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 المشركين تكفير عن توقف أو شك نفيَم
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سواء ادـتسبني لإلسالم أو  ؛يؽػر :ر ادرشكنين مل يؽػ  ن م  إ: "ن يؼولخرج عؾقـا م  

 ."غرهم

 ثي اختمفىا يف املناط الذي عمكىا عمًه الكفز عمى أقىاه:

 مل يػفم التوحقد. :ن مل يؽػر ادرشكنيم   .1

 مل يؽػر بالطاغوت. :ادرشكنين مل يؽػر م   .2

 ن الدين بالرضورة.أنؽر ادعؾوم م   :ن مل يؽػر ادرشكنيم   .3

 

 لمىشزكني. ز العاذرملن يكّف ثالث شبهاتفهذه أعظي 
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 كافر!!ن قال عذ ادوحد بلنه مرشك ففو ن هذه الؼاعدة أن م  يؾزم م  

 جيب عذ قائؾه التوبة. ، بال للقلًم وإال كان حتؽ  

!!ادوحد كافرً  األنه سؿى حاصبً  ؛ن هذا كػر عؿر بن اخلطابويؾزم م    ا

وإما أن يتوب إىل اهلل من قاعدة باصؾة ما أنزل  ،فإما أن يؾتزم كػر عؿر ــ ريض اهلل عـه ــ

 اهلل هبا من سؾطان.

 ال يؽػر لؾتلويل. :بتلويل مستساغ ر مسؾًم فؿن كػ  

 ال يؽػر لؾتلويل.  :بتلويل مستساغا ن أسؾم كافرً وم  

 يؾزمه الدلقل. :ق بقـفمن فر  وم  

 التػريق بني ادتمثالت. :ن عالمة أهل البدعوم  

 رشك!!ا لػعؾه اله موحدً سؿ  مل ي ؛ادً ن سؿى ادرشك موح  وم  

أو لػعؾه  ،أو لؾتبعقة لؾوالدين أو الدار ،كطؼه بالشفالتنيوهو  ؛ا لألصلبل سمه موحدً 

 الظاهرة اخلاصة بادسؾؿني. لشعائر اإلسالم

ه ومل يسؿ   ،تزأ من فعل الرشكو ،الكتسابه لإلسالم بم مىض ؛ففو حؽم له باإلسالم

كع التؽػر هبا تػصقالت خػقة، ال يؽػر م  مرشكً  كع التؽػر، وموا ن خؾط ا لسوء ففؿه دوا

ره ن مل يؼل بؽػر م  يؽػ   :ن قال بؽػر السؽران إن فعل الرشكالبقان، ففل م  فقفا إال بعد 

 !العتؼاله أن السؽر ماكع
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ك، اعتكاد بطالن عبادته، والرت) هل صػة الؽػر بالطاغوت عذ لرجة واحدة

 (؟والبغض، والتكفري، واملعاداة

 !!اولو كان مستضعػً  ادرشكني ن مل يعال  يؾزمه كػر م   ؛كعم :ن قالم  

 وهذا ما مل يؼل به أحد.

 ؛ادعالاة فقفا تػصقل: ن قالوم  

ن اختؾط يف وبني م   ،وص الؼرآنكص رل نبني م   ،والتؽػر كذلك به تػصقل ،كعم :قؾـا

كع التؽػر ومل يبني     له.ففم جزئقات يف موا

ا كان فإن" :ادرشكني يؽػر مل فقؿن اهلل عبد بن سؾقمن الشقخ قال كم  أو كػرهم، يف شاكًّ

ن األللة له ُبق ـ ت  : بؽػرهم جاهاًل   عذ وسؾم عؾقه اهلل صذ رسوله وسـ ة اهلل كتاب م 

ن أن عذ العؾمء بإمجاع كافر فإكه: ترلل أو ذلك بعد شك فإن كػرهم؛  الؽافر كػر يف شك م 

 (.اإليمن عرى أوثق كتاب). ـها. "كافر ففو

 ن كتاب وال سـة صحقحة.ا م  وال للقل دن يؽػره مطؾؼً 

 !!؟فؽقف فصؾتم يف ادعالاة ومل تػصؾوا يف التؽػر

 التػريق بني ادتمثالت. :ومن عالمة أهل البدع
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كع من من  ا وقع يف ففؿفا خالف يف كثرل    ؛ادعؾوم من الدين بالرضورة إذا كاكت ادوا

 .(والصبى، واجلفل السؽر،) اجلزئقات كـ

اظ والػؼفاء كادحدثني واحل ؛بل وقع يف اخلطل فقفا كثر من ادـتسبني لؾعؾم ػ 

 !!واألصولقني وغرهم

كع ال يعؾؿف كثر من اخلاصة ا ادعؾوم بالرضورة يعؾؿه اخلاصة والعامة، وهذه ادوا

 !! فضاًل عن العامة

كع التؽػر إمجاع عامة كـ). جمؿع عذ أهنا م  1  (.اإلكراهن موا

كع التؽػر إمجاع خاصة كـ)2  (.اجلفل يف أصل الدين. جمؿع عذ أهنا لقست من موا

كع التؽػر ك. خمتؾف يف 3  (.والسؽر الصبيـ)كوهنا من موا

وسألة واضحة بن ون فخالف يف فهي بعض وىانع التكفري، كًف جيعن 

 !! أوضح الىاضحات

 لا اتؽذيبً  الؼول كان وإن فإكه الوعقد، من هو والتؽػر" :تقؿقة ابن اإلسالم شقخ قال

 ومثل بعقدة، ببالية كشل أو بإسالم عفد حديث الرجل يؽون قد لؽن ، ملسو هيلع هللا ىلص الرسول قاله

 .احلجة عؾقه تؼوم حتى جيحده وما بجحده يؽػر ال هذا

 عـده عارضفا أو عـده تثبت ومل سؿعفا، أو الـصوص تؾك يسؿع ال الرجل يؽون وقد

 .ـها ."خمطًئا كان وإن تلويؾفا، وجب آخر معارض
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كع التؽػر كثر من تػصقالهتا خػقة  .فؿوا

 [:4/54" ]الػتاوى جمؿوع" من الؽالم أهل ذم يف له كالم أثـاء يف تقؿقة ابن قالقد و

 التي احلجة عؾقه تؼم مل ضال، خمطئ فقفا إكه يؼال: فؼد اخلػقة ادؼاالت يف كان إذا وهذا)

 واخلاصة العامة تعؾم التي الظاهرة األمور يف مـفم صوائف يف يؼع ذلك لؽن صاحبفا، يؽػر

 عؾقه اهلل صذ احمؿدً  أن يعؾؿون والـصارى القفول بل ادسؾؿني، لين من أهنا ادسؾؿني من

ر هبا بعث وسؾم  .(. ـهاخمالػفا وكػَّ

ن اهلل ن وقع يف كاقض عـدكا م  اهلل يف قضقة التؽػر، وأن ال كؽػر إال م   يفقـبغي أن كتؼ

فقه برهان، وأن ال تؽون أفعالـا رلة فعل عذ تػريط ادرجئة يف التؽػر، فــجرف إىل 

 اإلفراط، واهلل ادستعان.

 


