُ  املسلمني

 -والعياذ ابهلل  -، واخللود األبدي يف النار  ؛ وجبت عليه لعنة هللا واملَّلئكة والناس أَجعني أنه إذا مات على الكفر -4
 . ستغفر له، وال يُ  دعى له ابلرمحةوال يُ 

 

 (  املعنيالتفريق بني التكفري املطلق وتكفري ) 
يقول املسلم قواًل أو ؛ ألنه من املمكن أن  : التفريق بني التكفري املطلق وتكفري املعني ومن أصول أهل السنة واجلماعة

، ولكن ال تَّلزم عندهم بني القول أبن  ة عن اإلسَّلمدَّ ر ورِ فن الكتاب والسنة وإَجاع األمة على أنه كُ  ؛ قد دل  يفعل فعًَّل 
فًرا ؛ فقد يكون القول أو الفعل كُ  حيكم بكفره إبطَّلق ًراكف ِ ل مُ عَ ؛ فليس كل من ف َ  فري الشخص بعينه، وبني تك هذا كفر

،  أن تثبت يف حقه شروط التكفري وتنتفي موانعه بد   ؛ ألنه ال ، أو الفاعل إال بشرطه ؛ لكن ال يطلق الكفر على القائل
 اًل تأو ِ نكر شيًئا مُ ، وقد يُ   له رجعنيِ  ؛ فإذا ب ُ  عذر مبثلهيُ   جهًَّل ، وقد يكون جاهًَّل  فاملرء قد يكون حديث عهد ابإلسَّلم

 . ، وغري ذلك من املوانع اليت َتنع من التكفري أخطأ بتأويله
، وعندما يتعلق  ؛ فهو كافر ، أو فعل كذا : من قال كذا ، فيقولون طلقون القول يف التكفري: يُ  فأهل السنة واجلماعة

 وتنتفي عنه املوانع،  حىت جتتمع فيه الشروط؛ ، ال حيكمون على كفره إطَّلًقا   الذي قاله أو فعلهعنياألمر ابلشخص املُ 
 ألحد ؛ ألن التكفري ليس حًقا ، وهذه قاعدة عظيمة يتميزون ِبا عن غريهم عليه احلجة اليت يكفر اتركها ، فعندئذ تقوم

؛ فمن   ، فيجب الرجوع يف ذلك إىل ضوابط الشرع شرعي ؛ بل التكفري حكم ق هواهفن ، حيكم به على من يشاء على وَ 
 . ؛ فهو الكافر وقامت عليه احلجة -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ه ره هللا تعاىل ورسولُ فَّ كَ 

 :يف جمموع الفتاوى  – رمحه هللا تعاىلي -قال شيخ اإلسَّلم ابن تيمية 
. لكن الشخص املعني الذي قال  ؛ فهو كافر ول بتكفري من قال ذلكطلق الق، ويُ فقد يكون الفعل أو املقالة كفًرا  )

. وهذا األمر مطرد يف نصوص  كم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر اتركهاذلك القول أو فعل ذلك الفعل ال حيُ 
، لفوات  از أن ال يلحقه؛ جلو   من أهل القبلة أبنه من أهل النارعنيَّ شهد على مُ ؛ فَّل يُ  الوعيد عند أهل السنة واجلماعة

 . ( شرط أو لثبوت مانع
،  ؛ حىت تقام عليه احلجة ، وإن أخطأ وغلط من املسلمني ر أحًداكف ِ وليس ألحد أن يُ  : )وقال أيًضا يف جمموع الفتاوى 

 ( . الشبهة ، وإزالة ؛ بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة ، ومن ثبت إسَّلمه بيقني َل يزل ذلك عنه بشك   وتبني له احملجة

 : ، وهي دل عليها كتاب هللا وسنة نبيه املعني  اليت شروط تكفري -
 . ، وعدم الت أويل ، وبلوغ احلج ة ، والقصد ، واالختيار(  ، والعقل البلوغ) التكليف 
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 :عًَّل ُمَكفِ ًرا ، أي اليت تتوفر فيمن فعل فِ  نيَّ املعَ  شروط تكفريوابختصار هذه 
ُ َعننُه  -َعنن َعِليٍ  يث : فيخرج الصيب واجملنون حلد عاقًَّل ا أي ابلغً  افً لَّ كَ  مُ نيَّ رط األول : أن يكون املعَ الش َأنَّ  -َرِضَي اَّللَّ

ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َرُسوَل هللِا  تَ ينِقَظ ، َوَعِن الصَّيبِ  َحىتَّ َيِشبَّ ، نن َثَّلعَ  رُِفَع الَقَلمُ " قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ ثٍَة : َعِن النَّائِِم َحىتَّ َيسن
ن اجملنون ال تقع منه الردة نقل أهل العلم على أ، وقد اتفق   ( 1423ِذي  / ) صحيح الّتِ نمِ "  َوَعِن النَمعنُتوِه َحىتَّ يَ عنِقلَ 

 اإلَجاع ابن املنذر وابن قدامة وغريمها .
رَِه َوقَ لنُبهُ َمنن َكَفَر اِبَّللَِّ ِمنن بَ عنِد ِإميَانِِه ِإالَّ  )ه قال تعاىل : رَ خرج املكن في االشرط الثاين : أن يكون خمتارً  ميَانِ  َمنن ُأكن  ُمطنَمِئنٌّ اِبإلنِ

رًاَوَلِكنن َمنن َشَرَح اِبلن  ِر َصدن  . ( 106 / النحل)  ( َوََلُمن َعَذاب  َعِظيم   َعَلينِهمن َغَضب  ِمَن اَّللَِّ ف َ  ُكفن
َعثَ َوَما   )ة الشرعية لقوله تعاىل : جَّ الشرط الثالث : أن تبلغه احلُ  ِبنَي َحىتَّ نَ ب ن : وقال  ( 15 / اإلسراء)  ( َرُسواًل  ُكنَّا ُمَعذِ 

رِيَن َوُمننِذرِيَن لَِئَّلَّ َيُكونَ  ) ُ َعزِيًزا َحِكيًما لِلنَّاِس َعَلى اَّللَِّ ُحجَّة  بَ عنَد الرُُّسلِ  ُرُسًَّل ُمَبشِ  وقد  ( 165 / النساء)  ( وََكاَن اَّللَّ
 ك به املقصود ؟ درِ من فهمها فهما يُ  ة هنا هل هي جمرد بلوغ الشريعة إليه ؟ أو ال بدَّ جَّ اختلف يف املراد ابحلُ 

 راد من نصوص الشرع من الفهم لكن ليس املراد فهم اَلداية والتوفيق وإمنا فهم امل الصواب الثاين وهو أنه ال بدَّ 
 ويدل َلذا الشرط : له . اريدً على احلق مُ  اة مع كونه حريصً مَ جن ة أو عُ بهَ د أو شُ مبعىن أن ال يكون هناك جهل بفهم املرا

َعَها )قوله تعاىل :  ُ نَ فنًسا ِإالَّ ُوسن هَ  اَل يَُكلِ ُف اَّللَّ َتَسَبتن ََلَا َما َكَسَبتن َوَعَلي ن   ( 286 / البقرة)  ( ا َما اكن
 على اشّتاط العقل يف التكليف واملراد منه فهم اخلطاب الشرعي . واوقد اتفق

 :  -رمحه هللا ي -َّلم ابن تيمية قال شيخ اإلس
ر قائلها قد يكون الرجل َل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق وقد تكون عنده وَل تثبت عنده كفُ ) وهكذا األقوال الىت يَ 

ا ىف طلب احلق وأخطأ عذره هللا ِبا فمن كان من املؤمنني جمتهدً رضت له شبهات يَ أو َل يتمكن من فهمها وقد يكون قد عُ 
ُ  -ا ما كان سواء كان ىف املسائل النظرية أو العملية هذا الذى عليه أصحاب النىب ر له خطأه كائنً فان هللا يغف َصلَّى اَّللَّ
 . ( 346/  23وَجاهري أئمة االسَّلم ( جمموع الفتاوى )  -َعَلينِه َوَسلََّم 

 :  اوقال أيضً 
يه احلجة الىت كم بكفره حىت تقوم علنه ال حيُ إا وَل يبلغه من العلم ما يبني له الصواب فقً لَ طن ا ابهلل ورسوله مُ ) من كان مؤمنً 

واخلطأ ، ا مما يرد من معاىن الكتاب والسنة إذ كثري من الناس خيطىء فيما يتأوله من القرآن وجيهل كثريً ، من خالفها كفر 
 . ( 524 - 523/  12والنسيان مرفوعان عن هذه األمة والكفر ال يكون إال بعد البيان ( جمموع الفتاوى ) 

 
 . التفريق بني قيام احلجة وفهم احلجة -

 . احلق والصواب، ال مبعرفة  ف بفهم داللة اخلطابلَّ تقوم احلجة على املكَ 
 . التمكن منها - : ب ، أو بلوغ الرسالة - أ  : شروط قيام احلجة الذي يستحق ِبا املشرك العقوبة

 . القدرة على العمل - : ب ، و التمكن من العلم - أ : شروط قيام احلجة يف الشرائع
 . إزالة الشبهة - : ب ، و إقامة احلجة - أ : أهل األهواء والبدع شروط تكفري
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 يله مقيد أبمور :وأتو  اًل تأو ِ لشرط الرابع : أن ال يكون مُ ا
 أن يكون من أهل القبلة . -أ 

 ا يف ذلك .للحق جمتهدً  اأن يكون مريدً  -ب 
 يف اللغة له وجه عند أهل العلم : ا سائغً أن يكون أتويًَّل  -ج 

طَاان )ويدل على هذا قوله تعاىل :  ان ِإنن َنِسينا َأون َأخن  قال شيخ اإلسَّلم ابن تيمية  ، ( 286 / البقرة)  ( رَبَّنا ال تُؤاِخذن
ان ِإنن  )قال هللا تعاىل يف دعاء املؤمنني ، ل املخطىء مغفور له ابلكتاب والسنة تأو ِ : ) وامل -رمحه هللا ي - رَبَّنا ال تُؤاِخذن

طَاان يَةُ  ، َقالَ  َعِن ابنِن َعبَّاسٍ وثبت يف الصحيح  ( َنِسينا َأون َأخن ُفوُه َوِإنن تُ بنُدوا َما يف َأن نُفِسُكمن َأون ُتن ) :  : َلمَّا نَ َزَلتن َهِذِه اآلن
ءٍ  ، قَالَ (  284 / البقرة)  ( حُيَاِسبنُكمن ِبِه هللاُ  ُخلن قُ ُلوبَ ُهمن ِمنن َشين ء  َلَن يَدن َها َشين َصلَّى  -، فَ َقاَل النَّيبُّ  : َدَخَل قُ ُلوبَ ُهمن ِمن ن
َنا " " ُقوُلوا : - هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  عنَنا َوَأطَعنَنا َوَسلَّمن  :  ، فَأَن نَزَل هللاُ تَ َعاىَل  ميَاَن يف قُ ُلوِِبِمن : فَأَلنَقى هللاُ اإلنِ  قَالَ  : َسَِ

اَن ِإنن نَ )  َتَسَبتن رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخذن َها َما اكن َعَها ََلَا َما َكَسَبتن َوَعَلي ن طَأنانَ اَل ُيَكلِ ُف هللاُ نَ فنًسا ِإالَّ ُوسن  :  " قَالَ  ( ِسيَنا َأون َأخن
ًرا َكَما مَحَلنَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمنن قَ بنِلَنارَب ََّنا َواَل ) "  َقدن فَ َعلنتُ  َنا ِإصن  "  َقدن فَ َعلنتُ :  " قَالَ  (  حَتنِملن َعَلي ن

 . َقدن فَ َعلنتُ :  " قَالَ  ( 286 / البقرة)  ( َواغنِفرن لََنا َوارنمَحنَنا َأننَت َموناَلانَ ) 
ُ َعننُه  - َعنن َأِب َذرٍ  النِغَفاِري ِ   ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ُسوُل اَّللَِّ : قَاَل رَ  قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ  :  -َصلَّى اَّللَّ
َيانَ ِإنَّ اَّللََّ قد جَتَاَوَز َعنن ُأمَّيِت  " َطَأَ َوالنِ سن رُِهوا َعَلينهِ  اخلن ُتكن  وقد عذر النيب (  2043) صحيح ابن ماجة / "  َوَما اسن

ُ َعَلينِه َوَسلََّم  - ُ َعننُه  -َخاِلَد بنَن النَولِيِد  -َصلَّى اَّللَّ كما يف صحيح َبيِن َجِذميََة  حينما قتل من قتل من  –َرِضَي اَّللَّ
هُ  -البخاري عن ابن عمر  ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل بَ َعَث النَّيبُّ  – ماَرِضَي اَّللَّ َخاِلَد بنَن النَولِيِد ِإىَل َبيِن َجِذميََة  -َصلَّى اَّللَّ

َّلَفَدَعاُهمن إِ  ُهمن ىَل اإِلسن ُتُل ِمن ن َنا َفَجَعُلوا يَ ُقوُلوَن َصَبأناَن َصَبأناَن َفَجَعَل َخاِلد  يَ قن َلمن  ، َوَيَنِسُر ِم فَ َلمن حُينِسُنوا َأنن يَ ُقوُلوا َأسن
م   ُتَل ُكلُّ رَ ، َوَدَفَع ِإىَل ُكلِ  رَُجٍل ِمنَّا َأِسريَُه َحىتَّ ِإَذا َكاَن يَ ون ُتُل َأِسرِيي ،  فَ ُقلنُت َواَّللَِّ ال، َأِسريَُه ُجٍل ِمنَّا َأَمَر َخاِلد  َأنن يَ قن َأق ن

ُتُل رَُجل  ِمنن َأصنَحاِب َأِسريَُه َحىتَّ َقِدمنَنا َعَلى النَّيبِ   َوال ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -يَ قن ُ َعَلينِه  -َفذََكرناَنُه فَ َرَفَع النَّيبُّ  -َصلَّى اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
ِ  – َأب نَرأُ ِإلَينَك ممَّا َصَنَع َخاِلد   اللَُّهمَّ ِإين ِ " يََدُه ، فَ َقاَل :  -َوَسلََّم    .(  4339) خ /  " - َمرَّتَ نين

 ه من الصحابة حينما أتولوا اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر كما يف الصحيحني .وغريَ وعذر عدي بن حامت  -
هُ  -وعذر أسامة بن زيد  - ُ َعن ن   هللا .حينما قتل الرجل وهو يقول : ال إله إال – ماَرِضَي اَّللَّ
هُ  -والصحابة وكذا َل يكفر عمر  - ُ َعن ن  ل اخلمر .من أتولوا حِ  – مَرِضَي اَّللَّ

 ا بكل ما سبق وهو يشمل العلم أبمرين :ر التكفري أهَّل لذلك أي عاملً صدِ مث بعد هذا كله ال بد أن يكون من يُ 
ر أكرب فن رات اليت ثبت ابلنصوص الصحيحة الصرحية أنه كُ العلم ابحلكم الشرعي للمسألة وهي أن تكون من املكف ِ  - 1

 خمرج عن امللة بفهم سلف األمة .
 نه قد انطبقت عليه الشروط وانتفت املوانع .أ و العلم حبال املعنيَّ  - 2
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 : ( موانع التكفري ) -
، وانتفاء  ؛ إال بعد توفر الشروط التكفري عند أهل السنة واجلماعة له موانع مينع من تنزيل احلكم على الشخص بعينه

 : ، ومن هذه املوانع وأمهها املوانع اليت َتنع تكفري املعني

 : اجلهل
ن أنكر أمًرا ؛ لذا فمَ  وجود العلم واملعرفة عند الشخص املؤمن به -عند أهل السنة واجلماعة  -إن من شروط اإلميان 
؛ حىت لو وقع يف مظهر من مظاهر الشرك  ؛ فإنه ال يكفر ، وَل يبلغه ما يوجب العلم مبا جهله به من أمور الشرع جاهًَّل 

 : أو الكفر
، أو نشأ يف  أو بعيد عن داير العلم وأهله ، فيه اجلهل . أو يعيش يف بلد فاشٍ  ألنه َل يكن يعلم ِبذا املكفر قبل إسَّلمه

ين فيه ، وزُ  ، وكثر فيه االَنراف ، والبدعة فيه هي السنة ؛ فصار الشرك فيه هو التوحيد بلد انقلبت فيه موازين الشرع
ية اليت ال ر من املسائل اخلف، أو أن هذا املكف ِ  ر وهو غري قاصد له. أو أنه وقع يف املكف ِ  ، ولبس عليهم الباطل والكفر

 . لع عليها إال العلماءيطَّ 
 ؛ ألن اجلهل ببعض األمور العقدية قد وقع يف عهد النيب  فمثل هذا الشخص ال يستحق العقوبة حىت تقام عليه احلجة

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  – ُ َعَلين  – ومع ذلك َل يكفرهم  -رضي هللا عنهم  -مع بعض الصحابة  - َصلَّى اَّللَّ  .- ِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ
،  ، أو عدم انتشاره ؛ من حيث انتشار العلم ، وأماكنهم وزماهنم ؛ يراعون اختَّلف أحوال الناس وأهل السنة واجلماعة

؛ أو قد  ؛ بل قد يعرف البعض ما ال يعرفه اآلخرون يف معرفة األمور الضرورية على درجة واحدة ألهنم ال يشّتكون َجيًعا
 . مات عند البعض مع أن غريهم جيهلهالَّ سَ ملُ يكون بعض املسائل من ا

، فجهل ما هو معلوم  ؛ فاجلهل عندهم درجات خمتلفة عاهومع هذا فَّل يعين أن اجلهل عندهم عذر مقبول لكل من ادَّ 
 . ، غري جهل ما دونه من الدين ابلضرورة

 . جب عليه ال عذر له عند هللا تعاىلط اترك للوا؛ غري اجلاهل املتمكن املفر ِ  واجلاهل العاجز عن السؤال والعلم
، وينقص إميانه بقدر بعده  ؛ بل تنحط منزلته ال يعين ذلك إبقاء منزلته كما هي -عندهم  -عذر ابجلهل ون الرجل يُ وكَ 

 . عن احلق

 : اخلطأ
لطلب  كان اجتهاًدا  ، إذا ؛ على أن اخلطأ من موانع التكفري يف املسائل العلمية والعملية اتفق أئمة أهل السنة واجلماعة

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  – احلق ومتابعة النيب  َولَينَس ) :  ، وقاعدهتم يف ذلك قوله تعاىل ، وغري مقصود ملخالفة الشرع - َصلَّى اَّللَّ
طَأنمُت بِِه َوَلِكن مَّا تَ َعمََّدتن قُ ُلوبُُكمن   .(  5) األحزاب /  ( َعَلينُكمن ُجَناح  ِفيَما َأخن

 :  -َصلَّى هللا َعلينِه وَسلََّم  - َذرٍ  النِغَفاِريِ  ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا وَعنن َأِب 
رُِهوا َعَلينِه " ) صحيح ابن ماجة /  ُتكن َياَن ، َوَما اسن َطَأَ ، َوالنِ سن ألن هللا تعاىل  ( . 2043" ِإنَّ اَّللََّ َقدن جَتَاَوَز َعنن ُأمَّيِت اخلن

 . إال وسعها ، فَّل يكلف هللا نفًسا ؛ فإن َل يصيبوا احلق يف اجتهادهم على قدر وسعهم وإمكاهنمأمر الناس بطلب احلق 
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 : اإلكراه
 . اتفق أئمة أهل السنة واجلماعة على أن اإلكراه على الكفر بضوابطه الشرعية يعترب من موانع التكفري يف حق املعني

،  ، أو قطع عضو من أعضائه ابلضرب والقتل والتعذيبأن يقع بسبب التهديد  -عندهم  -ومن ضوابط اإلكراه 
أنه إذا امتنع  ، وأن يغلب على ظنه ؛ حىت يتحقق اإلكراه ، وقد رفع السيف فوق رأسه ابلفعل ال مبجرد التهديد اللفظي

؛ فيباح عندئذ  شرعية، ابعتباره يف حالة ضرورية  ؛ فحينئذ جيوز له القيام مبا دفع إليه ابلتهديد ال حمالة أوقع به ذلك فورًا
 ، ويفسد االختيار ؛ ألن يف هذه احلالة ينعدم يف اإلنسان الرضا ، وال َيمث إن نطق ابلكفر أو فعل إظهار ما خيالف الدين

؛ ففي هذه احلالة ال يكفر املسلم  ، أما ما دون ذلك فيدفع أعظم املفسدتني ابرتكاب أدانمها ، وتنتفي اإلرادة والقصد
َمن َكَفَر )  : ، وذلك لظاهر قوله تعاىل ، وموقن حبقيقته ، وقلبه مطمئن ابإلميان فقة ابللسان دون القلبما دامت املوا

رًا فَ َعَلينِهمن َغَضب  مِ َن هللاِ  هلِل ِمن بَ عنِد إميَانِِه ِإالَّ ابِ  ِر َصدن رَِه َوقَ لنُبُه ُمطنَمِئنٌّ اِبإِلميَاِن َوَلِكن مَّن َشَرَح اِبلنُكفن َوََلُمن َعَذاب   َمنن ُأكن
 .(  106 / ) سورة النحل  ( َعِظيم  

؛ وذلك ألن  عند هللا تعاىل ممن اختار الرخصة ؛ أعظم أجًرا ، فاختار القتل ه على الكفركرِ كما أَجعوا على أن من أُ 
َرِضَي  -َعنن َجاِبٍر  ، ، ولو كانت مباحة ، وأوىل من األخذ ابلرخص الصرب واألخذ ابلعزمية له منزلة رفيعة عند هللا تعاىل

ُ َعننُه  قَاَل : " َسيِ ُد الشَُّهَداِء مَحنَزُة بنُن َعبنِد النُمطَِّلِب ، َورَُجل  قَاَل ِإىَل ِإَماٍم َجائٍِر  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -اَّللَّ
 ( . 374لصحيحة / أخرجه احلاكم ، السلسلة ا ) فََأَمَرُه َونَ َهاُه فَ َقتَ َلُه "
، واملازح  ، واَلازل ، إذ حكم الكفر يلزم اجلاد؛ فهو كافر ظاهًرا وابطًنا  : قصدت املزاح ، وقال أما من نطق ابلكفر

 . ، ويف اآلخرة أمرهم إىل هللا تعاىل على السواء
 : - رمحه هللا تعاىلي -قال شيخ اإلسَّلم ابن تيمية 

، وال جيوز ؛ فإنه يكفر بذلك ظاهًرا وابطًنا  أبهنا كلمة كفر ري حاجة عامًدا َلا عاملًانه كلمة الكفر من غفمن قال بلسا )
 . ( ، ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسَّلمنه يف الباطن جيوز أن يكون مؤمًنا : إ أن يقال

 : التأويل
 . من غري قصد لذلك التلبس والوقوع يف الكفر متأواًل  هو

 يعترب من موانع التكفري -الذي له وجه يف العلم واللغة العربية  -على أن التأويل السائغ  اتفق أئمة أهل السنة واجلماعة
 ، أو االستناد إىل الشبه اليت تصرف عن اتباع احلق دون تعمد للمخالفة ؛ إذا كان سببه القصور يف فهم األدلة الشرعية

 . العكس أبن احلق معه والتزمه بذلك ؛ بل اعتقاد ، أو العناد ، أو الرد ، أو التكذيب ، أو املعارضة
 . ، وتزول عنه الشبهة ؛ فهو معذور حىت تقام عليه احلجة ، وكان من أهل اإلميان وهذا النوع من املتأول إذا أخطأ

، ولكن يؤدي إىل  ؛ إذا َل يعطل بعض أحكام الشريعة املعلومة من الدين ابلضرورة وهذا النوع من التأويل مذموم
 . ما يكون سببه اجلهل ؛ فهو من قبيل اخلطأ الذي غالًبا القصد املخالفة دون

 . ، وذريعة للغلو يف الدين ؛ ألنه من أصول الضَّلل واالَنراف؛ فهو أشد ذًما  وإن كان مما يعطل بعض أحكام الشريعة
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 ، وغريهم ، والفَّلسفة ؛ كتأويَّلت الباطنية على أن هنالك أتويَّلت ال يعذر ِبا - أيًضا -واتفق أهل السنة واجلماعة 
، أو عدم  ، أو التكذيب ألصل ال يقوم الدين إال بهرهم هي تكذيب للدين َجلة وتفصيًَّل ؛ ألن حقيقة أم من الغَّلة

،  ، أو القول بتحريف القرآن ، وقوَلم إن هللا تعاىل ال يعلم اجلزئيات ؛ كإنكار الفَّلسفة حلشر األجساد عبادة هللا وحده
 .. والضر يف األموات كما يفعله غَّلة القبورينيأو اعتقاد النفع 

 . وَنو ذلك من االعتقادات الغالية اليت ال تعتمد على أصول شرعية
 : نوعان –عند أهل السنة واجلماعة  -فالتأويل 

 . ، ونوع ال يعذر به نوع يعذر به اإلنسان

 :  التقليد
 ( . اتباع قول من ليس قوله حجة : ) هو

 . ؛ ألنه اتباع قول الغري من غري معرفة دليله إال مع عدم معرفة الدليل الشرعيوالتقليد ال يكون 
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  – ، وقول رسوله  ؛ ألنه قول هللا تعاىل ، وهو العلم الصحيح واالتباع هو احلجة يف اإلسَّلم  - َصلَّى اَّللَّ

 : . والتقليد نوعان، وما سوى ذلك يسمى تقليًدا  وقول الصحابة
، وال ميكنه فهم  ، ويعجز عن معرفتها : يكون يف حق العامي الذي ال يعرف طرق األحكام الشرعية التقليد املباح -1

 . ؛ ألن املسلم من حقه أن يستوثق من أمر دينه ، ولكن له طلب الدليل الشرعي من املفيت أدلتها
  .، وال يرى احلق إال فيه أو أفعاله، اء يف َجيع أقواله: هو تقليد رجل واحد معني دون غريه من العلم التقليد املذموم -2

، والذي يعجز عن فهم احلجة  ذهب َجهور أئمة أهل السنة واجلماعة إىل جواز التقليد يف العقائد واألحكام للعامي
 . والنظر واالستدالل

، سواء  ه احلق يف املسألة أن يقلد غريه؛ إذا اجتهد وابن ل ، أو الذي يستطيع النظر واالستدالل وحيرم التقليد على العاَل
 . ؛ لورود األدلة يف ذم التقليد واملقلدين األحكام ميف العقائد أ كان ذلكأ

؛ فهو  ، وال بصرية له وال فقه ؛ ألن املقلد جاهل ال يفهم الدليل أو احلجة واتفقوا على أن التقليد من موانع التكفري
 . معذور حىت تقام عليه احلجة ويعلم

 : - رمحه هللا تعاىلي -ال شيخ اإلسَّلم ابن تيمية ق
، ال يوجبون االجتهاد على كل أحد  ، والتقليد جائز يف اجلملة : أن االجتهاد جائز يف اجلملة والذي عليه َجاهري األمة )

،  االجتهاد ، وأن االجتهاد جائز للقادر على ، وال يوجبون التقليد على كل أحد وحيرمون االجتهاد وحيرمون التقليد
، والصحيح أنه  ؟ هذا فيه خَّلف ؛ فأما القادر على االجتهاد فهل جيوز له التقليد والتقليد جائز للعاجز عن االجتهاد

؛ فإنه  ، وإما لعدم ظهور الدليل له ، وإما لضيق الوقت عن االجتهاد ، إما لتكافؤ األدلة جيوز حيث عجز عن االجتهاد
، وكذلك  ، كما لو عجز عن الطهارة ابملاء ، وانتقل إىل بدله وهو التقليد ز عنهحيث عجز سقط عنه وجوب ما عج

، فالعربة  ؛ فإن االجتهاد منصب يقبل التجزي واالنقسام العامي إذا أمكنه االجتهاد يف بعض املسائل جاز له االجتهاد
 .(  ابملقدرة والعجز
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 : العجز
، ومناسبة جلميع أحوال العباد حسب طاقاهتم  لة جلميع نواحي احلياة، وحمكمة شام إن الشريعة اإلسَّلمية سهلة ميسرة

 . ، والعبد ال يكلف ما ال يطيق وال يقدر على أدائه ، وأحكامها خمتلفة حسب حال العبد من السعة والرخاء وقدراهتم
َعَها هللاُ نَ فنًسا ِإالَّ  يَُكلِ فُ  ) ال:  قال تعاىل  . ( ُوسن

؛  ؛ يعترب من موانع التكفري ماعة على أن العجز عن أداء ما شرع هللا تعاىل أو عن أداء بعضهاتفق أئمة أهل السنة واجل
؛ فإنه معذور غري  ، واتقى صاحبه هللا ما استطاع إذا كان سببه انتفاء اإلرادة وعدم االختيار والرضا والقصد بذلك

 . مؤاخذ على ما تركه
، وال االلتزام  ر وأسلموا ولكن َل يتمكنوا من اَلجرة إىل دار اإلسَّلمكالذين بلغتهم دعوة اإلسَّلم وهم يف دار الكف

 ؛ فهؤالء معذرون ، أو ليس عندهم من يعلمهم َجيع شرائع الدين ؛ ألهنم ممنوعون من إظهار دين اإلسَّلم جبميع شرائعه
 . ، وإن ماتوا على حاَلم فهم من أهل اجلنة إن شاء هللا

 

 ( ملن ثبت كفره تكفري أهل السنة واجلماعة ) 
،  ، وبينوا خطورة اإلقدام على تكفري املسلم دون علم علمنا أن أئمة أهل السنة واجلماعة كانوا حيّتزون من تكفري املعني

ره هللا فَّ ، وَل يّتددوا يف تكفري من كَ  ولكن َل مينعهم هذا من احلكم ابلكفر على من ثبت يف حقه الكفر بشروطه الشرعية
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  – تعاىل ورسوله  لت على جواز تكفري من ارتكب عمًَّل أو قواًل مكفًرا ألن النصوص الشرعية د - َصلَّى اَّللَّ

، وحكموا بكفر من َل يكفر  من أصوَلم يف االعتقاد -، أو اجملمع على تكفريه األصلي  –؛ بل جعلوا تكفري الكافر 
 . ، أو يشك يف كفره الكافر

 إلَجاع على كفر من َل يكفر أحًدااب : ) : فقالوا ، فقال لكإَجاع العلماء على ذ -رمحه هللا ي -ويقول القاضي عياض 
 ( . ، أو شك ، أو وقف يف تكفريهم ، وكل من فارق دين املسلمني من النصارى واليهود

 ؛ وإمنا يريدون التعبد هلل تعاىل ؛ ليس َلوى يف النفس ، أو ردته ، أو من ثبت كفره فاهتمامهم يف تكفري الكفار واملشركني
مؤمن التعبد مبحبته إن كان ، حتقق لل ، أو كفر ، فمعرفة حال الشخص من إميان والقيام بواجب الوالء والرباء ، بذلك

 .مؤمًنا ، وكراهيته إن كان كافًرا 
 َأنَُّه قَاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعنن َأِب أَُماَمَة ، َعنن َرُسوِل اَّللَِّ 

ميَاَن " ) صحيح أِب داود /  " َمنن َأَحبَّ َّلِلَِّ ، َمَل اإلنِ َتكن  ( . 4681َوَأب نَغَض َّلِلَِّ ، َوَأعنَطى َّلِلَِّ ، َوَمَنَع َّلِلَِّ فَ َقِد اسن
، قال هللا تبارك  ؛ ما هو إال استجابة هلل عز وجل ، وعداؤهم َلم وبغضهم إايهم فتكفري أهل السنة واجلماعة للكفار 

 : وتعاىل
 ( . 161) البقرة /  ( َفُروا َوَماتُوا َوُهمن ُكفَّار  ُأولَِئَك َعَلينِهمن َلعنَنُة هللِا َوالنَمآلِئَكِة َوالنَّاِس َأَجنَِعنيَ ِإنَّ الَِّذيَن كَ ) 
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ُقل ِللَِّذيَن َكَفُروان ِإن )  : ، قال تعاىل ؛ استجابة هلل جل وعَّل وكذلك حبهم للعبد نفسه إذا دخل يف اإلميان بعد الكفر
 ( . 38األنفال /   ) ( ان يُ َغَفرن ََلُم مَّا َقدن َسَلَف َوِإنن يَ ُعوُدوان فَ َقدن َمَضتن ُسنَُّة اأَلوَِّلنيِ يَنتَ ُهو 

 : ، قال هللا تعاىل فمواالة أهل السنة واجلماعة ومعاداهتم للعبد مبنية على أساس صفات اإلميان والكفر اليت تَّلزمه
ِمُنوَن النكَ )  ءٍ الَّ يَ تَِّخِذ النُمؤن َعلن َذِلَك فَ َلينَس ِمَن هللِا يف َشين ِمِننَي َوَمن يَ فن ِن النُمؤن لَِياء ِمن ُدون  .(  28 / ) آل عمران ( اِفرِيَن َأون

 ( ما ميحو الكفر بعد ثبوته على املعني ) 
دقة وبشروطها ؛ َل ميحه شيء إال التوبة الصا ؛ على أن الكفر إذا ثبت ووقع يف حق املعني أَجع أهل السنة واجلماعة

 . ؛ ألن التوبة َتحو َجيع اخلطااي والسيئات املعروفة
؛ خبَّلف املوانع  والتوبة هي املانع الوحيد الذي مينع إطَّلق اسم الكفر على املعني بعد رجوعه عن الكفر الذي وقع فيه

 . ؛ حىت يزول املانع ؛ اليت َتنع إحلاق الكفر به ابتداء السابقة
، ويغفر َجيع الذنوب واخلطااي واملعاصي والكفر  من قلبه العبد الصادق املقبل إليه إقبااًل صادقًاة وهللا تعاىل يقبل توب

، وليس شيء يغفر َجيع  ؛ اتب هللا عليه وغفر له ، وأن كل من اتب وأانب إىل هللا يف هذه الدنيا والشرك وما دونه
َ يَ غنِفُر الذُّنُوَب ُقلن اَي ِعَباِدَي الَّ ) :  ، قال تعاىل الذنوب إال التوبة َنطُوا ِمن رَّمحنَِة اَّللَِّ ِإنَّ اَّللَّ َرُفوا َعَلى َأنُفِسِهمن ال تَ قن ِذيَن َأسن

يًعا ِإنَُّه ُهَو النَغُفوُر الرَِّحيمُ   .(  53 / الزمر ) ( َجَِ
ِإَله  َواِحد  َوِإن َلَّن يَنتَ ُهوان َعمَّا يَ ُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروان  ٍه ِإالَّ اُلوان ِإنَّ هللَا اَثِلُث َثَّلثٍَة َوَما ِمنن ِإلَ لََّقدن َكَفَر الَِّذيَن قَ ) :  وقال

ُهمن َعَذاب  َألِيم   تَ غنِفُرونَُه َوهللاُ َغُفور  رَِّحيم   * َأَفَّلِمن ن  ( . 74 -73) املائدة /  ( يَ ُتوبُوَن ِإىَل هللِا َوَيسن
ٍم يَ عنَلُمونَ اُموان الصََّّلن اَتبُوان َوَأقَ فَإِ ) :  وقال يِن َونُ َفصِ ُل اآلاَيِت ِلَقون َوانُُكمن يف الدِ   ( . 11) التوبة /  ( َة َوآتَ ُوان الزََّكاَة فَِإخن
 ( . 38) األنفال /  ( ِلنيِ ُقل لِلَِّذيَن َكَفُروان ِإن يَنتَ ُهوان يُ َغَفرن ََلُم مَّا َقدن َسَلَف َوِإنن يَ ُعوُدوان فَ َقدن َمَضتن ُسنَُّة اأَلوَّ ) :  وقال
ِلُموا َلُه ِمن قَ بنِل َأن َيَنتَِيُكُم النَعَذاُب مثَّ ال تُنَصُرونَ ) :  وقال  .(  54( )  الزمر /  َوَأنِيُبوا ِإىَل رَبِ ُكمن َوَأسن

 : - رمحه هللا تعاىلي -قال شيخ اإلسَّلم ابن تيمية 
. ومعلوم أن من سب  ، اتب هللا عليه أن كل من اتب -  َعَلينِه َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَُّ  –، وسنة رسوله  فثبت بكتاب هللا )

  : ، وقال الرسول من الكفار احملاربني
ُ  –. وقد كان طائفة يسبون النيب  ، واتب اتب هللا عليه ، أو مفّت ، أو معلم ، أو جمنون ، أو شاعر هو ساحر َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –، وقبل النيب  ، وحسن إسَّلمهم ؛ مث أسلموا بمن أهل احلر  - َعَلينِه َوَسلَّمَ   : منهم – َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –منهم أبو سفيان بن احلارث بن عبد املطلب ابن عم النيب   ، وعبد هللا بن سعد بن أِب السرح - َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ َصلَّى ا –، وكان يكذب على النيب  ، وكان قد ارتد ،  ؛ مث اتب : أان كنت أعلمه القرآن ، ويقول - َّللَّ
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –، وابيعه النيب  وأسلم  ( . على ذلك - َصلَّى اَّللَّ

 : ، وحتقق فيه قول هللا تبارك وتعاىل ؛ فقد استحق الوعيد واخللود يف النار أما من مات على الكفر
َرَك ِبِه َويَ غنِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيشن يَ غنفِ  ) ِإنَّ هللَا ال   ( بَِعيًدا ِركن اِبهلِل فَ َقدن َضلَّ َضَّلاًل ُر َأن ُيشن

 ( . 116النساء /  )
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ا من نواقض اإلسَّلم ، وبني يتعني التفريق بني التكفري املطلق وهو : التكفري على وجه العموم يف حق من ارتكب انقضً 
ا فإنه يطلق القول بتكفري من ني ، فإن االعتقاد ، أو القول ، أو الفعل ، أو الشك ، أو الّتك ، إذا كان كفرً تكفري املع

فعل ذلك الفعل ، أو قال تلك املقالة وهكذا ... دون حتديد معني به . أما املعني إذا قال هذه املقالة ، أو فعل هذا 
، بتوفر الشروط ، وانتفاء املوانع يف حقه ، فإذا توفرت الشروط ،  الفعل الذي يكون كفرا ، فينظر قبل احلكم بكفره

 . ه فيستتاب فإن اتب وإال قتل شرًعاوانتفت املوانع ، حكم بكفره وردت
 احلق عدم تكفري كل خمالف ألهل السنة واجلماعة ملخالفته ، بل ينزل حكمه حسب خمالفته من كفر ، أو بدعة 

 أو فسق أو معصية .
هللا من العلم  عليه أهل السنة واجلماعة من عدم تكفري كل من خالفهم وهو يدل على ما لديهم حبمد وهذا ما جرى

 ا منهم يكفِ رون كل من خالفهم .واإلميان والعدل والرمحة ابخللق ، وهذا خبَّلف أهل األهواء ، فان كثريً 
،  : إماطة األذى عن الطريق " وأدانها   هللاال اله إال " شعب متعددة ورتبها متفاوتة أعَّلها قول " اإلميان كما أن "

 " الذي هو يف مقابلة اإلميان ، ذو شعب متعددة ، ورتب متفاوتة أشنعها " الكفر واحلياء شعبة من اإلميان ، فكذلك "
ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  –" مثل : الكفر ابهلل ، وتكذيب ما جاء به النيب  الكفر املخرج من امللة  . - َصلَّى اَّللَّ

 . ر ، ومنه تسمية بعض املعاصي كفًراوهناك كفر دون كف
 "  لغته : " وشراح احلديث واملؤلفون يف - تعاىل –وَلذا نبه علماء التفسري ، والوجوه والنظائر يف كتاب هللا 

الناقل عن الكفر  " جاء يف نصوص الوحيني ، على وجوه عدة : " الكفر ويف األَساء املشّتكة ، واملتواطئة ، أن لفظ "
 " على أصل معناه اللغوي . التغطية " و" اجلحود " و" التربؤ " و" كفر النعمة " و" كفر دون كفر " و " امللة

الكفر املطلق ، الناقل عن امللة ،  عب الكفر ابلعبد ، أن يصري كافًراوبناء على هذا : فانه ال يلزم من قيام شعبة من ش
ُ  –نواقض اإلسَّلم : االعتقادية أو القولية أو العملية عن هللا ورسوله  حىت يقوم به أصل الكفر ، بناقض من َصلَّى اَّللَّ

 ال غري . - َعَلينِه َوَسلَّمَ 
 كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب اإلميان يكون مؤمنا حىت يقوم به أصل اإلميان .

ماء العاملني الراسخني ، وان الغلط هنا إمنا فالواجب وضع النصوص يف مواضعها وتفسريها حسب املراد منها من العل
حيصل من جهة العمل وتفسري النصوص وعلى الناصح لنفسه أن حيس خبطورة األمر ودقته وأن يقف عند حده ويكل 

العلم إىل عامله .
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 : الشرك أواًل 
 : تعريفه يف اللغة

 ، ... وهو أن يكون الشيء بني اثنني ، أحدمها يدل على مقارنة وخَّلف انفراد ؛ أصَّلن الشني والراء والكاف "
 . " ا لك؛ إذا جعلته شريكً  . وأشركت فَّلانً  ؛ إذا صرت شريكه  يف الشيء: شاركت فَّلانً  . يقال ال ينفرد به أحدمها 

 . : إسناد األمر املختص بواحد إىل من ليس معه أمره الشرك:  وقال احلرال
 .، فهو مشرك  ن ابهلل. وقد أشرك فَّل : الكفر الشرك:  وقال اجلوهري

ا يف ربوبيته : أن جيعل هلل شريكً  والشرك – تعاىل هللا عن ذلك -ا يف ملكه : جعل له شريكً  أشرك ابهلل:  وقال ابن منظور
: ال تعدل  " ألن معناه ال تشرك ابهلل : " . وإمنا دخلت التاء يف قوله واالسم الشرك - تعاىل هللا عن الشركاء واألنداد -

له وال  ه ال شريك له وال ند  ؛ ألن هللا وحد ا من خلقه فهو كافر مشركا له ... ومن عدل به شيئً ه فتجعله شريكً به غري 
 .نديد 

  : : يطلق لفظ الشرك على نوعني ويف االصطَّلح الشرعي
 .  إثبات شريك هلل تعاىل وهو الشرك األكرب:  أحدمها
 . الشرك األصغر ، وهو : مراعاة غري هللا يف بعض األمور والثاين

 : الشرك األكرب -أ
.  ، فيسوي بني هللا تعاىل وبني األنداد ، يعبده بنوع من أنواع العبادة ا آخر، إَلً  ، أو من دونه وهو أن يتخذ مع هللا تعاىل
مللة رج صاحبه عن ا، وخيُ  ؛ ألنه يناقض أصل التوحيد ، وال يغفره هللا لصاحبه إن مات عليه وهذا أعظم الشرك والظلم

 . ل ده يف الناربط عمله وخيُ وحيُ 
 : وأصل هذا الشرك ومنشؤه

 ، ، أو هو تشبيه غري هللا ابهلل سبحانه وتعاىل يف صفة من الصفات اليت خيتص ِبا هو تسوية غري هللا ابهلل تعاىل
 وه من دون هللا ا ما فيدععبد كائنً . وذلك أن الذي يَ  عهد يف جنس اإلنسان، مما َل يُ  من صفات العظمة والكمال 

 . ، فهو يسمع دعاءه ويستجيب له ال يفعل ذلك إال العتقاده أن عنده صفة يستحق من أجلها الدعاء - أو مع هللا -
 - كذلك –، وكأنه  ؛ فلذلك يطلب منه ا مع هللاعتقد أن الشافع ميلك شيئً ؛ يَ  ومن يطلب الشفاعة من غري هللا تعاىل

، فيظن أن هللا تعاىل   ن صاحب مكانةقضى بوساطة مِ ، حيث يرى أن بعض أموره يف الدنيا تُ  شبِ ه هللا تعاىل ابملخلوقاتيُ 
 . ، سبحانه وتعاىل كذلك حيتاج إىل وساطة

، وهذا مما  اا أو يدفع عنه ضرً ، إمنا خياف منه العتقاده أنه يقدر على أن جيلب له نفعً  ا من الكائناتومن خياف كائنً 
 . اختص هللا تعاىل به

 ، إمنا يفعل ذلك العتقاده  ، ويتلقى أوامره ونواهيه شريعة واجبة االتباع ا وقانوانً ن يتخذ حكم أحد من البشر شرعً وم
 . ، كسلطة هللا تعاىل على خلقه ... وهكذا أن هذا احلاكم له سلطة األمر والنهي الواجبة االتباع
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،  ، والسجود َلا هي اخلضوع لألصنام أو الطواف حوَلا، و  تخذ صورة واحدةيَ  - اغالبً  –ولئن كان الشرك يف القدي 
 م ر ِ ل وحيُ ل ِ ، فمنهم من كان حيُ  ا من ألوان الشرك وأنواعه واحدً .. فإن عبادة األصنام ليست إال لوانً  والذبح عندها

 ، ومنهم  ريهااملآكل أو غ ا من التصرفات أو، فيمنع أنواعً  ، أو يزعم أن له سلطة التحليل والتحري من تلقاء نفسه
، كما حكى هللا تعاىل عنهم  ، ومنهم من كان يعبد الكواكب والنجوم ، ومنهم من كان يعبد املَّلئكة من كان يعبد اجلن

 . يف مواضع من كتابه الكري
 : ، وقد حكى هللا تعاىل ذلك عن أقوام فقال ا إال عبدوه، فَّل يهوون شيئً  وقد تكون أهواء وشهوات خيضع َلا الناس

 . ( 43 / الفرقان)  ( َأرََأينَت َمِن اتَََّذ ِإََلَُه َهَواُه َأفَأَننَت َتُكوُن َعَلينِه وَِكيًَّل  )
ُ َعَلى ِعلنٍم َوَخَتَم َعَلى ََسنِعِه َوقَ لنِبِه َوَجَعَل َعلَ )  ِديِه ى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمنن َأفَ َرَأينَت َمِن اتَََّذ ِإََلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اَّللَّ  يَ هن

 . ( 23 / اجلاثية)  ( ِمنن بَ عنِد اَّللَِّ َأَفَّل َتذَكَُّرونَ 
 .(  50 / القصص)  ( َوَمنن َأَضلُّ ممَِّن ات ََّبَع َهَواُه ِبَغرينِ ُهدًى ِمَن اَّللَِّ ) 

،  كون حبركتها، ويتحر  ، أو القيم املادية اليت تسيطر على الناس فيخضعون َلا وقد تكون جمموعة من القيم االجتماعية
 : اا ومذهبً فتكون َلم دينً 

ن نَيا َوزِينَ تَ َها نُ َوفِ  ِإلَينِهمن َأعنَماََلُمن ِفيَها َوُهمن ِفيَها ال يُ بنَخُسونَ )  ََياَة الدُّ ِخَرِة ِإالَّ  َمنن َكاَن يُرِيُد احلن ، ُأولَِئَك الَِّذيَن لَينَس ََلُمن يف اآلن
 . ( 16، 15 / هود)  ( يَها َواَبِطل  َما َكانُوا يَ عنَمُلونَ النَّاُر َوَحِبَط َما َصنَ ُعوا فِ 

ُحورًاَمنن َكاَن يُرِيُد النَعاِجَلَة َعجَّلنَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمنن نُرِيُد مثَّ َجَعلنَنا َلُه َجَهنََّم َيصنَّلَها مَ )  ُموًما َمدن   .(18 / اإلسراء)  ( ذن
ُ َعننُه َرضِ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - رنَهِم َوَعبنُد  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َي اَّللَّ يَناِر َوَعبنُد الدِ  قَاَل : " تَِعَس َعبنُد الدِ 

َِميَصِة ِإنن ُأعنِطَي َرِضَي َوِإنن َلَن يُ عنَط َسِخَط تَِعَس َوان نَتَكَس ، َوِإَذا شيَك َفََّل ان نتَ َقَش طُوََب  ِلَعبنٍد آِخٍذ ِبِعَناِن فَ َرِسِه يف اخلن
َراَسِة َوِإنن َكاَن يف السَّ  َراَسِة َكاَن يف احلِن َعَث رَأنُسُه ُمغنبَ رٍَّة َقَدَماُه ِإنن َكاَن يف احلِن َتأنَذَن َلَن َسِبيِل هللِا َأشن اَقِة َكاَن يف السَّاَقِة ِإِن اسن

َذنن َلُه َوِإنن َشَفَع َلَن ُيَشفَّعن   أخرجه البخاري يف اجلهاد ، ويف الرقاق  .(  2887" ) خ /  يُ ؤن
 : أنواع الشرك األكرب

 : وفيما يلي إجياز لبعض أنواع الشرك األكرب
 : شرك الدعاء -1

، والتربؤ  : إظهار االفتقار إليه . وحقيقته ، واستمداده إايه املعونة : سؤال العبد ربه تبارك وتعاىل العناية ومعىن الدعاء
 . وهو َسة العبودية احلول والقوةمن 

َعِن الن ُّعنَماِن بنِن َبِشرٍي  ؛ " وإضافة اجلود والكرم إليه - عز وجل -، وفيه معىن الثناء على هللا  واستشعار الذلة البشرية
ُ َعننُه  - َتِجبن و َو النِعَباَدُة ، ) َقاَل : "  الدَُّعاُء هُ  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ قَاَل رَبُُّكُم ادنُعوين َأسن

 ( . 3828ابن ماجة /  صحيح ، 2969 ، صحيح الّتِ نِمِذي  / 1479) صحيح أِب داود /  ( " 60َلُكمن ( ) غافر / 
 ؛ لداللته  ، بل هو العبادة احلقيقية اليت تستأهل أن تسمى عبادة ، أو أفضل العبادة : أنه معظم العبادة ومعناه

 . واإلعراض عما سواه - عز وجل -على اإلقبال على هللا 
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، ويراد  ، وهذا اترة ؛ ويراد ِبما يف القرآن الكري هذا اترة ، ودعاء املسألة والطلب والدعاء يشمل دعاء العبادة والثناء
 . ، ومها متَّلزمان ِبما جمموعهما
ا للنفع أن يكون مالكً  دعى ال بد  ، إذ الذي يُ  نفع أو دفع ضر: هو طلب ما ينفع الداعي من جلب  فدعاء املسألة

 . والضر
، سبحانه  ا بني يديه، وانكسارً  له خضوًعا،  قصد به العبد ثناء على هللا تعاىل مبا هو أهله: هو ما يَ  ودعاء العبادة والثناء

 . وتعاىل
، وال  من اجتماعهما ، ومها متَّلزمان ال بد   لدعاء العبادةن تضم ِ ، ودعاء املسألة مُ  م لدعاء املسألةستلزِ ودعاء العبادة مُ 

 . يكفي أحدمها عن اآلخر
 ، كأن يدعو فإذا توجه اإلنسان بواحد من هذين النوعني ألحد غري هللا تعاىل

نطق ، حىت ولو كان ي : ادع هللا ل ... فهذا كله لون من ألوان الشرك ، أو أن يقول للميت أو الغائب اا أو غائبً ميتً 
، فمن أتى ابلشهادتني  أن ال يعبد إال هللا - مع التلفظ ابلشهادتني -، إذ شرط اإلسَّلم  ابلشهادتني ويصلي ويصوم

 . ، فمجرد التلفظ ال يكفي يف اإلسَّلم بدون العمل مبعنامها ، فما أتى ِبما حقيقة د غري هللابَ وعَ 
 :  ، كقوله غري هللا تعاىل وَلذا تواردت اآلايت القرآنية الكرمية يف النهي عن دعاء

َفُعَك َوال َيُضرَُّك فَِإنن فَ َعلنَت فَِإنََّك ِإًذا ِمَن الظَّاِلِمنيَ )  ُ ِبُضرٍ  َفَّل َكاِشَف َلُه  َوال َتدنُع ِمنن ُدوِن اَّللَِّ َما ال يَ ن ن َك اَّللَّ ، َوِإنن مَينَسسن
 . ( 107، 106 / يونس)  ( ِإالَّ ُهوَ 

ِم النِقَياَمِة َوُهمن َعنن ُدَعائِِهمن َغاِفُلونَ َوَمنن َأَضلُّ ممَّ )  َتِجيُب َلُه ِإىَل يَ ون ُعو ِمنن ُدوِن اَّللَِّ َمنن ال َيسن ، َوِإَذا ُحِشَر النَّاُس َكانُوا  نن َيدن
 . ( 6،  5 / األحقاف)  ( ََلُمن َأعنَداًء وََكانُوا بِِعَباَدهِتِمن َكاِفرِينَ 

َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي ) :  ؛ ولذا فهو وحده الذي يستحق الدعاء والثناء يستجيب الدعاء أما هللا تعاىل وحده فهو الذي
ِمُنوا ِب َلَعلَُّهمن يَ رنُشدُ  َتِجيُبوا ِل َولنيُ ؤن اِع ِإَذا َدَعاِن فَ لنَيسن  . ( 186 / البقرة)  ( ونَ َعينِ  فَِإين ِ َقرِيب  ُأِجيُب َدعنَوَة الدَّ

ُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ  َوقَاَل رَبُُّكمُ )  رِبُوَن َعنن ِعَباَديت َسَيدن َتكن َتِجبن َلُكمن ِإنَّ الَِّذيَن َيسن  . (  60 / غافر)  ( ادنُعوين َأسن
، ال ميلك يف وقت الشدة واالضطرار إال أن يرفع يديه  اا وإحلادً ، حىت ولو كان من أكثر الناس كفرً  واإلنسان بفطرته

ُتمن يف النُفلنِك َوَجَرينَن ِِبِمن ِبرِيٍح طَيِ َبٍة َوَفرُِحوا ِِبَا َجاَءت نَها رِيح  َعاِصف  َوَجاَءُهمُ )  :  رب: اي للسماء ويدعو  َحىتَّ ِإَذا ُكن ن
يَن لَِئنن َأجننَي ن    ( تَ َنا ِمنن َهِذِه لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ النَمونُج ِمنن ُكلِ  َمَكاٍن َوظَنُّوا َأن َُّهمن ُأِحيَط ِِبِمن َدَعُوا اَّللََّ خُمنِلِصنَي َلُه الدِ 

 . ( 22 / يونس) 
 : شرك العبادة والتقرب -2

ا من عبادة األصنام واألواثن وإعطائها بعض خصائص والصورة الواضحة اجللية َلذا النوع من الشرك هي ما كان معروفً 
،  ، كي تقرِبم إىل هللا تعاىل مكانة ومنزلة حبون َلا وينذرون، ويذ ؛ ولذلك كانوا يطوفون حوَلا ويتمسَّحون ِبا األلوهية

ا أو عطاء أو شفاعة أو قضاء حاجة من ، يستمدون ِبا من هللا رزقً  وكأهنم يعتقدون أن هللا تعاىل حباجة إىل هذه الواسطة
 : احلاجات
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لَِياَء َما نَ عنُبُدُهمن ِإالَّ لِ )  َُذوا ِمنن ُدونِِه َأون نَ ُهمن يف َما ُهمن ِفيِه خَينَتِلُفوَن ِإنَّ اَّللََّ ال َوالَِّذيَن اتَّ َ حَينُكُم بَ ي ن يُ َقر ِبُواَن ِإىَل اَّللَِّ زُلنَفى ِإنَّ اَّللَّ
ِدي َمنن ُهَو َكاِذب  َكفَّار    . ( 3 / الزمر)  ( يَ هن

ن مع منطق الفطرة يف إفراد ، ولكنهم َل يكونوا يسريو  فهؤالء كانوا يعلنون أن هللا خالقهم وخالق السموات واألرض "
، مث  ، وإمنا كانوا يبتدعون أسطورة بنوة املَّلئكة هلل سبحانه ، ويف إخَّلص الدين كله هلل بَّل شريك اخلالق ابلعبادة

وهي اليت دعوها آَلة أمثال الَّلت والعزى  -، مث يزعمون أن عبادهتم لتماثيل املَّلئكة  يصوغون للمَّلئكة َتاثيل يعبدوهنا
؛ كي تشفع َلم عنده يف نصرهم ورزقهم وما ينوِبم من أمور  ، وإمنا هي زلفى وقرَب هلل ليست عبادة َلا يف ذاهتا - ومناة
 . الدنيا

،  ، وال األصنام َتاثيل املَّلئكة ، فَّل املَّلئكة بنات هللا وهو اَنراف عن الفطرة واستقامتها إىل هذا التعقيد والتخريف
 . ، وال هو يقرِبم إليه عن هذا الطريق ، وال هم يقبل فيهم شفاعة رضى ِبذا االَنرافي - سبحانه وتعاىل -وال هللا 

.. وإان لنرى اليوم يف كل مكان عبادة للقديسني واألولياء واملشايخ حول األضرحة تشبه عبادة العرب األولني للمَّلئكة 
... وهم يكذبون على هللا أبن هذه العبادة تشفع َلم  ا للشفاعة عنده، وطلبً  تقراب إىل هللا بزعمهم - أو َتاثيل املَّلئكة -

 . " ، وخيالفون فيها عن أمر هللا الواضح الصريح . وهم يكفرون ِبذه العبادة عنده
غضبة الذين يعظموهنم من والة وشيوخ  - يف دخيلة أنفسهم -ونرى صورة أخرى لذلك عند أولئك الذين خيشون 

ا ، سواء كانوا ملوكً  ا من هللاا ونفعً لذين يعتقدون فيمن يعظموهنم أهنم أقرب ضرً ، وا ، وال خيشون غضبة هللا وعظماء
 ! وعلماء ورؤساء

 : شرك الشفاعة -3
كي تشفع   - كذلك –، فالذي يعبد األصنام واألولياء إمنا يفعل هذا  وهذا اللون من الشرك نتيجة الزمة لشرك التقرب

ا منه أن األصنام أو ؛ ظنً  ، ويف حتقيق اآلمال والوصول إىل الرغبات اجلرائمله عند هللا تعاىل يف التجاوز عن الذنوب و 
 ! ، ويستحق أن تستجاب شفاعته وطلبه من هللا تعاىل األولياء أو غريهم ميلك هذه الشفاعة

وحمتاج  ، وكل ما سواه فقري إليه غين  عن كل ما سواه - سبحانه وتعاىل -؛ ألنه  ومن يفعل ذلك فما قدر هللا حق قدره
 : ، تعاىل هللا عنه ا. ولذلك كان هذا العمل شركً  اا وال ضرً ال ميلك نفعً 

َفُعُهمن َويَ ُقوُلوَن َهُؤالِء ُشَفَعاُؤاَن ِعننَد اَّللَِّ ُقلن )   َأتُ نَ بِ ُئوَن اَّللََّ مبَا ال يَ عنَلمُ َويَ عنُبُدوَن ِمنن ُدوِن اَّللَِّ َما ال َيُضرُُّهمن َوال يَ ن ن
رُِكونَ يف السَّ   َرنِض ُسبنَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيشن  . ( 18 / يونس)  ( َماَواِت َوال يف األن

ًئا َوال يَ عنِقُلونَ )  َُذوا ِمنن ُدوِن اَّللَِّ ُشَفَعاَء ُقلن َأَوَلون َكانُوا ال مَينِلُكوَن َشي ن  . ( 43 / الزمر)  ( َأِم اتَّ
، وبني  أن هذا اللون من الشفاعة منفي  غري  ا للتقرب إليها صحيحً ن ذلك طريقً ا أن يكو ا قاطعً وَلذا نفى هللا تعاىل نفيً 

َها َشَفاَعة  )  : مقبول عنده سبحانه َبُل ِمن ن ًئا َوال يُ قن ٍس َشي ن ًما ال جَتنِزي نَ فنس  َعنن نَ فن  . ( 48 / البقرة)  ( َوات َُّقوا يَ ون
 . ( 51 / األنعام)  ( ا ِإىَل َرِبِ ِمن لَينَس ََلُمن ِمنن ُدونِِه َوِلٌّ َوال َشِفيع  َأننِذرن ِبِه الَِّذيَن خَيَاُفوَن َأنن حُينَشُرو ) 
يٍم َوال َشِفيٍع يُطَاعُ )    . ( 18 / غافر)  ( َما لِلظَّاِلِمنَي ِمنن محَِ
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 : شرك الطاعة واالتباع -4
،  بحانه وتعاىل هو وحده خالق الكون ومالكه، فإن هللا س تقدم فيما سبق أن توحيد األلوهية مّتتب على توحيد الربوبية

ه ويصرف شئونه ، وينبغي على  ، حتليَّل وحترميا ، أمرا وهنيا ، فينبغي كذلك أن يكون متفردا ابحلكم وهو الذي يسري 
، فإن ذلك مقتضى العبادة  ، وأن يطيعوه سبحانه يف كل ما حكم به ، وحيكموا به البشر أن يتحاكموا إىل ما أنزل هللا

 . وأصلها ومعناها وحقيقتها
 ، وأنه ال أحد يستحق أن ينفذ حكمه على اخللق إال  ولذلك اتفق العلماء على أن احلاكم هو هللا سبحانه وتعاىل

 ، ، وال مالك إال هللا اخلالق فإمنا النافذ حكم املالك على مملوكه " - سبحانه وتعاىل -من كان له اخللق واألمر 
،  ، فإذا أمروا وأوجبوا والسلطان والسيد واألب والزوج –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -. أما النيب  له فَّل حكم وال أمر إال 

ا كان للموَجب ، ولوال ذلك لكان كل خملوق أوجب على غريه شيئً  ، بل إبجياب هللا تعاىل طاعتهم َل جيب شيء إبجياِبم
، وطاعة من أوجب هللا  : الواجب طاعة هللا تعاىل ، فإذن ىل من اآلخر؛ إذ ليس أحدمها أو  عليه أن يقلب عليه اإلجياب

 . " تعاىل طاعته
: فيمن  قاعدة " حيث قال يف " قواعد األحكام يف " - رمحه هللاي -ا العز بن عبد السَّلم وقد أوسع هذا املعىن شرحً 

 املخلوقني إال ملن أذن هللا  ال طاعة ألحد من " : " ، ومن ال جتوز طاعته ، ومن جتوز طاعته جتب طاعته
 ، واملستأجرين ، واآلابء واألمهات والسادات واألزواج ، والوالة ، واألئمة والقضاة يف طاعته كالرسل والعلماء

 ؛ ملا فيها من املفسدة املوبقة  . وال طاعة ألحد يف معصية هللا عز وجل يف اإلجارات على األعمال والصناعات 
 ،  ، إال أن يكره إنساان على أمر يبيحه اإلكراه ، فمن أمر مبعصية فَّل َسع وال طاعة له امهايف الدارين أو يف إحد

 ا ملفسدة ما يهدده به من قتل أو قطع أو جناية ، بل دفعً  ا. وقد جتب طاعته ال لكونه آمرً  فَّل إمث على مطيعه
، أو  ا إىل رأي اآلمر، نظرً  ، فهل له فعله املأمور حترميه مبا يعتقد اآلمر حله و ، ولو أمر اإلمام أو احلاكم إنساانً  على ُبضع
. فإذا كان مما ينقض حكمه به فَّل  ، وهذا خمتص فيما ال ينقض حكم اآلمر به ؟ فيه خَّلف ا إىل رأي املأمورميتنع نظرً 

 . " شرع. وكذلك ال طاعة جلََهَلة امللوك واألمراء إال فيما يعلم املأمور أنه مأذون يف ال َسع وال طاعة
، فما من خري إال هو جالبه  وتفرد اإلله ابلطاعة الختصاصه بنعم اإلنشاء واإلبقاء والتغذية واإلصَّلح الديين والدنيوي "

؛ إذ ليس ألحد منهم إنعام بشيء مما  ا أبوىل من البعض، وليس بعض العباد أبن يكون مطاعً  وما من ضري إال هو سالبه
هُ ) ..  حكم إال له . وكذلك ال ذكرته يف حق اإلله ُم ِإالَّ َّلِلَِّ َأَمَر َأالَّ تَ عنُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ ُكن  . "  ( ِإِن احلن

،  ، فهي تلزم البشر ابتباع ما جاء من عند هللا تعاىل وقد تواردت النصوص القرآنية الكرمية مؤيدة َلذا املنطق السليم
 : وحترم عليهم حترميا قاطعا اتباع ما خيالفه

رِِكنيَ اتَّبِ )   . ( 106 / األنعام)  ( عن َما ُأوِحَي ِإلَينَك ِمنن رَبِ َك ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َوَأعنِرضن َعِن النُمشن
لَِياءَ )   . ( 3 / األعراف)  ( اتَِّبُعوا َما أُننِزَل ِإلَينُكمن ِمنن رَبِ ُكمن َوال تَ تَِّبُعوا ِمنن ُدونِِه َأون
َتِجيُبوا لَ )  َواَءُهمن َوَمنن َأَضلُّ ممَِّن ات ََّبَع َهَواُه بَِغرينِ ُهًدى ِمَن اَّللَِّ فَِإنن َلَن َيسن َا يَ تَِّبُعوَن َأهن  . (50 / القصص)  ( َك فَاعنَلمن َأمنَّ
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، وأن ينتفي عن صدره احلرج  ا لن يؤمن حىت حيكم مبا جاء به الرسول يف كل أمروقد أقسم هللا تعاىل بنفسه على أن أحدً 
 : ، وأن يسلم وينقاد قضاء الرسول وحكمهوالضيق من 

نَ ُهمن مثَّ ال جيَُِدوا يف َأن نُفِسِهمن َحَرًجا ممَّا )  ِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ن ِليًماَفَّل َورَبِ َك ال يُ ؤن  ( َقَضينَت َوُيَسلِ ُموا َتسن
 . ( 65 / النساء)  

ِمنَ )  ِمٍن َوال ُمؤن َ َوَرُسوَلُه َوَما َكاَن ِلُمؤن ِيَ َرُة ِمنن َأمنرِِهمن َوَمنن يَ عنِص اَّللَّ ُ َوَرُسولُُه َأمنًرا َأنن َيُكوَن ََلُُم اخلن فَ َقدن َضلَّ ٍة ِإَذا َقَضى اَّللَّ
 . ( 36 / األحزاب)  ( َضَّلاًل ُمِبيًنا

 والفسق والظلم على كلوغري ذلك من اآلايت والنصوص القاطعة اليت توجب احلكم مبا أنزل هللا، وحتكم ابلكفر 
 . من خيالف حكم هللا تعاىل 

، وقد حكم هللا  ولذلك كان كل من أطاع خملوقا يف حتري احلَّلل أو حتليل احلرام مشركا شرك الطاعة واالنقياد أو االتباع
 : ل، فقا  من دون هللا؛ التباعهم األحبار والرهبان واتاذهم أرابابً  تعاىل على اليهود والنصارى ابلشرك

َبانَ ُهمن َأرناَباًب ِمنن ُدوِن اَّللَِّ َوالنَمِسيَح ابنَن َمرنَيَ َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِي َ )  َباَرُهمن َورُهن َُذوا َأحن عنُبُدوا ِإََلًا َواِحًدا ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو ُسبنَحانَُه اتَّ
رُِكونَ   . ( 31 / التوبة)  ( َعمَّا ُيشن

ا ماهية العبادة اليت وقع فيها هؤالء الذين اتذوا أحبارهم ورهباهنم  واضحً بياانً  – َعَلينِه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ  -وقد بني النيب 
، وحرموا ما حرموه عليهم  ، واستحلوا ما أحلوه َلم من احلرام ، وفس رها أبهنم أطاعوهم يف معصية هللا  من دون هللاأرابابً 

 : كتاب هللا وراء ظهورهم، ونبذوا   ، واستنصحوا الرجال من احلَّلل
ُ َعننُه  -َعنن َعِديِ  بنِن َحامتٍِ  ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : َأتَ ينُت النَّيبَّ  –َرِضَي اَّللَّ َويف ُعُنِقي َصِليب  ِمنن َذَهٍب . فَ َقاَل  -َصلَّى اَّللَّ

َرأُ  عنُتُه يَ قن َبانَ ُهمن َأرناَباًب ِمنن ُدوِن اَّللَِّ ( ، قَاَل : " اَي َعِديُّ اطنَرحن َعننَك َهَذا الَوَثَن ، َوَسَِ َباَرُهمن َورُهن َُذوا َأحن يف ُسورَِة بَ َراَءة  : ) اتَّ
َتَحلُّوُه ، َوِإذَ  ًئا اسن ًئا َحرَُّموُه . ) صحيح ا َحرَُّموا َعَلينِهمن : َأَما ِإن َُّهمن َلَن َيُكونُوا يَ عنُبُدونَ ُهمن ، َوَلِكن َُّهمن َكانُوا ِإَذا َأَحلُّوا ََلُمن َشي ن َشي ن

ُ َعننُه  - َعنن َعِديِ  بن َحامتٍِ ( وعند غري الّتِ نِمذي ،  3095الّتِ نِمذي /  ُ َعَلينِه  -: َأتَ ينُت النَّيبَّ  قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
ُتهُ  " َهَذا النَوَثَن ِمنن ُعُنِقكَ اَي َعِديُّ اطنَرحن  " : ، فَ َقالَ  َويف ُعُنِقي َصِليب  ِمنن َذَهبٍ  -َوَسلََّم  ، فَان نتَ َهينُت ِإلَينِه َوُهَو  ، َفَطَرحن

َرأُ ُسورََة بَ َراَءة   َبانَ ُهمن َأرناَباًب ِمنن ُدوِن اَّللَِّ  : " ، فَ َقَرَأ َهِذِه اآليَةَ  يَ قن َباَرُهمن َورُهن َُذوا َأحن َها اتَّ نَ  ، فَ ُقلنتُ  " َحىتَّ فَ رََغ ِمن ن ا : ِإانَّ َلسن
ُ فَ ُتَحر ُِمونَُه َوحيُِلُّوَن َما َحرََّم اَّللَُّ  :" ، فَ َقالَ  نَ عنُبُدُهمن  َتِحلُّونَهُ  َألَينَس حُيَر ُِموَن َما َأَحلَّ اَّللَّ   : ، قَالَ  : بَ َلى قُ لنتُ  " ؟ ، فَ َتسن

 ( . 3293" ) الطرباين ، السلسلة الصحيحة /  فَِتلنَك ِعَباَدتُ ُهمن  "
ُ َعننُه رَ  - َعِدي  فقد كان  يظن أن العبادة هي التقرب إىل األحبار والرهبان ابلركوع والسجود والذبح والنذر  –ِضَي اَّللَّ

َنا نَ عنُبُدُهمن " :  ، فقال وَنو ذلك ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -. فصحح له النيب " ِإانَّ َلسن مفهوم العبادة أبهنا طاعة األحبار  -َصلَّى اَّللَّ
 ،   من دون هللا، وبذلك جعلوا أنفسهم أرابابً  والتحري من تلقاء أنفسهموالرهبان يف التحليل 

 . ا َلم من دون هللاومن أطاعهم يف ذلك كان عابدً 
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 : شرك احملبة والنصرة أو الوالء - 5
،  عتهحب طا ، وهي " إن من مقتضيات التوحيد وأصول العبادة أن نفرد هللا تعاىل ابحملبة اخلاصة اليت ال تصلح إال له

 . ، وهي حمبة العبودية اليت تستلزم الذل واخلضوع والتعظيم وكمال الطاعة هلل تعاىل وإيثاره على غريه " واالنقياد ألمره
. ومن هنا جاء التقريع للمشركني الذين جعلوا هلل  ا شرك احملبةفإذا توجه اإلنسان ِبذه احملبة لغري هللا تعاىل كان مشركً 

  : ، ويعبدوهنم معه بوهنم كحبهتعاىل أندادا ونظراء حي
 . ( 165 / البقرة)  ( ا َّلِلَِّ َوِمَن النَّاِس َمنن يَ تَِّخُذ ِمنن ُدوِن اَّللَِّ َأننَداًدا حيُِبُّونَ ُهمن َكُحبِ  اَّللَِّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َأَشدُّ ُحب  ) 

، فإن املسلم ينبغي أن  كلهم على عقيدة التوحيدوألن اإلسَّلم يربط بني املسلمني برابط اأُلخو ة اإلميانية حيث يلتقون  
 َعنن َأِب أَُماَمَة ، َعنن َرُسوِل اَّللَِّ ،  ، وبذلك يكتمل عنده اإلميان وجيد حَّلوته حيب املسلم إلسَّلمه وإميانه

ميَاَن " َأنَُّه قَاَل : " َمنن َأَحبَّ َّلِلَِّ ، َوَأب نَغَض َّلِلَِّ ،  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  - َمَل اإلنِ َتكن  َوَأعنَطى َّلِلَِّ ، َوَمَنَع َّلِلَِّ فَ َقِد اسن
 .(  4681) صحيح أِب داود / 

، وهذا نقض للميثاق ولكلمة التوحيد  ا ومواالة للكافرين ونصرة َلما وشركً ، كانت كفرً  فإذا كانت هذه احملبة ألعداء هللا
  : اا حاَسً ا واضحً ايت القرآنية الكرمية اليت تقرر ذلك تقريرً ، وسنجتزئ ببعض اآل وخروج على مقتضيات اإلميان

َعلن َذِلَك فَ َلينَس ِمَن اَّللَِّ )  ِمِننَي َوَمنن يَ فن لَِياَء ِمنن ُدوِن النُمؤن ِمُنوَن النَكاِفرِيَن َأون ُهمن تُ َقاًة ال يَ تَِّخِذ النُمؤن ٍء ِإالَّ َأنن تَ ت َُّقوا ِمن ن يف َشين
رُُكُم اَّللَُّ  َسُه َوِإىَل اَّللَِّ النَمِصريُ َوحُيَذِ   . ( 28 / آل عمران)  (  نَ فن

لَِياُء بَ عنٍض َوَمنن يَ تَ وَ )  لَِياَء بَ عنُضُهمن َأون ُهمن ِإنَّ اَّللََّ ال اَي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا النيَ ُهوَد َوالنََّصاَرى َأون َلَُّمن ِمننُكمن فَِإنَُّه ِمن ن
ِدي النقَ  َم الظَّاِلِمنيَ يَ هن  . ( 51 / املائدة)  ( ون

لَِياَء تُ لنُقوَن ِإلَينِهمن اِبلنَمَودَِّة َوَقدن كَ )  َق ِ اَي َأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَ تَِّخُذوا َعُدوِ ي َوَعُدوَُّكمن َأون  ( َفُروا مبَا َجاءَُكمن ِمَن احلن
 . ( 1 / املمتحنة)  

 : الشرك األصغر - ب
" مقارنة ابلشرك  أصغر ، وَسي " ، فهو شرك عملي ، فهو مراعاة غري هللا تعاىل معه يف بعض األمور األصغرأما الشرك 

 . األكرب
 ؛ ملا فيه  ، ولكنه معصية من أكرب املعاصي ، فَّل خُيرِج صاحبه من اإلميان وهذا الشرك يتناىف مع كمال التوحيد

 : . ومن األمثلة عليه من تسوية غري هللا تعاىل ابهلل يف هيئة العمل
، وهذا حيبط  ا هلل تعاىل، فَّل يكون عمله خالصً  ، وهو أن يفعل الشيء يقصد به رؤية اخللق ومَّلحظتهم له الرايء اليسري

 : ا لوجهه وموافقا لشرعه، فإن هللا تعاىل ال يقبل من العمل إال ما كان خالصً  العمل الذي يرافقه
ِركن بِِعَباَدِة رَبِ ِه َأَحًداَفَمنن َكاَن يَ رنُجو ِلَقاَء رَ )   . ( 110 / الكهف)  ( ب ِِه فَ لنيَ عنَملن َعَمًَّل َصاحِلًا َوال ُيشن

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة ويف احلديث القدسي  : " قَاَل هللاُ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: قَاَل َرُسوُل هللِا  َقالَ  –َرِضَي اَّللَّ
ُتُه َوِشرنكَ تَ َباَرَك وَ  َرَك ِفيِه َمِعي َغرينِي ، تَ رَكن  ( . 2895ُه " ) م / تَ َعاىَل : َأاَن َأغنىَن الشُّرََكاِء َعِن الشِ رنِك ، َمنن َعِمَل َعَمًَّل َأشن
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َع رَ ،  ا للمحلوف به؛ ألن يف ذلك تعظيمً  واحللف بغري هللا  ُجًَّل يَ ُقوُل : ال َوالَكعنَبِة َعنن َسعنِد بنِن ُعبَ ينَدَة ، َأنَّ ابنَن ُعَمَر َسَِ
عنُت َرُسوَل هللِا  ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -، فَ َقاَل ابنُن ُعَمَر : ال حُينَلُف ِبَغرينِ هللِا ، فَِإين ِ َسَِ  يَ ُقوُل :  -َصلَّى اَّللَّ

َرَك " ) صحيح الّتِ نِمِذي  /   .(  1535" َمنن َحَلَف بَِغرينِ هللِا فَ َقدن َكَفَر َأون َأشن
 "  أان ابهلل وبك " و" هذا من هللا ومنك " و" ما شاء هللا وشئت : " ، كقول الرجل ومنه الشرك يف األلفاظ

 . ا أكرب حبسب قائله ومقصده" ... وقد يكون هذا شركً  ما ل إال هللا وأنت " و
عن َمعنِقِل بنِن َيَساٍر ،  اهل فيه، فينبغي مَّلحظته وعدم التس ا ال يتبينه كثري من الناسا دقيقً وهذا الشرك قد يكون خفيً 

يِق  ٍر الصِ دِ  ُت َمَع َأِب َبكن ُ َعننُه  -يَ ُقوُل : اننطََلقن ٍر ،  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ِإىَل النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ ، فَ َقاَل : اَي َأاَب َبكن
ِل ، فَ َقالَ  َفى ِمنن َدبِيِب النَّمن ٍر : َوَهِل الشِ رنُك ِإالَّ َمنن َجَعَل َمَع اَّللَِّ ِإََلًا آَخَر ؟ فَ َقاَل النَّيبُّ  لَلشِ رنُك ِفيُكمن َأخن  َأبُو َبكن

ٍء ِإَذا قُ لنَتهُ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  - ِل ، َأال َأُدلَُّك َعَلى َشين َفى ِمنن َدبِيِب النَّمن َذَهَب  : " َوالَِّذي نَ فنِسي بَِيِدِه ، َللشِ رنُك َأخن
تَ غن  ِرَك ِبَك َوَأاَن َأعنَلُم ، َوَأسن  ِفُرَك ِلَما ال َأعنَلُم " َعننَك َقِليُلُه وََكِثريُُه ؟ قَاَل : ُقِل : اللَُّهمَّ ِإين ِ َأُعوُذ ِبَك َأنن ُأشن

 ( . 716) صحيح األدب املفرد / 
،  والبناء على القبور،  ل املنافية للتوحيد أو كماله، كما أن الوسائ والشرك األصغر له أنواع كثرية ليس هذا جمال بياهنا 

كل هذه الوسائل جندها مفصلة مع أدلتها ،  ، ورفع الصور وتعظيمها ، واتاذ التماثيل والغلو  يف األشخاص وتقديسهم
 . وأقوال العلماء فيها يف مظاهنا

 
 : الكفر ااثنيً 

 .  : إذا غطيته : كفرت الشيء ؛ يقال ّت والتغطية، وأصله من الَكفنر وهو الس ِ  : هو اجلحود اللغة تعريفه يف
 . ا ألنه يسّت احلب ابلّتاب، وَسي الزارع كافرً  ؛ ألنه يسّت األشياء بظلمته : كافر ومنه قيل لليل

؛ ألهنم إذا  . َساهم بذلك : الزراع يريد ابلكفار ( 20 / احلديد)  ( َكَمَثِل َغينٍث َأعنَجَب النُكفَّاَر نَ َباتُهُ ) :  ومنه قوله تعاىل
 . ، أو ساتر لنعم هللا عز وجل ، فكأن الكافر ساتر للحق : غطوه وسّتوه ، أي لقوا البذر يف األرض كفروهأَ 

 وهو ضد الشكر،  : جحودها وسّتها . وكذلك كفران النعمة ، َسي بذلك ألنه تغطية وسّت للحق : ضد اإلميان والُكفنر
. 

 . ا: دعاه كافرً  : أكفر فَّلانً  . ويقال ، وكفراان ا، وكفورً  ا، يكفر كفرً  : كفر ابهلل ويقال
"  الكفور ، و" " يف جحود النعمة الكفران ، و" " يف الدين أكثر من استعماَلا يف كفران النعمة الكفر وتستعمل كلمة "

 . ، أو جيحدها َجيعها متعارف فيمن جيحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة - عند اإلطَّلق -"  الكافر . و" افيها َجيعً 
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 : ويف االصطَّلح الشرعي
ا من ، أو يفعل شيئً  : أن الذي يرد احلق جهًَّل  . ومعىن هذا : رد احلق بعد معرفته ، أو هو : خَّلف اإلميان وضده الكفر

، حىت تقوم احلجة عليه ويعلم احلق  ، فليس بكافر ضاد اإلميان، وأنه فعل ما ال ي  أنه من اإلسَّلم ظاانً الكفر جاهًَّل 
 به ، جاهًَّل  ا لإلميان، مث يفعل مناقضً  رسول هللا ا، وأن حممدً  ا من يشهد أن ال إله إال هللافريده ... وكذلك ال يكون كافرً 
 . ، فإن علم وَرد  وكابر وجحد فقد كفر غري عاَل أنه خمرج له من اإلميان

عليهم الصَّلة  -، أو ألحد من رسله  يف الدين هو التكذيب املتعمد لشيء من كتب هللا تعاىل املعلومة وأصل الكفر
وهو ما ظهر حكمه بني  ، إذا كان ذلك األمر املكذب به معلوما من الدين ابلضرورة " أو لشيء مما جاءوا به - والسَّلم

؛ ألن كل  ، وَسي ضرورايً  جوب الصَّلة وحتري اخلمر والزان، كو  املسلمني وزالت الشبهة يف حكمه ابلنصوص الواردة فيه
 . واحد يعلم أن هذا األمر من الدين

.  ، وال مكره ، غري خمتل العقل اا خمتارً ، إذا كان مكلفً  ، ومن صدر عنه فهو كافر وال خَّلف يف أن هذا القدر كفر
" فيما ال ميكن  التأويل ، وتسّت  ابسم " جميعوكذلك ال خَّلف يف كفر من جحد ذلك املعلوم من الدين ابلضرورة لل

 ، بل َجيع القرآن والشرائع ... ؛ كاملَّلحدة يف أتويل َجيع األَساء احلسىن أتويله
، إذا خالف املعلوم ضرورة  وإمنا يقع اإلشكال يف تكفري من قام أبركان اإلسَّلم اخلمسة املنصوص على إسَّلم من قام ِبا

، وأظهر التدين  ، أو التبس علينا ذلك يف حقه نا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيبللبعض أو األكثر ... وعلم
 والتصديق جبميع األنبياء والكتب الرابنية ...
، فقد جاءت النصوص الشرعية الكثرية يف القرآن الكري والسنة النبوية  ولذلك ال جيوز أن يسرع اإلنسان إىل التكفري

 . ددةتعمُ  حتذر من ذلك بوجوهٍ 

 . ، وكفر أصغر : كفر أكرب والكفر نوعان
 : فالكفر األكرب -أ

  : . قال هللا تعاىل اخللود يف النار، ويوجب له  ، وخيرج صاحبه عن الدين وامللة ما يضاد  اإلميان من كل وجه
ِمنُ )  َ اَّللَِّ َوُرُسِلِه َويَ ُقوُلوَن نُ ؤن ُفُروَن اِبَّللَِّ َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأنن يُ َفر ُِقوا بَ نين ُفُر بِبَ عنٍض َويُرِيُدوَن َأنن ِإنَّ الَِّذيَن َيكن  بِبَ عنٍض َوَنكن

َ َذِلَك سَ  اَن لِلنَكاِفرِيَن َعَذااًب ُمِهيًنا ِبيًَّل يَ تَِّخُذوا بَ نين  . ( 151، 150 / النساء)  ( ، ُأولَِئَك ُهُم النَكاِفُروَن َحق ا َوَأعنَتدن
،   لإلميان، وهو الذي َييت يف النصوص الشرعية مقابًَّل  الكفر االعتقادي - كذلك –ويسمى هذا النوع من الكفر 

، وال يغفره  بط العمل، وهو الكفر األكرب الذي حي " فإنه ينصرف إىل هذا النوع الكفر . وإذا أطلق لفظ " فيكون ضده
 . هللا لصاحبه إذا مات عليه
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 : أنواع الكفر األكرب
 : ، وهي ؛ من لقي هللا بواحد منها َل يغفر له ويتنوع هذا الكفر إىل ستة أنواع

 : كفر اإلنكار   -1
 .  لتوحيد، وال يعرف ما يذكر له من ا  وال يعّتف به، أبن ال يعرف هللا أصًَّل  وهو أن ينكر بقلبه ولسانه

ِمُنونَ )  : قال هللا عز وجل  . ( 6 / البقرة)  ( ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَواء  َعَلينِهمن َأَأننَذرنتَ ُهمن َأمن َلَن تُ ننِذرنُهمن ال يُ ؤن
  . ا، وإبنكار وجود هللا يصبح الرجل ملحدً  : كفروا بتوحيد هللا وأنكروا معرفته أي
 : كفر اجلحود  -2

 ، حيث جحدوا نبوة حممد  ، مثل كفر اليهود ، فهو كفر جاحد وال يعّتف بلسانه ، وال يقر    بقلبهوهو أن يعرف هللا
 : ، فقال هللا تعاىل عنهم ، وكتموا أمره ووجود صفته يف كتبهم -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -
 . ( 89 / البقرة)  ( فَ َلمَّا َجاَءُهمن َما َعَرُفوا َكَفُروا بِهِ ) 
َُدى ِمنن بَ عنِد َما بَ ي َّنَّاُه ِللنَّاِس يف النِكَتابِ )  ُتُموَن َما َأن نَزلنَنا ِمَن النبَ يِ َناِت َواَلن ُ َويَ لنَعنُ ُهُم ِإنَّ الَِّذيَن َيكن  ُأولَِئَك يَ لنَعنُ ُهُم اَّللَّ

ِعُنونَ   . ( 159 / البقرة)  ( الَّلَّ
 : قال ابن القيم رمحه هللا

 . ، وكفر مقيد خاص : كفر مطلق عام وكفر اجلحود نوعان "
 . ، وإرساله الرسول : أن جيحد َجلة ما أنزله هللا فاملطلق

ا ، أو خربً  ، أو صفة وصف هللا ِبا نفسه ، أو حتري حمرَّم من حمرماته ا من فروض اإلسَّلم: أن جيحد فرضً  واخلاص املقيد
 ض من األغراض .من خالفه عليه لغر  ا لقول، أو تقدميً  اأخرب هللا به عمدً 

، كحديث الذي جحد قدرة هللا عليه وأمر  ، فَّل يكفر صاحبه به  يعذر فيه صاحبه، أو أتويًَّل  وأما جحد ذلك جهًَّل 
 ،  ، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ، ورمحه جلهله ، ومع هذا فقد غفر هللا له أهله أن حير ِقوه ويََذروه يف الريح

  . " اا أو تكذيبً ته عنادً وَل جيحد قدرة هللا على إعاد
، فهو كفر إابء  ، وَيَب أن يقبل اإلميان أو يدين به بلسانه ، وهو أن يعرف هللا بقلبه ويعّتف ويقر   كفر العناد  -3

 . ، وإمنا تلقاه ابإلابء واالستكبار ، وال قابله ابإلنكار ، فإنه َل جيحد أمر هللا ، مثل كفر إبليس واستكبار
، وهو الغالب  ا، إابء واستكبارً  ، وَل ينَقدن إليه ، وأنه جاء ابحلق من عند هللا عرف صدق الرسول : كفر من ومن هذا

 : ، إذ قالوا كما حكى هللا تعاىل عن فرعون وقومه  - عليهم الصَّلة والسَّلم -على كفر أعداء الرسل 
ُمُهَما لََنا َعاِبُدونَ )  ِمُن لَِبَشَرينِن ِمثنِلَنا َوقَ ون  . ( 47 / املؤمنون ) ( َأنُ ؤن

، ولكن أخذته احلمي ة وتعظيم آابئه أن يرغب عن ملتهم  ، فإنه صد قه وَل يشك يف صدقه اوهو كفر أِب طالب أيضً 
 : ، وقال ويشهد عليهم ابلكفر

ُت أبَِنَّ ِديَن حُمَمٍَّد   َخرينِ َأدناَيِن النرَبِيَِّة ِديَناِمنن  ...َوَلَقدن َعِلمن
 َتيِن ََسنًحا ِبَذاَك ُمِبيَناَلَوَجدن  ...َلوناَل النَمََّلَمُة َأون ِحَذاُر َمَسبٍَّة 
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. وهذا ال يستمر شكه إال إذا ألزم  ، بل يشك يف أمره ؛ فإنه ال جيزم فيه بصدق الرسول وال يكذبه وأما كفر الشك -4
 .  ، فَّل يسمعها وال يلتفت إليها َجلة -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -نفسه اإلعراض عن النظر يف آايت صدق الرسول 

 ،  ؛ ألهنا مستلزمة للصدق وال سيما مبجموعها ، فإنه ال يبقى معه شك هافي وأما مع التفاته إليها ونظره
 . ، كداللة الشمس على النهار فإن داللتها على الصدق واضحة جلية

 ، ال يصدقه وال يكذبه -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: فأن يُعرض بسمعه وقلبه عن الرسول  وأما كفر اإلعراض -5
 . ، وال يصغي إىل ما جاء به اديهوال يواليه وال يع 

 . ، فهذا هو النفاق األكرب ، وينطوي بقلبه على التكذيب ، فهو أن يظهر بلسانه اإلميان وأما كفر النفاق -6
 . وسيأيت يف فقرة الحقة بيان ألقسامه إن شاء هللا 

 ،   كافر ال مشركسالة النيب مثًَّل . ومن ينكر ر  ا، وليس خمالفته مطلقً  ، وتقدم أن مأخذ التكفري تكذيب الشارع هذا
، ومن عبد مع هللا غريه  ، وابلعمل مبقتضاه فهو فاسق ، وابإلقرار ابحلق فهو كافر ومن أخل  ابالعتقاد وحده فهو منافق

 . فهو مشرك
 

 : الكفر األصغر
، ومعصية  أحكام الشريعة، فإن الكفر األصغر هو خمالفة حلكم من  ا أبصل اإلميان والتوحيدوإن كان الكفر األكرب كفرً 

؛ ألهنا من خصال  ا، وَسيت كفرً  ، وإمنا توجب لصاحبها الوعيد ابلنار دون اخللود فيها عملية ال ُترج عن أصل اإلميان
 . الكفر

،  : كفر النعمة ا، وهو أيضً  ، الذي يقابل الكفر االعتقادي : الكفر العملي وهذا النوع من الكفر يسميه بعض العلماء
 . اا مطلقً فر مقيَّد أبحدمها وليس كفرً فهو ك

)  : ، فقال تعاىل ا مبا ترك العمل بها مبا عمل وكافرً ، مؤمنً  وقد َسى هللا تعاىل من عمل ببعض كتابه وترك العمل ببعضه "
ِفُكوَن ِدَماءَُكمن َوال ُتنرُِجوَن َأن نُفَسُكمن ِمنن ِداَيرُِكمن  اَن ِميثَاَقُكمن ال َتسن َهُدونَ  َوِإذن َأَخذن تُ ُلوَن  مثَّ َأق نَررنمُتن َوَأن نُتمن َتشن ، مثَّ َأن نُتمن َهُؤالِء تَ قن

َواِن َوِإنن َيَنتُ  مثِن َوالنُعدن ينُكمن وُكمن ُأَساَرى تُ َفاُدوُهمن َوُهَو حُمَرَّم  َعلَ َأن نُفَسُكمن َوُتنرُِجوَن َفرِيًقا ِمننُكمن ِمنن ِداَيرِِهمن َتظَاَهُروَن َعَلينِهمن اِبإلنِ
َعُل َذِلَك ِمننُكمن ِإالَّ خِ  ُفُروَن بِبَ عنٍض َفَما َجَزاُء َمنن يَ فن ِمُنوَن بِبَ عنِض النِكَتاِب َوَتكن َراُجُهمن َأفَ تُ ؤن َم النِقَياَمِة ِإخن ن نَيا َويَ ون ََياِة الدُّ زني  يف احلن

ُ بَِغاِفٍل َعمَّا تَ عن   . ( 85،  84 / البقرة)  ( َمُلونَ يُ َردُّوَن ِإىَل َأَشدِ  النَعَذاِب َوَما اَّللَّ
. وهذا يدل على تصديقهم به ... مث أخرب أهنم عصوا  ، والتزموه أهنم أقر وا مبيثاقه الذي أمرهم به - سبحانه –فأخرب 

 . ، فهذا كفرهم مبا أخذ عليهم يف الكتاب ا وأخرجوهم من دايرهم، وقتل فريق منهم فريقً  أمره
، فكانوا مؤمنني مبا عملوا به  ، وهذا إميان منهم مبا أخذ عليهم يف الكتاب ر من ذلك الفريقمث أخرب أهنم يفدون من ُأس

 . ، كافرين مبا تركوه منه من امليثاق
 . -إال ما فيه خَّلف غالًبا  – ، واإلميان االعتقادي يضاده الكفر االعتقادي فاإلميان العملي يضاده الكفر العملي
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ُ َعننُه  -َعبنِد هللِا بن مسعود حديث يف ِبذا  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -وأعلن النيب  َصلَّى هللاُ َعَلينِه  -َأنَّ النَّيبَّ  -َرِضَي اَّللَّ
ِلِم ُفُسوق  َوِقَتالُُه ُكفنر  " ) خ /   -َوَسلََّم   ( .  64، م /  48قَاَل : " ِسَباُب النُمسن

 ، اكفرً ، واآلخر   ا ال يكفر به، وجعل أحدمها فسوقً  ففر ق بني قتاله وسبابه
، كما َل خيرج  . وهذا الكفر ال خُيرجه من الدائرة اإلسَّلمية وامللة ابلكلية ومعلوم أنه إمنا أراد الكفر العملي ال االعتقادي

 . " ، وإن زال عنه اسم اإلميان الزاين والسارق وشارب اخلمر من امللة
، وأن صاحبها  ا، تسمي بعض األعمال أو املعاصي كفرً  ا املعىنيف هذ -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -وتواردت أحاديث النيب 

 : ، كقوله عليه الصَّلة والسَّلم ، بل يكفر ابلشرك أو الكفر األكرب ال يكفر ابرتكاِبا
ر  "  ِلِم ُفُسوق  َوِقَتالُُه ُكفن  " ِسَباُب النُمسن

عنُت َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَلينِه َوَسلََّم  َصلَّى -َعنن َأِب ُهَري نَرَة ، قَاَل : َسَِ  ، يَ ُقوُل :   -اَّللَّ
 " اَل تَ رنَغُبوا َعنن آاَبِئُكمن ، فَِإنَُّه َمنن َرِغَب َعنن َأبِيِه فَ َقدن َكَفَر ( ) صحيح ابن حبان ( .

: الطَّعنُن يف النََّسِب  النَّاِس مُهَا ِِبِمن ُكفنر   : " اث ننَ َتاِن يف  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل َرُسوُل هللِا  ، قَالَ  َعنن َأِب ُهَري نَرةَ 
 ( . 67) م /  َوالنِ َياَحُة َعَلى النَميِ ِت "

  : . ومن الفروق بينه وبني الكفر األكرب الكفر األصغر أحد نوعي الكفر
ٍم َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِبِ ِمن أَ ) :  ؛ كما قال تعاىل الكفر األكرب حيبط العمل -1 َتدَّتن ِبِه الر ِيُح يف يَ ون عنَماَُلُمن َكَرَماٍد اشن

ٍء َذِلَك ُهَو الضََّّلُل النَبِعيدُ  ِدُروَن ممَّا َكَسُبوا َعَلى َشين ، وإن  . واألصغر ال حيبط العمل ( 18 / إبراهيم)  ( َعاِصٍف ال يَ قن
 . كان ينقصه

 . -إال ما فيه خَّلف غالًبا  – ي، والكفر األصغر كفر عمل الكفر األكرب كفر اعتقادي -2
 . ، وصاحبه مؤمن انقص اإلميان رج، وأما األصغر فَّل خيُ  ج من ملة اإلسَّلمرِ الكفر األكرب خيُ  -3
، إن شاء هللا  . والكفر األصغر إن مات العبد عليه فهو حتت املشيئة الكفر األكرب إذا مات العبد عليه َل يغفر له -4

 . ؛ ألننا نقول إن استحقاقه للوعيد ال مينع العفو عنه . وال ينايف ذلك إجيابه للوعيد ، وإن شاء عذبه غفر له
رِِكنَي يف اَنِر َجَهنََّم ) :  ؛ كما قال تعاىل الكفر األكرب يوجب اخللود يف النار -5 ِل النِكَتاِب َوالنُمشن ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنن َأهن

 . ، والكفر األصغر ال يوجب اخللود يف النار إن دخلها صاحبه ( 6 / ةالبين)  ( َخاِلِديَن ِفيَها ُأولَِئَك ُهمن َشرُّ النرَبِيَّةِ 
 : تعريف الكفر األصغر أواًل 

 ؛ فهو معصية عملية ال ترج  ، مع بقاء اسم اإلميان على عاملها هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر
 . ا ألهنا من خصال الكفر. وَسيت كفرً  يها، دون اخللود ف ، وإمنا توجب لصاحبها الوعيد ابلنار عن أصل اإلميان

؛ أَلهَنا من خصال  : َأطلقه الشارع على بعض الذنوب على سبيل الزجر والتهديد الكفر اأَلصغر غري خمرج من امللة
، ومن اأَلمثلة  الستحقاق الوعيد دون اخللود يف النار ، وهو مقتضٍ  ، وما كان من هذا النوع فمن كبائر الذنوب الكفر

، وقول املؤمن ألخيه  ، والنياحة على امليت ، والطعن يف النسب ، واحللف بغري هللا تعاىل : قتال املسلم ى ذلكعل
 . املؤمن اي كافر
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 من أشهر أنواع الكفر األصغر -
 : للكفر األصغر أنواع متعددة ضابطها ما تقدم يف التعريف

 . إلميان على عاملها، مع بقاء اسم ا كل معصية أطلق الشارع عليها اسم الكفر
 : وبيان بعض هذه األنواع ميكن يف املطالب التالية

 : من أنواع الكفر األصغر كفر النعمة املطلب األول
 : املراد به أواًل 

،  ؛ كاإلسراف ، أو استعماَلا يف غري مرضات هللا نسبة النعم اليت أنعم هللا عز وجل ِبا علينا إىل غري املنعم عز وجل
. قال  ؛ كالسفهاء من الصبيان وغريهم ، أو إعطاء النعم ملن هناان ربنا عز وجل عن إعطائهم وشراء احملرمات،  والتبذير

ُ َلُكمن ِقَياًما) :  تعاىل تُوا السَُّفَهاَء َأمنَواَلُكُم الَّيِت َجَعَل اَّللَّ  . ( 5 / النساء)  ( َوال تُ ؤن
 : ، من األدلة على كفر النعمة : األدلة عليه ااثنيً 
ُ َمَثًَّل قَ رنيًَة َكاَنتن آِمَنًة ُمطنَمِئنًَّة َيَنتِيَها ِرزنقُ َها َرَغًدا ِمنن ُكلِ  َمَكاٍن َفَكَفَرتن أبَِ ) :  قول هللا عز وجل -1 ن نُعِم اَّللَِّ َوَضَرَب اَّللَّ

نَ ُعونَ  ِف مبَا َكانُوا َيصن َون ُوِع َواخلن ُ لَِباَس اجلن  . ( 112 / النحل)  ( فََأَذاقَ َها اَّللَّ
ثَ ُرُهُم النَكاِفُرونَ ) :  قول هللا عز وجل -2 ؛ فهؤالء عرفوا نعم هللا  ( 83 / النحل)  ( يَ عنرُِفوَن نِعنَمَت اَّللَِّ مثَّ يُ ننِكُرونَ َها َوَأكن

 . ا عن كابر، وزعموا أهنم ورثوها كابرً  ، ولكنهم جحدوها ا أن هللا هو املنعم عليهم ِباو ، وعرف عز وجل
، فجحد اثنان منهم  ، الذين أنعم هللا عليهم إبصَّلح حاَلم وابملال ، واألعمى ، واألقرع : األبرص الثَّلثةقصة  -3

، فرد هللا إل  : قد كنت أعمى ، وقال . واعّتف األعمى بنعم هللا ا عن كابر: إمنا ورثنا هذا املال كابرً  ، وقاال نعمة هللا
 . ، وسخط على صاحبيك ، فقد رضي هللا عنك ا ابتليتم، فإمن : أمسك مالك . فقال له امللك بصري

؛ فإن األولني  ، وفيه معترب : وهذا حديث عظيم ا على هذا احلديثقال الشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ معلقً 
، وأما  سخط، فحل عليهما ال ، وال أداي حق هللا ، وال نسبا النعمة إىل املنعم ِبا ، فما أقرا هلل بنعمة جحدا نعمة هللا

 رك، فاستحق الرضا من هللا قيامه بش ، وأدى حق هللا فيها ، ونسبها إىل من أنعم عليه ِبا األعمى فاعّتف بنعمة هللا
، وبذَلا فيما  ، ونسبتها إىل املنعم ، وهي اإلقرار ابلنعمة النعمة ملا أتى أبركان الشكر الثَّلثة اليت ال يقوم الشكر إال ِبا

 . جيب
 : من أنواع الكفر األصغر الطعن يف األنساب والنياحة على امليت ايناملطلب الث

 : املراد ِبما أواًل 
 . ، وتعداد فضائله ، ورفع الصوت بندب امليت ، والطعن فيه عيب النسب

 . ، ملا فيهما من مشاِبة صنيع الكفار يف اجلاهلية قبل اإلسَّلم ومها من أنواع الكفر العملي
 

 عليهما: من األدلة  ااثنيً 
 :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قول رسول هللا  -1



 27 

 ُ الن ََّبِويَّة أو نِفاِقِه ِمنن السُّنَّةِ أو ِشرنِكِه  ُحِكَم ِبُكفنرِهِ ِفيما  ةيَّ ادِ مَ العِ  نيَ عِ بَ رن األَ َمْتن  

ر  : الطَّعنُن يف النََّسِب َوالنِ َياَحُة َعَلى النَميِ تِ   ( . 67" ) م /  " اث ننَ َتاِن يف النَّاِس مُهَا ِِبِمن ُكفن
، وال يسلم منهما إال من سلمه هللا  ، ومها قائمتان ابلناس ؛ ألهنما من أعمال اجلاهلية ؛ فهااتن اخلصلتان ابلناس كفر 

 : فيه أقوال أصحها أن معناه " مها ِبم كفر : " -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -. يقول اإلمام النووي يف معىن قوله  عز وجل
 . . فلهذا عدمها العلماء من جنس الكفر العملي من أعمال الكفار وأخَّلق اجلاهلية : مها

ُ َعننُه  -َعنن َعبنِد هللِا  -2 ُُدوَد َوَشقَّ " قَاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ لَينَس ِمنَّا َمنن َضَرَب اخلن
ُُيوَب َوَدَعا ِبَدعن  َاِهِليَّةِ اجلن  ( . 103، م /  1297" ) خ /  َوى اجلن

،  ا ما يفعلها الناس عند نزول املصائب؛ ألهنا غالبً  هذه األصناف الثَّلثة -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -وقد ذكر رسول هللا 
:  وى اجلاهلية هي. ودع ، أو الصرب على قضائه ، وفيها إظهار عدم الرضا بقدر هللا وهي من التسخط املنهي عنه

. من أجل هذا عدها  . فهذه من أعمال الكفار يف اجلاهلية قبل اإلسَّلم ، والدعاء ابلويل وشبهة ، وندبة امليت النياحة
 . العلماء من جنس الكفر العملي

 : من أنواع الكفر األصغر قتال املسلم املطلب الثالث
 : املراد به أواًل 

 . ، املنايف لكمال اإلميان ، وهو نوع من أنواع الكفر العملي ري وجه حق: قتال املسلم للمسلم بغ يراد به
 : من األدلة عليه ااثنيً 
ِلِم ُفُسوق  َوِقَتالُُه ُكفنر  " :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قول رسول هللا  -1 َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -؛ فأطلق " ِسَباُب النُمسن
 . ، وبيان حكم من قاتله بغري حق ا على عظم حق املسلم، تنبيهً  " الكفر : " م اسمعلى قتال املسل -

 . ، ال كفر اجلحود ؛ فهو كفر أخوة اإلسَّلم وهذا كفر عملي ألنه شبيه بفعل الكفار
 : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قول رسول هللا  -2
ِرُب بَ عن    ( . 65، م /  121ُضُكمن رِقَاَب بَ عنٍض " ) خ / " ال تَ رنِجُعوا بَ عنِدي ُكفَّارًا َيضن

 ، وَسى  " كفر ا اسم "يف هذين احلديثني على قتال املسلمني بعضهم بعضً  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -فأطلق 
 ى ؛ ألن هللا عز وجل أبق . وليس املراد ابلكفر ههنا الكفر األكرب املخرج من امللة " اكفارً  من يفعل ذلك "

نَ ُهَما فَِإنن ) :  ، فقال سبحانه " اإلميان على املتقاتلني من املؤمنني اسم " ِلُحوا بَ ي ن تَ تَ ُلوا فََأصن ِمِننَي اق ن َوِإنن طَائَِفَتاِن ِمَن النُمؤن
َرى فَ َقاتُِلوا الَّيِت تَ بنِغي َحىتَّ تَِفيَء ِإىَل َأمنِر اَّللَِّ فَِإنن  ُخن َدامُهَا َعَلى األن ِل َوَأقنِسطُوا ِإنَّ بَ َغتن ِإحن نَ ُهَما اِبلنَعدن ِلُحوا بَ ي ن فَاَءتن فََأصن

َ حيُِبُّ النُمقنِسِطنيَ  َ َأَخَوينُكمن َوات َُّقوا ) :  ، فقال ، مث َساهم مؤمنني ( 9 / احلجرات)  ( اَّللَّ َوة  فََأصنِلُحوا بَ نين ِمُنوَن ِإخن َا النُمؤن ِإمنَّ
َ َلَعلَُّكمن تُ رنمَحُونَ  ؛ فعلم أن 4، وَل ينف عنهم شيئا من ذلك ، وأخوة اإلميان ، فأثبت َلم اإلميان ( 10 / حلجراتا)  ( اَّللَّ

 . ، وهو من جنس الكفر األصغر الكفر هنا كفر عملي ال خيرج صاحبه من دائرة اإلسَّلم
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 : النفاق ااثلثً 
 : تعريفه يف اللغة

 ، ويدل اآلخر  ا على انقطاع شيء وذهابه، يدل أحدمه النون والفاء والقاف أصَّلن صحيحان يف لغة العرب
 . ، ومىت ُحصِ ل الكَّلم فيهما تقاراب على إخفاء شيء وإغماضه

 . ، وهو َسَرب يف األرض له خَمنَلص إىل مكان آخر : الن ََّفق ، يقال ومن األصل الثاين 
. ومنها  لنافقاء برأسه فانتفق وخرج، فإذا ُأيت من ِقَبل القاصعاء ضرب ا : موضع يرقِ قه الريبوع من جحره والنافقاء

 . ، أو خيرج هو من اإلميان يف خفاء ، فكأن اإلميان خيرج منه ؛ ألن صاحبه يكتم خَّلف ما يُظهر اشتقاق النفاق
 . ، وهو اخلروج : أن األصل يف هذا الباب واحد وميكن

 . قائه: أخذ يف انف . وانفق الريبوع : سّت كفره وأظهر إميانه وانَفَق يف الدين
، أو ألنه انفق   ، فيستّت به ، وهو السََّرب ، فشبِ ه ابلذي يدخل النفق ؛ ألنه يسّت كفره ويغيِ به اوَسي املنافق منافقً 

، يدخل يف اإلسَّلم مث خيرج منه على غري  . وهكذا يفعل املنافق ، فهو يدخل يف النافقاء وخيرج من القاصعاء كالريبوع
 . الوجه الذي دخل فيه

 ، وهو اسم إسَّلمي ا وفعًَّل " وما تصرف منه اَسً  النفاق تكرر يف القرآن الكري واحلديث الشريف ذكر "وقد 
 . ا يف اللغة العربية، وإن كان أصله معروفً  َل تعرفه العرب ابملعىن املخصوص به 

 : يف االصطَّلح الشرعي
 "  ظ ابلشهادتنيوهو التلف : هو الدخول يف الدين واإلميان من ابب أو وجه " والنفاق

:  أي ( ِإنَّ النُمَناِفِقنَي ُهُم النَفاِسُقونَ ) :  املنافقني . وعلى ذلك نب ه هللا تعاىل بقوله عن واخلروج عنه من ابب أو وجه آخر
 . ، وخيفي غريه إال الكفر واإلميان ا، وال يطلق اسم النفاق على من يظهر شيئً  اخلارجون من الدين والشرع

 . ذي يسّت كفره ويظهر إميانهواملنافق هو ال
، فالضب يدخل جحره من ابب واضح مث يهرب إذا شعر ابخلطر من ابب خفي  ب َأِلف املراوغة واخلداعفاملنافق كالضَّ 

، ويصلي مع الناس ...  ، فينطق ابلشهادتني ؛ يدخل يف اإلسَّلم من ابب ظاهر . وكذلك يفعل املنافق آخر تتعذر رؤيته
، ولو شاهده الناس عند نقضه لإلميان وخروجه عن اإلسَّلم  م من ابب آخر من الصعب مشاهدتهمث خيرج من اإلسَّل

 . ألُقيم عليه حد الردة
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 : أنواع النفاق
، وفيما يلي إجياز َلذين  ، وهو النفاق العملي ، ونفاق أصغر ، وهو نفاق االعتقاد : نفاق أكرب وهذا النفاق نوعان

 : النوعني
أن يُظهر للمسلمني إميانه ابهلل ومَّلئكته وكتبه ورسله  - كما سبق -: وهو  ، أو نفاق االعتقاد ربالنفاق األك -1

ا يف ِعَداد ، ويصبح ظاهرً  ، فيتخلص من القتل والعذاب العاجل ، فيعصم بذلك دمه وماله وِعرنضه واليوم اآلخر
، ال يؤمن ابهلل وال بكَّلمه الذي  ين كله مكذب  بها منسلخ  من الد، وهو يف حقيقة أمره ابطنً  املسلمني وحُيَسب منهم

 .  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -، كاملنافقني يف عهد رسول هللا  ، فليس معه من اإلميان شيء أنزله على رسوله
ر ا من صاحب الكف، وهو أعظم كفرً  األسفل منها ، بل هو يف الدرك وهذا النفاق يوجب لصاحبه اخللود يف النار

 : ، وعقوبتهم يف اآلخرة قال هللا تعاىل مبيًنا مصري املنافقني . الواضح املستبني
يًعا)  َ َجاِمُع النُمَناِفِقنَي َوالنَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم َجَِ  . ( 140 / النساء)  ( ِإنَّ اَّللَّ
َفِل ِمَن النَّاِر َوَلنن جتَِدَ )  َسن  . ( 145 / النساء)  ( ََلُمن َنِصريًا ِإنَّ النُمَناِفِقنَي يف الدَّرنِك األن

دون  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -  عند ظهور حركة النفاق يف املدينة يف عهد النيبوليس من غرضنا هنا أن نقف طويًَّل 
، وحسبنا فقط  ا، وال بيان املواقف الكيدية واملؤامرات اليت قام املنافقون ِب ، واألسباب اليت أدت إىل ذلك مكة املكرمة

عن عداوهتم ، وأهنا أشد من خطورة الكافرين الواضحني الذين أفصحوا  اإلشارة إىل أن خطورهتم قد بلغت غايتها
،  ؛ ولذلك جاءت اآلايت القرآنية الكرمية ترسم صورة واضحة َلم من خَّلل صفاهتم ومواقفهم وكفرهم وجاهروا بذلك

 . إليهم واحلديث عنهموما تكاد سورة مدنية تلو من اإلشارة 
 ، وكان على رأسهم  الذين عرفهم العهد النبوي -، يقتفون أثر املنافقني  ويف زمننا هذا خلق كثري من الناس

:  . ومن أبرز هذه النماذج املعاصرة سلوكهم وأقواَلم وعقائدهم فهم على هنجهم يف - عبد هللا بن أِب بن سلول
ون شيئا آخر ... وأتباع األحزاب واملنظمات اجلاهلية اليت تنادي بتحكيم غري شريعة ا ويظهر الباطنيون الذين يبطنون شيئً 

، والقومية والعلمانية ... واملأل من أعوان الطواغيت الذين هم من كبار املسئولني  ؛ كالشيوعية والرأَسالية هللا
، وِبم يفرض على املسلمني غري شريعة  ش، فبهم يستبد  ويبط ، فَّل قيمة للطاغوت لوال املأل واملستشارين واملساعدين

 ...  ، وِبم َيمر ابملنكر وينهى عن املعروف ، وِبم يوال أعداء هللا ويبيح احملرمات هللا
 ؟ ، فهل نستطيع اليوم أن َنكم على إنسان بعينه ِبذا النفاق وإذا كان األمر ِبذه اخلطورة
 : يقول اإلمام اخلطاِب رمحه هللا

، وإمنا يشري إليهم  : فَّلن منافق ، فيقول ، وال يسميهم أبَسائهم  يواجه املنافقني بصريح القول"كان رسول هللا ال
: إن النفاق إمنا كان على عهد رسول هللا  . وكان حذيفة بن اليمان يقول ابألمارة املعلومة على سبيل التورية عن التصريح

 . : ولكنه الكفر بعد اإلميان نه كفر ... أو يقولوما كان بعد زما -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -
، إمنا كانوا يظهرون  َل يكونوا قد أسلموا -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: أن املنافقني يف زمان رسول هللا  ومعىن هذا القول

،  ، وتوالد الناس عليه اض. فأما اليوم وقد شاع اإلسَّلم واستف اا وضمريً ، ويسرون الكفر عقدً  ااإلسَّلم رايء ونفاقً 
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؛ ألن نفاقه كفر أحدثه بعد قبول  ، فمن انفق منهم أبن يظهر اإلسَّلم ويبطن خَّلفه فهو مرتد    بعد قرنفتوارثوه قرانً 
 . " ، فلم يتشاِبا األول ا على كفرهمقيمً  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -، وإمنا كان املنافق يف زمان رسول هللا  الدين

كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من اإلسَّلم ولو ظهر منهم  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -؛ ألن النيب  ا اختلف احلكموإمن
 .  ، وال يّتك ملصلحة التألف لعدم االحتياج إىل ذلك ، وأما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به احتمال خَّلفه

 
، فيشبه يف هذا النفاق  ا، ومراعاهتا علنً  اوهو ترك احملافظة على أمور الدين سر   : ، أو النفاق العملي النفاق األصغر -2

؛ ولذلك ال يتناىف مع أصل التوحيد واإلميان وال خيرج  ، إذ فيه خمالفة القول للواقع ولكنه ليس يف االعتقاد األكرب
 . ، وإن كان يستحق الوعيد كسائر املعاصي صاحبه عن الدين

ٍرو َأنَّ النَّيبَّ  -،  على هذا النوع يف أحاديث كثرية -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -وقد نبه النيب   –َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن
 قَاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  

ُهنَّ  َلة  ِمن ن َلة  ِمَن النِ َفاِق َحىتَّ َيَدَعَها ِإَذا   " َأرنَبع  َمنن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا ، َوَمنن َكاَنتن ِفيِه َخصن َتَُِن َكاَنتن ِفيِه َخصن اؤن
 ( . 34" ) خ /  َخاَصَم َفَجرَ ، َوِإَذا  َعاَهَد َغَدرَ ، َوِإَذا  َحدََّث َكَذبَ ، َوِإَذا  َخانَ 

 
ُهَما ، َعِن النَّيبِ   - ُ َعن ن ٍرو ، َرِضَي اَّللَّ  َقاَل : -ى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم َصلَّ  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن

َلة  ِمَن النِ فَ  َلة  ِمنن َأرنبَ َعٍة َكاَنتن ِفيِه َخصن اِق َحىتَّ َيَدَعَها ِإَذا َحدََّث َكَذَب ، " َأرنَبع  َمنن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا ، َأون َكاَنتن ِفيِه َخصن
َلفَ َوِإَذا   ( . 58، م /  2459، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر " ) خ /  ، َوِإَذا َعاَهَد َغَدرَ  َوَعَد َأخن

، ولكنه ليس على كفرهم أو  ، وصاحبها شبيه ابملنافقني يف هذه اخلصال ومتخلق أبخَّلقهم فهذه اخلصال خصال نفاق
َلينِه َصلَّى هللاُ عَ  -؛ ألن نفاق التكذيب إمنا كان على عهد رسول هللا  نفاق عمل ، فهو ، بل على عملهم اعتقادهم

 . أو إميانوبعد عهده إمنا هو كفر  -َوَسلََّم 
 ،  ، فقد ينسلخ صاحبه عن اإلسَّلم ابلكلية ، ولكن إذا استحكم وكُمل وقد جيتمع نفاق العمل مع أصل اإلميان

 ،  ، فإذا كملت يف العبد ؛ فإن اإلميان ينهى املؤمن عن تلك الصفات اليت سبقت وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم
 . اا خالصً ، فهذا ال يكون إال منافقً   يكن له ما ينهاه عن شيء منهاوَل
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 : النسبة بني الشرك والكفر
، ميكن أن َندد العَّلقة أو النسبة بني هذه األلفاظ الثَّلثة عند استعماَلا  وبعد أن بي  ن ا معىن الشرك والكفر والنفاق

 : خر، وعند انفراد كل منها عن اآل َجيعها يف سياق واحد
 :  ، كما يف قوله تعاىل يطلق هللا تعاىل على املشركني اسم الكفر ويصفهم به

ِلُح النكَ )  َا ِحَسابُُه ِعننَد رَبِ ِه ِإنَُّه ال يُ فن  . ( 117 / املؤمنون)  ( اِفُرونَ َوَمنن َيدنُع َمَع اَّللَِّ ِإََلًا آَخَر ال بُ رنَهاَن َلُه ِبِه فَِإمنَّ
ُعو ِإلَينِه ِمنن قَ بنُل َوَجَعَل َّلِلَِّ َأننَداًدا لُِيِضلَّ َعنن )  ِرَك َقِليًَّل مثَّ ِإَذا َخوََّلُه نِعنَمًة ِمننُه َنِسَي َما َكاَن يَدن   َسِبيِلِه ُقلن ََتَتَّعن ِبُكفن

ِمنَ )  . ( 8 / الزمر)  ( ِإنََّك ِمنن َأصنَحاِب النَّارِ  ُتُموُهنَّ ُمؤن  . ( 10 / املمتحنة)  ( اٍت َفَّل تَ رنِجُعوُهنَّ ِإىَل النُكفَّارِ فَِإنن َعِلمن
ُتمن فَآتُوا الَِّذيَن َذَهَبتن َأزنَواُجُهمن ِمثنَل مَ )  ء  ِمنن َأزنَواِجُكمن ِإىَل النُكفَّاِر فَ َعاقَ ب ن  . ( 11 / املمتحنة)  ( ا َأن نَفُقواَوِإنن فَاَتُكمن َشين
رَُكوا اِبَّللَِّ َسنُ لنِقي يف قُ ُلوِب الَّذِ )   . ( 151 / آل عمران)  ( يَن َكَفُروا الرُّعنَب مبَا َأشن

 : ، كما يف قوله تعاىل كما يطلق على الكفار من أهل الكتاب وغريهم اسم الشرك ويصفهم به
َ ُهَو النَمِسيُح ابنُن َمرنَيَ َوقَاَل النَمِسيُح ايَ )  ِركن اِبَّللَِّ َلَقدن َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اَّللَّ َ َرِبِ  َورَبَُّكمن ِإنَُّه َمنن ُيشن رائيَل اعنُبُدوا اَّللَّ  َبيِن ِإسن

َنََّة َوَمأنَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمنَي ِمنن َأننَصارٍ  ُ َعَلينِه اجلن  . ( 72 / املائدة)  ( فَ َقدن َحرََّم اَّللَّ
رِِكنيَ )   . ( 32،  31 / الروم)  ( ِذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهمن وََكانُوا ِشيَ ًعا ُكلُّ ِحزنٍب مبَا َلَدينِهمن َفرُِحونَ ، ِمَن الَّ  َوال َتُكونُوا ِمَن النُمشن

 . فالذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى الكفار
 ،  " كاملشر  أنه كان يسمي كل من كان كافرا ب  " -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -وقد تواتر النقل عن النيب 

من ينكر البعث  - عند البعثة -. وكان فيهم  ا يف وجود، أو كان شاك   يف الكفار من ال يُثبت إَلا أصَّل وقد كان
 : إهنم شركاء هلل يف اخللق والتدبري  األواثن َل يكونوا يقولون يف أواثهنم ا. وعابدو  األواثن ا، وكان فيهم عابدو  والقيامة

، فوجب  من جهة اإلطَّلق الشرعي وبذلك يثبت وقوع اسم الشرك على الكافر - كما سبق يف أكثر من موضع-
 . اندراج كل كافر حتت اسم املشرك
، واليهود والنصارى يندرجون حتت اسم  أن كل كافر هو يف احلقيقة مشرك - كذلك –وقد تقدم يف االستعمال اللغوي 

أنه كره نكاح  -رضي هللا عنهما-ذلك روي عن ابن عمر . ول : عيسى ابن هللا ؛ ألهنم أشركوا فقالوا " املشركني "
ا  ؟ تعاىل هللا عما يقول الظاملون علوً  : عيسى هو هللا أو ولد هللا : أي شرك أعظم ممن يقول ، وقال اليهودية والنصرانية

 . اكبريً 
، جند أن كل لفظ  اأو وصفً  ا" يف القرآن الكري اَسً  الكفر والشرك والنفاق : " وابستقراء استعماالت الكلمات الثَّلث

. وهنا جند أن هذه األلفاظ إذا اجتمعت يف سياق واحد   ابآلخر، وقد يرد مقّتانً   يف السياقا مستقًَّل منها قد يرد مفردً 
 . ، وإذا انفردت دخل يف كل لفظ معىن اللفظ اآلخر دل كل منها على معىن غري ما يدل عليه اآلخر

 :  ، كما يف قوله تعاىل  وعيد اآلخرة دخل فيه املنافقونا يف: إذا ذكر مفردً  فلفظ الكفر
َاِسرِينَ )  ِخَرِة ِمَن اخلن ميَاِن فَ َقدن َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو يف اآلن ُفرن اِبإلنِ  . ( 5 / املائدة)  ( َوَمنن َيكن
َقِ  َلمَّ )   . ( 68 / العنكبوت)  ( ا َجاَءُه َألَينَس يف َجَهنََّم َمث نًوى ِللنَكاِفرِينَ َوَمنن َأظنَلُم ممَِّن اف نتَ َرى َعَلى اَّللَِّ َكِذاًب َأون َكذََّب اِبحلن
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ِخِر فَ َقدن َضلَّ َضَّلال بَِعيًدا)  ِم اآلن ُفرن اِبَّللَِّ َوَمَّلِئَكِتِه وَُكتُِبِه َوُرُسِلِه َوالنيَ ون  . ( 136 / النساء)  ( َوَمنن َيكن
، كما يدخل  ، ليس معهم من اإلميان شيء قون الذين هم يف الباطن كفارفهذه النصوص كلها وأمثاَلا يدخل فيها املناف

 . ، كما أخرب هللا تعاىل يف كتابه الكري ، بل املنافقون يف الدرك األسفل من النار فيها الكفار املظهرون للكفر
َوال َتُنِسُكوا ِبِعَصِم ) :  عاىل، كما يف قوله ت ، كالوثنيني ، الذين عبدوا مع هللا آَلة أخرى ا املشركونويدخل فيه أيضً 

 . ( 10 / املمتحنة)  ( النَكَواِفرِ 
 . ، وَل يكونوا متزوجني حينئذ إال مبشركة وثنية فقد هنى عن التمسك بعصمة الكافرة

ِمنَّ ) :  ا كما يف قوله تعاىل، يذكر مفردً  ولفظ املشرك رَِكاِت َحىتَّ يُ ؤن  . ( 221 / البقرة)  ( َوال تَ ننِكُحوا النُمشن
َصلَّى هللاُ  -، فكل من جحد رسالته  اواألكثر من العلماء يذهبون إىل أن الشرك يتناول الكفار من أهل الكتاب أيضً 

 . فهو مشرك  -َعَلينِه َوَسلََّم 
َرَك ِبِه َويَ غنِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمنن َيَشاءُ ) :  قال هللا تعاىل  . ( 48 / النساء)  ( ِإنَّ اَّللََّ ال يَ غنِفُر َأنن ُيشن

،  فلو كان كفر اليهود والنصارى ليس بشرك - يف اجلملة -فقد دلت اآلية على أن ما سوى الشرك قد يغفره هللا تعاىل 
 . وذلك ابطل - يف اجلملة -لوجب أن يغفر هللا تعاىل َلم 

َُتُوُهمن ) :  وقال تعاىل رِِكنَي َحينُث َوَجدن تُ ُلوا النُمشن  . ( 5 / التوبة)  ( فَاق ن
 . اوأكثر الفقهاء حيملونه على الكفار َجيعً 

، حيث ذكر هللا تعاىل آيتني  ، كما يف أول سورة البقرة مث قد يقرن لفظ الكفر ابلنفاق يف مواضع كثرية يف القرآن الكري
 ". 20-6:  اآلايت يف صفات الكافرين وبضع عشرة آية يف صفات املنافقني "

يًعاِإنَّ اَّللََّ ) :  وقال تعاىل  . ( 140 / النساء)  (  َجاِمُع النُمَناِفِقنَي َوالنَكاِفرِيَن يف َجَهنََّم َجَِ
ُ النُمَناِفِقنَي َوالنُمَناِفَقاِت َوالنُكفَّاَر اَنَر َجَهنَّمَ )   . ( 68 / التوبة)  ( َوَعَد اَّللَّ
 . ( 9 / التحري) ،  ( 73 / التوبة)  ( ُلظن َعَلينِهمن اَي َأي َُّها النَّيبُّ َجاِهِد النُكفَّاَر َوالنُمَناِفِقنَي َواغن ) 

 :  ، كما يف قوله تعاىل ويقرن الكفر والشرك يف مواضع كثرية من القرآن الكري
رِِكنَي َأنن يُ نَ زََّل َعَلينُكمن ِمنن َخرينٍ ِمنن رَبِ ُكمن )  ِل النِكَتاِب َوال النُمشن  . ( 105 / البقرة)  ( َما يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنن َأهن
نَي َحىتَّ أتَنتِيَ ُهُم النبَ يِ َنُة{ )  َفكِ  رِِكنَي ُمن ن ِل النِكَتاِب َوالنُمشن  . ( 1 / البينة) َلَن َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمنن َأهن

 . ، كما يف اآليتني السابقتني وَنومها من اآلايت الكرمية ا أبهل الكتاب فقطويقرن لفظ املشركني أيضً 
َهاُدوا َوالصَّابِِئنَي َوالنََّصاَرى َوالنَمُجوَس َوالَِّذيَن  ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذينَ ) :  ، كما يف قوله تعاىل قد يقرن ابمللل اخلمسو 

ٍء َشِهيد   َم النِقَياَمِة ِإنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشين نَ ُهمن يَ ون ِصُل بَ ي ن َ يَ فن رَُكوا ِإنَّ اَّللَّ  . ( 17 / جاحل)  ( َأشن
، ولفظ أهل الكتاب إىل اليهود  وعندئذ ينصرف لفظ املشرك إىل من ليس له كتاب من اجملوس والوثنيني من العرب

 . ، وهكذا جيتمع الكل يف وصف الكفر مث خيص هم التقسيم أبَساء معينة لكل منهم والنصارى
 ، وإذا جاءت  كل لفظ منها معىن اللفظ اآلخر، يدخل يف   : أن هذه األلفاظ إذا جاءت مفردة واخلَّلصة فيما سبق

 . يف سياق واحد خيتص كلٌّ منها مبعناه
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 : ، يشمل األصناف التالية ا للكفرولذلك وضع بعض العلماء تقسيمً 
 . إن الكافر إن أظهر اإلميان فهو املنافق
 . وإن أظهر كفره بعد اإلميان فهو املرتد

 . وإن قال ابلشريك يف األلوهية فهو املشرك
 . ن ببعض األداين والكتب املنسوخة فهو الكتاِبوإن تديَّ 

 . وإن ذهب إىل ِقَدم الدهر وإسناد احلوادث إليه فهو الدهري
 . دحِ لن وإن كان ال يثبت وجود الباري سبحانه فهو املعطِ ل أو املُ 

 . هي كفر ابالتفاق فهو زنديقينطق بعقائد  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -وإن كان مع اعّتافه بنبوة النيب 
 
 وقد سرت يف عرض مادة هذا البحث َوفنَق املنهج اآلت ي : -

 أواًل : صحيحي البخاري ومسلم ، وقد رمزت للبخاري ب       ) خ ( ، وملسلم ب         ) م ( .                      
مذي و ابن    ماجه ( للشيخ األلباين ، وكذااثنًيا : صحيح السنن ) أبو داود و النَّسائي و الّتِ 

 أواًل : صحيحي البخاري ومسلم ، وقد رمزت للبخاري ب       ) خ ( ، وملسلم ب         ) م ( .                      
مذي و ابن ماج   ( للشيخ األلباين ، وكذا ةاثنًيا : صحيح السنن ) أبو داود و النَّسائي و الّتِ 

 و) صحيح اجلامع الصغري ( و ) صحيح األدب املفرد ( و ) كتاب اجلنائز ( .  ) صحيح الّتغيب والّتهيب ( 
 ، و كنت يف كل هذا أذكر احلديَث ورقَمه يف صحيحي البخاري ومسلم  –يرمحه هللا تعاىل  –وكلها للشيخ األلباين 

ِمِه عليه ، وهذه الطَّبعُة اقتصر   ت فيها على مِْت احلديِث فقط ، أو رقمه يف كتب الشيخ األلباين مث أُتبُع ذلك حُبكن
ه من اخلطأ ، وه ذا ش أن أي  –إن شاء هللا  –وسيتبعها  طبعة  أخرى مشروحة . هذا ، وال أدَّعي كماَل َعَمِلي هذا وال ُخُلوِ 

   عمل بشري  فما من كتاب أو مؤلٍَّف إال ويبدؤه مؤلِ ُفه ابملعذرة إذا ُوجد خطأ ، إال  كتاَب هللِا الذي بدَأُه هللا
 فسبحان من َحِفَظ ِكتابَه وَعَصَمُه ( ) البقرة (  ُهًدى ل ِلنُمتَِّقنيَ  اَل رَينَب ِفيهِ  ( َذِلَك النِكَتابُ 1بقوله : ) اَل )  –تعاىل   –

ءٍ   َله ، فإنَّه فمهما أتقن اإلنساُن َعمَ   )38( ) األنعام  /  من اخلطِأ أو التفريِط فقال : ) مَّا فَ رَّطنَنا يف الِكَتاِب ِمن َشين
ال يص  ُل إىل رتب  ة الكم  اِل املطل  ِق ، ومهم  ا ابل  َغ يف تنق  يِح كتبِ  ه ومص  نفاتِه ، فإنَّ  ه س  يبقى فيه  ا بع  ُض اخلل  ِل واالعّتاض  ات ، 
ويف هذا دليل  واضح  عل ى اس تيَّلء ال نقِص عل ى اجل نِس البش ري الض عيف ، وفي ه أيًض ا أتكي د  لك ون الق رآِن آي ة  م ن عن د 

 ا رسوَله األمني ، و حتدَّى ِبا العاملني ، وقد وصفه تعاىل بقوله : هللا أيََّد ِب
يٍد ( )  ِ يََدينِه َوال ِمنن َخلنِفِه تَنزِيل  مِ نن َحِكيٍم محَِ  . ( 42فصلت  / ) ال َيَنتِيِه النَباِطُل ِمن بَ نين
اب ، ُكلِ ي أمل  أن يقع َعملي هذا موقع الرِ َضا وإين ِ إذ أمحُد هللَا سبحانه على توفيقِه ل يف الشُّروِع يف كتابِة هذا الكت

والَقُبوِل عند هللا . وقد بذلُت فيه ما َوِسعين من ُجهٍد ، فإن أصبُت فمن هللِا سبحانه ، وأسألُُه أن جيَعَل عملي هذا 
 إنن كنُت أخطأُت أو أسأُت خالًصا لوجهه الكري ، وُمدَّخًرا ل يف صاحِل العمل ، َأزنَدِلُف به إليه يوم احلشِر األكرب ، و 

ُر كلَّ َمن يقُف على شيٍء من ذلك بقوِل اإلمام اخلَطَّاِب   :  -يرمحه هللا  -يف َعَملي ، فأستغفُر هللَا العظيم منه ، وُأذكِ 
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يه ، فإنَّ اإلنساَن على حرٍف أو معىًن جيُب تغيريُُه فنحُن نناشُدُه هللَا يف إصَّلحه وأداِء حقِ  النَّصيحة ف ) وكلُّ َمن َعثَ َر منه
َلُم من اخلطأ إالَّ أنن يعِصَمُه هللا بتوفيقه ، وَنُن نسأُل هللا ذلك ، ونَ رنَغُب إليه يف َدرَِكِه ، إنَّه َجَواد    َوهَّاب  ( . ضعيف  ال َيسن

عيوِب . والرجاء موصول  لكلِ  والشُّكُر موصول  إىل كلِ  َمن يقُف على خطٍأ فيه فرُيشُدين إليه ، ورَِحَم هللا امرًءا أهدى إلَّ 
 َمن ينظُُر فيه أن يهِدَيين دعوًة صاحلًة بظهر الغيب .  

ُتُه جُمنت َ           ِهًدا                     َولَينَس خَين          ُلو ِمنن َغَلطن                                  َكت       َ               ب ن
 َفق ُ           لن ِلَمنن َقدن اَلَميِن                    َمنن َذا الِذي م  َ   ا َساَء َقطن                                

 وآِخُر دعواان أِن احلمُد هلل ربِ  العاملني ، وصلِ  اللهم على سيِ دان حممِ د وعلى آلِه وصحِبه وَسلِ َم تسليًما كثريًا .
 ك         ت ب ه
          زةأب        و مح       

 ع  م  اُد الدين بُن عبِده بِن أمحَد بِن أِب الن َّ   جا
                             دم                    ص                                                  ر              ب          ورس        عي              

 
 وقد شرح هللا صدري لكتابة :

 ُ رِهِ ِفيما  رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ  ) َمْتن أو نِفاِقِه ِمنن السُّنَِّة الن ََّبِويَّة (أو ِشرنِكِه  ُحِكَم ِبُكفن  
 وقد أكرمين هللا بكتابة بعض األربعينات مثل : 

 ُ  يَّة ( .ِمنن السُّنَِّة الن ََّبوِ يف َفَضاِئِل الُعُلوِم الشَّرنِعيَّة  رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ ) َمْتن
 .) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف َفَضاِئِل اَل ِإَلَه ِإالَّ هللا ِمن السُّنَِّة الن ََّبِويَّة ( 

ََّلِقيَّة ( .   ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف الَفَضاِئِل اأَلخن
ََّلِقيَّة ( .   ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف املََساِوِئ اأَلخن

ََّلِقيَّة ( .) اأَلرنبَ عُ   وَن الِعَماِديَّة يف املََحاِسِن اأَلخن
 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف تَ قنَوى َربِ  الرَبِيَّة ( . 

 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف الِذيَن حيُِب ُُّهم َربُّ الرَبِيَّة ( .  
ُهوِد ََلُمن اِبخَلريِ   يَّة ( . ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف املَشن

ُعوِديَن اِبملَغنِفَرِة ِمنن َكََّلِم َخرِي الرَبِيَّة ( .  ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف املَون
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 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة ِفيَما تَ َعوََّذ ِمننه َخرُي الرَبِيَّة ( .
َرنبَِعون النِعَماِديَّة  يف الَفضاِئِل الُقرنآنِيَّة ( .  ) األن

 ُعوَن الِعَماِديَّة ِفيمن لُِعن يف َشريَعِتنا اإلسَّلمية ( .) اأَلرنب َ 
 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة فيَمنن ِقيَل َعننُه ) َليَس ِمنَّا ( يف السُّنَِّة الن ََّبِويَّة (  .

 ) اأَلرنبَ ُعوَن الِعَماِديَّة يف احلُُقوِق الزَّونِجيَّة ( .
 ِمنن السنة النبوية ( . ما يرفع الدرجات ِفي الِعَماِديَّة) اأَلرنبَ ُعوَن 
 ِمنن السُّنَّة الن ََّبويَّة ( .ِفيما حُيطُّ اخلِطيئات  الِعَماِديَّة) اأَلرنبَ ُعوَن 

 ُ  كفِ ر السَّيئات وميحو اخلطيئات ِمن السُّنَّة النَّبويَّة ( .ِفيما يُ  رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ ) َمْتن
 ُ  يف اأَلذنكاِر املَسائِيَّة والنَّوِم والصََّباِحيَّة ( . ِعَماِديَّةرنبَِعنَي الاألَ ) َمْتن

 وقد شرح هللا صدري لكتابة سلسلة املئني ومنها : -
ََّلِقيَّة ( . ُ امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة يف املََساِوئ اأَلخن  ) َمْتن

ََّلِقيَّة ُ امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة يف املََحاِسِن اأَلخن  ( . ) َمْتن
ُ امِلَئِويَُّة الِعَماِديَّة يف خمتارات من الكنوز القولية ( .   ) َمْتن

 ) املتوعدون ابلنار من مقبول حديث خري األبرار ( .
ُبوِل السُّنَّة ( .  ) املوُعوُدوَن اِبجلَنَّة ِمنن َمقن

 وقد شرح هللا صدري لكتابة بعض الرسائل والشروحات ومنها :  -
َائِه ( .) تَ َعرَّف َعَلى   هللِا يف َعليائِه مبَعنرَِفِة َمَعاين َأَسن

ِذيِر ِمنن ) ِمائة (  َخطَأ يف ِقَراَءِة الَفاحِتَة ( .100) الَكِلَماُت النَّاِصَحة يف التَّحن
 . ِف  ي ُسَؤاٍل َوَجَواب ( ) َشرنُح الثَََّّلثَِة اأُلُصول

َياِء ِلأَلمنَوات وَمعنرِ  َفُع اأَلمنَوات ( .) َهِديَّة  ِمَن اأَلحن  َفُة َما يَ ن ن
َرِة َخرينِ الرَبِيَّة ( .  ) ُخُطَوات  َعَمِليَّة لُِنصن
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دة ( َرة وَحىتَّ َيَنَذَن هللاُ اِبلنَعون  .  ) َأدنِعَية  َوَأذنَكار ُمننُذ اخلُُروج ِللنُعمن
َدة ( . َرة ُخطنَوة ُخطنَوة ِمنن بَيِتك َحىتَّ الَعون  ) الُعمن

َرِة الن ََّبويَّة َكَما يف السُّنَِّة املَرنِويَّة ( .) تَ لنِخيُص ا  لُعمن
ِباِب الِوقَايَِة والَفََّلح َشرنُح َصِحيِح َأذنَكاِر املََساِء والصََّباح ( .  ) ِمنن َأسن

 . ) حتت اإلعداد (  )التجويد الكايف َشرنُح َمننُظوَمِة السَّلنَسِبيِل الشَّايف يف ُسَؤاٍل َوَجَواٍب َوايف (
 ( ُشَعاع ِمَن الضُّوء َحوَل الَكَّلِم َعِن الُوُضوء) 
ِل السُّنَِّة ( : -  سلسلة ) َتوِضيُح السُّنَِّة ِلَعامَِّة األُمَِّة و َتبينُي ُمعنتَ َقد َأهن

ِسني ( مع األسئلة واألجوبة التدب ِم اأَلرنبَِعني و تَِتمَّة اخلَمن ِظ وفَ هن  رية .أواًل : ) الشَّرنُح املُعني حِلِفن
: 1جزاء احلديثية سلسلة األ  

 ُ َصِحيِح وَضِعيِف اأَلذنَكاِر الصََّباِحيَّة واملَسائِيَّة .  جزاء احلديثية (األيف )  الِعَماِديَّة املختاراتَمْتن  
ُ  : 2جزاء احلديثية سلسلة األ احلياة الربزخية . جزاء احلديثية (األيف )  الِعَماِديَّة املختاراتَمْتن  

 أسأل هللا أن جيعل أعمال وأعماَلكم خالصًة لوجِهِه الكري ، وأن ينفع ِبا َجيَع املسلمني .هذا و  -
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 َمنن قَاَل أَلِخيِه اَي َكاِفُر ، أو رمى أخيه املسلم ابلكفر
ُهَما  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن ُعَمَر  - 1 ُ َعن ن  قَاَل :  -وَسلََّم  َصلَّى هللا َعلينهِ  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ

َا امنِرٍئ قَاَل أِلَِخيِه : اَي َكاِفُر ، فَ َقدن اَبَء ِِبَا َأَحُدمُهَا ، ِإنن َكاَن َكَما قَاَل ، َوِإالَّ َرَجَعتن    َعَلينِه " " َأميُّ
 واللفظ له ( . 60، م /  6104) خ / 

 
ُ َعننُه  -َعنن َأِب َذرٍ   - 2 عَ  -َرِضَي اَّللَّ  يَ ُقوُل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -النَّيبَّ  َأنَُّه َسَِ

ِر ِإالَّ ارنَتدَّتن َعَلينِه ِإنن َلَن َيُكنن َصاِحُبُه كَ   ( . 6045) خ / َذِلَك " " ال يَ رنِمي رَُجل  رَُجًَّل اِبلنُفُسوِق ، َوال يَ رنِميِه اِبلنُكفن
 
ُ َعننُه  -َعنن َأِب َذرٍ   - 3 َع َرُسوَل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ  يَ ُقوُل :  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَُّه َسَِ

َعَدُه ِمَن النَّاِر ، " لَينَس ِمنن رَُجٍل ادََّعى ِلَغرينِ َأبِيِه َوُهَو يَ عنَلُمُه ِإالَّ َكَفَر ، َوَمِن ادََّعى َما لينَس َلُه فَ َلينَس ِمنَّا  ، َولنيَ تَ بَ وَّأن َمقن
ِر ، َأون قَاَل : َعُدوُّ هللِا َولَينَس َكَذِلَك ِإالَّ َحاَر َعَلينِه " ) م / َوَمنن    ( . 61َدَعا َرُجًَّل اِبلنُكفن

 
ُ َعننُه  - َعنن َأِب َسِعيدٍ  - 4 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  :  -َصلَّى اَّللَّ
َفَر رَُجل  رَ   ِفريِِه "" َما َأكن  ُجًَّل َقطُّ ِإالَّ اَبَء َأَحُدمُهَا ِِبَا ِإنن َكاَن َكاِفًرا َوِإالَّ َكَفَر بَِتكن
 يف صحيح اجلامع ( . 5545) صحيح ( انظر حديث رقم : ،  248) صحيح ابن ِحبَّان /  

 
 َمنن َأَتى َكاِهًنا

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 5 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  - َعِن النَّيب ِ  –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل : -َصلَّى اَّللَّ
 ( .  135 ) صحيح الّتِ نِمِذي  /مبَا أُننِزَل َعَلى حُمَمٍَّد " َأون َكاِهًنا ، فَ َقدن َكَفَر  " َمنن َأَتى َحاِئًضا ، َأِو امنَرَأًة يف ُدبُرَِها ،

 
ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 6 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ِن النَّيبِ  عَ  –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ

َقُه مبَا يَ ُقوُل ، فَ َقدن َكَفرَ " َمنن َأَتى َكاِهًنا ، َأون َعرَّافًا ،   مبَا أُننِزَل َعَلى حُمَمٍَّد " َفَصدَّ
 ( .يف صحيح اجلامع  5939) صحيح ( انظر حديث رقم : ) أخرجه أمحد ، 

 
 احللف بغري هللا

ُ َعننُه  -َعنن اَثِبِت بنِن الضَّحَّاِك  - 7  قَاَل : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ    -َرِضَي اَّللَّ
َب بِِه يف اَنرِ  ٍء ُعذِ  َسُه ِبَشين َو َكَما قَاَل ، َوَمنن قَ َتَل نَ فن َّلِم َكاِذاًب فَ هن ِمِن َكَقتنِلِه ،  َجَهنَّ " َمنن َحَلَف مبِلٍَّة َغرينِ اإِلسن َم َوَلعنُن النُمؤن

َو َكَقتنِلِه " ) خ /  ٍر فَ هن ِمًنا ِبُكفن  ( . 6105َوَمنن َرَمى ُمؤن
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َع ابنُن ُعَمَر ، رَُجًَّل حَينِلُف : اَل َوالنَكعنَبِة ، فَ َقاَل َلُه ابنُن ُعَمَر  - 8  :َعنن َسعنِد بنِن ُعبَ ينَدَة ، َقاَل : َسَِ
عنُت رَ    يَ ُقوُل : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ُسوَل اَّللَِّ ِإين ِ َسَِ
َرَك    "" َمنن َحَلَف بَِغرينِ اَّللَِّ فَ َقدن َأشن
 ( . 1590 صحيح الّتِ نِمِذي  /،  3251) صحيح أِب داود /  

 
ملِ سن الذي يُقاتل املُ   

ُعوٍد  - 9 ُ َعننُه  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َمسن :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: َقاَل َرُسوُل هللِا  قَالَ  -َرِضَي اَّللَّ  
ر  "  ِلِم ُفُسوق  َوِقَتالُُه ُكفن ( . 64، م /  48) خ / " ِسَباُب النُمسن  

 
 إذا ضرب بَ عنُضُكمن رِقَاَب بَ عنضٍ 

ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعنن َجرِيٍر َأنَّ النَّيبَّ  - 10 تَ ننِصِت النَّاَس فَ َقاَل : قَاَل َلُه يف  -َصلَّى اَّللَّ   َحجَِّة النَوَداِع اسن
ِرُب بَ عنُضُكمن رَِقاَب بَ عنٍض "  ( . 121) خ /  " ال تَ رنِجُعوا بَ عنِدي ُكفَّارًا َيضن

لُُه  ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل َأبُو َحامتٍِ : قَ ون َر الَِّذي خُينرُِج : " اَل تَ رنِجُعوا بَ عنِدي ُكفَّارًا " ؛ َلَن يُ  -َصلَّى اَّللَّ  رِدن ِبِه : النُكفن
ُم النُكلِ  َعَلى بَ عنِض تِ  َزاء  يُطنَلُق اسن رَبِ : َأنَّ الشيء َكاَن َلُه َأجن َزاِء ، َعِن النِملَِّة ، َوَلِكنَّ َمعنىَن َهَذا اخلَن َجن  لنَك األن

ََّلِم عَ  ُم اإلنِسن ََّلَم َلُه ُشَعب  ، ويُطلق اسن سن ِر َفَكَما َأنَّ اإلنِ ُم النُكفن َها اَل ابلُكلِ يَِّة ، َكَذِلَك يُطنَلُق اسن  َلى ُمرنَتِكِب ُشعبة ِمن ن
َبُل أَ  َمتان اَل تُ قن ِر ُمَقدِ  ََّلِم َوالنُكفن ِر ُكلِ ِه ؛ َولإلنِسن ََّلِم ، اَل النُكفن سن ََّلِم ِإالَّ ممَّنن َأَتى َعَلى اَتِرِك ُشعبة ِمنن ُشَعِب اإلنِ َزاُء اإلنِسن جن

َمةِ مبُِ  ِر ِإالَّ َمن َأَتى مبَُقدِ  َزاِء النُكفن ََّلِم َمنن َأَتى جُبزنٍء ِمنن َأجن َمِتِه ، َواَل خَينُرُج ِمنن ُحكم اإلنِسن َراُر َوالنَمعنرَِفُة ، َقدِ  ق ن ِر ، َوُهَو اإلنِ  النُكفن
ُد . حن ننَكاُر َواجلَن  َواإلنِ

 
 اترك الصَّلة

ُ َعنن  -َعنن َجاِبر  - 11 عنُت النَّيبَّ قَاَل  –ُه َرِضَي اَّللَّ  يَ ُقوُل : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: َسَِ
ِر تَ رنَك الصَََّّلِة " ) م /   َ الشِ رنِك َوالنُكفن َ الرَُّجِل َوبَ نين  ( . 82" ِإنَّ بَ نين
 

ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن بُ َرينَدَة ، َعنن َأبِيِه ، قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  - 12  :  -َصلَّى اَّللَّ
نَ ُهُم الصََّّلُة ، َفَمنن تَ رََكَها فَ َقدن َكَفَر " نَ َنا َوبَ ي ن ُد الَِّذي بَ ي ن  " الَعهن

 ( . 1079، ابن ماجة /  463، النَّسائي /  2621 ) صحيح الّتِ نِمِذي  / 
 َعنن َعبنِد هللِا بنِن َشِقيٍق الُعَقينِليِ  ، قَاَل :  - 13

ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َكاَن َأصنَحاُب حُمَمٍَّد  َر الصََّّلِة "  -َصلَّى اَّللَّ ر  َغي ن ًئا ِمَن اأَلعنَماِل تَ رنُكُه ُكفن َن َشي ن  ال يَ َرون
 ( . 2622 ) صحيح الّتِ نِمِذي  /
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َداُل يف النُقرنآنِ   امِلراُء واجلِن
ِرو بنِن النَعاِص   - 14 ُ  -َعنن َعمن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  –َعننُه َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ

ا ِفيِه ، فَ  ُتمن ، َفَّل تَ َتَماَرون ُرٍف ، َعَلى َأيِ  َحرنٍف قَ َرأنمُتن ، فَ َقدن َأَصب ن َعِة َأحن  ِإنَّ النِمَراَء ِفيِه ُكفنر  "" النُقرنآُن نَ َزَل َعَلى َسب ن
 ( . 1522الصحيحة /  ، السلسلة ) أخرجه أمحدُ 

 
ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 15 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -عن النيبَّ  –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل : -َصلَّى اَّللَّ

 ( . 4603) صحيح أِب داود /  " امِلراُء يف الُقرآِن ُكفنر   "

 
ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 16 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -هللِا  َأنَّ َرُسولَ  –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل : -َصلَّى اَّللَّ

َداُل يف النُقرنآِن ُكفنر    ( . يف صحيح اجلامع 3106، ) صحيح ( انظر حديث رقم :  " ) أخرجه احلاكمُ  " اجلِن

 
َو يَ عنَلُمهُ  ومنن طعن يف النسب َعنن َأبِيهِ  رنَغبُ ي َ  ، وَمنن  َمنن ادََّعى ِلَغرينِ َأبِيِه َوهن  

ُ َعننُه  -َعنن َأِب َذرٍ   - 17 َع النَّيبَّ  -َرِضَي اَّللَّ : يَ ُقوُل  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَُّه َسَِ  
َو يَ عنَلُمُه ِإالَّ لَينَس ِمنن رَُجٍل ادََّعى ِلَغرينِ "  ًما لَينَس َلُه ِفيِهمن فَ لنيَ تَ بَ وَّأن   َأبِيِه َوهن َعَدُه ِمَن النَّار " َكَفَر َوَمِن ادََّعى قَ ون َمقن  

( . 3508) خ /   
 

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 18 قَاَل : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ  
ر  " ) خ /  ِئُكمن َفَمنن َرِغبَ " ال تَ رنَغُبوا َعنن آابَ  ( . 62، م /  6768َعنن َأبِيِه فَ ُهَو ُكفن  

 
ُ َعننُه  -َعنن َأِب َذرٍ   - 19 َع النَّيبَّ  -َرِضَي اَّللَّ  يَ ُقوُل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَُّه َسَِ

َعَدُه ِمَن النَّارِ ، َولنيَ ت َ  ، َوَمِن ادََّعى َما لينَس َلُه فَ َلينَس ِمنَّا " لَينَس ِمنن رَُجٍل ادََّعى ِلَغرينِ َأبِيِه َوُهَو يَ عنَلُمُه ِإالَّ َكَفرَ   ،  بَ وَّأن َمقن
رِ    ( . 61 : َعُدوُّ هللِا َولَينَس َكَذِلَك ِإالَّ َحاَر َعَلينِه " ) م / ، َأون َقالَ  َوَمنن َدَعا َرُجًَّل اِبلنُكفن

 
ُ َعننُه ، يَ ُقوُل : قَاَل َرُسوُل هللِا  - 20 ٍر َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلين  -َعنن َأِب َبكن  : -ِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ

 " ُكفنر  اِبَّللَِّ تَ بَ رُّؤ  ِمنن َنَسٍب َوِإنن َدقَّ "
 يف صحيح اجلامع ( . 4485) رواُه البَ زَّار ، قال الشيخ األلباين : ) حسن ( انظر حديث رقم : 
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ِه ، َأنَّ النَّيبَّ  - 21 ِرو بنِن ُشَعينٍب ، َعنن َأبِيِه ، َعنن َجدِ   قَاَل :  - َعلينِه وَسلََّم َصلَّى هللا -َعنن َعمن
ُدُه ، َوِإنن َدقَّ " ر  اِبمنِرٍئ ادِ َعاُء َنَسٍب اَل يَ عنرِفُُه ، َأون َجحن  ( . 2744) صحيح ابن ماجة /  "  ُكفن

 
َينِب الطَّعنُن يف النََّسِب    ، َوالنِ َياَحُة َعَلى النَميِ ِت ، وَشقُّ اجلن

ُ َعننُه َرضِ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 22  : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َي اَّللَّ
: الطَّعنُن يف النََّسِب َوالنِ َياَحُة َعَلى النَميِ ِت " ) م /    ( . 67" اث ننَ َتاِن يف النَّاِس مُهَا ِِبِمن ُكفنر 

 
ُ َعننهُ  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 23 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  – َرِضَي اَّللَّ  : -َصلَّى اَّللَّ

َينِب ، َوالنِ َياَحُة ، َوالطَّعنُن يف النََّسبِ  ِر اِبَّللَِّ : َشقُّ اجلن  "  " َثََّلثَة  ِمَن النُكفن
 ( . 3525) صحيح ابن ِحبَّان ، واحلاكم ، صحيح الّتغيب / 

 
 ِو امنَرَأًة يف ُدبُرَِها، أَ  َمنن َأَتى َحاِئًضا

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 24  :  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ
َقُه مبَا يَ ُقولُ  ، َأون َكاِهًنا ، َأِو امنَرَأًة يف ُدبُرَِها َمنن َأَتى َحاِئًضا "   " َفَر مبَا أُننِزَل َعَلى حُمَمَّدٍ ، فَ َقدن كَ  ، َفَصدَّ
 ( . 639صحيح ابن ماجة / )  

 
ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 25  :  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ

 " َمنن َأَتى النِ َساَء يف َأعنَجازِِهنَّ فَ َقدن َكَفرَ " 
 ( . 3378، السلسلة الصحيحة /  املعجم األوسط " يف " اين  ربَ الطَّ  أخرجه) 
 

 العبد الذي َأَبَق ِمنن َمَوالِيهِ 
َعُه يَ ُقولُ  - 26  :  َعنن َجرِيٍر َأنَُّه َسَِ

َا َعبنٍد َأَبَق ِمنن َمَوالِيِه فَ َقدن َكَفَر َحىتَّ يَ رنِجَع ِإلَينِهمن "   ( . 68) م / "  َأميُّ
َرُه َأنن يُ رنَوى َعينِ  َهاُهَنا اِبلنَبصنَرةِ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َقدن َوهللِا ُرِوَي َعِن النَّيبِ  " :  ور  قَاَل َمننصُ    " . َوَلِكينِ  َأكن
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ِء َكَذا وََكَذا  َمنن قَاَل : ُمِطرناَن بِنَ ون
َُهيِنِ  َأنَُّه قَاَل صَ  - 27 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -لَّى لََنا َرُسوُل هللِا َعنن زَينِد بنِن َخاِلٍد اجلن َُدينِبَيِة  -َصلَّى اَّللَّ  َصَّلَة الصُّبنِح اِبحلن

ُروَن َماَذا قَ  َبَل َعَلى النَّاِس ، فَ َقاَل : َهلن َتدن َلِة فَ َلمَّا اننَصَرَف َأق ن ُ وَ َعَلى ِإثنِر ََسَاٍء َكاَنتن ِمَن اللَّي ن َرُسولُُه َأعنَلُم اَل رَبُُّكمن قَاُلوا اَّللَّ
مِ  َِتِه َفَذِلَك ُمؤن ِمن  ِب وََكاِفر  فََأمَّا َمنن قَاَل ُمِطرناَن بَِفضنِل هللِا َوَرمحن ن  ِب وََكاِفر  اِبلنَكونَكِب ، َوَأمَّا َمنن قَاَل َأصنَبَح ِمنن ِعَباِدي ُمؤن

ِمن  ابِ  ِء َكَذا وََكَذا َفَذِلَك َكاِفر  ِب َوُمؤن  ( . 71، م /  846لنَكونَكِب " ) خ / قَاَل بِنَ ون

 
مِ   َمنن َكَفَر اِبلرَّجن

مِ َعنن َعبنِد هللِا بنِن  - 28 نِ  َعباس َأنَُّه قَاَل : َمنن َكَفَر اِبلرَّجن ُل هللا ، فَ َقدن َكَفَر اِبلرَّمحن  : ، َوذِلَك قَ ون
ُ َلُكمن  )   َل النِكَتاِب َقدن َجاءَُكمن َرُسولَُنا يُ بَ نيِ  ُتمن ُتنُفوَن ِمَن النِكَتاِب َويَ عنُفو َعنن َكِثريٍ اَي َأهن َفَكاَن  ( 15 / املائدة)  ( َكِثريًا ممَّا ُكن ن

م   ( . 4413) صحيح ابن ِحبَّان /  . ممَّا أخفوا آيَُة الرَّجن
 

مِ  ُكن َوُة يف احلن  الرِ شن
ُعودٍ َعنن َعبنِد هللِا بنِن  -29 ُ َعننُه  - َمسن ِم ُكفنر  " :  قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ ُكن َوُة يف احلن َ النَّاِس ُسحنت   الرِ شن  " ، َوِهَي بَ نين

 ( . 2213) أخرجه الطَّرَباين  يف " املعجم الكبري " ، صحيح الّتغيب / 
 

 الدجال
َع ابنَن َعبَّاٍس  - 30 ُهَما  -َعنن جُمَاِهٍد َأنَُّه َسَِ ُ َعن ن ُتوب  َكاِفر  ، َوذََكُروا َلُه الدَّجَّا"  –َرِضَي اَّللَّ نَ ينِه َمكن َ َعي ن  َل بَ نين

  َأون ك ف ر  "
 . ( 166، م /  3355) خ / 
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 ( أشرك )
َركَ   َمنن َعلََّق ََتِيَمًة فَ َقدن َأشن

َُهيِنِ   - 31 َبَة بنِن َعاِمٍر اجلن ُ َعننُه  -َعنن ُعقن ُ َعَلينهِ  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ َبَل ِإلَينِه َرهنط  ،  - َوَسلَّمَ  َصلَّى اَّللَّ  َأق ن
َت َهَذا ؟ َقاَل :  َعًة َوتَ رَكن َعًة َوَأمنَسَك َعنن َواِحٍد ، فَ َقاُلوا : اَي َرُسوَل هللِا ، اَبيَ عنَت ِتسن  فَ َباَيَع ِتسن

َرَك " َمنن " فََأدنَخَل يََدُه فَ َقطََعَها ، فَ َبايَ َعُه ، َوقَاَل : " ِإنَّ َعَلينِه ََتِيَمًة "   َعلََّق ََتِيَمًة فَ َقدن َأشن
 ( . 492) رواُه أمحد ، السلسلة الصحيحة /  

 
ٍرو  - 32 ُ َعننُه  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -قَاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ  :  - َصلَّى اَّللَّ

َركَ " َمنن َردَّتنُه الطِ يَ َرُة ِمنن َحاَجٍة ، ف َ    "  َقدن َأشن
 يف صحيح اجلامع ( . 6264، انظر حديث رقم :  1065) رواُه أمحد ، السلسلة الصحيحة / 

 
 ، وال شك أنه مشرك َكَعاِبِد َوَثنٍ   مدمن اخلمر - 33

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة   :  -لََّم َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوسَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَّ
ِر ، َكَعاِبِد َوَثٍن "  َمن ِمُن اخلن  ( .  3375) صحيح ابن ماجة / " ُمدن
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 ( املنافق )
َسهُ   َمنن َماَت َوَلَن يَ غنُز ، َوَلَن حُيَدِ ثن بِِه نَ فن

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 34  :  -َوَسلََّم  َصلَّى هللاُ َعَلينهِ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ
 ( . 1910) م /  " َمنن َماَت َوَلَن يَ غنُز ، َوَلَن حُيَدِ ثن ِبِه نَ فنَسُه ، َماَت َعَلى ُشعنَبٍة ِمنن نَِفاٍق "

 
 ر الصَّلة عن وقتهاالذي يؤخَّ 

ُ َعننُه  -َعنن َأَنس  - 35 عنُت َرُسوَل هللِا  قَالَ  -َرِضَي اَّللَّ  :  يَ ُقولُ  – َوَسلَّمَ َصلَّى هللاُ َعَلينِه  -: َسَِ
َ قَ رنينَِ الشَّينطَانِ  تِلنَك َصََّلُة النُمَناِفقِ "  َس َحىتَّ ِإَذا َكاَنتن بَ نين  ، ، َقاَم فَ نَ َقَرَها َأرنبَ ًعا ، جَينِلُس يَ رنُقُب الشَّمن
 ( . 622اَل يَذنُكُر هللَا ِفيَها ِإالَّ َقِليًَّل " ) م /  

  
ُ َعننُه  - عن رَاِفِع بنِن َخِديجٍ  - 36  :  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَّ
رِبُُكمن ِبَصَّل " َأال َها ُأخن َر النَعصنَر َحىتَّ ِإَذا َكاَنتن َكثَ رنِب النبَ َقَرِة َصَّلَّ  "   ِة النُمَناِفِق َأنن يُ َؤخِ 

 ( . 1745) رواُه الدارقطين ، السلسلة الصحيحة / 
 ( أي إذا تفرقت وخصت موضعا دون موضع عند املغيب. شبهها ب   ثرب البقر )
 . ( وهي الشحم الرقيق الذي يغشى الكرش واألمعاء األثرب ( مفرد ) الثرب )

 
رِ   ِإنَّ َأث نَقَل َصََّلٍة َعَلى النُمَناِفِقنَي َصََّلُة النِعَشاِء ، َوَصََّلُة النَفجن

ُ َعننُه  -َرَة َعنن َأِب ُهَري ن  - 37  :  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل َرُسوُل هللِا قَاَل  –َرِضَي اَّللَّ
رِ  " ِإنَّ َأث نَقَل َصََّلٍة َعَلى النُمَناِفِقنَي َصََّلُة النِعَشاءِ  ًوا ، َوَصََّلُة النَفجن ُت ، َولَ  ، َوَلون يَ عنَلُموَن َما ِفيِهَما أَلَتَ ونمُهَا َوَلون َحب ن َقدن مَهَمن

َهُدوَن  ، مثَّ آُمَر رَُجًَّل فَ ُيَصلِ َي اِبلنَّاسِ  ، فَ تُ َقامَ  َأنن آُمَر اِبلصَََّّلةِ  ٍم اَل َيشن ، مثَّ َأننطَِلَق َمِعي ِبرَِجاٍل َمَعُهمن ُحَزم  ِمنن َحَطٍب ِإىَل قَ ون
 ( . 651) م /  الصَََّّلَة، فَُأَحرِ َق َعَلينِهمن بُ ُيوتَ ُهمن اِبلنَّاِر "

 
ُُمَعِة فَ َلمن َيَنهِتَا َم اجلن َع النِ َداَء يَ ون  َمنن َسَِ

َعِد بنِن ُزرَارَةَ  - 38 ِه حَينَي  َعنن حُمَمَِّد بنِن َعبنِد الرَّمحنَِن بنِن َأسن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل َرُسوُل هللِا  قَالَ ،  ، َعنن َعمِ  :  - َصلَّى اَّللَّ
َع النِ َداَء  ُُمَعِة فَ َلمن َيَنهِتَا" َمنن َسَِ َم اجلن  ، َوَجَعَل قَ لنَبُه قَ لنَب ُمَناِفٍق " ، طََبَع هللاُ َعَلى قَ لنِبهِ  يَ ون

ِريَّ  الّتِ نِمِذي  وعند  ( . 735، صحيح الّتغيب /  ي  قِ هَ ي ن الب َ  رواهُ )   ُ َعننُه  -: َعنن َأِب اجلَعنِد يَ عنيِن الضَّمن قَاَل :  -َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ُسوُل هللِا قَاَل رَ   :  -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلى قَ لنِبِه "   ( . 500 ) صحيح الّتِ نِمِذي  /" َمنن تَ َرَك اجلُُمَعَة َثَّلَث َمرَّاٍت تَ َهاُواًن ِِبَا طََبَع اَّللَّ
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 الذي يَ َتَخلَُّف َعنن الصَّلة
ُعوٍد  - 39  قَاَل :  –َعننُه  َرِضَي اَّللَُّ  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َمسن

ِلًما ، فَ لنُيَحاِفظن َعَلى َهُؤاَلِء الصََّلَواِت َحينُث يُ َناَدى ِِبِنَّ ، فَإِ   نَّ هللَا َشرََع لَِنِبيِ ُكمن " َمنن َسرَُّه َأنن يَ لنَقى هللَا َغًدا ُمسن
َُدى ، َوِإن َُّهنَّ َمنن ُسَنَن  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  - ُتمن يف بُ ُيوِتُكمن َكَما ُيَصلِ ي َهَذا النُمَتَخلِ ُف ُسَنَن اَلن َُدى ، َوَلون َأنَُّكمن َصلَّي ن اَلن

ُتمن ُسنََّة نَِبيِ ُكمن َلَضَللنُتمن ، َوَما ِمنن رَُجٍل يَ تَ  ُتمن ُسنََّة نَِبيِ ُكمن ، َوَلون تَ رَكن ِسُن الطُُّهوَر ، يف بَ ينِتِه ، لَتَ رَكن ُر فَ ُيحن  َطهَّ
ِجٍد ِمنن َهِذِه النَمَساِجِد ، ِإالَّ َكَتَب هللاُ َلُه ِبُكلِ  َخطنَوٍة خَينطُوَها َحَسَنًة ، َويَ رنفَ عُ مثَّ   ُه ِِبَا َدَرَجًة ، يَ عنِمُد ِإىَل َمسن

َها ِإالَّ ُمَناِفق  َمعنُلوُم ا َتى بِِه يُ َهاَدى َوحَيُطُّ َعننُه ِِبَا َسيِ َئًة ، َوَلَقدن رََأي نتُ َنا َوَما يَ َتَخلَُّف َعن ن  لنِ َفاِق ، َوَلَقدن َكاَن الرَُّجُل يُ ؤن
ِ َحىتَّ يُ َقاَم يف الصَّفِ  "  َ الرَُّجَلنين  بَ نين

 ( . 654) م / 
 

َش َوالنَبَذاَء ِمَن النِ َفاقِ   ِإنَّ الشُّحَّ َوالنُفحن
ُ َعننُه  -إايس  عن قُ رََّة بنِ  - 40 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -هللِا قَاَل َرُسوُل قَاَل :  -َرِضَي اَّللَّ  :  - َصلَّى اَّللَّ

ََياَء َوالنَعَفاَف َوالنِعيَّ  ميَانِ  -" ِإنَّ احلن ِخَرِة  َعِن اللِ َساِن اَل َعِن النَقلنِب َوالنفقه ِمَن اإلنِ  ، َوِإن َُّهنَّ يُِزدنَن يف اآلن
ن نَيا ِخَرِة أَ  َويُ ننِقصنَن ِمَن الدُّ ن نَيا، َوَما يُِزدنَن يف اآلن َن ِمَن الدُّ ثَ ُر ممَّا يُ ننِقصن َش َوالنَبَذاَء ِمَن النِ َفاقِ  كن  ،  ، َوِإنَّ الشُّحَّ َوالنُفحن

ِخَرةِ  ن نَيا،  َوِإن َُّهنَّ يُ ننِقصنَن ِمَن اآلن ِخَرِة َوَما يُ ننِقصنَن ،  ويَزِدنَن يف الدُّ ثَ ُر ممَّا يَزِدنَن ِمَن اآلن ن نَيا َأكن  "ِمَن الدُّ
( . 3381، السلسلة الصحيحة /  يعقوب بن سفيان الفسوي  يف "املعرفة" أخرجه)   

 
 َوالَبَذاُء َوالبَ َياُن ُشعنبَ َتاِن ِمَن النِ َفاقِ 

ُ َعننُه  -َعنن َأِب أَُماَمَة  - 41 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ  
  ُشعنبَ َتاِن ِمَن اإِلميَاِن ، َوالَبَذاُء َوالبَ َياُن ُشعنبَ َتاِن ِمَن النِ َفاِق "" احلََياُء َوالِعيُّ 

( . 2027/  الّتِ نِمِذي  ) صحيح   
 

َتَُِن َخانَ َمنن ِإَذا  َلفَ َوِإَذا  ، َخاَصَم َفَجرَ ، َوِإَذا  َعاَهَد َغَدرَ ، َوِإَذا  َحدََّث َكَذبَ ، َوِإَذا  اؤن  َوَعَد َأخن
ٍرو َعنن  - 42 ُهما  -َعبنِد هللِا بنِن َعمن ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ النَّيبَّ  -َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ

َلة  ِمَن ا ُهنَّ َكاَنتن ِفيِه َخصن َلة  ِمن ن   َيَدَعَها لنِ َفاِق َحىتَّ " َأرنَبع  َمنن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا ، َوَمنن َكاَنتن ِفيِه َخصن
َتَُِن َخانَ ِإَذا   ( . 34" ) خ /  َخاَصَم َفَجرَ ، َوِإَذا  َعاَهَد َغَدرَ ، َوِإَذا  َحدََّث َكَذبَ ، َوِإَذا  اؤن
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ٍرو  - 43 ُهَما  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   -َرِضَي اَّللَّ  قَاَل : -َصلَّى اَّللَّ
َلة  ِمَن النِ فَ  َلة  ِمنن َأرنبَ َعٍة َكاَنتن ِفيِه َخصن اِق َحىتَّ َيَدَعَها ِإَذا َحدََّث َكَذَب ، " َأرنَبع  َمنن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا ، َأون َكاَنتن ِفيِه َخصن

َلفَ َوِإَذا   ( . 58، م /  2459، َوِإَذا َعاَهَد َغَدَر ، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر " ) خ /  َوَعَد َأخن
 

تُ   النُمتَ بَ ر َِجاُت النُمَتَخِيَّلَّ
ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُأَذي نَنَة الصََّديفِ   - 44  قَاَل : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ

ُر ِنَساِئُكُم النَوُدوُد النَولُوُد النُمَواتَِيُة النُمَواِسَيُة   ُت َوُهنَّ النُمَناِفَقاُت " َخي ن َ هللاَ ، َوَشرُّ ِنَساِئُكُم النُمتَ بَ ر َِجاُت النُمَتَخِيَّلَّ ، ِإَذا ات ََّقنين
َهِقي  / السلسلة الصحيحة /  َعنَصِم " ) رواُه البَ ي ن ُهنَّ ، ِإالَّ ِمثنُل النُغَراِب األن َنََّة ِمن ن ُخُل اجلن  ( . 1849اَل يَدن

 
َتزَِعاُت َوالنمُ  َتِلَعاتُ النُمن ن  خن

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 45 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -َعنن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ  َأنَُّه قَاَل :  - َصلَّى اَّللَّ
َتِلَعاُت ُهنَّ النُمَناِفَقاُت " َتزَِعاُت َوالنُمخن  " النُمن ن

( . 3461/  يُّ سائِ أخرجه النَّ )   
 

اَبَن  - 46 ُ َعننُه رَ  -َعنن ثَ ون ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –ِضَي اَّللَّ  قَاَل :  -َصلَّى اَّللَّ
َتِلَعاُت ُهنَّ النُمَناِفَقاتُ "  ( . 1186) صحيح الّتِ نِمِذي  /  " النُمخن  
 

َننَصارِ   بُ غنُض األن
ُ َعننُه  -َعنن َأَنس  - 47  :  -ى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم َصلَّ  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ

َننَصارِ  َننَصاِر " ) خ /  " آيَُة النُمَناِفِق بُ غنُض األن ِمِن ُحبُّ األن  .  واللفظ له ( 74، م /  17، َوآيَُة النُمؤن
 

 
ُ َعننُه  -يُ بنِغُض الصحاِب ) علي  بن أِب طالب الذي   (–َرِضَي اَّللَّ

ُمِ يِ  ) :  –َعننُه  َرِضَي اَّللَُّ  -قَاَل َعِليٌّ  - 48 ُد النَّيبِ  األن َبََّة ، َوبَ َرَأ النََّسَمَة ، ِإنَُّه َلَعهن َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َوالَِّذي فَ َلَق احلن
ِمن  "  : ِإَلَّ  –  ( . 78) م /  " ، َواَل يُ بنِغَضيِن ِإالَّ ُمَناِفق   َأنن اَل حيُِبَّيِن ِإالَّ ُمؤن
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ن النفاق وموانع النفاقالرباءة م  
ُ َعننُه  -َعنن َأَنِس بنِن َماِلٍك  - 49  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ

َننَصارِ  َننَصاِر " ) خ /  " آيَُة النُمَناِفِق بُ غنُض األن ِمِن ُحبُّ األن  . ه (واللفظ ل 74، م /  17، َوآيَُة النُمؤن
  
ُ َعننُه  -َعنن َأَنِس بنِن َماِلٍك  - 50  ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : َقاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ :  -َصلَّى اَّللَّ  

ِبريََة اأُلوىَل ُكِتَب َلُه بَ َراَءاَتِن : بَ َراءَ "  ِرُك التَّكن ًما يف ََجَاَعٍة يُدن ة  ِمَن النَّاِر ، َوبَ َراَءة  ِمَن النِ َفاِق " َمنن َصلَّى َّلِلَِّ َأرنبَِعنَي يَ ون  
( . 241) صحيح الّتِ نِمِذي  /   

 
ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 51 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ  :  -َصلَّى اَّللَّ

َلَتاِن ال ينِ  ُن ََسنٍت ، َوال، ُحسن  جَتنَتِمَعاِن يف ُمَناِفقٍ  " َخصن  ( . 2684) صحيح الّتِ نِمِذي  /   "  ِفقنه  يف الدِ 
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 كفر النعمة
ُ َعننُه  -َعنن َجاِبٍر  - 52   ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ   –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل : -َصلَّى اَّللَّ

ِز ِبِه ، َوَمنن َلَن   جيَِدن فَ لنيُ ثنِن ، فَِإنَّ َمنن َأث نىَن فَ َقدن َشَكَر ، َوَمنن َكَتَم فَ َقدن َكَفَر ، " َمنن ُأعنِطَي َعطَاًء فَ َوَجَد فَ لنَيجن
َِبن ُزوٍر "    ( . 2034) صحيح الّتِ نِمِذي  /   َوَمنن حَتَلَّى مبَا َلَن يُ عنَطُه َكاَن َكَّلَِبِس ثَ ون

 
ُهما  -َعِن الن ُّعنَماِن بنِن َبِشرٍي  - 53 ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   –َرِضَي اَّللَّ ، َعَلى َهِذِه  -َصلَّى اَّللَّ

رَبِ :   اأَلعنَواِد ، َأون َعَلى َهَذا النِمن ن
َ . َوالتَّحَ  ُكِر اَّللَّ ُكِر النَّاَس ، َلَن َيشن ُكِر النَكِثرَي ، َوَمنن َلَن َيشن ُكِر النَقِليَل ، َلَن َيشن ر  ، دُّ " َمنن َلَن َيشن  ُث بِِنعنَمِة هللِا ُشكن
ََماَعُة َرمحنَة  ، َوالنُفرنَقُة َعَذاب  " ) رواُه أمحد ، السلسلة الصحيحة /   ( . 668َوتَ رنُكَها ُكفنر  ، َواجلن

 
َننَصارِيَّةِ  - 54 َاَء اب نَنِة يَزِيَد األن ُ َعننها  - َعنن َأَسن  َوَأاَن يف ِجَواِر َأت نَراٍب ِل  -هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  َصلَّى -َمرَّ ِبَ النَّيبُّ   –َرِضَي اَّللَّ

َنا َوقَالَ   :  ، َفَسلََّم َعَلي ن
َر النُمننِعِمنيَ "  ُكنَّ وَُكفن أَلَِتهِ  " ِإايَّ َرئِِهنَّ َعَلى َمسن ُر النُمننِعِمنيَ  : اَي َرُسوَل اَّللَِّ  ، فَ ُقلنتُ  ، وَُكننُت ِمنن َأجن   : ؟ قَالَ  ، َوَما ُكفن

َتُ َها ِمنن َأبَ َوي نَها َداُكنَّ َتطُوُل َأمين ُ َزونًجا " َلَعلَّ ِإحن ُفُر فَ تَ ُقولُ  ، َويَ رنزُقُ َها ِمننُه َوَلًدا ، مثَّ يَ رنزُقُ َها اَّللَّ َبَة فَ َتكن  :  ، فَ تَ غنَضُب النَغضن
ًرا َقطُّ "  ( . 823، السلسلة الصحيحة /  1048/ أخرجه البخاري يف " األدب املفرد " )  َما رََأينُت ِمننَك َخي ن

 
َُهيِنِ   - 55 ُ َعننُه  -َعنن زَينِد بنِن َخاِلٍد اجلن ِد َرُسوِل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : ُمِطَر النَّاُس َعَلى َعهن

َبَح َرُسوُل اَّللَِّ  َلٍة ، فَ َلمَّا َأصن  قَاَل :  -َلينِه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ عَ  -َذاَت لَي ن
َبَح َفرِي ُت َعَلى ِعَباِدي ِمنن نِعنَمٍة ِإال َأصن َلَة ؟ قَاَل : َما َأن نَعمن َمُعوا َما قَاَل رَبُُّكُم اللَّي ن ُهمن ِِبَا َكاِفرِيَن ،" َأَلَن َتسن  ق  ِمن ن

َياَي َفَذِلَك الَِّذي آمَ   َدين َعَلى ُسقن ِء َكَذا وََكَذا فََأمَّا َمنن آَمَن ِب َومحَِ َن ِب وََكَفَر اِبلنَكونَكِب ، َوَأمَّا الَِّذي قَاَل : ُمِطرناَن بِنَ ون
 .(  3039" ) مستخرج أِب عوانة ، السلسلة الصحيحة / َفَذِلَك الَِّذي آَمَن اِبلنَكونَكِب وََكَفَر ِب َأون َكَفَر نِعنَميِت 
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 أحاديث غري مقبولة
ُ َعننُه  -َرَة َعنن َأِب ُهَري ن  - 1  : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ

ًئا وُِكَل  َرَك ، َوَمنن تَ َعلََّق َشي ن َدًة ، مثَّ نَ َفَث ِفيَها فَ َقدن َسَحَر ، َوَمنن َسَحَر فَ َقدن َأشن  ِإلَينِه " " َمنن َعَقَد ُعقن
 ( . 4079) ضعيف النَّسائي / 

 
ُ َعننُه  -َعنن ُعثنَماَن بنِن َعفَّاَن  - 2  : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ :  قَالَ  -َرِضَي اَّللَّ
َعةَ   ِجِد ، مثَّ َخَرَج ، َلَن خَينُرجن حِلَاَجٍة ، َوُهَو اَل يُرِيُد الرَّجن ََذاُن يف النَمسن  ، فَ ُهَو ُمَناِفق  "  " َمنن َأدنرََكُه األن

 ( . 734ة / ابنن َماجَ ) صحيح 
 

ُ َعننُه  - عن ابن عمر - 3  :  يقول –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: َسعُت النيبَّ  قال  –َرِضَي اَّللَّ
ِمن " ِمن ، واَل حيُِبُّ ثقيفا إال ُمؤن  " الَ يُ بنِغُض الَعَرَب ُمؤن

  ( .  1191 السلسلة الضعيفة / ) الطرباين ،
  

ُ َعننُه  -عن عبَد هللا بن مسعود  - 4 : يقول –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -: َسعُت رسوَل هللا  يقول –َرِضَي اَّللَّ  
( . 4927" ) ضعيف أِب داود /  إنَّ الِغناَء يُنِبُت النِ فاَق يف الَقلنب "   
 

ُ َعننُه  -َوَعنن َجاِبٍر  - 5 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  الَ قَ   –َرِضَي اَّللَّ  :  - َصلَّى اَّللَّ
.  " النِغَناُء يُ ننِبُت النِ َفاَق يف النَقلنِب َكَما يُ ننِبُت النَماُء الزَّرنعَ "   

َهِقيُّ يف  ، ضعيف املشكاة ( .« شعب اإلنِميَان») َرَواُه النبَ ي ن  
 

 ا ينبت املاء البقل .الغناء ينبت النفاق يف القلب كم - 6
 ) ابن أِب الدنيا يف ذم املَّلهي ( عن ابن مسعود . 
يف ضعيف اجلامع . 3936) ضعيف ( انظر حديث رقم :    
 

 ، وال يبغض املوال إال منافق ". " األبدال من املوال - 7
( . 1476، السلسلة الضعيفة /  أخرجه أبو داود يف " أسئلة أِب عبيد اآلجري له)    

 
 " أخذ األمري اَلدية سحت وقبول القاضي الرشوة كفر " - 8

يف ضعيف اجلامع . 231انظر حديث رقم :  ) أمحد يف الزهد ( عن علي .  
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 ُ الن ََّبِويَّة أو نِفاِقِه ِمنن السُّنَّةِ أو ِشرنِكِه  ُحِكَم ِبُكفنرِهِ ِفيما  ةيَّ ادِ مَ العِ  نيَ عِ بَ رن األَ َمْتن  

ُ َعننُه  - َعنن ُمَعاِذ بنِن َجَبلٍ  - 9  : قَالَ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ النَّيبَّ   –َرِضَي اَّللَّ
َلنِق إِ "    "  ىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َمنن آَمَن مثَّ َكَفرَ َأب نَغُض اخلن

 ( . يف ضعيف اجلامع 45) الطرباين / قال الشيخ األلباين : ) ضعيف ( انظر حديث رقم : 
 

ُ َعننُه  - َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعبَّاسٍ  - 10  : الَ قَ  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ
َننَصاِر ُكفنر  "    ( . 3372" ) الطرباين يف الكبري ، السلسلة الضعيفة /  ، َوبُ غنُض النَعَرِب نَِفاق   بُ غنُض َبيِن َهاِشٍم َواألن
 

 حب أِب بكر وعمر من اإلميان ، وبغضهما من الكفر ، وحب العرب من اإلميان ، وبغضهم من الكفر ، "  - 11
 . ، ومن حفظين فيهم فَّل لعنه هللا "هللا  ومن سب أصحاِب فعليه لعنة

 ( . 3478) رواُه الديلمي ، السلسلة الضعيفة / 
 

ُ َعننُه  -َعنن َأَنٍس  - 12  :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ
النَعَرِب ِإميَان  ، َوبُ غنُضُهمن ُكفنر  ، َفَمنن َأَحبَّ النَعَرَب فَ َقدن َأَحبَّيِن ، َوَمنن َأب نَغَض  " ُحبُّ قُ َرينٍش ِإميَان  ، َوبُ غنُضُهمن ُكفنر  ، َوُحبُّ 

  ( . 1190) الطرباين يف األوسط ، السلسلة الضعيفة /  النَعَرَب فَ َقدن َأب نَغَضيِن "
 

ٍرو  - 13 ُ َعننُه  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َعمن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َرُجًَّل َجاَء ِإىَل النَّيبِ   َأنَّ   –َرِضَي اَّللَّ فَ َقاَل : اَي َرُسوَل  -َصلَّى اَّللَّ
ُق ، َوِإَذا َصَدَق النَعبنُد بَ رَّ ، َوِإَذا بَ رَّ آَمَن ، َوِإَذا آَمَن َدخَ  َنَِّة ؟ قَاَل : " الصِ دن َنََّة " ، قَاَل : اَي َرُسوَل هللاِ هللِا َما َعَمُل اجلن  َل اجلن

 يِن النَّاَر "، َما َعَمُل النَّاِر ؟ قَاَل : " النَكِذُب ِإَذا َكَذَب النَعبنُد َفَجَر ، َوِإَذا َفَجَر َكَفَر ، َوِإَذا َكَفَر َدَخَل يَ عن 
 ( . 4153) رواُه أمحد ، السلسلة الضعيفة /  

 
احر ، والديوث ، وانكح املرأة يف دبرها ، ابهلل العظيم جل وعز عشرة من هذه األمة : الغال ، والس رَ فَ " كَ  - 14

وشارب اخلمر ، ومانع الزكاة ، ومن وجد سعة ومات وَل حيج ، والساعي يف الفْت ، وابئع السَّلح أهل احلرب ، ومن 
 ( . 2005) رواه ابن عساكر ، السلسلة الضعيفة /  نكح ذات حمرم منه ".

 
 :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َعننُه  َرِضَي اَّللَُّ  -َعنن َأَنِس بنِن َماِلٍك  - 15

ًدا فَ َقدن َكَفَر ِجَهارًا " ) الطرباين يف األوسط ، السلسلة الضعيفة /    ( . 2508" َمنن تَ َرَك الصَََّّلَة ُمتَ َعمِ 
َقِع عن  - 16 ُ َعننُه  -َواثَِلَة بن اأَلسن عنُت َرُسوَل اَّللَِّ  قال  –َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: َسَِ  ، يَ ُقوُل : - َصلَّى اَّللَّ

َقُه مبَا قَاَل   َلًة ، فَِإنن َصدَّ بَُة َأرنبَِعنَي لَي ن ٍء ُحِجَبتن َعننُه الت َّون  َكَفَر "" َمنن َأَتى َكاِهًنا َفَسأََلُه َعنن َشين
  ( . 6674) الطرباين يف الكبري ، السلسلة الضعيفة / 
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 ُ الن ََّبِويَّة أو نِفاِقِه ِمنن السُّنَّةِ أو ِشرنِكِه  ُحِكَم ِبُكفنرِهِ ِفيما  ةيَّ ادِ مَ العِ  نيَ عِ بَ رن األَ َمْتن  

 " من كذب ابلقدر فقد كفر مبا جئت به " - 17
 يف ضعيف اجلامع ( . 5817) انظر حديث رقم :  

 
ُ َعننُه  - ابن مسعودعن عبد هللا  - 18 :  قَالَ   –َرِضَي اَّللَّ  

ر   " نَ ُهَما ِمَن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِست ن ِ ِإالَّ بَ ي ن ِلَمنين َر اَّللَِّ ، فَِإَذا قَاَل َأَحُدمهَُ  َما ِمنن ُمسن ٍر فَ َقدن َخَرَق ِست ن ،  ا ِلَصاِحِبِه َكِلَمَة َهجن  
َخرِ  ) ضعيف األدب املفرد ( . ". ، فَ َقدن َكَفَر َأَحُدمُهَا : َأننَت َكاِفر   َوِإَذا قَاَل َأَحُدمُهَا ِلآلن  

 
 " اإلميان مثبت يف القلب كاجلبال الرواسي، وزايدته ونقصه كفر ". - 19

( . 464، السلسلة الضعيفة /  ان يف " الضعفاء "بَّ أخرجه ابن حِ )   
 

 ، ، ومن أنكر نزول عيسى بن مري فقد كفر " من أنكر خروج املهدي فقد كفر مبا أنزل على حممد - 20
، فإن جربيل عليه السَّلم أخربين أبن هللا  ، ومن َل يؤمن ابلقدر خريه وشره فقد كفر ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر 

 : من َل يؤمن ابلقدر خريه وشره فليتخذ راب غريي ". يقولتعاىل 
( .1082، السلسلة الضعيفة /  رواه أبو بكر الكَّلابذي)   

 
. وَمنن زعم أن هللَا جعل  ، وَحِبَط عمُله ، قلَّ شكُره نفَسه ، ومحَِدَ  َمنن َل حَينِمِد هللَا على ما َعِمَل من عمٍل صاحلٍ "  – 21

 :  ؛ لقوله ؛ فقد َكَفَر مبا أنزل هللاُ على أنبيائها شيئً  للعباد من األمر
َمنرُ )  َلنُق َواألن ُ أحسُن اخلالقني ( ت َ  َأاَل َلُه اخلن  َباَرَك اَّللَّ
 ( . 6064، السلسلة الضعيفة /  تفسريه " أخرجه ابن جرير الطربي يف ") 
 

 " آمن شعر أمية بن أِب الصلت وكفر قلبه ". - 22
 ( . 1546األنباري يف " املصاحف " ، السلسلة الضعيفة /  ) أخرجه أبو بكر بن

 
ُ َعننُه  -َعنن َعِليٍ   - 23  يف َجَنازٍَة فَ َقاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : َكاَن َرُسوُل هللِا  –َرِضَي اَّللَّ

ًرا ِإال َسوَّاُه ، َوال ُصورًَة ِإال َلطََّخَها ؟ " فَ َقاَل َرُجل  : َأاَن اَي " َأيُُّكمن يَ ننطَِلُق ِإىَل النَمِديَنِة َفَّل َيدَُع ِِبَا َوثَ ًنا  ِإال َكَسَرُه ، َوال قَ ب ن
َل النَمِديَنِة ، فَ َرَجَع ، فَ َقاَل َعِليٌّ : َأاَن َأننطَِلُق اَي َرُسوَل هللِا . اننطََلَق مثَّ قَاَل : " فَاننطَِلقن " فَ  َرُسوَل هللِا . فَاننطََلَق ، فَ َهاَب َأهن

ًرا ِإال َسوَّي نُتُه ، َوال ُصورَ  تُ َها . مثَّ قَاَل َرُسوُل هللِا رََجَع ، فَ َقاَل : اَي َرُسوَل هللِا ، َلَن َأدَعن ِِبَا َوثَ ًنا ِإال َكَسرنتُُه ، َوال قَ ب ن ًة ِإال َلطَّخن
ٍء  َعِة َشين  ِمنن َهَذا ، فَ َقدن َكَفَر مبَا أُننِزَل َعَلى حُمَمٍَّد َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم "َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم : " َمنن َعاَد ِلَصن ن

 ( .1759) رواُه أمحد ،  ضعيف الّتغيب /  
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ُ َعننُه  -َعِن ابنِن ُعَمَر  - 24   :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا   –َرِضَي اَّللَّ
َل اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ فَ ُهَو إِ " ُكفُّ  َفَر َأهن ِل اَل ِإَلَه ِإالَّ هللاُ اَل ُتَكفِ ُروُهمن ِبَذننٍب ، َفَمنن َأكن َرُب "وا َعنن َأهن ِر َأق ن  ىَل النُكفن

  ( . 4097) الطرباين يف الكبري ، السلسلة الضعيفة / 
 

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 25 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  –َرِضَي اَّللَّ  :  -َصلَّى اَّللَّ
َينِب ، َوالنِ َياَحُة ، َوالطَّعنُن يف النََّسِب " . ِر اِبَّللَِّ : َشقُّ اجلن  " َثََّلث  ِمَن النُكفن

 ن حبان ( .، وذكره يف صحيح اب(  يف ضعيف اجلامع 2537م ، ) ضعيف ( انظر حديث رقم : كرواُه احلا )  
 

ُ َعننُه  - َعنن ُمَعاِذ بنِن َأَنسٍ  - 26  :  قَالَ  –َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ    –َرِضَي اَّللَّ
ََفاءِ  ََفاُء ُكلُّ اجلن ُر َوالنِ َفاقُ  " اجلن ُعو ِإىَل ا ، َوالنُكفن َع ُمَناِدَي هللِا يُ َناِدي اِبلصَََّّلِة َوَيدن  لنَفََّلِح َفََّل جيُِيُبُه ": َمنن َسَِ

  ( .يف ضعيف اجلامع  2650، انظر حديث رقم :  233) الطرباين يف الكبري ، ضعيف الّتغيب / 
 

ُ َعننُه  -َعِن ابنِن َعبَّاٍس  - 27  ، قَاَل :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َرفَ َعُه ِإىَل النَّيبِ    –َرِضَي اَّللَّ
يِن َثََّلثَ " ُعَرى اإِلسنَّلَ  َّلِم َوقَ َواِعُد الدِ  ُهنَّ َواِحَدًة فَ ُهَو ِِبَا َكاِفر  َحََّلُل الدَِّم : ة  َعَلينِهنَّ ُأسِ َس اإِلسن  ُم َمنن تَ َرَك ِمن ن

ُم َرَمَضاَن " ُتوبَُة َوَصون ُ َوالصَََّّلُة النَمكن    ( . 94ضعيفة / ) رواُه أبو يعلى ، السلسلة ال َشَهاَدُة َأنن الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ
 

ِمن   َمنن قَالَ  ) - 28 ن ُمؤن َنَّةِ  ؛ فَ ُهَو َجاِهل   ، َوَمنن َزَعَم َأنَُّه َعاَل   ؛ فَ ُهَو َكاِفر   : ِإين ِ  ( ؛ فَ ُهَو يف النَّارِ  ، َوَمنن َزَعَم َأنَُّه يف اجلن
   ( . 5588، السلسلة الضعيفة /   " اآلاثر أخرجه ابن جرير الطربي يف " هتذيب )  
 

َرَك " - 29 َرَك َوَمنن َتَصدََّق يُ َراِئي فَ َقدن َأشن َرَك ، َوَمنن َصلَّى يُ َراِئي ، فَ َقدن َأشن  " َمنن َصاَم يُ َراِئي فَ َقدن َأشن
 ( . 19 ضعيف الّتغيب /) رواه البيهقي ،  
 

ِري ِ  - 30 ُدن ُ َعننُه  - َعنن َأِب َسِعيٍد اخلن ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -َرُسوُل اَّللَِّ : قَاَل  قَالَ   –َرِضَي اَّللَّ :  - َصلَّى اَّللَّ  
ُ النَقطنَر َعنن ِعَباِدِه ََخنَس ِسِننَي مثَّ َأرنَسَلُه أَلَصنَبَحتن طَائَِفة  ِمَن النَّاِس َكاِفرِ  َدِح  يَن يَ ُقوُلونَ " َلون َأمنَسَك اَّللَّ ِء النِمجن : ُسِقيَنا بِنَ ون

( . 1526/  النََّساِئي  ) ضعيف  "  
 

ُ َعننُه  -َعنن َعبنِد اَّللَِّ بنِن َعبَّاٍس  - 32 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ    –َرِضَي اَّللَّ  قَاَل :  –َصلَّى اَّللَّ
تُ ُلوُهمن فَ  بَ ُزوَن الرَّاِفَضَة : يَ رنُفُضوَن اإِلسنَّلَم َويَ لنِفظُونَُه فَاق ن م  يُ ن ن رُِكوَن " ." َيُكوُن يف آِخِر الزََّماِن قَ ون  ِإن َُّهمن ُمشن

   ( . 6267السلسلة الضعيفة /  ) رواه أبو يَعَلى ،
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ُ َعننها  -َعنن ُأمِ  َسَلَمَة  - 31 َليِت ، وََكاَن النَّيبُّ   –َرِضَي اَّللَّ ِعننِدي ، فَأَتَ تنُه  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَلتن : َكاَنتن لَي ن
 :  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ا َعِليٌّ ، فَ َقاَل َلُه النَّيبُّ فَاِطَمُة ، َفَسبَ َقهَ 

َنَِّة ، ِإالَّ َأنَُّه ممَّنن يَ زنُعُم َأنَّ  َنَِّة ، َأننَت َوِشيَعُتَك يف اجلن ََّلَم ، مثَّ " اَي َعِليُّ َأننَت َوَأصنَحاُبَك يف اجلن ُه حيُِبَُّك َأق نَوام  ُيضنَفُزوَن اإلنِسن
ز  يُ َقاُل ََلُُم الرَّاِفَضُة ، فَِإنن َأدنَر  َرُأوَن النُقرنآَن اَل جُيَاِوُز تَ َراِقيَ ُهمن ، ََلُمن نَ ب ن رُِكوَن " . يَ لنِفظُونَُه ، يَ قن ُهمن ، فَِإن َُّهمن ُمشن تَ ُهمن َفَجاِهدن كن

َوَِّل "فَ ُقلنُت : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، َما النَعََّلَمُة ِفيِهمن ؟ قَاَل : " اَل َيشن   َهُدوَن َُجَُعًة َواَل ََجَاَعًة ، َوَيطنَعُنوَن َعَلى السََّلِف األن
  ( . 5590) الطرباين يف األوسط ، السلسلة الضعيفة /  

 
َطَّاِب  - 33 ُ َعننُه  -َعنن ُعَمَر بنِن اخلن عنُت َرُسوَل هللِا  ، قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ ُ َعَلينِه َوَسلَّ  -: َسَِ  :  يَ ُقولُ  –َم َصلَّى اَّللَّ

رُِكوَن "    ( . 4601السلسلة الضعيفة /  ) البيهقي  ، " َمنن َسبَّ النَعَرَب فَُأولَِئَك هم النُمشن
 

ُ َعننُه  - َعِن ابنِن َعبَّاسٍ  - 34 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ النَّيبَّ   –َرِضَي اَّللَّ :  قَالَ  –َصلَّى اَّللَّ  
ُُمَعةُ "  .  . َويف بَ عنِض الرِ َوااَيِت َثََّلاثً  " ِمنن َغرينِ َضُرورٍَة ُكِتَب ُمَناِفًقا يف ِكَتاٍب اَل مُينَحى َواَل يُ َبدَّلُ  َمنن تَ َرَك اجلن  
   ( . 657السلسلة الضعيفة /  ، َرَواُه الشَّاِفِعي) 

 
ُ َعننها  -ُأمِ  َسَلَمَة  َعنن  - 35 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  - : قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَاَلتن  –َرِضَي اَّللَّ  : - َصلَّى اَّللَّ

ِمن   اَل حيُِبُّ َعِلي ا ُمَناِفق  َواَل يُ بنِغُضهُ "     ( .  3717. ) ضعيف الّتِ نِمِذي  /  " ُمؤن
 

 ( . ، وعلي ، وعثمان ، وعمر أربعة ال جيتمع حبهم يف قلب منافق ، وال حيبهم إال مؤمن : أبو بكر ) - 36
 ( . 2743السلسلة الضعيفة /  ،ر يف " اتريخ دمشق " أخرجه ابن عساك

   
ُ َعننُه  -َجاِبٍر  - 37 ُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ  :  - َصلَّى اَّللَّ

َتِخفُّ حبَقِ ِهمن ِإالَّ ُمَناِفق  "  ََّلِم ، وَ  َثََّلث  اَل َيسن سن َبِة يف اإلنِ رينِ ، ُذو الشَّي ن َماُم النُمقنِسُط ، َوُمَعلِ ُم اخلَن  " اإلنِ
   ( . 3249السلسلة الضعيفة /  ) الطرباين ،

 
 ، وال يبغضه مؤمن ". ، ال حيبه منافق " حسان حجاز بني املؤمنني واملنافقني - 38

   ( . 1208السلسلة الضعيفة /  ، ) رواه ابن عساكر يف " اتريخ دمشق "
 

 "ق مؤمن و ال استحلف به إال منافق ما حلف ابلطَّل"   - 39
 . يف ضعيف اجلامع 5055) ابن عساكر ( عن أنس . قال الشيخ األلباين : ) ضعيف ( انظر حديث رقم :  
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  " من أرى الناس فوق ما عنده من اخلشية فهو منافق"  - 40
 ) ابن النجار ( عن أِب ذر .  

 .يف ضعيف اجلامع  5385 قال الشيخ األلباين : ) ضعيف ( انظر حديث رقم :
 

َلمَ  - 41 ُ َعننُه  - َعنن زَينِد بنِن َأسن  :  - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل النَّيبُّ  قَالَ   –َرِضَي اَّللَّ
ميَاِن ، َوِإنَّ النَبَذاَء ِمَن النِ َفاِق " َرَة ِمَن اإلنِ  " ِإنَّ النَغي ن

. يف ضعيف اجلامع 1512انظر حديث رقم : قال الشيخ األلباين : ) ضعيف جدا (   
 

ُ َعننُه  - َعنن َأِب أَُماَمةَ  - 42 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َعِن النَّيبِ    –َرِضَي اَّللَّ  : قَالَ  –َصلَّى اَّللَّ
 " ِإنَّ النَكِذَب اَبب  ِمنن َأب نَواِب النِ َفاقِ "  

   ( . 7067ضعيفة / السلسلة ال ،)أخرجه اخلرائطي يف " مساوئ األخَّلق " 
 

ُهَما  -َعِن ابنِن ُعَمَر  - 43 ُ َعن ن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل : قَاَل َرُسوُل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ  :  -َصلَّى اَّللَّ
َسَن ِمننُكمن َأنن يَ َتَكلََّم اِبلنَعَربِيَِّة َفََّل يَ َتَكلََّمنَّ اِبلنَفاِرِسيَِّة فَِإنَُّه يُ َور ِ "   " ُث النِ َفاقَ َمنن َأحن

   ( . 523السلسلة الضعيفة /  ، ) رواُه احلاكم 
 

ُ َعننُه  -َعنن َأِب ُهَري نَرَة  - 44  : - َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلَّمَ  -: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  قَالَ  –َرِضَي اَّللَّ
َر اَّللَِّ فَ َقدن بَِرَئ ِمَن النِ َفاقِ "   ثَ َر ِذكن  " َمنن َأكن

 يف ضعيف اجلامع ( . 5470ين ، قال الشيخ األلباين : ) ضعيف ( انظر حديث رقم : ) الطربا
 ( . : يبكي كما يشاء املنافق ميلك عينيه ) - 45 

   ( . 4683السلسلة الضعيفة /  ،رواه أبو بكر الشافعي يف "الفوائد") 
 

ميَانِ  ) - 46 َرَة ِمَن اإلنِ اَء ِمنَ  ِإنَّ النَغي ن  ( . ، و )املذ اء( : الد يوثُ  النِ َفاقِ  ، َوِإنَّ النَمذ 
   ( . 7075السلسلة الضعيفة /  ، أخرجه البيهقي قي " السنن ") 

 
َزَم بَ َراَءة  ِمَن النِ َفاقِ "  - 47   " التََّضلَُّع ِمنن َماِء َزمن

   ( . 2682السلسلة الضعيفة /  ، ) أخرجه األزرقي يف " أخبار مكة " 
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ٍ ، َأنَّ َرُسوَل هللِا َعنن َعبنِد هللاِ  - 48 ُ َعَلينِه َوَسلََّم  - بنِن َعبنِد الرَّمحنَِن بنِن َأِب ُحَسنين  قَاَل : -َصلَّى اَّللَّ
َ لَُيدن  "  ِم الَواِحِد َثَّلِإنَّ اَّللَّ َر َوالرَّاِمَي بِِه َواملُ ِخُل اِبلسَّهن َعِتِه اخلَي ن ، َوقَاَل : ارنُموا َوارنَكُبوا  ِمدَّ ِبهِ ثًَة اجلَنََّة : َصانَِعُه حَينَتِسُب يف َصن ن

ِلُم اَبِطل  ، ِإالَّ ، َوأَلنن تَ رنُموا َأَحبُّ ِإَلَّ ِمنن َأنن تَ رنَكُبوا ، ُكلُّ َما يَ لنُهو ِبِه الرَّجُ  ِسِه ،  ُل النُمسن َيُه بَِقون َعبَ َتُه َوأتَنِديَبُه فَ َرَسُه ، َوُمَّلَرمن
َلُه ، فَِإن َُّهنَّ ِمَن ا  ."  حلَق ِ َأهن

 ( . 2811، ضعيف ابن ماجة /  1637الّتِ نِمِذي  / ) ضعيف 

 
 استنصاح

ِلِم ِستٌّ " . وذكر منها : -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -قَاَل رسول هللا  ِلِم َعَلى النُمسن : " َحقُّ النُمسن   
  . تَ ننَصَحَك فَاننَصحن َلهُ   "   "  َوِإَذا اسن

وأن يُقدِ موا ل النصيحة ، وكذلك  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -ادروا ابالستجابة ألمر رسول هللا فأهيب إبخواين أن يب
:  -َصلَّى هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم  -اسّتشاًدا بقول رسول هللا   

يُن النَِّصيَحة ( ؛ فأان أطلب من إخواين النصيحة مبا يرونه أنفع وأفضل إلخراج هذا العم ل يف أفضل صورة و هو) الدِ    

 ُ رِهِ ِفيما  رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ ) َمْتن أو نِفاِقِه ِمنن السُّنَِّة الن ََّبِويَّة (أو ِشرنِكِه  ُحِكَم ِبُكفن  
َصَحة وأخريًا : أسألكم ابهلل أال تبخلوا عليَّ أبي  نقٍد بَ نَّاء أو اقّتاٍح أو توجيٍه أو نصيحٍة فاملؤمن مرآة أخيه واملؤمنون نَ 

 . واملنافقون َغَشَشة
 . وجزاكم هللا خريًا

 للتواصل : موقع التواصل االجتماعي
 صفحة / عماد أبو النجا ، صفحة / عماد الدين أبو النجا

( 01116781666،  01111643666حممول  : )   
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 صحيفة الكتاب
3..................................... شكر ..................................................................  

4مقدمة ......................................................................................................   
 5....... ........................................................... ) التفريق بني التكفري املطلق وتكفري املعني ( 

 6.......................................................................................  ) موانع التكفري ( : -
 6.................. ................................................................................... اجلهل :
 6................. .................................................................................... اخلطأ :

 7...................................................................................................  اإلكراه :
 7....................................................... ............................................ التأويل :

 8................................................................................................... التقليد : 
 9...................... .............................................................................. العجز :

 9................. ................................................. ) تكفري أهل السنة واجلماعة ملن ثبت كفره (
 10.................. ................................................... ) ما ميحو الكفر بعد ثبوته على املعني (

 12.................. ............................................................................ الشركأواًل : 
 12..................... ................................................................... الشرك األكرب : -أ

 13..................... .................................................................. أنواع الشرك األكرب :
 13.................... ..................................................................... شرك الدعاء : -1
 14..................... ........................................................... شرك العبادة والتقرب : -2
 15........................ ............................................................... شرك الشفاعة : -3
 16..................... ..: .................................................................شرك الطاعة  -4
 18.................. ...................................................... احملبة والنصرة أو الوالء :شرك  - 5

 18........................ ............................................................ الشرك األصغر : -ب 
 19......................... ..................................................................... اثنًيا : الكفر

 20......................... ...........................................والكفر نوعان : كفر أكرب ، وكفر أصغر .
 20........................ ................................................................ فالكفر األكرب : -أ

 21.......................... ............................................................. أنواع الكفر األكرب :
 21........................... ............................................................. كفر اإلنكار :   -1
 21.......................... ............................................................... كفر اجلحود : -2
 21........................... ...: ............................................................كفر العناد   -3



 56 

 ُ الن ََّبِويَّة أو نِفاِقِه ِمنن السُّنَّةِ أو ِشرنِكِه  ُحِكَم ِبُكفنرِهِ ِفيما  ةيَّ ادِ مَ العِ  نيَ عِ بَ رن األَ َمْتن  

  22............................................................ : ..................... وأما كفر الشك -4
 22: .............................................................................. وأما كفر اإلعراض  -5
  22............... : .................................................................. وأما كفر النفاق -6

 22.......................................................................................  الكفر األصغر :
 23.................................................................... من الفروق بينه وبني الكفر األكرب : 

 24......................................................................... ألصغرمن أشهر أنواع الكفر ا -
 24......... ............................................. املطلب األول : من أنواع الكفر األصغر كفر النعمة

 24.......... .................. امليتاملطلب الثاين : من أنواع الكفر األصغر الطعن يف األنساب والنياحة على 
 25................ .................................... املطلب الثالث : من أنواع الكفر األصغر قتال املسلم

 26...........................................................................................  اثلثًا : النفاق
 26.......................................................................................  عريفه يف اللغة :ت

 27..........................................................................................  أنواع النفاق :
 27................................................................ .النفاق األكرب ، أو نفاق االعتقاد :  -1
 28................................................................ النفاق األصغر ، أو النفاق العملي :  -2

 29..................... ..........................................................النسبة بني الشرك والكفر 
 َمنن قَاَل أَلِخيِه اَي َكاِفُر ، أو رمى أخيه املسلم ابلكفر

َا امنِرٍئ قَاَل أِلَِخيِه : اَي َكاِفُر ، فَ َقدن اَبَء ِِبَا َأَحُدمُهَا ، ِإنن َكاَن َكَما قَاَل ، َوِإالَّ رََجَعتن  - 1  35.. ....... َعَلينِه " " َأميُّ
ِر ِإالَّ ارنَتدَّتن َعَلينِه ِإنن َلَن َيُكنن َصاِحُبُه َكَذِلَك "  " ال يَ رنِمي - 2  35 .........رَُجل  َرُجًَّل اِبلنُفُسوِق ، َوال يَ رنِميِه اِبلنُكفن
 َس ِمنَّا ،" لَينَس ِمنن َرُجٍل ادََّعى ِلَغرينِ َأبِيِه َوُهَو يَ عنَلُمُه ِإالَّ َكَفَر ، َوَمِن ادََّعى َما لينَس َلُه فَ َلين  - 3
َعَدُه ِمَن النَّاِر ،  ِر ، َأون قَاَل : َعُدوُّ هللِا َولَينَس َكَذِلَك ِإالَّ َحاَر َعَلينِه " َولنيَ تَ بَ وَّأن َمقن  35 .......... َوَمنن َدَعا َرُجًَّل اِبلنُكفن

َفَر رَُجل  َرُجًَّل َقطُّ ِإالَّ اَبَء َأَحُدمُهَا ِِبَا ِإنن َكاَن   - 4 ِفريِِه "" َما َأكن  35 .......................... َكاِفًرا َوِإالَّ َكَفَر بَِتكن
 َمنن َأَتى َكاِهًنا

 35 ....................... مبَا أُننِزَل َعَلى حُمَمٍَّد "َأون َكاِهًنا ، فَ َقدن َكَفَر  " َمنن َأَتى َحاِئًضا ، َأِو امنَرَأًة يف ُدبُرَِها ، - 5
َقُه مبَا يَ ُقوُل ، فَ َقدن َكَفرَ َكاِهًنا ، َأون َعرَّافًا ،   " َمنن َأَتى - 6   35 ......................... مبَا أُننِزَل َعَلى حُمَمٍَّد " َفَصدَّ

 احللف بغري هللا
ءٍ  - 7 َسُه ِبَشين َو َكَما قَاَل ، َوَمنن قَ َتَل نَ فن   " َمنن َحَلَف مبِلٍَّة َغرينِ اإِلسنَّلِم َكاِذاًب فَ هن

َو َكَقتنِلِه "  ٍر فَ هن ِمًنا ِبُكفن ِمِن َكَقتنِلِه ، َوَمنن َرَمى ُمؤن َب ِبِه يف اَنِر َجَهنََّم َوَلعنُن النُمؤن  35...... ........................ُعذِ 
َرَك  - 8  36 ................................................................... "" َمنن َحَلَف ِبَغرينِ اَّللَِّ فَ َقدن َأشن
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ِلم  الذي يُقاتل املُسن
ِلِم ُفُسوق  َوِقَتالُُه ُكفنر  " - 9 36 .............................................................. " ِسَباُب النُمسن  

 إذا ضرب بَ عنُضُكمن رِقَاَب بَ عنضٍ 
 36 ........................................... ُكمن رِقَاَب بَ عنٍض "" ال تَ رنِجُعوا بَ عنِدي ُكفَّارًا َيضنِرُب بَ عنضُ  - 10

 اترك الصَّلة
ِر تَ رنَك الصَََّّلِة "  - 11 َ الشِ رنِك َوالنُكفن َ الرَُّجِل َوبَ نين  36 ..............................................." ِإنَّ بَ نين
نَ هُ  - 12 نَ َنا َوبَ ي ن ُد الَِّذي بَ ي ن  36 ....................................... ُم الصََّّلُة ، َفَمنن تَ رََكَها فَ َقدن َكَفَر "" الَعهن
ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َكاَن َأصنَحاُب حُمَمٍَّد   - 13 َر الصََّّلِة "  -َصلَّى اَّللَّ ًئا ِمَن اأَلعنَماِل تَ رنُكُه ُكفنر  َغي ن َن َشي ن  36 ...ال يَ َرون

دَ   اُل يف النُقرنآنِ امِلراُء واجلِن
ا ِفيِه ،  - 14 ُتمن ، َفَّل تَ َتَماَرون ُرٍف ، َعَلى َأيِ  َحرنٍف قَ َرأنمُتن ، فَ َقدن َأَصب ن َعِة َأحن  " النُقرنآُن نَ َزَل َعَلى َسب ن

 37........... ........................................................................ فَِإنَّ النِمَراَء ِفيِه ُكفنر  "
ر   " - 15  37 ......................................................................... " امِلراُء يف الُقرآِن ُكفن
َداُل يف النُقرنآِن ُكفنر   - 16  37 ......................................................................."  " اجلِن

َو يَ عنَلُمُه ، وَمنن يَ رنَغُب َعنن َأبِيِه ومنن طعن يف النسبَمنن ادَّعَ  ى ِلَغرينِ َأبِيِه َوهن  
ًما لَينَس َلُه ِفيِهمن  - 17 َو يَ عنَلُمُه ِإالَّ َكَفَر َوَمِن ادََّعى قَ ون " لَينَس ِمنن َرُجٍل ادََّعى ِلَغرينِ َأبِيِه َوهن  

َعَدُه ِمَن النَّار "   فَ لنيَ تَ بَ وَّأن َمقن
37.... ............ُكفنر  " ............................." ال تَ رنَغُبوا َعنن آاَبِئُكمن َفَمنن َرِغَب َعنن َأبِيِه فَ ُهَو   - 18  
 ا ، " لَينَس ِمنن َرُجٍل ادََّعى ِلَغرينِ َأبِيِه َوُهَو يَ عنَلُمُه ِإالَّ َكَفَر ، َوَمِن ادََّعى َما لينَس َلُه فَ َلينَس ِمنَّ  - 19

ِر ، َأون قَاَل : َعُدوُّ هللِا َولَينَس َكَذِلَك إِ  َعَدُه ِمَن النَّاِر ، َوَمنن َدَعا َرُجًَّل اِبلنُكفن   37 ..........الَّ َحاَر َعَلينِه " َولنيَ تَ بَ وَّأن َمقن
ر  اِبَّللَِّ تَ بَ رُّؤ  ِمنن َنَسٍب َوِإنن َدقَّ " - 20  37 ........................................................... " ُكفن
ُدُه ، َوِإنن َدقَّ "  - 21  38 ....................................."  ُكفنر  اِبمنِرٍئ ادِ َعاُء َنَسٍب اَل يَ عنرِفُُه ، َأون َجحن

َينِب    الطَّعنُن يف النََّسِب ، َوالنِ َياَحُة َعَلى النَميِ ِت ، وَشقُّ اجلن
: الطَّعنُن يف النََّسِب َوالنِ َياَحُة َعَلى النَميِ ِت " " اث ن  - 22  38 ...........................نَ َتاِن يف النَّاِس مُهَا ِِبِمن ُكفنر 
َينِب ، َوالنِ َياَحُة ، َوالطَّعنُن يف النََّسبِ  - 23 ِر اِبَّللَِّ : َشقُّ اجلن  38..... ........................"  " َثََّلثَة  ِمَن النُكفن

 َمنن َأَتى َحاِئًضا ، َأِو امنَرَأًة يف ُدبُرَِها
َقُه مبَا يَ ُقوُل ، فَ َقدن َكَفَر مبَا أُننزِ  - 24  38 .. َل َعَلى حُمَمٍَّد "" َمنن َأَتى َحاِئًضا ، َأِو امنَرَأًة يف ُدبُرَِها ، َأون َكاِهًنا ، َفَصدَّ
 38 ......................................................... َأعنَجازِِهنَّ فَ َقدن َكَفَر " " َمنن َأَتى النِ َساَء يف  - 25

 العبد الذي َأَبَق ِمنن َمَوالِيهِ 
َا َعبنٍد َأَبَق ِمنن َمَوالِيِه فَ َقدن َكَفَر َحىتَّ يَ رنِجَع ِإلَينِهمن "  - 26  38 .............................................." َأميُّ
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ِء َكَذا وََكَذا  َمنن قَاَل : ُمِطرناَن بِنَ ون
ُروَن َماَذا َقاَل رَبُُّكمن "  - 27 ُ َوَرُسولُُه َأعنَلُم قَاَل " َهلن َتدن ِمن  ِب وََكاِفر  : " قَاُلوا اَّللَّ َبَح ِمنن ِعَباِدي ُمؤن  َأصن

َِتِه فَ  ِء َكَذا وََكَذا فََأمَّا َمنن قَاَل ُمِطرناَن بَِفضنِل هللِا َوَرمحن ِمن  ِب وََكاِفر  اِبلنَكونَكِب ، َوَأمَّا َمنن قَاَل بِنَ ون  َذِلَك ُمؤن
ِمن  اِبلنَكونَكِب "   39 .......................................................................َفَذِلَك َكاِفر  ِب َوُمؤن

مِ   َمنن َكَفَر اِبلرَّجن
ُل هللا : بنِن َعنن َعبنِد هللاِ  - 28 ِن ، َوذِلَك قَ ون ِم ، فَ َقدن َكَفَر اِبلرَّمحن  َعباس َأنَُّه قَاَل : َمنن َكَفَر اِبلرَّجن

ُتمن ُتنُفوَن ِمَن النِكَتاِب َويَ عنفُ   ُ َلُكمن َكِثريًا ممَّا ُكن ن َل النِكَتاِب َقدن َجاءَُكمن َرُسولَُنا يُ بَ نيِ   و َعنن َكِثرٍي ( ) اَي َأهن
م  . 15املائدة / )   39 .......................................................... ( َفَكاَن ممَّا أخفوا آيَُة الرَّجن

مِ  ُكن َوُة يف احلن  الرِ شن
َ النَّاِس ُسحنت  َعنن َعبنِد هللِا بنِن  -29 ِم ُكفنر  ، َوِهَي بَ نين ُكن َوُة يف احلن ُعوٍد ، قَاَل : " الرِ شن  39 ................. "َمسن

 الدجال
َع ابنَن َعبَّاٍس  - 30 ُهَما  -َعنن جُمَاِهٍد َأنَُّه َسَِ ُ َعن ن   –َرِضَي اَّللَّ

ُتوب  َكاِفر  ، َأون ك ف ر  "  نَ ينِه َمكن َ َعي ن  39 ............................................." َوذََكُروا َلُه الدَّجَّاَل بَ نين
 ) أشرك ( 

َركَ َمنن   َعلََّق ََتِيَمًة فَ َقدن َأشن
َُهيِنِ   - 31 َبَة بنِن َعاِمٍر اجلن ُ َعننُه  -َعنن ُعقن ُ َعَلينِه َوَسلََّم  -َأنَّ َرُسوَل هللِا  -َرِضَي اَّللَّ َبَل ِإلَينِه َرهنط  ،  -َصلَّى اَّللَّ  َأق ن

َعًة َوَأمنَسَك َعنن َواِحٍد ، فَ َقاُلوا : اَي َرسُ  َت َهَذا ؟ َقاَل : فَ َباَيَع ِتسن َعًة َوتَ رَكن  وَل هللِا ، اَبيَ عنَت ِتسن
َرَك " "   40 .......................ِإنَّ َعَلينِه ََتِيَمًة فََأدنَخَل يََدُه فَ َقَطَعَها ، فَ َبايَ َعُه ، َوقَاَل : َمنن َعلََّق ََتِيَمًة فَ َقدن َأشن

َركَ  " َمنن َردَّتنُه الطِ يَ َرُة ِمنن َحاَجةٍ  - 32  40... ................................................. "  ، فَ َقدن َأشن
 ، وال شك أنه مشرك َكَعاِبِد َوَثنٍ   مدمن اخلمر

ِر ، َكَعاِبِد َوَثٍن "  - 33 َمن ِمُن اخلن  40 .................................................................." ُمدن
 ) املنافق ( 

َسهُ مَ   نن َماَت َوَلَن يَ غنُز ، َوَلَن حُيَدِ ثن بِِه نَ فن
َسُه ، َماَت َعَلى ُشعنَبٍة ِمنن نَِفاٍق " - 34  41 ............................. " َمنن َماَت َوَلَن يَ غنُز ، َوَلَن حُيَدِ ثن ِبِه نَ فن

 الذي يؤخَّر الصَّلة عن وقتها
َ قَ رنينَِ الشَّينطَاِن ، " تِلنَك َصََّلُة النُمَناِفِق ، - 35 َس َحىتَّ ِإَذا َكاَنتن بَ نين  جَينِلُس يَ رنُقُب الشَّمن

 41..... ..قَاَم فَ نَ َقَرَها َأرنبَ ًعا ، اَل يَذنُكُر هللاَ ِفيَها ِإالَّ َقِليًَّل " ................................................... 
رِبُُكمن ِبَصَّلِة الن  - 36 َها  "" َأاَل ُأخن َر َحىتَّ ِإَذا َكاَنتن َكثَ رنِب النبَ َقَرِة َصَّلَّ َر النَعصن   41...... ........... ُمَناِفِق َأنن يُ َؤخِ 
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رِ   ِإنَّ َأث نَقَل َصََّلٍة َعَلى النُمَناِفِقنَي َصََّلُة النِعَشاِء ، َوَصََّلُة النَفجن
ِر ، " ِإنَّ َأث نَقَل َصََّلٍة َعَلى النُمَناِفِقنَي َصََّل  - 37  41 ... فَُأَحرِ َق َعَلينِهمن بُ ُيوتَ ُهمن اِبلنَّاِر " ...ُة النِعَشاِء ، َوَصََّلُة النَفجن

ُُمَعِة فَ َلمن َيَنهِتَا َم اجلن َع النِ َداَء يَ ون  َمنن َسَِ
ُُمَعِة فَ َلمن َيَنهِتَا ، طََبَع هللاُ َعَلى قَ لنِبِه ، وَ  - 38 َم اجلن َع النِ َداَء يَ ون  َجَعَل قَ لنَبُه قَ لنَب ُمَناِفٍق " " َمنن َسَِ

ُ َعَلى قَ لنِبِه "   41 .................( . 500 ) صحيح الّتِ نِمِذي  /" َمنن تَ َرَك اجلُُمَعَة َثَّلَث َمرَّاٍت تَ َهاُواًن ِِبَا طََبَع اَّللَّ
 الذي يَ َتَخلَُّف َعنن الصَّلة

ُعوٍد  - 39 ِلًما ،  – َعننُه َرِضَي اَّللَُّ  -َعنن َعبنِد هللِا بنِن َمسن  قَاَل : " َمنن َسرَُّه َأنن يَ لنَقى هللَا َغًدا ُمسن
َها ِإالَّ ُمَناِفق  َمعنُلوُم النِ َفاِق ،  ...فَ لنُيَحاِفظن َعَلى َهُؤاَلِء الصََّلَواِت َحينُث يُ َناَدى ِِبِنَّ ،   َوَلَقدن رََأي نتُ َنا َوَما يَ َتَخلَُّف َعن ن

ِ َحىتَّ يُ َقاَم يف الصَّفِ  " َوَلَقدن َكاَن الرَّ  َ الرَُّجَلنين َتى بِِه يُ َهاَدى بَ نين  42 ........................................ُجُل يُ ؤن
َش َوالنَبَذاَء ِمَن النِ َفاقِ   ِإنَّ الشُّحَّ َوالنُفحن

ََياَء َوالنَعَفاَف َوالنِعيَّ  - 40 ميَاِن ، َعِن اللِ َساِن اَل َعِن الن  -" ِإنَّ احلن َش ...َقلنِب َوالنفقه ِمَن اإلنِ  َوِإنَّ الشُّحَّ َوالنُفحن
ن نَيا ،  ِخَرِة ، ويَزِدنَن يف الدُّ  42 .................................. "... َوالنَبَذاَء ِمَن النِ َفاِق ، َوِإن َُّهنَّ يُ ننِقصنَن ِمَن اآلن

نِ َفاقِ َوالَبَذاُء َوالبَ َياُن ُشعنبَ َتاِن ِمَن ال  
42 ............................ " احلََياُء َوالِعيُّ ُشعنبَ َتاِن ِمَن اإِلميَاِن ، َوالَبَذاُء َوالبَ َياُن ُشعنبَ َتاِن ِمَن النِ َفاِق " - 41  

َتَُِن َخانَ َمنن ِإَذا  َلفَ َوِإَذا  ، َخاَصَم َفَجرَ ، َوِإَذا  َعاَهَد َغَدرَ ، َوِإَذا  َحدََّث َكَذبَ ، َوِإَذا  اؤن  َوَعَد َأخن
َلة  ِمَن ا - 42 ُهنَّ َكاَنتن ِفيِه َخصن َلة  ِمن ن  لنِ َفاِق " َأرنَبع  َمنن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا ، َوَمنن َكاَنتن ِفيِه َخصن

َتَُِن َخانَ َحىتَّ يََدَعَها ِإَذا   42 ...................."  َخاَصَم َفَجرَ َوِإَذا ،  َعاَهَد َغَدرَ ، َوِإَذا  َحدََّث َكَذبَ ، َوِإَذا  اؤن
َلة  ِمَن النِ فَ  - 43 َلة  ِمنن َأرنبَ َعٍة َكاَنتن ِفيِه َخصن  اِق " َأرنَبع  َمنن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا ، َأون َكاَنتن ِفيِه َخصن

َلفَ َحىتَّ يََدَعَها ِإَذا َحدََّث َكَذَب ، َوِإَذا   43.. .................ا َعاَهَد َغَدَر ، َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر " ، َوِإذَ  َوَعَد َأخن
تُ   النُمتَ بَ ر َِجاُت النُمَتَخِيَّلَّ

َ هللاَ ،  - 44 ُر ِنَساِئُكُم النَوُدوُد النَولُوُد النُمَواتَِيُة النُمَواِسَيُة ، ِإَذا ات ََّقنين  " َخي ن
َعنَصِم " َوَشرُّ ِنَساِئُكُم النُمتَ بَ ر َِجاُت النُمَتخَ  ُهنَّ ، ِإالَّ ِمثنُل النُغَراِب األن َنََّة ِمن ن ُخُل اجلن ُت َوُهنَّ النُمَناِفَقاُت اَل يَدن  43 ...ِيَّلَّ

َتِلَعاتُ  َتزَِعاُت َوالنُمخن  النُمن ن
َتِلَعاُت ُهنَّ النُمَناِفَقاُت " - 45 َتزَِعاُت َوالنُمخن  43 ...................................................... " النُمن ن
َتِلَعاُت ُهنَّ النُمَناِفَقاُت "  - 46  43 .................................................................." النُمخن

َننَصارِ   بُ غنُض األن
َننَصاِر "  - 47 ِمِن ُحبُّ األن َننَصاِر ، َوآيَُة النُمؤن  43 ......................................" آيَُة النُمَناِفِق بُ غنُض األن
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ُ َعننُه  -يُ بنِغُض الصحاِب ) علي  بن أِب طالب الذي   (–َرِضَي اَّللَّ
ُ َعننُه  -قَاَل َعِليٌّ  - 48 ُمِ يِ   –َرِضَي اَّللَّ ُد النَّيبِ  األن َبََّة ، َوبَ َرَأ النََّسَمَة ، ِإنَُّه َلَعهن  : ) َوالَِّذي فَ َلَق احلن

ِمن  ، َواَل يُ بنِغَضيِن ِإالَّ ُمَناِفق  "  –هللاُ َعَلينِه َوَسلََّم َصلَّى  -  43 .........................ِإَلَّ : " َأنن اَل حيُِبَّيِن ِإالَّ ُمؤن
 الرباءة من النفاق وموانع النفاق

َننصَ  - 49 ِمِن ُحبُّ األن َننَصاِر، َوآيَُة النُمؤن  45 .........................................اِر " " آيَُة النُمَناِفِق بُ غنُض األن
ِبريََة اأُلوىَل ُكِتَب َلُه بَ َراَءاَتِن :  -50 ِرُك التَّكن ًما يف ََجَاَعٍة يُدن " َمنن َصلَّى َّلِلَِّ َأرنبَِعنَي يَ ون  

44.. ...................................................................بَ َراَءة  ِمَن النَّاِر ، َوبَ َراَءة  ِمَن النِ َفاِق "   
يِن "  - 51 ُن ََسنٍت ، َوال ِفقنه  يف الدِ  َلَتاِن ال جَتنَتِمَعاِن يف ُمَناِفٍق ، ُحسن  44 ................................" َخصن

 كفر النعمة
ِز ِبِه ، َوَمنن َلَن  - 52    جيَِدن فَ لنيُ ثنِن ، فَِإنَّ َمنن َأث نىَن فَ َقدن َشَكَر ، " َمنن ُأعنِطَي َعطَاًء فَ َوَجَد فَ لنَيجن
َِبن ُزوٍر "  َوَمنن َكَتَم فَ َقدن َكَفَر ،   45.... .....................................َوَمنن حَتَلَّى مبَا َلَن يُ عنَطُه َكاَن َكَّلَِبِس ثَ ون

ُكرِ  - 53 ُكِر النَقِليَل ، َلَن َيشن ُكِر اَّللََّ .  " َمنن َلَن َيشن ُكِر النَّاَس ، َلَن َيشن  النَكِثرَي ، َوَمنن َلَن َيشن
ََماَعُة َرمحنَة  ، َوالنُفرنَقُة َعَذاب  "  ر  ، َوتَ رنُكَها ُكفنر  ، َواجلن  45..... ...........................َوالتََّحدُُّث بِِنعنَمِة هللِا ُشكن

َر النُمننعِ  - 54 ُكنَّ وَُكفن أَلَِتِه ، فَ ُقلنُت : اَي َرُسوَل اَّللَِّ ، " ِإايَّ َرِئِهنَّ َعَلى َمسن  ِمنَي " ، وَُكننُت ِمنن َأجن
َتُ َها ِمنن َأبَ َوي نَها ، مثَّ يَ رنزُقُ َها اَّللَُّ  َداُكنَّ َتطُوُل َأمين ُر النُمننِعِمنَي ؟ قَاَل : " َلَعلَّ ِإحن  َزونًجا ، َوَما ُكفن

ًرا َقطُّ " َويَ رنزُقُ َها ِمننُه َوَلدً   ُفُر فَ تَ ُقوُل : َما رََأينُت ِمننَك َخي ن َبَة فَ َتكن  45........ ...................ا ، فَ تَ غنَضُب النَغضن
َبَح َفرِي - 55 ُت َعَلى ِعَباِدي ِمنن نِعنَمٍة ِإال َأصن َلَة ؟ قَاَل : َما َأن نَعمن َمُعوا َما قَاَل رَبُُّكُم اللَّي ن  ق  " َأَلَن َتسن

َياَي َفَذِلَك الَِّذي آَمَن ِب وََكَفَر اِبلنَكونَكِب ،  ُهمن ِِبَا َكاِفرِيَن ،ِمن ن   فََأمَّا َمنن آَمَن ِب َومحََِدين َعَلى ُسقن
ِء َكَذا وََكَذا َفَذِلَك الَِّذي آَمَن اِبلنَكونَكِب وََكَفَر ِب َأون َكَفَر نِعنمَ   45...... ............ " يِت َوَأمَّا الَِّذي قَاَل : ُمِطرناَن بِنَ ون

46.......... ........................................................................... أحاديث غري مقبولة  
52............ ................................................................................... استنصاح  

53........... ...........................................................................حيفة الكتاب ..ص
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 ُ رِهِ ِفيما  رنبَِعنَي الِعَماِديَّةاألَ شجرة إسناد مْت ) َمْتن أو نِفاِقِه ِمنن السُّنَِّة الن ََّبوِيَّة (أو ِشرنِكِه  ُحِكَم ِبُكفن  

الدين بن عبده بن أمحد أبو النجاعماد        
  

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

لطبقة الثانية اليت قرأت على /ا  
 

 الطبقة الثالثة اليت قرأت على / 
 

/ على الطبقة الرابعة اليت قرأت   
 

 الطبقة اخلامسة اليت قرأت على / 
 

 الطبقة األوىل اليت قرأت على اجمليز مباشرة من دون واسطة 
 

 الطبقة السادسة اليت قرأت على / 
 

 الطبقة السابعة اليت قرأت على /
 


