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 املُلّخص
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 العنوان: التكفري وآاثره يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، دراسة فقهّية أتصيلّية

 املشرف على الرسالة: د. مراد بواايه
رتلّخص فكرة البحث يف احلديث عن اآلاثر الفقهّية املرتربة على التكفري العارض مقتصرًا على 

وم التكفري، واملصـــطلحات مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حيث إن الفصـــل األول ُخص لتواـــي  مفه
ذات الصـلة به، أما الفصـل اليناب ُبف فيه وـرول التكفري وموا عه الب أب أن رسـتصـحب عند احلكم 

.  ابلتكفري على املعف 
يف أبواب معينة منها ابب العبادات مســـــــــةلة اإلمامة  آاثر التكفري يبحث يفالفصـــــــــل األخري و

ملذهب يف حكم من ُكفر ببدعته، ورج  أن ال إمامة له. منوذًجا، وروصــــــــــــــل الباحث فيه  الف يف اأُ 
أن الفرقة رقع قبل أو بعد الدخول؛  ظرًا ألهنا  الراجحويليه أحكام األســــــرة التفريق واملرياج أمنوذًجا، و

 ، ويف املرياج رفرعت عنه ثالج مسائل وهي:الدينبسبب التكفري الختالف 
 رج من حكم بكفره؟إاألوىل: أثر التكفري على 

 الينا ية:  أثر التكفري على موروج من حكم بكفره؟
 الينالينة: أثر التكفري على من أسلم قبل رقسيم رركة موروثه؟

منوذًجا، وقد أمجعوا على أن التكفري أما يف السياسة الشرعية فةحكام اإلمامة العظمى أخذت أُ   
 .أم عزلررد احلاكم ا العظمى، فةن   مؤثٌر يف اإلمامة

  



 

 ج

 شكر وتقدير
 ُشكرين كرًما عظيًما ال حدود له، فالحلمد هلل املن ان الذي من  علّي إبجناز هذا العمل، وأكرما
 يليق به، وبعظيم كرمه وجوده... له وكرًا

 موصول من قليب لكل من خطا معي خطوة يف طريقي، وكان عوًق يل يف حتقيق إجنازي.والشكر 
دكتورة وما  الذي كنت أرى املستقبل يف عينيه وكلماره إذ كان يقول يل دائًما "ال أراك  إال أيب

 هذا إال جسر عبور".
 الب مل حترمين من دعائها حلظة، وكا ت روحها رسري معي يف طرقايت. أمي

 الذين حتملوب يف كل حااليت. إخويت
ىن بداخلي ثقة ال رتزعزع، وكلها صرب علي صربا ما كنت أصربه على  فسي، وبالذي  مشريف

 ممتددة من ثقته يب.
 الداعم ا في لروحي منذ اللحظة األوىل يف املاجستري إىل إجنازي هذا. صديقيت نورة

 
 كل من دعمين قوًًل أو عمًًل، سًرا أو عًلنية.لشكًرا 

  



 

 د

 اإلهداء
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 .رتُ ص  ق   و  ينّ  م   ق  ح  م أ  نتُ كُ   ن  م إ  كُ ن  م   رُ ذ  عت  أ  و ك. ل  ذ   ف  وب   هُ ين  ب   ت  ال  ح  
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  املقدمة
 :وبعد ،ل هللا وآله وصحبه أمجعفاحلمد هلل والصالة والسالم على رسو 

رعترب من أهم اإلوكاليات الب عاىن منها اجملتمع اإلسالمي عرب التاريخ فةن قضية التكفري  
، والرافضــــــــة،   املرجرة والقدرية، واجلهمية، يقول ابن . بدةاً من املرردينمن بعد وفاة الرســــــــول 

علق  مســـــائل عظيمة جداً، فةن هللا -مســـــائل اإلســـــالم واإل ان والكفر والنفاق رجب احلنبلي : "
 أول اختالفياهتا هبذه األ اة الســعادة، والشــقاوة، واســتحقاق اجلنة والنار، واالختالف يف مســم  

 .1وقع يف هذه األمة"
بكتاابت أكاد ية كينرية ومتنوعة لكن غالبها عاجل يف عصـــــــــــرق فهذه املســـــــــــةلة قد حظيت  

من البحث والدراسة حبسب علمي؛ وهذا  لتارخيي وبقي اجلا ب الفقهي ُغفلاجلا ب العقدي أو ا
ما حدا ابلباحث إىل ماولة جتلية هذه القضــية فقهياً من خالل دراســة اآلاثر الفقهية املرتربة عليها 
يف مذهب اإلمام أمحد خصــــوصــــا لرال ينتشــــر الكالم ويتســــع البحث، وذلك ببيان مفهوم التكفري 

حنبل اث يا، ومن   بيان آاثر التكفري الفقهية  أواًل،   رواـــي  أحكامه يف مذهب اإلمام أمحد بن
يُؤثّر فيها التكفري يف املذهب، ابالقتصـــــــــــار على بع  النماذق يف أبواب فقهية  صـــــــــــوصـــــــــــة الب 

 بشكل ملحوظ.
  

                                                           
، حتقيق: ممد جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثًا من جوامع الكلمابن رجب، زين الدين،  1

 .117 -116، ص1م( ق2004، 2األمحدي )اإلسكندرية: دار السالم، ل
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 إشكالية البحث وأسئلته: 
 حث يف السؤال احملوري اآليت:رتمينل إوكالية الب

من التكفري مبوجبه يف العبادات وأحكام األسرة والسياسة ما اآلاثر الب ررّبها احلنابلة على موقفهم 
 الشرعية، ورتفرع منها األسرلة اآلرية:

 ما مفهوم التكفري عند احلنابلة؟ .1
 هل خيتلف التكفري ابعتبار اإلطالق والتعيف عند احلنابلة؟ .2
 ما ورول التكفري عند احلنابلة؟ .3
 ما موا ع التكفري عند احلنابلة؟ .4
 ري يف ابب العبادات؟ اإلمامة أمنوذجاً.ما مدى أتثري التكف .5
 ما مدى أتثري التكفري يف أحكام األسرة؟ التفريق واملرياج أمنوذجاً. .6
 العظمى أمنوذجاً. ةما مدى أتثري التكفري يف السياسة الشرعية؟ اإلمام .7

 أمهية البحث: 
يف عصرق، ة هلا أثرها البالغ ة هام  رتمينل أمهية البحث يف كو ه يسلط الضوة على قضي   

ويوا  آاثرها الفقهية يف العبادات، وأحكام األسرة، والسياسة الشرعية، مما يعُف املكلف على 
ه يضبط مسةلة رطبيق احلكم الشرعي؛ وقد رقرر أّن التكليف مشرول ابلعلم والقدرة، إىل جا ب أ   

  سبته إليه. نسب إىل املذهب ما ال رص   التكفري، ويرر رأي املذهب فيه وآاثره، فال يُ 
 أهداف البحث: 

 يهدف هذا البحث ملا يلي:
  بيان مفهوم التكفري عند احلنابلة. .1
 معرفة االختالف يف التكفري بف اإلطالق والتعيف عند احلنابلة. .2
 معرفة ورول التكفري عند احلنابلة. .3
 بيان موا ع التكفري عند احلنابلة. .4
 .-اإلمامة أمنوذجاً -العباداتبيان مدى أتثري التكفري يف ابب  .5
 .-التفريق واملرياج أمنوذجاً  -يف أحكام األسرة التكفري بيان مدى أتثري .6
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 .-اإلمامة العظمى أمنوذجاً  -بيان مدى أتثري التكفري يف السياسة الشرعية .7
 حدود البحث:

الكفر العارض ال  احلد املواـــــوعي للبحث، ســـــيقتصـــــر على اآلاثر الفقهية عند احلنابلة يف 
 الكفر األصلي. 

 الدراسات السابقة:
على دراســـــة أكاد ية درســـــت املواـــــوع ابلســـــياق  فســـــه  -يف حدود اطالعي  –مل أقف  

دي واترخيي؛ وهللا املطروح هنا؛ إذ أغلب الدراســــــات الب وقفت عليها اقتصــــــرت على جا بف عق
 ا:استفدت كثريًا من بعض الدراسات منه بّ أعلم، علما أب

م البحث إىل اببف الباب األول ســـــّ  : قُ 1أحكام املرتد يف الشرررريعة اإلسرررًلمية، دراسرررة مقارنة .1
دة ورعريفها ووـــــــــرائطها، أما الباب اليناب احتوى أربعة فصـــــــــول، الفصـــــــــل األول: رطرق إىل الرّ 

ة يف دحول جناايت املررد، واجلناية عليه، الفصـــــــــل اليناب: أحكام املررد املد ية، الينالث: أثر الر 
بذابئ   ها أم رســــــــقط عنه ابإلســــــــالم، والفصــــــــل األخري: ُعين   ؤ عبادات املررد، هل عليه قضــــــــا

 املررد.
طالق إبحث من حيث املواــــــــــــــوعات وهي: آاثر والفرق بف البحث املذكور آ ًفا وهذا ال 

 الزوجف، يف إمامة الصـــــــــــالة واإلمامة العظمى واملرياج، والتفريق بف حكم التكفري على املعّف 
 .-رمحه هللا-ص البحث يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبلومن جهة أخرى ُخصّ 

رات عند أهل : هتدف الدراســـــة ملعرفة املكفّ  2قضررررية التكفري بني أهل السررررنة وفر  الضررررًلل .2
املعتزلة، واملرجرة، فابتدأ البحث و ق األخرى منها ا وارق ، والشــــــــــيعة، ر  الســــــــــنة واجلماعة، والف  

                                                           
، 2)الرايض: دار العلوم، ل أحكام املرتد يف الشريعة اإلسًلمية، دراسة مقارنةالسامرائي،  عمان عبد الرزاق،  1

 م(.1983
)الرايض، وزارة اإلعالم،  قضية التكفري بني أهل السنة وفر  الضًللالقحطاب، سعيد بن علي بن وهف،  2

 ه(.1409
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رات عند أهل الســــــــــــــنة ابملصــــــــــــــطلحات واملفاهيم،   الفصــــــــــــــل اليناب التكفري واملكفّ  ابلتعريف 
 ة والرد عليهم. ور للتكفري عند الفرق األخرى املذك قل بعدهاتواجلماعة وعّرف هبم، وا 

هذه الدراســــــــــــــة خاصــــــــــــــة ملعرفة ما يؤدي للتكفري عند الفرق،  الف هذا البحث إذ أ ه  
بحث ضا ب، واختص أيموًماالتكفري فقهّياً، والشرول والضوابط عيبحث يف اآلاثر املرتربة على 

 اآلاثر الفقهّية يف املذهب احلنبلي.
هتدف الدراســــــة إىل بيان مفهوم التكفري، واــــــوابط : 1ضررررروابط التكفري يف الفقه اإلسرررررًلمي .3

اإل ان وال  صُ نق  اــــــوابط للتكفري، ومنها: املعاصــــــي والكبائر رُ  ةرســــــع  الباحثد  التكفري، وعد  
ري اختصــاص قضــائي، ها، والتكفما مل يســتحل   -عليها وإن أصــر   -كفر صــاحبهاه، فال ي  ضُــ نقُ ر  

 ت الدراسة للنتائج اآلرية:ومن خالل ما سبق روصل   .ايً وليس أمراً فرد
كم إبســـــالمه بيقف، مل يزل عنه ذلك الوصـــــف إال بيقف؛ ألن التكفري ال يكون من حُ  .1

ســـــــــــان الظن ابملســـــــــــلم، وعدم أخذ التكفري هدفاً، وغاية  بحث مبحتمل، ووجوب إح
 عنها.

ال أوز ركفري مســــــــلم إال بدليل قطعي، وبعد روفر الشــــــــرول وا تفاة املوا ع، واــــــــرورة  .2
 التفريق بف كفر الفعل وكفر الفاعل.

 ومن خالل ما سبق من  تائج أوصت الدراسة مبا يلي: .3
يف مســــةلة التكفري، وررريب عقوبة  رشــــريع قا ون يدد اختصــــاص القضــــاة يف الفصــــل .4

  .على املخالفف لذلك
ومل رتعرض ابملقار ة بف هذا البحث والدراســة الســابقة، اختصــت الدراســة ابلضــوابط فقط  

ال الفقهي ، كما هو  التارخيي لشــــــــــــــرول واآلاثر املرتربة عليها، إذ حُبينت من اجلا ب العقديل
 .مقرر يف هذا البحث

 منهج البحث:
                                                           

، 2)األردن: جملة املنارة للبحوج والدراسات، العدد اإلسًلميضوابط التكفري يف الفقه عواد، ممد أمحد،  1
 م(.2010
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بتتبع آراة مـذهـب اإلمـام أمحـد بن حنبـل يف مفهوم التكفري وأحكـامـه ويف  اًلسررررررررررتقرائي:املنهج 
 معرفة آاثر التكفري الفقهية.

بتفســـــــــــــري النصـــــــــــــوص واألقوال يف املذهب فيما يُعىن مبفهوم التكفري وأحكامه،  املنهج التحليلي:
 وحتليلها ورقو ها.
 هيكل البحث:

 ه ثًلثة مباحث:الفصل األول: يف مفردات العنوان، وفي
 املبحث األول: التعريف ابلتكفري لغة واصطالحاً 

 املبحث اليناب: املصطلحات ذات الصلة وعالقتها ابلكفر
 املبحث الينالث: منهج معرفة املعتمد عند احلنابلة

 الفصل الثاين: ضوابط التكفري عند احلنابلة، وفيه ثًلثة مباحث:
 املبحث األول: التكفري بف اإلطالق والتعيف 

 املبحث اليناب: ورول التكفري
 املبحث الينالث: موا ع التكفري

 الفصل الثالث: آاثر التكفري الفقهية عند احلنابلة، وفيه ثًلثة مباحث:
 -اإلمامة أمنوذجاً -ابب العبادات الفقهية يفاملبحث األول: اآلاثر 

 -التفريق واملرياج أمنوذجاً -قهية يف أحكام األسرةاملبحث اليناب: اآلاثر الف
 -أحكام اإلمامة العظمى أمنوذجاً -املبحث الينالث: اآلاثر الفقهية يف السياسة الشرعية

 املبحث الرابع: مسائل ملحقة
 اخلامتة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.
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 الفصل األول: يف مفردات العنوان، وفيه ثًلثة مباحث:
 ول: التعريف ابلتكفري لغة واصطًلحاً املبحث األ

 املبحث الثاين: املصطلحات ذات الصلة وعًلقتها ابلكفر
 املبحث الثالث: منهج معرفة املعتمد عند احلنابلة
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 الفصل األول: يف مفردات العنوان، وفيه ثًلثة مباحث:

 املبحث األول: التعريف ابلتكفري لغة واصطًلحاً 
 املطلب األول: التكفري لغًة:

ية: غطّاه وســــرته؛ فةصــــله يف الّلغة: التغطية والســــرت،  لكفرا  مصــــدر كفر، يقال: كفر الشــــّ
 .1قال ابن فارس:"الكاف والفاة والراة أصل صحي  يدل على معىن واحد، وهو السرت والتغطية"

املزارع كافرا  كما ، ومنه رســـمية 2وقال ابن منظور:"وأصـــل الكفر رغطية الشـــية رغطية رســـتهلكه"
د:  َّ  مك رب يئ ىئ نئ مئ ٹٱُّٱله قو  يف اع، وذلك ألّن املزارع يســــــــــــــرت رّ ز أي ال ٢٠الحدي

ي بذلك؛ أل ه يســـرت  عم هللا عليه، ومينله كل ما يســـرت ويغطي وـــيراً، فالكافر  ُّ  3البذر يف األرض
والليل املظلم؛ أل ه ســرت كل وــية بظلمته، والقري والزفت الذي رطلى به الســفن لســواده ورغطيته، 

 4ياً البسه، فالّسالح كفر املقارل.الّسالح أو الدرع، حيث يكون الدرع مغطّ  وكالبس 
ارات؛ ألهنـا ركفر الـذ وب أي: رســــــــــــــرتهـا مينـل كفـارة األ ـان وكفـارة فـ  ومنـه رســــــــــــــميـة الك   

  5هار.الظّ  
 ها إىل: التغطية والسرت.غوية مرد  فةصل املادة الل  

                                                           
 .191، ص5م( ق1979، حتقيق: عبدالسالم هارون )د.م: دار الفكر، د.ل، مقاييس اللغةابن فارس،  1
 .145، ص5ه( ق1414، 3)بريوت، دار صادر، ل لسان العربابن منظور، ممد،  2
 .113، ص10م( ق2001، 1)بريوت: دار إحياة الرتاج العريب، ل غةهتذيب اللاألزهري، ممد بن أمحد،  3
 الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية. اجلوهري، 148، ص5، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور،  4

 .808، ص2م( ق1987، 4)بريوت: دار العلم للماليف، ل
 مرجع السابق، املكان  فسه. لسان العربابن منظور،  5
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 املطلب الثاين: التكفري اصطًلحاً: 
، وملا كان 1يف االصـــــــطالح: اـــــــد اإل ان؛ قال الســـــــفاريين: "والكفر اـــــــد اإل ان"الكفر  

، فكذلك الكفر يكون ابلقول والعمل واالعتقاد، وعلى هذا جرى رعريف 2اإل ان قول وعمل و ية
 احلنابلة للكفر وإن اختلفت عباراهتم إال أهنا آيلة إىل هذا املعىن.

ابرفاق املســـلمف، ســـواة اعتقد  قيضـــه وركلم به، أو  قال ابن ريمية: "الكفر عدم اإل ان، 
 . 3مل يعتقد ويراً ومل يتكلم"

ا: "الكفر يكون بتكذيب الرســول   االمتناع عن متابعته مع  فيما أخرب به، أو وقال أيضــً
 . 4العلم بصدقه"

ا:"فةن الكفر عدم اإل ان ابهلل ورســـله، ســـواة كان معه ركذيب، أو مل يكن معه   وقال أيضـــً
ركذيب، بل وـك وريب، أو إعراض عن هذا كله حسـداً أو كرباً أو ارباعاً لبع  األهواة الصـارفة 

 .5عن ارباع الرسالة... "
 .6جاة به" وقال ابن القيم:" والكفر جحد ما علم أن الرسول  

                                                           

، 2م(، ق1994، 1)الرايض: مكتبة الرود للنشر والتوزيع، ل لوائح األنوارالسفاريين، ممد بن أمحد،  1
 .271ص

. املقدسي، عبدالغين، 23م(، ص2002، 1)د.م: دار أطلس ا ضراة، لاًلعتقاد أبو يعلى، ممد بن ممد،  2
. البعلي، عبدالباقي، 181م(، ص1993 ،1)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ل اًلقتصاد يف اًلعتقاد

 .40ه(، ص1407، 1)د.م، دار املةمون للرتاج، ل العني واألثر يف عقائد أهل األثر
، حتقيق: عبدالرمحن بن ممد )املدينة املنورة: جممع امللك فهد جمموع الفتاوىابن ريمية، أمحد بن عبداحلليم،  3

 .86، ص20م(، ق1995لطباعة املصحف الشريف، د.ل، 
، حتقيق: ممد رواد )اململكة العربية السعودية: جامعة درء تعارض العقل والنقلابن ريمية، أمحد بن عبداحلليم،  4

 . 242، ص1م(، ق1991، 2اإلمام ممد بن سعود، ل
 .335، ص12، مرجع سابق، قجمموع الفتاوىابن ريمية،  5
، حتقيق: سيد صواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلةخمتصر ال، ممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعدابن القيم،  6

 .596م(، ص 2001، 1إبراهيم )القاهرة: دار احلديث، ل
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يف معرض كالمه رداً على بع  املتكلمف:"فةن كينريا من الكفار  وقد أواـــــــــــ  مقصـــــــــــوده 
غري وــاكف فيه، غري أ ه مل يقرتن بذلك التصــديق عمل القلب من  بصــدق النيب كا وا جازمف 

 .(1)حب ما جاة به والراا به وإرادره واملواالة واملعاداة عليه."
قاً ليكون مؤمًنا، بل أب أن يُعمل القلب جبا ب فال يكفي أن يكون الشـــــــــــخص مصـــــــــــدّ   

أصــــل عمل اجلوارح، وإال فمنافق، وســــبقه عمل اجلوارح ابلراــــا والتســــليم ألحكام الشــــرع، بل هو 
 ووظاهرًا: إبظهار أصــــــــــــــل اإل ان وه ابن ريميه فاوــــــــــــــرتل أن يكون اإل ان ابطًنا: إبقراره يف قلبه،

؛ حيث قال: "ال يكون الرجل مؤمنا ظاهراً حىت يظهر أصــل اإل ان وهو 2وــهادة أن ال إله إال هللا
حىت يقّر بقلبه بذلك؛  ارسول هللا وال يكون مؤمنا ابطنً  وهادة أن ال إله إالّ هللا ووهادة أن ممدا

 .3فينتفي عنه الشك ظاهرا وابطنا مع وجود العمل الصاحل"
فسمى ابن القّيم ُمعرض القلب كافراً رغم جزمه بصحة الرسالة، فُيخرق بذلك من مل يعلم،  

 ومينله من مل يصل مرحلة التصديق واالطمرنان القليب للرسالة.
 .4قّي الدين البعلي احلنبلي: "الكفر: جحد ما ال يتم اإلسالم بدو ه"وعرّفه ر 
هو: "جحد ما جاة به  حد الكفر اجلامع جلميع أجناسه وأنواعه وأفرادهوقال السعدي  
 .5أو جحد بعضه" الرسول 
رع  هفت الكفر مبا يقتضــي حصــره يف الكفر األكرب وهذوهذه التعريفات عر    حقيقته يف الشــّ
ا على الكفر األصغر، يقول ويخ اإلسالم ابن ريمية:"وفرق بف طلق مقيدً الق وإن كان يُ عند اإلط

معىن االسم املطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن. وبف املعىن املطلق لالسم يف مجيع موارده كما يف قوله: 

                                                           
 ، املرجع السابق، املكان  فسه.خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلةابن القيم،  1
 .86، ص20مرجع سابق، ق ،الفتاوىجمموع ابن ريمية،  2
 .86، ص20مرجع سابق، ق ،الفتاوىجمموع ابن ريمية،   3
 .40، مرجع سابق، صالعني واألثر يف عقائد أهل األثرالبعلي،  4
-203)الكويت: مطبعة العلم، د.ل، د.ت(، ص اإلرشاد إىل معرفة األحكامالسعدي، عبد الرمحن بن قصر،  5

204. 
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 (بع  يضــــرب بعضــــكم رقاب)؛ فقوله: 1(ال ررجعوا بعدي كفارا، يضــــرب بعضــــكم رقاب بع )
ار يف هذا املواــع، وهؤالة يســمون كفارا رســمية مقيدة، وال يدخلون يف االســم املطلق ف  رفســري الكُ 

 إذا قيل: كافر ومؤمن" على سبيل املقابلة.

 العًلقة بني املعنيني: املطلب الثالث: 
غوي أصـــل للمعىن االصـــطالحي، فاملعىن االصـــطالحي فرع عنه، مما ســـبق جند أن املعىن الل   
ن الكفر لغة يعين مطلق التغطية والســـــــرت، يف حف أن املعىن االصـــــــطالحي يقتصـــــــر على وذلك أل

 رغطية القلب عن اإل ان، وال يكون ذلك إال إذا أدرك اإل ان.
 2قال الليث: "يقال إمنا  ي الكافر كافرًا ألن الكفر غطى قلبه كله" 
ى قلبه، يتاق ألن الكفر غط  وقال األزهري مواــــــــًحا قول الليث ومضــــــــيًفا: "قيل له كافر  

ل عليه، وإيضــــــــــــــاحه أن الكفر يف اللغة معناه التغطية، والكافر ذو كفر أي ذو رغطية إىل بيان يد  
: ذو لقلبه بكفره كما يقال لالبس الســـــــــالح: كافر وهو الذي غطاه الســـــــــالح. ومينله: رجل كاس  

 كسوة، وماة دافق: ذو دفق.
ـــ وفيه قول آخر: وهو أح  ـــ   قال ـ سن مما ذهب إليه الليث. وذلك أن الكافر ملا دعاه هللا ـ

ما دعاه إليه من روحيده  جل وعز إىل روحيده فقد دعاه إىل  عمة ينعم هبا عليه إذا قبلها، فلما رد  
 .3ا هلا إبابئه حاجبا هلا عنه"يً كان كافرا  عمة هللا أي مغطّ  

رغطيًة للقلب ابلكفر عن اإل ان، فيتبف أن الكفر اــــــــــد اإل ان، وجحود بنعمة التوحيد،  
 فتضمن الكفر االصطالحي يف مطلق السرت والتغطّية للمعىن اللغوّي.

                                                           
 (.121(، حديث رقم )35(، ص)1ق)أخرجه البخاري، اجلامع الصحي ، كتاب العلم، ابب اإل صات للعلماة، 1
 .145، ص5، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور، 2
 .112، ص10، مرجع سابق، قهتذيب اللغةاألزهري، 3
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 املبحث الثاين: املصطلحات ذات الصلة وعًلقتها ابلكفر
 املطلب األول: الشرك لغة واصطًلًحا

 الفرع األول: الشرك لغًة:
الشــــــف والراة والكاف أصــــــالن، أحدمها يدّل على مقار ة وخالف ا فراد،  :قال ابن فارس 

 واآلخر يدّل على امتداد واستقامة.
فاألول الشــركة، وهو أن يكون الشــية بف اثنف ال ينفرد به أحدمها، يقال: وــاركت فالقً  

 .1يف الشية إذا صرت وريكه، وأوركت فالقً إذا جعلته وريكاً لك
الشــــــركة:  الطة الشــــــريكف. يقال: اوــــــرتكنا مبعىن رشــــــاركنا ومجع الشــــــريك: يث: "قال الل   

 . 2وركاة، وأوراك"
 .3وقال اجلوهري: "ووركته يف البيع واملرياج أوركه وركة، واالسم: الشرك" 
 . 4أن جتعل هلل وريًكا يف ربوبيته، رعاىل هللا عن الشركاة واأل داد" "الشرك :قال األزهري 

 لشرك اصطًلًحا:الفرع الثاين: ا
ذكر علماة املذهب احلنبلي رعريفات عدة للشــــــــــــــرك  تلفة العبارة متحدة املعىن من ذلك  

رك أن ر  قول ابن ريمية: " ، أبن 5ل ابّلّل رعاىل  لوقاره يف بع  ما يســـــتحّقُه وحده"عد  وأصـــــل الشـــــّ
 فةوار ألصله و وعيه . 6"وريك هلل يف ألوهيته وربوبيته"جتعل 

                                                           
 .265، ص3، مرجع سابق، قمقاييس اللغة، بن فارسا 1
 .13، ص10، مرجع سابق، قهتذيب اللغةاألزهري،   2
)بريوت: دار العلم للماليف،  الصحاح اتج اللغة وصحاح العربيةالفارايب، أبو  صر إ اعيل بن محاد اجلوهري،  3

 .1593، ص4م(، ق1987، 4ل
 .12، ص10، مرجع سابق، قهتذيب اللغةاألزهري،  4
اإلمام ممد بن سعود،  ابن ريمية، أمحد عبد احلليم، االستقامة، حتقيق: ممد رواد سامل )املدينة املنورة: جامعة5

 .344، ص1هـ(، ق1403، 1ل
 .91، ص1مرجع سابق، ق ،الفتاوىجمموع ابن ريمية،  6
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: "حقيقة الشـــــرك هو التشـــــّبه اب الق والتشـــــبيه للمخلوق القّيم ومثله املقريزي بقوهلماوعرفه ابن 
 .  1به"

ما  وــّبه املخلوق اب الق يف خصــائص اإلهلّية" الشــرك إىل رشــّبه ورشــبيه؛ أما التشــبه " فقسررّ
قزعه يف والتشـــــــــبيه "فمن رعاظم وركرّب، ودعى الّناس إىل إطرائه ورجائه و افته؛ فقد رشـــــــــّبه ابهلل و 

 ربوبّيته"
وقال ابن ســــــــــعدي: "حقيقة الشــــــــــرك أن يُعبد املخلوق كما يعبد هللا، أو يعظّم كما يعظّم  

 .2هللا، أو يصرف له  وع من خصائص الربوبية واإلهلية"
؛ الــذي أمع أ واعــه وأفراده وتعريف ابن السررررررررررعدي هو تعريف للشرررررررررررك  عناه العام 

 .3ن أفراد العبادة لغري هللا"وهو:"أن يصرف العبد  وعا أو فردا م
  الفرع الثالث: وجه العًلقة بني مصطلح الشرك والكفر: 

 يل ىل مل خل ُّٱٱٱ:ا مينل قوله رعاىلقد يطلقان مبعىن واحد إذا اجتمع الكفر والشرك 

 ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم

 رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر

كهف:  َّ ىت نت مت زت ٣٨ - ٣٥ال  

ا اختص كل واحد منهما مبدلوله غري أّن الكفر أعم ألن كل مشــــــــــــــرك كافر أما إذا افرتق 
والشــــــــــرك والكفر قد يطلقان مبعىن واحد، وهو الكفر ابهلل، وقد وليس العكس قال ابن القاســــــــــم: 

                                                           
، حتقيق: ممد أمجل اإلصالحي وزائد بن أمحد الداء والدواء، أيب عبد هللا ممد بن أيب بكر بن أيوب، ابن القيم1

 . 313، ص1هـ(، ق1429، 1النشريي )مكة املكرمة: دار عامل الفوائد، ل
، احملقق: عبد الرمحن بن تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كًلم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن قصر بن عبد هللا، 2

 .499، ص2م(، ق2000-هـ 1420، مؤسسة الرسالة، 1معال اللويق)ل
الزين أمحد، ، حتقيق: املررضى القول السديد شرح كتاب التوحيدالسعدي، عبد الرمحن بن قصر بن عبد هللا، 3

 .54، د.ت(، ص3)الرايض : جمموعة التحف النفائس الدولية للنشر والتوزيع، ل
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فيكون يفرق بينهما، فيخص الشــــــــــــرك بقصــــــــــــد األواثن وغريها من املخلوقات مع االعرتاف ابهلل، 
 .1الكفر أعم

 املطلب الثاين: النفا  لغة واصطًلًحا
 الفرع األول: النفا  لغة:

قال ابن منظور: "النفاق هو اســـــــــم إســـــــــالمي مل رعرفه العرب ابملعىن املخصـــــــــوص به، وهو  
قفق ينافق منافقة و فاقا الذي يســــــــــــرت كفره ويظهر إ ا ه، وإن كان أصــــــــــــله يف اللغة معروفا يقال: 

وقيل يف اوــــــــــــــتقاقه أ ه مةخوذ من: النافقاة: أحد  ارق الريبوع من جحره، فة ه إذا ، 2"ومنافقة
طلب من واحد هرب إىل اآلخر وخرق منه، وقيل: من النفق وهو الســــرب يف األرض، ألن املنافق 

بعد ذكره لألصـــــــل - بن فارسقال ا؛ 3يســـــــرت كفره ويغيبه، فتشـــــــبه ابلذي يدخل النفق يســـــــترت فيه
اوتقاق النفاق، ألن صاحبه يكتم خالف ما يظهر، فكةن اإل ان خيرق منه أو خيرق "ومنه : اليناب

هو من اإل ان يف خفاة. و كن أن األصــــل يف الباب واحد، وهو ا روق. والنفق: املســــلك النافذ 
 .4الذي  كن ا روق منه"

ره به أهل العلم املعتربون   أّن النفاق يف و ص ابن رجب كالم اللغويف بقوله: "والذي فســـــّ
 .5اللغة هو: من جنس ا داع واملكر، وإظهار ا ري وإبطان خالفه"

                                                           
 .302هـ(، ص1408)د.م، د.ن، د.ل،  حاشية كتاب التوحيدالنهدي، عبد الرمحن ممد بن قاسم، 1
 .359، ص10ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ق2
)بريوت: املكتبة العلمية،  النهاية يف غريب احلديث واألثرالشيباب، ابن األثري، املبارك بن ممد ابن عبد الكرمي 3

 .98، ص5م(، ق1979، 1ل
 .مادة  فق( 455،5مقاييس:)4
، 2م(، ق2004، 2)القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر، ل جامع العلوم واحلكماحلنبلي، ابن رجب، 5

 .481ص

http://www.alminbar.net/malafilmy/nefak/1.htm#_ftn2
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 الفرع الثاين: النفا  اصطًلًحا:
  .1: "ومن أظهر اإلسالم وأسّر الُكفر: فُمنافٌق"قال القااي أبو يعلى 
إ ه  غوي فقال: "...لفظ النفاق قد قيلوأما ابن ريمية فعّرف النفاق ا طالقا من املعىن الل   

رق ومنه  فقت الدابة إذا ق يشبه خ  ف   ـ   ه مةخوذ من كالمهم فةن  مل ركن العرب ركلمت به لكنّ 
 َّ  هس من خن حن  جن مم خم حم ٹٱٹٱُّٱمارت: ومنه قفقاة الريبوع والنفق يف األرض 

د النفاق أب ه يّ  ا؛ وقُـ فاملنافق هو: الذي خرق من اإل ان ابطنا بعد دخوله فيه ظاهرً   ٣٥األنعام: 
 2 فاق من اإل ان".

"النفاق اسم إسالمي مل رعرفه العرب ابملعىن املخصوص به؛ وهو: سرت الكفر  قال البهويت: 
 .3وإظهار اإل ان"

النفاق إظهار خالف الباطن، قال ابن القيم: "أســــــــاس النفاق وأصــــــــله هو التزين  فأصررررررل 
 4للناس مبا ليس يف الباطن من اإل ان".

عتقادي أعظم من الكفر الظاهر، وقد أخرب هللا رعاىل أن أهله يف وعليه فةّن النفاق اال 
اء:  َّ  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت ٹٱٹٱُّٱالدرك األسفل من النار نس ال

.ا فيه من خداع للمسلمفمل ١٤٥  

 الفرع الثالث: وجه العًلقة بني مصطلح النفا  والكفر:
النفاق خفي  الكفر، ظاهره اإل ان، أما الكفر فالظاهر والباطن يكون على الكفر، فيتفق  

النفاق والكفر يف الباطن ويتباينان يف الظاهر، ولكن كليهما كفر، فبينهما عالقة عموم وخصـــوص 
                                                           

، 2)بريوت: دار إحياة الرتاج العريب، ل اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلفاملرداوي، علي بن سليمان، 1
 .327، ص10د.ت(، ق

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ل كشاف القناع عن منت اإلقناعبن يو س بن صالح،  لبهويت، منصورا2
 .478، ص 4د.ت(، ق

 .478، ص 5، مرجع سابق، قكشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،  3
، 1، حتقيق: ممد عبد السالم إبراهيم )بريوت: دار الكتب العلمية، لإعًلم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم4

 .435، ص3م( ق1991
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فه، من وجه. إًذا الكفر جحود، واملنافق جاحد؛ أل ه جحد ابإل ان القليب ابهلل رعاىل، وأظهر خال
 فاملنافق كافر.

 .1"الكفر إذا ذكر مفرداً يف وعيد اآلخرة، دخل فيه املنافقون" :قال ابن ريمية

 املطلب الثالث: الردة لغة واصطًلًحا:

 ة لغة:د  الفرع األول: الر  
. رقول: 2نقاس، أي رددُت الشــيةرد مُ ط  ( الراة والدال أصــل واحد مُ د  ذكر ابن فارس: ")ر   

 ا. و ُّ  د  ه ر  رد  الشـــــــية أ   دتُ د  ر  
ُ
: ما صـــــــار عمادا للشـــــــية د  "والر   3 فســـــــه إىل كفره" د  ررد؛ أل ه ر  ي امل

 ة: مصدر االررداد عن الدين".د  ه. والرّ  الذي ردفعه ورردّ 
 .4:"رجوع املسلم عن اإلسالم، والكفر بعد اإل ان"وذكر  

 الفرع الثاين: الردة اصطًلًحا:
بقوله : "هو الراجع عن دين اإلســــالم إىل الكفر، فمن  قدامة املرردّ عرف مشس الدين ابن  

 5ابإلسالم،   أ كره وأ كر الشهادرف، أو إحدامها، كفر بغري خالف". أقر  
وعرفه ابن مفل  بقوله: "املررد الراجع عن دين اإلســـــــالم إىل الكفر إما  طقا أو اعتقادا أو  

األخري أمشل من األول، والتعريفان يتوافقان مع املعىن  ، وهذا التعريف6وــــكا، وقد يصــــل ابلفعل"
 .الذي هو الرجوعاللغوي 

                                                           
 .48، صم(1996، 5)دمشق: املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر، لاإلميان ابن ريمية ، أمحد بن عبد احلليم،  1
 .172، ص3، ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ق386، ص2، مرجع سابق، قمقاييس اللغة، بن فارسا2
 .386، ص2، مرجع سابق، قمقاييس اللغة، بن فارسا3
 .20، مرجع سابق، صأحكام املرتد يف الشريعة اإلسًلميةالسامرائي،  عمان،  4

)ب ت، ب ل، دار الكتاب  الشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة، عبد الرمحن بن ممد بن أمحد بن قدامة، 5
 . 108، ص27العريب للنشر والتوزيع(، ق

، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ل ، املبدع يف شرح املقنع: ابن مفل ، إبراهيم بن ممد بن عبد هللا بن ممد6
 .478، ص7م(، ق1997
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 الفرع الثالث: العًلقة بني مصطلح الردة والكفر:
ا ال أصـــــالة، فهو "الكافر بعد إســـــالمه فمن أوـــــرك ابهلل أو جحد  :ةالرد    هي الكفر عراـــــً

 أما الكفر، 1أو رســـوله فقد كفر" ربوبيته أو صـــفة من صـــفاره أو بع  كتبه أو رســـله أو ســـب هللا
 ةعم إذ قد يكون كافرًا أصالًة جاحًدا ابلدين، أو مررّداً.ف

 املطلب الرابع: تعريف اإلحلاد لغة واصطًلًحا:
 الفرع األول: اإلحلاد لغة:

، واللحـــــد لغـــــة  يت أبكينر من معىن: احلفر يف عرض القرب، أو امليـــــل د  اإلحلـــــاد من حلـــــ    
الليــث: "اللحــد: مــا حفر يف عرض القرب، وقرب ملحود لــه وملحــد، وقــد حلــدوا لــه والعــدول. قــال 

ا "امليل عن 2حلدا واللحد: الشـــق يف جا ب القرب والضـــري ، والضـــرية: ما كان يف وســـطه" ، وأيضـــً
، كمــا عرفــه 4، "مــال وعــدل"3اســــــــــــــتقــامــة. يقــال: أحلــد الرجــل، إذ مــال عن طريقــة احلق واإل ــان"

احلفر جلهة ما،  إذ الشــق يف القرب هو ميل يف ف. وقد ُأمُع بف املعني5القصــد"األزهري:"امليل عن 
 ىن امليل عن القصد أو االستقامة.عوهذا يتوافق مع م

، واملمــاراة واجملــادلــة، يقــال: أحلــدت؛ أي 6ويقــال: قــد أحلــد يف الــدين وحلــد أي حــاد عنــه 
 .8ظلم ررك القصد فيما أمر به، وامليل إىل ال، و 7ماريت وجادلت

                                                           
)الرايض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،  احملرر يف الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلابن ريمية احلراب، 1

 .167، ص2م(، ق1984، 2ل
 .243، ص4، مرجع سابق، قهتذيب اللغةاألزهري، 2
 .236، ص5ق، مرجع سابق، مقاييس اللغة، بن فارسا3
 .388، ص3، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور، 4
 .244، ص4، مرجع سابق، قهتذيب اللغةاألزهري، 5
 .388، ص3ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ق 6
الز بيدي، مّمد بن مّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، اتق العروس من جواهر القاموس، حتقيق: جمموعة من احملققف)  7

 . 135، ص9سكندرية: دار اهلداية للنشر والتوزيع، د.ل، د.ت(قاإل
 الزبيدي، اتق العروس من جواهر القاموس، املرجع السابق، املكان  فسه. 8
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أ ه وصــــــــف لنا امللحد وصــــــــفاً دقيقاً فامللحد ليس  والناظر يف التعريف اللغوي لإلحلاد أد 
جمرد مائل عن الدين اتركاً له، بل هو معرتض على الدين، ياجج أصــــحاب الدايقت ويتحداهم، 

بكل أوكاله به، وأادل بكل ما أويت من قوة للدفاع عن إحلاده، وهو هبذا واقع يف الظلم ويينري الش  
  وأ واعه.

 الفرع الثاين: اإلحلاد اصطًلًحا:
، وال خيرق هذا املعىن عن أصـــــــــــل قول 1ف اإلحلاد أب ه: "إ كار وجود هللا ربارك ورعاىل"ُعرّ   

 بع  فرق الدهريّة.
ظهروا قبل اإلســـــالم؛ ومنهم طائفة رنكر وجود خالق؛ وقد أوـــــار إليهم القااـــــي  فالدهريّة 
، 2"... كــالــدهريــة النــافف للحــدوج واحملــدج" :- بيــا ــه من أــب إكفــاره عنــد -بقولــه أبو يعلى

و اهم ملحدة بنفس التعبري املتداول يف عصــــــــــــــرق حينما ذكر أدلة ثبوت الصــــــــــــــا ع فقال "خالفا 
  .3للملحدة يف  في الصا ع"

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱٹٱُّٱقوله وهذا عف اإلحلاد املعروف اآلن وإليه اإلوارة يف 
ة:  َّ مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ مئنئ زئ  رئ ّٰ ِّ ٢٤الجاثي  

املعتقدون أن يف كل ســـــتة  املنكرون للصررررانع،قال ابن كينري: "ورقول الفالســـــفة الدهرية )الدورية( 
وثالثف ألف ســــــــــنة يعود كل وــــــــــية إىل ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد ركرر مرات ال رتناهى، 

وما يُهلُكنا إاّل الّدهُر، قال هللا سبحا ه: وما هلُم بذلك ل وكذبوا املنقول، وهلذا قالوا: فكابروا املعقو 
 .4، أي يتومهون ويتخيلون"ُهم إاّل يظُن ونمن علم إن 

                                                           
م(، 2012، 1)بريوت: دار اللؤلؤ، ل اإلحلاد: وسائله، وخطره، وسبل مواجهتهالسندي، صاحل بن عبدالعزيز،  1

 . 12ص
 .267م(، ص1986، 1، حتقيق: وديع زيدان حداد )بريوت: دار املشرق، لالدين املعتمد يف أصوليعلى،  وأب 2

 . 39، املرجع السابق، صاملعتمد يف أصول الدين ،يعلى وأب3
، حتقيق: سامي بن ممد سالمة )الرايض: دار تفسري القرآن العظيمابن كينري، أبو الفداة إ اعيل بن عمر،  4

 .269، ص7قم(، 1999، 2طيبة للنشر والتوزيع، ل
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معطلة العرب" وقال أن بينهم ثالج بررررررررررررررررر ســــــــتاب يف كتابه امللل والنحلل هر  هم الشــــــــ  ر  ك  وذ   
 .1جمموعات، منهم جمموعة رنكر ا الق

 حلاد والكفر:الفرع الثالث: العًلقة بني اإل
اإلحلاد امليل عن احلق، واالحنراف عنه بشــىت االعتقادات، والتةويل الفاســد، واملنحرف عن  

 يسمى ملحداً  كلهصرال هللا واملعاكس حلكمه 
إ كار وجود رّب خالق هلذا الكون، متصــــرف فيه، يدبّر أمره "أب ه:  امليداب اإلحلاد وعرف 

دره وقدرره، واعتبار الكون أو ماّدره األوىل أزلية، واعتبار رغرياره بعلمه وحكمته، وُأري أحداثه إبرا
قد متت ابملصــادفة، أو مبقتضــى طبيعة املادة وقوا ينها، واعتبار ظاهرة احلياة وما رســتتبع من وــعور 

 .2 "وفكر حىت قّمتها عند اإل سان، من أثر التطور الذايت يف املادة
اســـــــم يقع على اـــــــروب من الذ وب، فمنها: "وابلنظر إىل الكفر واإلحلاد جند أن الكفر:  

 .3"الشرك ابهلل، اجلحد للنبوة، واستحالل ما حرم هللا، وكله راجع إىل جحد النبوة
واإلحلاد: هو إ كار فكرة وجود إله متصــــــــــــــرف يف الكون، موجد له مســــــــــــــري له، واعتبار  

عليه جمرد مصــــادفتها، أو أن الطبيعة هي من أوجدت  فســــها دون  الكون، وما أري فيه، وما هو
 رطور ذايت للمادة الب يتكون منها الكون.إال أن يكون ألحد يد يف ذلك، وكل ما يدج ما هو 

بعدم  ن، فاإلحلاد إ ا4جاة به" كان رعريف الكفر "جحد ما علم أن الرســــــــــــــول فةذا   
ن وجه من األول، إذ إن امللحد اليؤمن بوجود خالق وجود خالق أصــــــــــــــاًل، فنهد أن اليناب أعم م

                                                           
)دمشق: مؤسسة احلليب للطباعة  امللل والنحلالشهرستاب، أبو الفت  ممد بن عبد الكرمي بن أىب بكر أمحد،  1

 .114، ص3قم(، 1992، 2والنشر، ل
بـ ن ك ة امليداب، 2) ، 2)دمشق: دار القلم للطباعة والنشر، ل كواشف زيوف( الدمشقي، عبد الرمحن بن حسن ح 

 . 433م(، ص1991
، حتقيق: ممد إبراهيم الفرو  اللغوية، احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يىي بن مهران، بن مهرانا 3

 .228، ص1سليم )القاهرة: دار العلم والينقافة للنشر والتوزيع، د.ل، د.ت(، ق
، حتقيق: سيد واملعطلةخمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية ، ممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعدابن القيم، 4

 .596م(، ص 2001، 1إبراهيم )القاهرة: دار احلديث، ل
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، ومن جهة أخرى فليس كل كفر إحلاد، فكما ربّف قد فُيفهم اــمًنا جحده مبا جاة به الرســول
يكون الكفر  فاًقا أو وــــــــــــــرًكة أو ردة، وعليه فةن من أ واع الكفر كفر اإل كار، واإلحلاد، إ كار، 

 فاإلحلاد كفر.
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 معرفة املعتمد عند متأخري احلنابلة املبحث الثالث: منهج
 املطلب األول: مراحل تطور املذهب احلنبلي: 

نسب املذهب احلنبلي إىل اإلمام أمحد، وهو: أمحد بن ممد بن حنبل بن هالل بن أسد يُ  
هــــــــــــــــــ،ســـافر إىل الكوفة 164بن إدريس بن عبدهللا الشـــيباب، ولد يف بغداد وـــهر ربيع األول ســـنة 

  عاد إىل بغداد. رويف رمحه هللا ســــنة  كينرية  ســــة عشــــر من عمره، وا تقل إىل بالدحينما بلغ الســــاد
 1هـ، وُدفن يف بغداد.241

وقد رلقى العلم عن علماة كينريين ممن عاوـــــــــــــوا يف زما ه، واوـــــــــــــتهر كذلك بكينرة رالميذه  
ا عنه  "املســـائل " الذين رتلمذوا على يديه ودو وا املســـائل عنه، واعتنوا أبقواله، غاية العناية، فدو و 

يف الفقه، واألصـــــول، واالعتقاد، وســـــائر أبواب الدين، فصـــــار طالبه هبذا بناة لعلم وـــــيخهم، ومبا 
وا أصــــــــــــول مذهبه و  دو وه أتســــــــــــس املذهب يف حياة اإلمام أمحد على يده وأيدي رالميذه الذين ر  

ومســــائل متنوعة  ومســــائله و شــــروها حيث رنوعت وروزعت بف الفقه وأصــــوله واحلديث واالعتقاد
 200ألف مســــةلة ســــرل عنها اإلمام، و مجعت يف  60اعتربت أوســــع ما دّون عنه؛ حيث بلغت 

 2جملد.
ات وليس هذا مل الرتمجة التفصــيلية لســرية اإلمام أمحد؛ إذ قد أفردت ررمجته الفذة مبصــنف 

"مناقب اإلمام أمحد" البن ها حبســـب رأي الشـــيخ بكر أبو زيد:فاعديدة عاجلت جوا ب  تلفة أو 
اجلوزي حيث قال: "إن أوىف الكتب املطبوعة منها على اإلطالق، كتاب ابن اجلوزي... فاملرتمجون 

                                                           
 ه(.1409ـ، 2، حتقيق: عبدهللا الرتكي )د.م: دار ههر، لمناقب اإلمام أمحديُنظر: ابن اجلوزي، مجال الدين،  1
)د.م، د.ن، املذهب احلنبلي دراسة يف اترخيه ومساته وأشهر أعًلمه ومؤلفاته الرتكي، عبد هللا بن عبد احملسن، 2

 .21د.ل، د.ت(، ص
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وإمنا القصـد هنا اإلوـارة إىل أصـل أتسـيس املذهب   التنبيه  1لإلمام بعد ابن اجلوزي عيال عليه".
 .إىل أهم أطواره متهيدا ملسةلة معرفة املعتمد يف املذهب

وعليه فةن أغلب من ركلم عن  شــــــــــةة وأتريخ رطور املدرســــــــــة احلنبلية ذكر أبن املدرســــــــــة  
احلنبلية ال خترق يف  شــةهتا ورطورها عن اإلطار العام لتطور الفقه عموما واملتمينلة يف دور التةســيس 

بن عبد  فالنمو   اال تشار وأخريا االستقرار، ولعل األ سب يف حتديد املراحل ما ذكره الشيخ بكر
هللا أبو زيد وهو التقسيم الينالثي حيث جعلها ثالج مراحل على  سق الطبقات متضمنة للمراحل 

 .2كلها وهي: طبقة املتقدمف فاملتوسطف   املتةخرين

 أما األوىل فهي مرحلة املتقدمني:
بن اهـ(، ورنتهي بوفاة احلسن 241املرحلة ربدأ بطبقة رالميذ اإلمام أمحد بن حنبل )وهذه  
ـــــــــــــــــــ(، ويف هذه املرحلة: بدأ ظهور اال تســـــاب إىل اإلمام، وبرز يف مذهبه املشـــــايخ 403حامد ) هـ

الكبار، وأخذت أصـــــول املذهب وخطوطه العريضـــــة، ومصـــــطلحاره الدقيقة، وآاثره النفيســـــة، مل 
 .3درس، وردريس، واستقراة، وأتليف، ورقريب، ورلقف"

 املرحلة الثانية، طبقة املتوسطني:
هــــــــــــــــــ( إىل وفاة اإلمام بن  403امد )ســـنة حبن ارحلة من وفاة اإلمام احلســـن هذه املربدأ  

ــــــــــــــ(، وهذه املرحلة رعرف مبرحلة التنقي  والتحقيق ملا رُرك من مرحلة  884مفل  املقدسي سنة ) هـ
 4املتقدمف

 املرحلة الثالثة: مرحلة املتأخرين
                                                           

)جدة: دار  املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات األصحاببكر أبو زيد، بن عبدهللا، 1
 .323،ص1، د.ت( ق2العاصمة، ل

 .333، مرجع سابق، صبن حنبل املدخل املفصل إىل فقه اإلمام أمحدبكر أبو زيد، 2
 .135، املرجع السابق، صاملدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحدبكر أبو زيد، 3
 املرجع السابق، املكان  فسه. املدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد،بكر أبو زيد، 4
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 وأول طبقة  
 
هية "املتةخرون أوهلم العالمة مصــــــــــــــح  لئ الباوي؛ قال يف الآلرد  املتةخرين: امل

هـــــــــــــــــــ رمحه هللا صــــاحب 885املذهب ومنقحه عالة الدين علي بن ســــليمان املرداوي املتوىف ســــنة 
كتاب ))رصــــحي  الفروع(( و ))اإل صــــاف(( و ))التنقي ((. وينتهون ابإلمام منصــــور بن إدريس 

 1هـ".1051ىف سنة البهويت وارح اإلقناع واملنتهى والزاد واملفردات وغريها املتو 
حيث  أمحد، وجتلت بكتابه " اإل صــــــــــــــاف"،اإلمام واإلمام املرداوي قام بنقلة يف مذهب  

عتمد، الذي أابن عنُه "املرداوي" 
ُ
اعتربت فيما بعد مبرحلة االســتقرار على قول واحد، وهو القول امل

 يف "اإل صاف".
 املطلب الثاين: املعتمد عند متأخري احلنابلة:

نف يف دراســـــــــــة املذهب يعترب  تاق املرداوي هو املذهب ثبواتً واســـــــــــتقراراً؛ أغلب من صـــــــــــ 
خصــــوصــــا مصــــنفاره املتةخرة كحواوــــي الفروع والتنقي  املشــــبع وقد كتبهما بعد اإل صــــاف؛ الذي 

 .2ورح فيه مراده ابصطالح املذهب
واعتمد عليها هي عمدة املتةخرين:  من بعد املرداويولذلك كا ت الكتب الب ا طلقت  

 ويت هلما.هُ ، والشروح واحلواوي املواوعة عليهما كشرح البُـ املنتهى للفتوحي واإلقناع للحجاوي
يف كتابه  ابن بدران احلنبليفكان املذهب يف االصــــــــــــــطالح ما  ينله هذان الكتاابن، قال  

رداوي التنقي  املشــــبع   جاة بعده املدخل إىل مذهب اإلمام أمحد:" أّلف القااــــي عالة الدين امل
منتهى فهمع املقنع مع التنقي  يف كتاب  اه  ابن النجار الشررررررررررهري ابلفتوحيرقي الدين أمحد 

فعكف الناس عليه وهجروا ما سررررررررررواه من كتب يف مجع املقنع مع التنقي  وزايدات  اإلرادات
لف كتابه اإلقناع وحذا به حذو الب ذكرقها آ فا وكذلك الشــيخ موســى احلهاوي أ املتقدمني ...

                                                           
)الرايض:  نبليةالآللئ البهية يف كيفية اًلستفادة من الكتب احلآل إ اعيل، ممد بن عبد الرمحن بن حسف، 1

 .46ه(، ص1406مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، د.ل، 
، حتقيق: ممد حامد الفقي )القاهرة: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلفاملرداوي، علي بن سليمان،  2

 .276 -239، ص2، ق18-3، ص1م(، ق1956، 1مطبعة السنة احملمدية، ل
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فصررار صـــاحب املســـتوعب بل أخذ معظم كتابه ومن احملرر والفروع واملقنع وجعله على قول واحد 
 .1" معول املتأخرين على هذين الكتابني وعلى شرحيهما

وذكر أغلـب من اعتىن بـدراســـــــــــــــة املـذهـب واقع التوافق والتقـارب الكبري بف مـادة املنتهى  
 به من كان املفىتجرت املســـــــــائل بينهما يف غالبها وفاقيًة بال اختالف بينهما، لذا واإلقناع، وقد 

 قناع واملنتهى بًل إشكال.املذهب: ما اتفق عليه اإل
تلف العلماة يف كيفية التعامل ا الفية، وهنا اخوإمنا يقع اإلشررررركال يف املسرررررائل القليلة  

لك عدة مل يتفق عليها املتةخرون، وكا ت ا يرج  على اآلخر؛ وللعلماة يف ذلك مســــــــــــــاا وأيههمع
 :على النحو اآليت مل استشكال بع  الباحينف

رقــدمي مــا رجحــه مرعي يف الغــايــة "أل ــه حــاكم بف املنتهى واإلقنــاع وأول من اعتىن جبمع  .1
بو زيد يف  املدخل املفصـــل ملذهب أ، والشـــيخ بكر (2)املخالفات بينهما" وهذا هو قول الســـفاريين

 . 3أمحداإلمام 
رقدمي ما وافق املرداوي يف كتبه والفروع )أل ه األصــــــــل( وهو قول القعيمي يف مدارق رفقه   .2

 4احلنبلي
 التفريق بف املنطوق واملفهوم. .3
 يوضحه:رقدمي املنتهى. وهو قول األكينر وجرى عليه العمل،  .4
: " منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقي  وزايدات: هو كتاٌب مشــهور ابن بدران ولق.أ

أتليف العالمـــة رقي الـــدين ممـــد بن  عمرردة املتررأخرين يف املررذهررب وعليرره الفتوى فيمررا بينهم
                                                           

، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي )بريوت: مؤسسة الرسالة أمحداملدخل إىل مذهب اإلمام ابن بدران، 1
 .434م(، ص1981، 1للنشر والتوزيع، ل

حيث جاة فيه:  " ، 786، ص2، مرجع سابق، قاملدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحد(ا ظر: بكر أبو زيد، 2)
ه النهديف:" وعليك مبا يف الكتابف: يف وصيته ألحد رالمذر -رمحه هللا رعاىل -وقد قال العالمة السفاريين 

 اإلقناع، واملنتهى، فةذا اختلفا فا ظر ما يرجحه صاحب الغاية " ا تهى.
 .295، ص1، املرجع السابق، قاملدخل املفصل ملذهب اإلمام أمحدبكر أبو زيد،  3

 .158م(، ص2014، 1)ا رب: التكوين للدراسات واألحباج، ل مدارج تفقه احلنبليالقعيمي، أمحد بن قصر،  4
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العالمة أمحد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي املصــــــــــري الشــــــــــهري اببن النهار رحل إىل 
 أن حّرر مسرررررائله على الراجح من املذهباملنتهى   عاد إىل مصــــــر بعد  الشــــــام فةلف هبا كتابه

 1". واقتصروا عليهواوتغل به عامة الطلبة يف عصره 
نتهى)و  (اإلقناعُ ): " اختلف يف هذه املسةلة ابن عثيمنيقال الشيخ .ب

ُ
ـــــــــ ومها من كتب  (امل ـ

ـــــــــــــ فقال صاحب  : يبتدئ  ، أل ه ذكر التسمية قبل فراغه، فوجب عليه أن  (املنتهى)فقه احلنابلة ـ
وة على وجه صـــحي . وقال صـــاحب  : يســـتمر  ؛ ألهّنا رســـقط ابلّنســـيان إذا  (اإلقناع) يت ابلُواـــُ

وة، فةذا ا تهى من بعضـــــــــــه من ابب أوىل. ألن  ،(املنتهى)واملذهب ما يف  ا تهى من مجلة الُواـــــــــــُ
 . 2" (املنتهى)فاملذهب  (املنتهى)و  (إلقناعا)املتأّخرين يرون أنه إذا اختلف 

: يف حتقيقه حلاوـــــــــــية ا لويت على منتهى اإلرادات: "ويعترب هذان سررررررررامي الصررررررررقريقال .ت
، ومدار الفتوى عليهما، إذ فيهما البغية العمدة عند املتأخرين -"اإلقناع" و"املنتهى"-الكتاابن 

واملعتمد على ما يف:  املنتهى ، ألنه أكثر حتريًرا فاملرجع املنشــودة والضــالة املفقودة. فةن اختلفا 
 .3" وإن كان اإلقناع أكينر واوًحا ومسائل"وتصحيًحا من  اإلقناع

وقال الصـــــــقري أيضـــــــاً: يف مقدمته حلاوـــــــية ا لويت على منتهى اإلرادات: "جاة بعده رقي  
اه:   يف كتــاب  ــ  ، فهمع املقنع من التنقيبن النهــارابالشــــــــــــــهري  الفتوحيالــدين ممــد بن أمحــد 

"منتهى اإلرادات يف مجع املقنع مع التنقي ، وزايدات"، فعكف الناس عليه، وههروا ما ســـــــواه من 
 .4كتب املتقدمف"

                                                           
 .439، مرجع سابق، صاملدخل إىل مذهب اإلمام أمحدابن بدران، 1
، حتقيق: عمر بن سليمان احلفيان )القاهرة: دار ابن الشرح املمتع على زاد املستقنعالعينيمف، ممد بن صاحل، 2

 . 160، ص1(، قم2002، 1اجلوزي للطباعة والنشر والتوزيع، ل
، حتقيق: سامي بن ممد الصقري )قطر: وزارة حاشية اخللويت على منتهى اإلراداتا لويت، ممد بن أمحد، 3

 .11، ص1م(، ق2011، 1األوقاف والشرون اإلسالمية، ل
 .46، ص1، املرجع السابق، قحاشية اخللويت على منتهى اإلراداتا لويت، 4
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جعله أهم املصرررررررررادر الفقهية اليت يعتمد عليها القاضررررررررري يف اململكة العربية ومن مظاهر ذلك 
هــــــــــــــــــ، املقرتن  1347 /1 /7بتاريخ ( 3عدد ) -؛ حيث جاة يف قرار اهليرة القضــــائية السرررعودية

ـــــــــ( فقرة )ب(  1347 /3 /24ابلتصديق العايل بتاريخ ) حتديد الكتب املعتمدة يف القضاء  -هـ
 ، حيث اعتمد فيها كتاابن مها:يف اململكة العربية السعودية

 "ورح املنتهى" للفتوحي. - 1
 "كشاف القناع ورح اإلقناع" للبهويت. - 2

وأما ما اختلفا فيه فالعمل يكون  ا يف لك فيما ارفق عليه الكتاابن، وقد  ص القرار على أن ذ
 .(1)" املنتهى
وقال عبدهللا بن عبداحملســــــــــن الرتكي يف كتابه املذهب احلنبلي دراســــــــــة يف اترخيه و اره: "  

فهاة كتاب "منتهى اإلرادات" جامًعا بف هذين الكتابف، اـــاما ما  ينر فيهما من فوائد ووـــوارد، 
 .2غىن عنه لطالب العلم، ومريد معرفة دقائق املذهب" ال مما

وقال الرتكي أيضــاً:" من أجل ذلك قام الشــيخ منصــور البهويت بشــرح الكتابف مًعا، فشــرح  
"اإلقناع" أوالً يف كتاب  اه "كشــــاف القناع على مق اإلقناع"، وهو مطبوع مشــــهور متداول،   

ح "اإلقناع"، وعلى ورح املصنف املسمى بـــــ "معو ة أويل ورح "املنتهى"، واعتمد يف ذلك على ور 
حىت عتماد عليهما، ، كاملتنف يف الرجوع إليهما واالالن هى"، فكان الشــــــــــــــرحان من حيث األمهية

فما ارفق عليه  اعُتربا من املصرررررررادر املعتمدة يف الفقه يف احملاكم يف اململكة العربية السرررررررعودية.
 .3"وما اختلفا فيه فالعمل  ا يف املنتهىحدمها، فهو املتبع، هذان الشرحان، أو ا فرد به أ

 
 
 

                                                           
 ، املرجع السابق، املكان  فسه.منتهى اإلراداتحاشية اخللويت على ا لويت، 1
 .474 - 470، مرجع سابق، صاملذهب احلنبلي دراسة يف اترخيه ومساته وأشهر أعًلمه ومؤلفاتهالرتكي، 2
 ، املرجع السابق، املكان  فسه.املذهب احلنبلي دراسة يف اترخيه ومساته وأشهر أعًلمه ومؤلفاتهالرتكي، 3
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 الفصل الثاين: ضوابط التكفري عند احلنابلة، وفيه ثًلثة مباحث:
 متهيد

 املبحث األول: الكفر بني اإلطًل  والتعيني
  شروط التكفري املبحث الثاين:

 املطلب األول: موانع التكفري
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 عند احلنابلةالفصل الثاين: ضوابط التكفري 

 د:التمهي
احلكُم بكفر مســــــــــــــلم ما أمر ذو خطورة ابلغة ملا يرترب عليه من اآلاثر يف الد يا واآلخرة،  

من رمى مؤمنا "قوله:  وقد ثبت عنه  ملا فيه من االفرتاة على هللا، وعلى عباده املســــــــــــــلمف،و 
 1."بكفر فهو كقتله

أتويل فهو كما  غريأكفر أخاه بابب من "البخاري يف صــــــــــــــحيحه ابابً بعنوان: وقد عقد  
 ، وأورد فيه أحاديث منها:"قال

يه اي كافر: فقد ابة هبا إذا قال الرجُل ألخ"قال:   أن رســول هللا  حديث أيب هريرة  
 .2"أحُدمها

خيه اي كافر فقد أ ا رجل قال أل"قال:   أن رســـــول هللا  وحديث عبد هللا بن عمر  
 . 3"ابة هبا أحُدمها

                                                           
(، 460، حديث رقم )177 ،22ملعهم الكبري، ابب اهلاة، أبو قتاة عن هشام ابن عامر، أخرجه الطرباب يف ا 1

هو حديث صحي  عن هشام بن عامر : (6269، حديث رقم )1075، 2ع، األلباب يف صحي  اجلام قالو 
 وعن اثبت بن الضحاك.  

، 26 ،8أتويل فهو كما قال، كفر أخاه بغري أأخرجه البخاري يف اجلامع الصحي ، كتاب األدب، ابب من  2
 (.6103حديث رقم )

، 26 ،8كفر أخاه بغري أتويل فهو كما قال، أأخرجه البخاري يف اجلامع الصحي ، كتاب األدب، ابب من  3
 (.6104حديث رقم )
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 والذي ينبغي: "ســــــــــــــلك حىت قال الغزايل زالق يف هذا امللذا حذر العلماة من خطورة اال 
خطة،  دماة املصـــــــــلف، املقرين ابلتوحيد االحرتاُز عن التكفري ما وجد إليه ســـــــــبياًل، ألّن اســـــــــتباحة

 .1"وا طةُ يف ررك ألف كافر يف احلياة أهون من ا طة يف سفك دم ملسلم واحد

على القاعدة الكلية الكربى: اليقف ال يزول ابلشـــــك؛ أي من ثبت له عقُد وهذا كله بناة  
ويف هذا الســـــــــــــياق يقول ابن ريمية: "وليس  2اإلســـــــــــــالم بيقف: مل ُيكم له اب روق منه إال بيقف،

ألحد أن يكفر أحدا من املســلمف وإن أخطة وغلط حىت رقام عليه احلهة، وربف له احملهة، ومن 
 3ف: مل يزل ذلك عنه ابلشك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلهة وإزالة الشبهة".ثبت إسالُمه بيق

ا عليه فة ّه ال ينبغي مبادرة الفاعل ابلتكفري وإن كان متلبســــــا به إال بعد روفر الشــــــرول   وأتســــــيســــــً
ر وــــرول يقع على جهتف وبتوفوا تفاة املوا ع، ملا رقرر عند احلنابلة وغريهم من العلماة من كون التكفري 

 التكفري وا تفاة موا عه؛ ولنبدأ ببيان جهب التكفري    تبعها ابلشرول فاملوا ع.

                                                           
، حتقيق: عبد هللا بن ممد ا ليلي )بريوت: دار الكتب اًلقتصاد يف اًلعتقادالغزايل، أبو حامد بن ممد،  1

 .135م(، ص2004، 1لعلمية، لا
، حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم )الرايض: مكتبة شرح صحيح البخاري، ابن بطال، أبو احلسن علي بن خلف 2

 .585، ص8م(، ق2003، 2الرود للنشر والتوزيع، ل
 .466، ص12، مرجع سابق، قالفتاوىجمموع ابن ريمية،  3
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 املبحث األول: التكفري بني اإلطًل  والتعيني:
؛ 1ذكر علماة احلنابلة كغريهم من أهل العلم أن التكفري يقع على جهب اإلطالق والتعيف 

كفراً فقد يكون الشـــــــــــــية  2ال يســـــــــــــتلزُم ركفري املعّف ؛ ألن ركفري املطلق هماوعليه يلزم التفريق بين
 ؛ الحتمال وجود ما ع من موا ع إطالق احلكم عليه. ولكن صاحبه ال يكفر

وقد أوــــــــــــــار ابن ريمية إىل هذا املعىن وهو وقوع التكفري على جهتف يف مواطن عدة منها  
م تكلذين قـالوا إن هللا ال يلـوالتحقيق يف هـذا أّن القول قـد يكون كفرا كمقـاالت اجلهميـة اقولـه: "

فري القــائــل كمــا بتك فيطلق القولقــد خيفى على بع  النــاس أ ــه ُكفر؛  ،ولكن رى يف اآلخرةيوال 
وال يكفر القرآن  لوق فهو كافر ومن قال ال يرى يف اآلخرة فهو كافر،  قال الســــــــــــــلف من قال

  3"الشخص املعّف حىت رقوم عليه احلهة

أُب القوُل إبطالقه وُعُمومه. وأّما احلُكُم  -كالوعيد العاّم   -العاّم وقال أيضـــــــــا: "الّتكفري  
عّف فةّن احلُكم يقُف على 

ُ
عّف أب ُّه كافٌر أو مشــــــــــــــُهوٌد لُه ابلّنار: فهذا يقُف على الّدليل امل

ُ
على امل

  4."ثـُُبوت ُوُروطه وا تفاة موا عه

                                                           
، حتقيق: وعيب األرقؤول )بريوت: مؤسسة الرسالة العقيدة الطحاويةشرح ، ابن أيب العز، طحاوياليُنظر:  1

 .437، ص2م(، ق1990، 2للطباعة والنشر، ل
 .487، ص12، مرجع سابق، قالفتاوىجمموع ابن ريمية،  2
 .619، ص7، مرجع سابق، قالفتاوىجمموع ابن ريمية،  3
 .498، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 4
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عّف، يعف على معرفــة خطــة من غال إدراك حقيقــة الفرق بف ركفري املطلق وركفري املألن  
يف ركفري املعف إبطالق، دون النظر إىل الشــــــــــــــرول واملوا ع، وخطــة من أغلق ابب التكفري والردة 

 1متاًما.

  2:تكفري املطلقالاملطلب األول: 
رنزيل احلكم املقصود ابلتكفري املطلق: وصف القول أو الفعل أو االعتقاد أب ه كفر؛  أي:  

من قال كذا كفر ومن فعل ال: بفعل مكفر؛ فيق بقول أوابلكفر على الســـــبب اجملرد، وهو اإلريان 
وهـذا مـا عنـاه ابن ريميـة بقولـه: "القول قـد يكون كفرًا، فيطلق القول بتكفري صـــــــــــــــاحبـه،  ...كـذا

حىت رقوم عليه  الذي قاله ال حنكم بكفره الشــــــــــــــخص املعف   فيقال من قال كذا فهو كافر، لكن  
  .3احلهة الب يكفر اتركها"

ثبوت التكفري يف حق الشــــــــــــخص املعف  ،هذه املقاالت هي كفر لكنوقال أيضــــــــــــا: "... 
طلق القول بتكفري من يقول ذلـــك فهو مينـــل ة الب يكفر اتركهـــا؛ وإن أُ موقوف على قيـــام احلهـــ  

املعف موقوف على  إطالق القول بنصــــــــوص الوعيد مع أن ثبوت حكم الوعيد يف حق الشــــــــخص
ثبوت وــروطه وا تفاة موا عه وهلذا أطلق األئمة القول ابلتكفري مع أهنم مل يكموا يف عف كل قائل 

  4".حبكم الكفار

                                                           
هـ(، 1427، 3عبد اللطيف، عبد العزيز بن ممد،  واق  اإل ان القولية والعملية )الرايض: مدار الوطن للنشر، ل1

 .   52ص
، د.ت(، 1)القاهرة: دار اإلمام أمحد للطباعة والنشر والتوزيع، ل التفكري وضوابطهالرحيلي، إبراهيم بن عامر،  2

م(، 2007، 1، )د.م، د.ن، لاجلمان بشرح أركان اإلميانبريق ، النورستاب، ممد ممدي، 251، ص1ق
)اململكة العربية السعودية: أاواة  منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري. املشعيب، عبد اجمليد بن سامل، 168ص 

 .193، ص1م(، ق1997، 1السلف للنشر والتوزيع، ل
 .345، ص23، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 3
 .354-353م(، ص1995، 3)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ل بغية املراتد، ابن ريمية 4
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فيحكم ابلتكفري على ســــــــبيل اإلطالق كةطالق احلنابلة الكفر على من ســــــــب أم املؤمنف  
 .2، أو ررك الصالة1صحفعائشة راي هللا عنها أو طعن فيها، أو استهان واستخف ابمل

ومن جنس هذا املعىن إطالق اللعن فقد ذكر ا الل أ ه حف ســــــرل اإلمام أمحد فقيل له:  
"الرجــل يــذكر عنــده احلهــاق أو غريه فيلعنــه، قــال: "ال يعهبين، لو عرب فقــال: أال لعنــة هللا على 

 3الظاملف"
ولُُه عام ا. كقوله   لعن اّلّلُ ا مر وعاصــــــــــــــرها  ): فطريقتهم: "يلعُنون من لعنُه اّلّلُ ورســــــــــــــُ

وال يلعُنون  4 (وُمعتصــــــرها وابئعها وُمشــــــرتيها وســــــاقيها ووــــــارهبا وحاملها واحملُمولة إليه وآكل  نها
عّف"

ُ
 .5امل

ر  فســــــــه دون النظر إىل املكفّ  فما رقدم هو معىن التكفري املطلق الذي هو النظر إىل الفعل  
 فاعله، سواة أكان كفر اعتقاد أو قول أو فعل.

                                                           

م(، 1989، 7)الرايض: املكتب اإلسالمي، ل منار السبيل يف شرح الدليلابن اواين، إبراهيم بن ممد،  1
 .404، ص2ق

اإلنصاف يف معرفة ، املرداوي، 42، د.ت(، ص1)جدة: جممع الفقه اإلسالمي، ل كتاب الصًلة، ابن القيم 2
 .401، ص1، مرجع سابق، قالراجح من اخلًلف

 .523، ص3م(، ق1989، 1)الرايض: دار الراية، ل السنةبكر،  وبن ا الل، أب3
ابب العنب يعصر للخمر ، وأبو داود يف سننه كتاب األوربة 5716رقم: 9،10بنحوه أخرجه أمحد يف املسند: 4

 .2385رقم  8،50وصححه األلباب يف إرواة الغليل: 3674رقم:
 .475، ص27، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 5
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   :1املطلب الثاين: تكفري املعني
احلكم ابلكـــفر أي املقصود به: وصف وخص ما  ـــ لعمل قام به أو قول قاله ـــ أب ه كافر،  

ــــبب ـــــ ــــص املعف الذي فعل السـ ــــ على الشخـ ــــل املكفرـ ــــول أو الفعـ ــــ القـ إذا حتقق ثبوت وهذا يص   ـ
وبعبارة  .و ثبوت هذا الســـــــــبب على فاعله وخلّوه من موا ع األحكام صـــــــــفة الكفر لقوله أو لفعله

 أخرى إذا حتققت فيه الشرول وا تفت عنه املوا ع.

وهذا مل ارفاق عند احلنابلة وغريهم؛ قال الشــيخ عبد هللا والشــيخ إبراهيم ابنا الشــيخ عبد  
مان بن ســـــــحمان رمحهم هللا رعاىل: "ومســـــــةلة ركفري املعف مســـــــةلة اللطيف بن عبد الرمحن وســـــــلي

 الشــــــــــخص لكن معروفة، إذا قال قواًل يكون القول به كفرًا، فيقال: من قال هبذا القول فهو كافر،
 .2"اتركها يكفر الب احلهة عليه رقوم حىت بكفره، ُيكم ال ذلك قال إذا املعف،

وص " الوعيد " اّلب يف )عىن منها قوله: والبن ريمية  صـــــــــــــوص عديدة يف هذا امل  إّن ُ صـــــــــــــُ
وص األئّمة ابلّتكفري والّتفســــيق وحنو ذلك ال ُيســــتلزُم ثـُُبوُت ُموجبها يف حّق  ّنة وُ صــــُ الكتاب والســــ 

عّف إاّل إذا ُوجدت الش ُروُل وا تفت املوا عُ 
ُ
 .3(امل

                                                           
، د.ت(، 1)القاهرة: دار اإلمام أمحد للطباعة والنشر والتوزيع، ل التفكري وضوابطهالرحيلي، إبراهيم بن عامر،  1

م(، 2007، 1، )د.م، د.ن، لبريق اجلمان بشرح أركان اإلميان، النورستاب، ممد ممدي، 251، ص1ق
)اململكة العربية السعودية: أاواة  منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري. املشعيب، عبد اجمليد بن سامل، 168ص 

  .193، ص1م(، ق1997، 1للنشر والتوزيع، ل السلف
 .433-432، ص10م(، ق1996، 6)د.م، د.ن، ل الدرر السنيةعلماة جند األعالم،  2
 .372، ص10، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 3
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وغلط، حىت رقام عليه ر أحداً من املســــــــــــــلمف، وإن أخطة كفّ  وليس ألحد أن يُ "ومنها:  
احلهة، ورُبف له احملهة، ومن ثبت إســــــالمه بيقف، مل يزل ذلك عنه ابلشــــــك، بل ال يزول إال بعد 

  . 1"إقامة احلهة، وإزالة الشبهة

إن التكفري لــه وــــــــــــــرول وموا ع قــد رنتفي يف حق املعف، وإن ركفري املطلق ال : "  يقول 
مام أمحد وعامة وا تفت املوا ع، يبف هذا أن اإل الشــــــــــرول،يســــــــــتلزم ركفري املعف، إال إذا وجدت 

  .2"األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، مل يكفروا أكينر من ركلم هبذا الكالم بعينه

، وكان يضـــــــــــــحك ا ه عبد هللا، وكان يلقب محاراً  كالرجل الذي كان على عهد النيب  
قد جلده يف الشــــــــراب، فةيت به يوما، فةمر به فهلد فقال رجل من القوم:  وكان النيب  النيب 

مــا علمــت إال أ ــه يــب هللا هللا ال رلعنوه، فو":"اللهم العنــه، مــا أكينر مــا يؤرى بــه"، فقــال النيب 
 . 3"ورسوله

 وحاصل الفر  بني اإلطًل  والتعيني يف التكفري

ــــــــرمي الفعل؛ حب  ـــــــــ ــــــــق: هو جتـ ـــــــــ ــــــــري املطلـ ـــــــــ السبب  يث ينظر فيه إىل أمر واحد وهوأن التكفـ
 من حيث استيفاؤه لشرول وصفه بكو ه: جمرداً  املكفر

 .ا من جهة الدليل الشرعيمكفرً .أ
 .ومن جهة قطعية داللة الفعل  فسه .ب
 املعف فهو جترمي الفاعل: أما ركفــري املعف   

                                                           
 .466، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 1
 .487ص، 12، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 2
، حديث 158 ،8أخرجه البخاري يف اجلامع الصحي ، كتاب احلدود، ابب ما يكره من لعن وارب ا مر،  3

 (.6780رقم )
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 ن:نظر فيه إىل أمريويُ 

  .جترمي الفعل .أ
 . ثبوت الفعل عليه وا تفاة موا ع احلكم يف حقه من حيث والنظر يف حال فاعله.ب
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 املبحث الثاين:شروط التكفري

املطلب األول: ثبوت كون القول أو الفعل كفًرا حقيقة بدًللة صرحية من الكتاب والسنة 
 وبًل شبهة:

كّفر لذلك الفعل أو القول صري  الداللة  : "قال ابن عينيمف
ُ
أن يكون الدليل الشرعي امل

 .1كفرا لرال يفرتى على هللا الكذب"  على كو ه
ومراعاة هذا الشــــــــــــــرل ابألمهية مبكان؛ ألن احلكم على عمل من األعمال ســــــــــــــواة أكان  
 أب ه كفر أو ليس بكفر: مرده إىل السمع والتوقيف وال جمال لالجتهاد فيه؛  أم فعاًل ا أم قواًل اعتقادً 

كفر وما يتوقف أو خيتلف فيه وما ليس فصــــل يف بيان ما ُهو من املقاالت  "قال القااــــي عياض: 
 .2"ورُده الّشرع وال جمال للعقل فيهاعلم أّن حتقيق هذا الفصل وكشف الّلبس فيه م ،بكفر

 إن التكفري  عي مٌ  ال مدخل للعقل فيه، وذلك من وجهف:"وقال ابن الوزير: 

 ..الوجه األول: أ ه ال يكفر مبخالفة األدلة العقلية وإن كا ت اروريٌة.

 .3"يل على الكفر والفسق ال يكون إال  عياً قطعياً وال  زاع يف ذلكالوجه اليناب: أّن الدل

                                                           
)الرايض: دار الوطن للنشر والتوزيع، ل األخرية،  جممع فتاوى ورسائل العثيمنيالعينيمف، ممد بن صاحل،  1

 .134، ص2ه(، ق1413
، 2م(ق1988، 2)بريوت: دار الفكر للطباعة والنشر، ل حقو  املصطفيالشفا بتعريف القااي عياض ، 2

 .282ص
)بريوت: مؤسسة  العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسمابن الوزير، ممد بن إبراهيم بن الوزير،  3

 .27، ص7م(، ق1992، 2الرسالة للنشر، ل
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ا عديدة  ص علماة احلنابلة على واألقوال واألفعال الب دلت النصـــــــــوص الشـــــــــرعية على كوهنا كفرً 
تواررة: ك ،2: كتشـــــــــــبيه هللا  لقه1مجلة منها

ُ
لوات وكهحد ُوُجوب بع  الواجبات الظّاهرة امل الصـــــــــــّ

تواررة: 
ُ
حّرمات الظّاهرة امل

ُ
ا مس وصـــيام وـــهر رمضـــان وحّج البيت العتيق أو جحد حترمي بع  امل

بــاحــات الظــّاهرة 
ُ
كــالفواحش والظ لم وا مر وامليســــــــــــــر والّزق وغري ذلــك. أو جحــد حــّل بع  امل

تواررة: كا ُبز والّلحم والّنكاح. فُهو كافٌر ُمرردٌّ ُيستتاُب فةن اتب
ُ
 .3وإاّل قُتل" امل

أو الينوابت فةن الســـــهود  ،ومنها: "الســـــهود لغري هللا ...كصـــــنم وكوكب ســـــواة أكان من الســـــيارة
، وغريها؛ واملقصــود هنا بيان القول والفعل الذي هو كفر ال الفاعل 4لذلك كفر إبمجاع املســلمف"

 .أو القائل فذلك يتوقف على حتقق الشرول وا تفاة املوا ع كما رقدم غري مرة

املطلب الثاين: أن يظهر من قوله أو فعله ما يدل على أن املعىن الكفري الذي فعله أو قاله: 
 :يلتزمه ويعتقده ويقول به بعد معرفته حبقيقته

رات، أي مطابقة القصد لّلفظ؛ ألن اإلسالم إذا وهذا الشرل مقتضاه مراعاة النية يف املكفّ   
ألن الزم املذهب ثبت ألحد ال أوز إخراجه منه ابلظن والتهمة، أو حتميل كالمه فوق ما يتمل؛ 

فةذا قال مســـــــلٌم قوالً ولزم منه الكفر، كمن  فى الصـــــــفات عن هللا رعاىل، فةن الزم  5ليس مبذهب
ولكن ًل حُيكم م ذلك  فُي وجوده، وهذا كفر بّفٌ، ، بل الز ذلك ركذيب هللا رعاىل ورســـــــــــوله 

                                                           
 168،6، كشا القناع:394،3منتهى اإلرادات:، ورح 681، الروض املربع:60،4ا ظر: الكايف البن قدامة: 1
 .31م(، ص2002، 1)الرايض: دار أطلس ا ضراة للنشر والتوزيع، ل اًلعتقادابن أيب يعلى، ممد بن ممد،  2
 .405، ص11، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 3
)دمشق: املكتب  غاية املنتهىمطالب أويل النهى يف شرح الرحيباب، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي،  4

 .613، ص 6م( ق1994، 2اإلسالمي للنشر، ل
، ابن ريمية، درة رعارض العقل والنقل )اململكة 217، ص10، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 5

 .108، ص8م(،ق1991، 2العربية السعودية: جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية، ل
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؛ ألن اإل ســـــان قد يقول املقالة وهو ذاهٌل عن على الشررررخص ابلكفر ما ني يبني له ذلل ويلتزمه
 .1الزمها، بل ال يقصدها، بل رمبا يكون يقصد  قيضها

واــــــــــــــع إن اّلّل رعاىل وهذا ما حرره ابن القيم يف مراعاة مقاصــــــــــــــد املكلفف حيث قال: "
األلفاظ بف عباده رعريًفا وداللًة على ما يف  فوســهم، فةذا أراد أحدهم من اآلخر وــيًرا عرفه مبراده 
وما يف  فســـــــه بلفظه، وررب على رلك اإلرادات واملقاصـــــــد أحكامها بواســـــــطة األلفاظ، ومل يرّرب 

مع العلم  لفاظ  رلك األحكام على جمرد ما يف النفوس من غري داللة فعل أو قول، وال على جمرد أ
لألمة ...عما ركّلمت به  طرة أو  أبن املتكلم هبا مل يُرد معا يها ومل ُيط هبا علًما... بل جتاوزٌ 

، فةذا أو غري عاملة به إذا مل ركن مريدة ملعىن ما ركّلمت به أو قاصــــــــــــــدة إليهقســــــــــــــية أو مكرهة  
قاعدة الشــــريعة، وهي من مقتضــــيات اجتمع القصــــد والداللة القولية أو الفعلية ررّرب احلكم. هذه 

 .2"عدل اّلّل وحكمته ورمحته

ينبــُت  فُي ُمبــاينتــه للعــامل وُعُلّوه على خلقــه ويف هــذا الســــــــــــــيــاق يقول ابن ريميــة: "
ُ
ويُقوُل امل

ول  ا ابطٌل؛ بل هذه األُُموُر ُمســـتلزمٌة لتكذيب الّرســـُ فيما أثبتُه لربّه وأخرب به عنُه وُهو ُكفٌر أيضـــً
ينبتُة لُكفرهليس كُ لكن 

ُ
فةذا قامت عليه احُلّهُة  ل  من ركّلم ابلُكفر يكُفُر حىّت رُقوم عليه احُلّهُة امل

ول فيما أثبتُه لربّه وأخرب به عنُه؛ بل  فٌي  كفر حينرذ؛ بل  فُي هذه األُُمور ُمســـــــتلزٌم للّتكفري للّرســـــــُ
تلزًما للُكفر هبذا االعتبار وقد  فاها للّصا ع ورعطيٌل لُه يف احلقيقة. وإذا كان  فُي هذه األوياة ُمس

؛ إاّل أن يستلزمُه صاحُب املذهب فخلٌق فالزُم املذهب ليس مبذهبطوائُف كينريٌة من أهل اإل ان 
كينرٌي من الّناس ينُفون ألفاظًا أو يينبُتوهنا بل ينُفون معاب أو يينبُتوهنا ويُكوُن ذلك ُمســــــــــــــتلزًما ألُُمور 

                                                           
 .307، ص5، مرجع سابق، قتاوىالف، جمموع ابن ريمية 1
 .516 -515، ص4، مرجع سابق، ق، إعًلم املوقعني عن رب العاملنيابن القيم 2
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ون وما أكينر رناُق  الّناس ال ســــــــــّيما يف هذا الباب هي ُكفٌر وُهم ال يعلُمو  الزمة بل يتناقضــــــــــُ
ُ
ن ابمل

 .1وليس الّتناُقُ  ُكفرًا"

 املطلب الثالث: قيام احلجة:
ال يينبت ما مل رقم على القائل أو د أّن احلكم ابلكفر على املعّف املقصــو قال األصــفهاب: " 

الفعل كفر،   خيالف أي يتلبســــــــه ويلتزمه مع العلم الفاعل احلهة وربلغه احملهة أبن هذا القول أو 

 .2املنايف للههل، إذ ليس كل من جهل ويراً من الدين يكفر

رده ا و من خ الف  هلل أ   اة وصــــفات ال  يســــع أحدوهذا املعىن أوــــار إليه الشــــافعي بقوله:  
ة فة   ه يع ة عليه  فقد كفر وأما قبل قيام احله  ن علم ذلك ال يدرك هل  ألجلذر اب  بعد ثـُُبوت احله 

 .3ية والفكرو   الر  ابلعقل  وال

للحكم على املكلف حبيث ال    أحد  قيام احلجةأعين اورتال  -وألمهية هذا الشرل؛  
فقد بوب البخاري هلذا روارد العلماة على التنصيص عليه  -إال بعد العلم وقيام احلهة عليه 

د ين  بـ ع د  إق ام ة  احله ة  ع ل ي ه م ، و قـ و ل  هللا ر عاىل  ابب قـ ت ل  الشرل قائال:   لك اك ُّٱا  و ار ق  و املل ح 
توبة:  َّ مي مننن زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك مك ١١٥ال  

  

                                                           
 .307، ص5، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 1
، 2م(، ق1999، 2)الرايض: دار الراية، ل احلجة يف بيان احملجةقوام السنة األصبهاب، إ اعيل بن ممد،  2

 .511ص
، 1)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ل إثبات صفة العلوابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن ممد، بتصرف:  3

 .181م( ص1988
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 العادل وحكمه الكر ة  فسه عن  رباً  رعاىل يقول": -مبينا معىن اآلية  -كينري وقال ابن   
 .1"احلهة عليهم قامت قد يكو وا حىت إليهم، الرسالة إبالغ إال بعد قوماً  يضل ال إ ه

وقال ابن حزم: "كل ما قلناه فيه أ ه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام احلهة، فهو ما مل رقم  
احلهة عليه: معذور مةجور وإن كان  طرا... وصــــــــــــــفة قيام احلهة عليه أن ربلغه فال يكون عنده 

 . 2وية يقاومها وابهلل التوفيق"

 .3ام"ر  احلالل واحلة يفعليه احله يُقيم ىت"الن اس معذورون ...ح: ستابهر  الش  وقال  

 وهذا الشرط حكاه الذهيب أصًل للسلف واجلمهور فقال:

مُهور أن هللا ال ُيكلف  فسا إ ال  وسعها فالوجوب مشرول يه الّسلف واجللصل ال ذي عاأل" 
لُقد  .4ه ة"بعد قيام احلظُور أو فعل مُمور م ةوبة ال ركون إ ال  على ررك ر ة  والعقاب 

 وعلى هذا األصل سار علماء احلنابلة وهلم يف ذلل نصوص صرحية تؤكده منها:

                                                           
، 2)القاهرة: دار طيبة للطباعة والنشر، ل تفسري القرآن العظيمابن كينري، أبو الفداة إ اعيل بن عمر،  1

 .395، ص2م(، ق1999
)بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، د.ل، د.ت(،  اإلحكام يف أصول األحكامابن حزم، أبو ممد علي بن أمحد،  2
 . 74، ص1ق
م(، 1977، 2)بريوت: دار اآلفاق اجلديدة، ل الفر  بني الفر أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن ممد،  3

 .68ص
)اململكة العربية السعودية: اإلدارة العامة  اًلعتدالاملنتقى من منهاج الذهيب، ممد بن أمحد بن عينمان،  4

 .321هـ(، ص1413، 3للبحوج العلمية والدعوة واإلرواد، ل
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 رقوم حىت املعف الشــــــخص حق يف رينبت ال الكفر على الوعيد ة: "حكميقول ابن ريم 

 .1 احلهة الب بعث هللا هبا رسله" عليه

ا: "وليس   عليه رقام حىت وغلط أخطة وإن املســلمف من أحداً  يكّفر أن ألحد وقال أيضــً

 .2 احملهة" وربف له احلهة

وقال رلميذه ابن القيم: "وأما كفر اجلهل مع عدم قيام احلهة، وعدم التمكن من معرفتها،  
 . 3فهذا الذي  فى هللا التعذيب عنه حىت رقوم حهة الرسل"

 .4 ""إّن املعف ال ُيكفر إال إذا قامت عليه احلهة وقال ممد بن عبد الوهاب: 

وقال عبد هللا وإبراهيم ابنا الشــــــــيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن وســــــــليمان بن ســــــــحمان:  
 احلهة عليه رقوم حىت بكفره، ُيكم ال املعف الشــــخص"ومســــةلة ركفري املعف مســــةلة معروفة، ..و 

 .5"اتركها يكفر الب

                                                           

 .311م(، ص1995، 3)املدينة املنور: مكتبة العلوم واحلكم، ل بغية املراتدابن ريمية، أمحد بن عبد احلليم، 1
 .231 -229ص ،3؛ ق466، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية2
 .414هـ(، ص1394، 2)القاهرة: دار السلفية، ل طريق اهلجرتني، ابن القيم3
، 1)الرايض: جامعة اإلمام ممد بن سعود اإلسالمية، ل الرسائل الشخصيةعبد الوهاب، ممد، ابن 4

 .220، ص1د.ت(، ق
 .433-432، ص10، مرجع سابق، قالدرر السنيةعلماة جند األعالم،  5
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يبـ ُهم  وقال أمحد بن حهر آل ب ذ ر  ال ذ ين  خُي ال ُفون  ع ن  أ م ر ه  أ ن  ُرصــــــــــــــ  وطامي يف قوله رعاىل: }فـ ل ي ح 
اٌب أ ل يٌم{ "والعذاب األليم، ...إمنا يكون بعد قيام احلهة القاطعة الب ال يبقى  يبـ ُهم  ع ذ  ن ٌة أ و  ُيص  ف تـ 

 . 1معها ملخالف أمره عذر"

 ؟احلهة؛ فما املقصود هبا عند احلنابلة وإذا ربّف هذا وحتقق اورتال قيام 

 إن املتتبع لكالم احلنابلة يف كتبهم أدهم ينبهون إىل أمور ثالثة رتعلق بقيام احلهة: 

املقصـــــــــــــود بقيام احلهة فهمها، أحدها: اوـــــــــــــرتال حتقق العلم املنايف للههل هبا، مبعىن أن  
املكلف به، ويرج  بف احلهة والشــبهة الب املقصــود من احلكم املكلف  كها إدراًكا يفهم منها ر وإد

 لديه، مبا ال يدع للشك جماال.

 .اث يها: النسبية يف إدراك احلهة وحتققها، وأهنا ختتلف ابختالف االعتبارات واألحوال 

 .اثلينها: اورتال التمكن حبقيقتها للقائم هبا 

ه املطلوب وــــــرعا، فهو أما األول، وهو اوــــــرتال حتقق العلم هبا وفهمها وإدراكه على الوج 
 معىن متقرر عند احلنابلة، وهلم يف ذلك  صوص صرية مبينة هلذا األصل منها: 

يكم بكفره حىت يعرف  كل جاهل بشــــية  كن أن أهله، ال  قول ابن قدامة املقدســــي:" 
 2ذلك، ورزول عنه الشبهة، ويستحله بعد ذلك"

                                                           
)الكويت: مكتبة ابن  نقض كًلم املفرتين على احلنابلة السلفينيبن سعدون، أمحد بن حهر بن ممد،  1

 .141م(، ص1980، 1ريمية ، ل
  .12، ص9م(، ق1968)القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ل،  املغينابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن ممد، 2
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مستحال هلا، فةقام عمر عليه قدامة بن مظعون ورب ا مر  وعلل ذلك مبا روي أن 
احلد،1-   قال - ومل يكفره. وكذلك أبو جندل بن سهيل، ومجاعة معه، وربوا ا مر 

ابلشام2مستحلف هلا، مستدلف بقول هللا رعاىل:ٱُّٱ مئ نئ ىئ يئ رب  زب مب نب 
ائدة:  َّ يق  ىب فلم يكفروا، وعرفوا حتر ها، فتابوا، وأقيم عليهم احلد. فيخرق فيمن كان  ٩٣الم

 مينلهم مينل حكمهم."3
 حىت وغلط أخطة وإن املســـــلمف من أحداً  يكفر أن ألحد ومنها قول ابن ريمية: "ليس 

 يزول ال بل ابلشــك، عنه ذلك يزل مل بيقف إســالمه ثبت ومن احملهة، وربف له احلهة عليه رقام
 4وإزالة الشبه". احلهة إقامة بعد إال

على العباد إمنا رقوم بشـــــيرف:  بشـــــرل التمكن وقد واـــــ  آلية قيام احلهة فقال:"واحلهة  
 5من العلم مبا أ زل هللا، والقدرة على العمل به...".

  ذكر رمحــه هللا بع  موا ع قيــام احلهــة فقــال: "وهكــذا األقوال الب يكفر قــائلهــا: قــد  
يتمكن  أو مليكون الرجل مل ربلغه النصــــــوص املوجبة ملعرفة احلق، وقد ركون عنده ومل رينبت عنده، 

 6".من فهمها، وقد يكون قد عرات له وبهات يعذره هللا هبا

 وعلى هنههم سار املتةخرون من احلنابلة يف اورتال فهم احلهة 

                                                           

السنن  ، والبيهقي، أمحد بن احلسف،242 - 240، ص9مرجع سابق، ق املصنف،، ، أبو بكرعبدالرزاق1
 .315، ص5، مرجع سابق، قالكربى

  .546، ص5مرجع سابق، ق املصنف،ابن أيب ويبة، عبد هللا بن ممد، 2
 .12، ص9م(، ق1968)القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ل،  املغينابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن ممد، 3
 .466، ص12، مرجع سابق، قوىاجمموع الفت ،ابن ريمية 4
 .61 -59، ص20، مرجع سابق، قوىا، جمموع الفتابن ريمية 5
 .346، ص23، مرجع سابق، قوىا، جمموع الفتابن ريمية 6
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ال يكفر إال مبا أمجع املســـــــــــلمون على ركفري فاعله من  يقول الشـــــــــــيخ عبد اللطيف: "فة ه 
 .1م احلهة وبلوغها املعترب"الشرك األكرب والكفر آبايت هللا ورسوله أو بشية منها بعد قيا

وقال ابن قاســـــــــم النهدي: "الشـــــــــخص املعف ... ال يكم بكفره، حىت رقوم عليه احلهة  
الب يكفر اتركها.. وهكذا األقوال الب يكفر قائلها، قد يكون مل ربلغه النصــــــــــــــوص املوجبة ملعرفة 

ات يعذره هللا ا، وقد يكون عراـــــــــــــــت له وــــــــــــــبهركون عنده ... مل يتمكن من فهمه احلق، وقد
 .2هبا...هذا الذي عليه أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم ومجاهري أئمة اإلسالم"

فقال:"قيام احلهة وأما األمر اليناب وهو النسبية يف قيام احلهة فقد واحه ابن القيم جبالة  
 خيتلف ابختالف األزمنة واألمكنة واألوــــــــــــــخاص فقد رقوم حهة هللا على الكفار ىف زمان دون
زمان وىف بقعة وقحية دون ُأخرى كما أهنا رقوم على وــــــــــــــخص دون آخر، إما لعدم عقله ومتييزه 
كالصـغري واجملنون وإما لعدم فهمه كالذى ال يفهم ا طاب ومل يضـر ررمجان يرتجم له. فهذا مبنزلة 

 .3األصم الذي ال يسمع ويراً وال يتمكن من الفهم"

احلهة: فيقول الشــــيخ ســــليمان بن ســــحمان: "ال رقوم احلهة وأما اثلينها وهو من رقوم به  
إال مبن يسن إقامتها، وأما من ال يسن إقامتها كاجلاهل الذي ال يعرف أحكام دينه وال ما ذكره 

 . 4العلماة يف ذلك، فة ه ال رقوم به احلهة"
                                                           

، 1)الرايض: دار العاصمة، ل جمموعة الرسائل واملسائل النجدية عبد اللطيف بن عبد الرمحن،آل الشيخ،  1
 .5، ص3ه(، ق1412

، 1)د.م، لحاشية الروض املربع شرح زاد املستقنعالنهدي، عبد الرمحن بن ممد بن قاسم العاصمي،  2
 .309، ص 2ه(، ق1397

 
 .414، مرجع سابق، صطريق اهلجرتني وابب السعادتني، ابن قيم3
 .68مرجع سابق، ص منهاج احلق واًلتباع،النهدي،  4
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للحهة  وحاصــــــــل األمر أن منال احلكم على املعّف عند احلنابلة هو إدراك املكلف وفهمه 
على وجه يررفع معه اجلهل ورزول معه الشـــــــــــبهة وأن يكون القائم على احلهة عاملا على التحقيق، 
فةن رلبس املكلف ابلفعل أو القول املكفر بعد ثبوره وحتققه عنده بوجه صحي  اتم من غري لبس: 

 إطالق القول ابلتكفري، وإال فال.ص  
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 املبحث الثالث: موانع التكفري:
حث لبيان اوــــــــــرتال ا تفاة موا ع التكفري ليصــــــــــ  التعيف ابلتكفري، حبيث لو ثبت هذا املب 

 رلبس املكلف مبا يتعف به التكفري رفع عنه متعلقها.

 .1واملوا ع مجع ما ع وهو يف اللغة: احلائل 

  2ويف االصطالح: "وصٌف يلزم من وجوده عدم متعلقه، أي يلزم من وجوده عدم احلكم" 

عن املســـــــــــلم التكفري حىت واملراد ابملوا ع هنا: أن ثبوهتا  تنع معه احلكم ابلتكفري، أي يدرأ  
بســــــــــه بفعل أو قول أو اعتقاد يقتضــــــــــي التكفري، وهي مقابلة لشــــــــــرول التكفري، وهي: لو ثبت رل
 اجلهل وا طة والنسيان واإلكراه.التةويل و 

 املطلب األول: التأويل

 املطلب الثاين: اجلهل

 طلب الثالث: اخلطأامل

 املطلب الرابع: النسيان

                                                           
 مرجع سابق، مادة منع. لسان العرب،ابن منظور،  1
، 1م(،ق1998، 1)الرايض: املكتبة التدمرية، لروضة الناظر وجنة املناظر ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد،  2

 .181ص
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 املطلب األول: التأويل

 الفرع األول:التأويل يف اللغة:
، والتةويل 1التةويل مصـــــدر أّول، وأول:"اهلمزة والواو والالم أصـــــالن، ابتداة األمر وا تهاؤه"

وهو عاقبته : "آل يؤول أي رجع... ومن هذا الباب أتويل الكالم، 2من أصــــــــــل اال تهاة، والرجوع
 .3وما يؤول إليه"

 الفرع الثاين: التأويل اصطًلًحا:
، بينما يفّرق آخرون بف التفسري والتةويل 4عند أهل التفسري: عند بعضهم مرادف للتفسري

 وهذا الفرق متمينل يف اآليت:
"التفســــــــــــــري: بيان لفظ ال يتمل إال وجًها واحًدا، والتةويل: روجيه لفظ متوّجه إىل معان 

 .5ة إىل واحد منها، مبا ظهر من األدلة" تلف
أما عند األصوليف: عرّفه الغزايل: "التةويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصري به أغلب 
على الظن من املعىن الذي يدل عليه الظاهر، ويشــــبه أن يكون كل أتويل صــــرفًا للفظ عن احلقيقة 

                                                           

 .158، ص1، مرجع سابق، قمقاييس اللغة، ابن فارس 1
 .32، ص11، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور،  2
 .159، ص1ق، مرجع سابق، مقاييس اللغة، بن فارسا 3
، 1م(، ق1381، 1حتقيق: ممد فؤاد، )القاهرة: مكتبة ا اجني،  ل جماز القرآن،أبو عبيدة، معمر بن املينين،  4

 .86ص
 .63مرجع سابق، ص التصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت من أمسائه وتصرفت معانيه،أبو ثعلبة،  5
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يل الصــحي ، فعّلق على التعريف اآلمدي ورأى ، ورعريف الغزايل أقرب إىل رعريف التةو 1إىل اجملاز"
 ، هي: 2خطةه من ثالثة أمور

األول: أن الغزايل عّرف التةويل أ ه  فس االحتمال الذي محل اللفظ عليه، وهذا  الف 
للمراد إذ التــةويــل هو  فس محــل اللفظ عليــه، فــالتــةويــل فعــل، وهو محــل اللفظ على االحتمــال ال 

 ذات االحتمال. 
 ه غري جامع، لعدم اوتمال التعريف الدليل الصارف القطعي، إذ  صه: "يعضده اليناب: أ

 دليل يصري به أغلب الظن".
 الينالث: أ ه غري جامع كذلك حلقيقة التةويل بصرف النظر عن الصحة والبطالن. 

وعليه عّرف اآلمدي التةويل أب ه: "محل اللفظ على غري مدلوله الظاهر منه، مع احتماله 
 .3له"

والتةويل يف جمموع هذه التعاريف ال خيرق عن صـــــــــــرف املعاب عن حقائقها إىل معان ُأخر 
 دليل صحي  أو فاسد.  إىلسواة كا ت مستندة 

 الفرع الثالث: مانع التأويل:

متةوالً لشـــــــبهة عراـــــــت له وحنوها، فة ه ال يكم بكفره حىت يـُب ف  له املكلف إذا وقع يف الكفر  
 يبقى له بعد البيان عذر.شبهة حبيث ال خطُؤه ورزال عنه ال

 أن التةويل ما ع من التكفري: ولعل من أهم األدلة الب ذكرها احلنابلة على 

                                                           

 .196، مرجع سابق، صاملستصفى الغزايل، 1
م(، 1982، 2)بريوت: املكتب اإلسالمي، ل اإلحكام من أصول األحكام،احلسن سيد الدين،  اآلمدي، أبو 2

 .53، ص3ق
 .53، ص3، املرجع السابق، قاإلحكام من أصول األحكاماآلمدي، أبو احلسن سيد الدين،  3
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حينما ورب ا مر بعد حتر ها، فقال له عمر: إب حاد ك، فقال:  قصة قدامة بن مظعون أ. 
ٱ:رعاىل لو وربت كما يقولون، ما كان لكم أن جتلدوب، فقال عمر: لـ م ؟! قال قدامة: متةوال قال هللا

 َّ يق ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ
ائدة:   ٩٣الم

12ما حرم هللا عليكأخطةت التةويل، إن ارقيت هللا اجتنبت   :قال عمر 
. 

استحل ا مر  لشبهة  عرات له فيما فعل، وذلك أ ه ظن أن ا مر  ليست  فقدامُة أ.  
خطةه يف  مرمة على من كان رقياً، وهذا فهمه من اآلية الب اســــــــــــــتدل هبا، حىت أابن له عمر 

 3الفهم، فاررفعت بذلك وبهُته.
املوجب لذلك؛ قال ابن قدامة  صـــــــــــــــدر منعلى عدم ركفري ا وارق مع ما االرفاق  ب. 

املقدســـــي مواـــــحا كون التةويل ما عا من التعيف ابلتكفري: "وقد عرف من مذهب ا وارق ركفري 
كينري من الصـــــــــــــحابة، ومن بعدهم، واســـــــــــــتحالل دمائهم، وأمواهلم، واعتقادهم التقرب بقتلهم إىل 

ق يف كل مرم اســــــــــــــتحل بتةويل مينل رهبم، ومع هذا مل يكم الفقهاة بكفرهم؛ لتةويلهم،كذلك خير 
 .4هذا"

 متقرر عنـــد العلمـــاة، قـــال ممـــد الوزير: "إن -ري املتـــةول فأعين عـــدم رك -وهـــذا املعىن   
 وقد احتمااًل، أو جتويزاً  أو ظناً  أو قطعاً  ابلكفر مل رنشـــــــرح صـــــــدورهم ألن كفار، غري املتةولف
 عنه املشهور يف املصدوق الصادق وهو عنه، هللا علي راي املؤمنف أمري كالم بذلك هلم يشهد
 التةويل أهل مجيع فكذلك قال ابن ريمية ،"فروا من الكفر" :فقال ا وارق كفر عن ســـرل حيث

                                                           

، الكربىالسنن ، والبيهقي، أمحد بن احلسف، 245، ص9، مرجع سابق، قاملصنف، ، أبو بكرعبد الرزاق 1
 .315، ص8مرجع سابق، ق

 لرمحن، ابن قدامه، عبد ا158 – 12، ص9ق ،، مرجع سابقاملغينابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن ممد، 2
 .336 – 76، ص10مرجع سابق، قالشرح الكبري، ، ممد بن أمحدبن 

 .282، ص1، مرجع سابق، قاًلستغاثةابن ريمية، أمحد عبد احلليم،  3
 .12، ص9، مرجع سابق قاملغينابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن ممد،  4
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 حال هي ذلك يف حاهلم أن علم منهم فقد واجلهل، البدع أفحش يف وقعوا وإن امللة أهل من
 .1ا وارق"

بد هنا من التفريق بف التةويل الســــــائغ من غريه؛ إذ ليس كل أتويل يُعترب ســــــائغاً  ولكن ال  
لشــبهة وقعت له، ال التســرّت ابلتةويل، وجحد ما ومقبواًل، ألّن املقصــود ما كان أتويله ســائغا ومقبوال 

روي واجلنة هو معلوم من الدين ابلضــرورة، كتةويل املالحدة ما ال  كن أتويله من الشــرائع واملعاد األخ
والنار: فهذا كفر ال وــــك فيه، ومن وقع يف ذلك فهو كافر خارق من اإلســــالم، وإمنا احلديُث هنا يف 

فيما أتوله مما خيالف  الذي يقوُم بشـــــــرائع اإلســـــــالم ومل يكن مقصـــــــده ركذيب هللا رعاىل ورســـــــوله 

 .2احلق

بتةويله ليس آب  إذا وقد قال ابن حهر مواـــحا وـــرل إعذار املتةول: "كل متةول معذور  
 .3كان أتويله سائغا يف لسان العرب وكان له وجه يف العلم"

فال أوز ، وعليه "4لتكفري إذا حتققت وـــــــروطه املعتربةامن موا ع  التةويل ما عفارضـــــــ  أن  
  .5ركفري املتةول بوصفه مكذاب للشرع وإن أ كر احلق"

                                                           
 .282، ص3، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 1

 .288 -283، ص3، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية2
، 1)بريوت: دار املعرفة، ل، فتح الباري شرح صحيح البخاري العسقالب، أمحد بن علي بن حهر 3

 .304، ص12هـ(،ق 1379
، حتقيق: أمحد عزو )د.م: دار إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصولالشوكاب، ممد، ينظر:  4

 .34، ص2م( ق1999، 1الكتاب العريب، ل

 .435ص مرجع سابق،ضوابط التكفري يف الفكر اإلسًلمي )بني النظرية والتطبيق(، احلالق، اثئر،  5
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 املطلب الثاين: اجلهل

 الفرع األول: اجلهل لغة:
اجليم واهلاة والالم أصالن: أحدمها خالف العلم، واآلخر ا فة وخالف ")جهل(  

 . 1" قي  العلمالطمة ينة فاألول اجلهل 

 الفرع الثاين: اجلهل اصطًلًحا:
 ُعّرف اجلهل أبكينر من معىن:
 أواًل: اجلهل مبعىن عدم العلم:

، وقيل: رصـــــــور املعلوم حنى إىل ذلك ابن الســـــــبكي بقوله: "واجلهل ا تفاة العلم ابملقصـــــــود
، وذلك أن اجلهل مكون من جزأين، عدم العلم، والعلم ابلشــــــــــــــية خالًفا ملا 2على خالف هيرته"

الســــــبكي أن اجلهل هو عدم العلم ابلشــــــية؛ ابن هو عليه، فاألول بســــــيط، واليناب مركب، ورج  
 ألن اجلهل املركب يتكون من عدم علم، وعلم  الف الصحي .

 مبعىن معرفة الشية خالفًا ملا هو عليه.اث ًيا: اجلهل 
وذهب إىل هذا املعىن املرجوح عند الســــــــبكي مجهور املتكلمف من األصــــــــولف، ومنهم أبو 

 .3املظفر السمعاب قال: "فةما اجلهل: فهو اعتقاد املعلوم على خالف ما هو به"
خالف ما  لشــــــــيةاب العلملشــــــــية، ومن ابب أوىل أن اب العلموالراج  أن اجلهل هو عدم 

 ةن النوعف مىت ما حتققا ال يكفر املعف هبما.وعلى هذا فهو عليه جهل، 

                                                           

 .489، ص1، مرجع سابق، قاللغةمقاييس ، بن فارسا1
م(، 1998، 1)مكة املكرمة: املكتبة املكية، ل تشنيف املسامع جبمع اجلوامعالزركشي، ممد بن مجال، 2
 .227، ص1ق
، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ل قواطع األدلة يف األصولأبو املظفر السمعاب، منصور بن ممد، 3

 .23، ص1م(، ق1999
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 : مانع اجلهلينالفرع الثا
رلبس املكلف ابألمر الكفري جهال مما يدفع عنـه الكفر، فمن فعـل مكفرًا جهاًل فة ه ال  

 عند العلماة.وهذا املا ع متقرر يكم عليه ابلتكفري املعف حىت ينتفي يف حقه هذا املا ع، 

قال اإلمام الشافعي  : ـــــــــــــ عند كالمه على األ اة والصفات الينابتة يف القرآن والسنة ـــــــــــــ : "فةن  
خالف  بعد ذلك بعد ثبوت احلهة عليه: فهو كافر، فةما قبل ثبوت احلهة عليه: فمعذوٌر ابجلهل... 

 .1هبا أحد إال بعد ا تهاة ا رب إليه هبا" وًل يكفر ابجلهل

قال ابن ريمية يف االســتغاثة: "إن ركفري املعف وجواز قتله موقوف ا األصــل ســار احلنابلة،  وعلى هذ
 .2الدين يكفر" على أن ربلغه احلهة النبوية الب يكفر من خالفها، وإال فليس من جهل ويًرا من

لكن م ن الن اس من يكون جاهاًل ببع    بعد ذكره جلملة من املكفرات: " -وقال أيضـــــــــا:  
ة من جهــــة بالغ  هــــذه األ حكــــام جهاًل يعــــذُر بــــه فال يكُم بكفر أحــــد حىت  رقوم عليــــه احلهــــ 

 .3الرسالة"
بعد ذكره كفر من ههر فريضــــة من فرائ   -وقال رلميذه ابن القيم يف مدارق الســــالكف  

ا جحد ، قال: "وأم-اإلسالم أو أ كر صفة من صفات هللا رعاىل أو أ كر خربًا أخرب هللا به عمًدا 
 .4أو أتوياًل يُعذر فيه صاحبه فال يكفر صاحبه به" جهًًل ذلك 

                                                           
.، وا ظر: الذهيب ، ممد بن أمحد بن عينمان، سري أعالم 181، مرجع سابق، صت صفة العلوإثباابن قدامة،  1

 .79، ص1م(، ق1996، 11النبالة )بريوت: مؤسسة الرسالة، ل
 .381، ص1م(، ق1997، 1)الرايض: دار الوطن للنشر، ل اًلستغاثةابن ريمية، أمحد عبد احلليم،  2
 .406، ص11سابق، ق، مرجع الفتاوى، جمموع ابن ريمية 3

 .367، ص1م(، ق1996، 3)بريوت: دار الكتاب العريب، ل مدارج السالكنيابن قيم اجلوزي،  4
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يف جمموع الرســـــائل واملســـــائل: "وأما ما ذكره األعداة عيّن أّب أكفر ابلظن  ابن ريميةوقال  
 1وابملواالة أو أكّفر اجلاهل الذي مل رقم عليه احلهة فهذا هبتان عظيم"

املراد ابجلهل الذي يكون ما عاً ويدرة به احلكم ابلتكفري عن املعف ما ال يتمكن املكلف و  
ُع رض املتمكن من العلم فال. 

 من دفعه أو إزالته، أما امل

: -  قال  -: "جاهل احلكم هل هو معذوٌر أم ال؟، -قال البعلي ـــــــــ مواًحا مل اجلهل املعترب  
ر ويُفرّ ل يف رعلم احلكم أما إذا قصــــــــــــــر أو فر ل فال يعذر فةذا قلنا ُيعذر؛ فةمنا مله إذ ا مل يُقصــــــــــــــّ 

 .2جزماً"

ويف  فس السياق يقول القرايف:"..القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل  كن املكلف رفعه ال 
 .3يكون حهة للهاهل..."

 ومن أدلة اعتبار اجلهل ما عا من التعيف ابلكفر:

اذ ُروب يف الري   : إذا أق مت فةحرقوب،   اســـــــــــــحقوب  حديث الرجل الذي قال ألبنائه -
هللا لرن قدر علي  ريب ليعذبين عذاابً ما عذبه أحدا" قال: ففعلوا ذلك به،  يف البحر، فو

                                                           
، 12)جلنة الرتاج العريب، د.ن، د.ل، د.ت(، ق جمموع الرسائل واملسائلابن ريمية، أمحد بن عبد احلليم،  1

 .60ص
، 1)القاهرة: املكتبة العصرية، ل د والفوائدالقواعابن اللحام، عالة الدين أبو احلسن علي بن ممد،  2

 .87م( ص1999
 .289، ص4)بريوت: عامل الكتب، د.ل، د.ت(، قالفرو  القرايف، وهاب الدين أمحد بن ادريس،  3
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فقال لألرض: أدي ما أخذت، فةذا هو قائم، فقال له: ما محلك على ما صنعت؟ فقال: 
 1خشيتك اي رب، فغفر له بذلك.

ة مبينا وجه داللته على املطلوب: "فهذا رجل وـــــــــــك يف قدرة هللا ويف إعادره قال ابن ريمي 
إذا ُذري، بل اعتقد أ ه ال يُعاد، وهذا كفر ابرفاق املســــــــــــــلمف، ولكن كان جاهاًل ال يعلم ذلك، 

 .2وكان مؤمًنا خياف هللا أن يعاقبه، فغفر له بذلك"

وقد ُيســـــــــــــــةل عن هذا فيقال: ا طايب:"وهذا التوجيه هو الذي قرره العلماة، قال اإلمام  
كيف يُغفر له وهو ُمنكٌر للبعث، والقدرة على إحيائه وإ شــــاره؟ فُيقال: إ ه ليس مبنكر  للبعث إمنا 
هو رجٌل جاهٌل ظن  أ ه إذا فعل به هذا الصــنيع رُر ك  فلم يُنشــر ومل يُعذب. أال رراه يقول: فهمعه. 

، فقد ربف  أ ه رجل مؤمٌن ابهلل، فعل ما فعل من خشية فقال: مل   فعلت ذلك؟ فقال: من خشيتك
 .3هللا إذا بعينه إال أ ه جهل ,فحسب أن هذه احليلة رنهيه مما خيافه"

وأما جهل هذا الرجل املذكور يف هذا احلديث بصفة من صفات هللا  وقال ابن عبد الرب: " 
ن ا طاب وعمران بن حصــــــــــــف يف علمه وقدره فليس ذلك مبخرجه من اإل ان أال ررى أن عمر ب

ومجاعة من الصــحابة ســةلوا رســول هللا صــلى هللا عليه وســلم عن القدر ومعلوم أهنم إمنا ســةلوه عن 

                                                           
(،  6482، حديث رقم )101،6أخرجه البخاري يف اجلامع الصحي ، كتاب الرقاق، ابب ا وف من هللا،  1

، حديث رقم 17،73التوبة، ابب يف سعة رمحة هللا رعاىل وأهنا سبقت غضبه، ومسلم يف صحيحه، كتاب 
(2756.) 
 .230، ص3، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 2
، 3م(، ق1988، 1)الرايض: جامعة أم القرى، ل أعًلم احلديثا طايب، أبو سليمان محد بن ممد،  3

 .1565ص
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.... ذلك وهم جاهلون به وغري جائز عند أحد من املســلمف أن يكو وا بســؤاهلم عن ذلك كافرين
 .1..."ومل يضرهم جهلهم به قبل أن يعلموه

وحنن حداثة عهد   قال: خرجنا مع الرســــــــــــول  ومن األدلة حديث أيب واقد اللييني  -
بكفر، وللمشــــــــركف ســــــــدرة يعكفون عندها وينوطون هبا أســــــــلحتهم يقال هلا ذات أ وال، 

ســبحان هللا! ": فقالوا: اي رســول هللا، اجعل لنا ذات أ وال كما هلم ذات أ وال، فقال 
لنا إهلا كما هلم آهلة، والذي  فســي بيده لرتكس ســنن من هذا كما قال قوم موســى: اجعل 

" كان قبلكم...
2

. فحداثة إســــــــــــــالمهم وجهُلهم منعت من ركفريهم، ومل متنع من احلكم 
 3ملوسى: "اجعل لنا إهلاً". على القول أب ه من جنس قول قوم موسى 

ُرُس اإلســــــــالُم كما ":   قال: قال رســــــــول هللا وكذلك حديث حذيفة  - ُي ي د  ُرُس ووــــــــ  ي د 

ر ى على كتاب هللا يف 4"الينوب ر ى ما صياٌم وال صالٌة وال  سٌك وال صدقٌة، ول ُيس  ، حىت ال يُد 
ليلة، فال يبقى يف األرض منه آية، وربقى طوائف من الناس، الشـــــــــيخ الكبري والعهوز، يقولون: 

ل له صــلة: ما رغين عنهم )ال أدركنا آابةق على هذه الكلمة: )ال إله إال هللا( فنحن  قوهلا". فقا
إله إال هللا( وهم ال يدرون ما صــــالة وال صــــيام وال  ســــك وال صــــدقة؟ فةعرض عنه حذيفة،   
ردها عليه ثالاث كل ذلك يعرض عنه حذيفة،   أقبل عليه يف الينالينة، فقال: اي صـــــــــــلة، رنهيهم 

                                                           
، 18هـ(، ق1387)املغرب: وزارة األوقاف، د.ل،  التمهيدهللا،  ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد 1

 .47، 46ص
، والرتمذي يف سننه، أبواب الفق، ابب ما جاة لرتكس سنن من 5،218أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده،  2

 ( وقال: حديث حسن صحي .2180، حديث رقم )45 ،4كان قبلكم، 
 .46-45م(، ص2008، 1)اإلسكندرية: دار اإل ان، ل كشف الشبهاتعبد الوهاب، ممد،  3
 ووي الينوب: يعين ألوا ه الب يسن هبا. 4
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 . 2فهذا صري  يف إعذار  اإل سان يعذر ابجلهل .1من النار، ثالاث
كينري من الناس قد ينشـــــــة يف األمكنة واألزمنة الذي يندرس فيها كينري من  قال ابن ريمية:" 

علوم النبوات حىت ال يبقى من يبلغ ما بعث هللا به رســـــــوله من الكتاب واحلكمة فال يعلم كينريا مما 
على أن يبعث هللا به رسـوله وال يكون هناك من يبلغه ذلك ومينل هذا ال يكفر؛ وهلذا ارفق األئمة 

من  شـــــة ببادية بعيدة عن أهل العلم واإل ان وكان حديث العهد ابإلســـــالم فة كر وـــــيرا من هذه 
 .3"األحكام الظاهرة املتواررة فة ه ال يكم بكفره حىت يعرف ما جاة به الرسول

 املطلب الثالث: اخلطأ

 الفرع األول: اخلطأ لغة:

ه لاحلديث )من اجتهد فةخطة فخطئ وغلط )حاد عن الصـــــواب( ويف "من )أخطة( أي:  
 . 4 "أذ ب عمًدا أو سهًوايعين أجر( ويقال أخطة فالن 

 :"العدول عن اجلهة" وله معان عدة وفصل الراغب رعريف ا طة أب ه

                                                           

(، 4049، حديث رقم )1344 ،2أخرجه ابن ماجه يف سننه، كتاب الفق، ابب ذهاب القرآن والعلم،  1
 وقال البوصريي: إسناده صحي . 

 .407، ص11، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية2
 .407، ص11، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 3
 .242، ص1م(، ق2004، 4)القاهرة: جممع اللغة العربية، ل املعجم الوسيطإبراهيم أ يس وآخرون، 4



 

62 

"أن رريد غري ما حتســـــــــن إرادره فتفعله، وهذا هو ا طة التام املةخوذ به األول: ا طة مبعىن  
 .2، وقال: وإن كنا  اطرف1كبريا را  كان خطسان قال رعاىل: إن قتلهم  اإل 

واليناب: أن يريد ما يســـــــن فعله، ولكن يقع منه خالف ما يريد لقوله عز وجل: ومن قتل 
 .4"3مؤمنا خطة فتحرير رقبة

 الفرع الثاين: اخلطأ اصطًلًحا:

املكلف  الف ما  طالحي حيث ُعّرف أب ه إصابةصاللغوي متضمٌن يف االواملعىن  
هو أن يقصد بفعله ويرا،  . وعرفه ابن رجب بقوله:"(6)مل يقصد فيه الفعل ما، وهو (5)قصده

 . 7فيصادف فعله غري ما قصده، مينل أن يقصد قتل كافر، فيصادف قتله مسلما"

 .8وقال اجلرجاب: "ا طة: ما ليس لإل سان فيه قصد" 

                                                           

 .31سورة اإلسراة:  1
 .91سورة يوسف:  2
 .92سورة النساة:  3
، 1)دمشق: دار القلم للنشر والتوزيع، ل املفردات يف غريب القرآناألصبهاب، أبو القاسم احلسف، 4

  .287هـ(، ص1412
، د.ت( 2)الرايض: دار الكتاب اإلسالمي، لالبحر الرائق ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم بن ممد،  5
 .329، ص8ق
)دمشق: دار ا ري للنشر والتوزيع،  كفاية األخيار يف حل غاية اًلختصاراحلصين،  رقي الدين الشافعي،  6
 .453م( ص1994، 1ل
 .367، ص2، مرجع سابق، قجامع العلوم واحلكمابن رجب، زين الدين،  7
 .104م(، ص1983، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ل التعريفاتاجلرجاب، على بن ممد،  8
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إرادره وغري فحاصــــــــــــــل األمر: أن كل ما يصــــــــــــــدر عن املكلف من قول أو فعل خال عن  
 1مقرتن بقصد منه؛ فهو ا طة.

 الفرع الثالث: مانع اخلطأ:

املعترب يف أمر كفري، وبينوا أن إن صـــــــــــــــدر من املكلف على اإلعذار اب طة العلماة   ص    
ُك فمن موا ع التكفري، أن  يقصـــــــــــد املكلف بفعله إريان  الفعل اكون ا طة ما ع 

ر ال أن  يقصـــــــــــد مل
 الكفر به.

أكان ا طة بعد االجتهاد يف مســةلة معينة، أم من قصــد وــيراً فوقع غري ما قصــده وســواة  
 فهو معذور.

قال ابن ريمية: "وليس ألحد أن يكفر أحداً من املســـــــــلمف، و إن أخطة وغلط حىت رقام  
  .2عليه احلهة، وربف له احملهة..."

من موا ع التكفري املعتربة،  وقد ركلم ابن القيم عن هذا املا ع وقرر أن ا تفاة القصـــــــــد ما ع 
ال  واســـــــتدل جبملة أدلة مؤداها أن عدم القصـــــــد، وجراين اللفظ على اللســـــــان من غري إرادة ملعناه

يكفر به املكلف؛   قال: "فةايك أن هتمل قصـــــد املتكلم و يته وعرفه، فتهين عليه وعلى الشـــــريعة 
 . 3ورنسب إليها ما هي بريرة منه"

رلك األحكام على جمرد ما يف النفوس من غري داللة فعل  (الشــــــارعأي )وقال: "ومل يررب  
أو قول، وال على جمرد ألفاظ مع العلم أبن املتكلم هبا مل يرد معا يها ومل يط هبا علماً ، بل جتاوز 

                                                           
 .396هـ(، ص1408، 1)الرايض: جامعة أم القرى، ل عوارض األهليةاجلبوري، حسف بن خلف،  1
 .524 – 523 -466، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية2
 .66 -65، ص3، مرجع سابق، قإعًلم املوقعني عن رب العاملني، ابن قيم 3
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لألمة عما حدثت به أ فســـــــــها ، ما مل رعمل به أو ركلم به ، وجتاوز هلا عما ركلمت به  طرة أو 
أو غري عاملة به ، إذا مل ركن مريدة ملعىن ما ركلمت به أو قاصـــــــــــدة إليه ، فةذا  قســـــــــــية أو مكرهة

اجتمع القصـــــــد والداللة القولية أو الفعلية رررب احلكم، هذه قاعدة وـــــــرعية وهي من مقتضـــــــيات 
 .1عدل هللا وحكمته ورمحته"

إريان الفعل ه كما ع من موا ع التكفري أن يقصـــد ئة يف اوـــرتال العمد والقصـــد وا تفافالعرب  
 . املكفر ، ال أن يقصد الكفر به

 ومن أدلة هذا العارض وهو كون ا طة ما عا من إطالق التعيف ابلكفر:

حديث: "إذا حكم احلاكم فاجتهد   أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد   أخطة فله .أ
 . 2أجر"

، والتصـــــــــوبة يف االجتهادنابلة يف مســـــــــةلة التخطرة ذكر هذا النص ابن قدامة وغريه من احل 
حيث بف أبّن املخطئ منهما ســــــــــــواة أكان يف مســــــــــــائل االعتقاد أو غريه: معذور مةجور؛ حيث 

، 3قال:"واحلق يف قول واحد من اجملتهدين ومن عداه  طية، سواة كان يف فروع الدين أو أصوله"
   ذكر مجلة أدلة منها هذا احلديث.

                                                           

 .117، ص3، مرجع سابق، قإعًلم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم  1
ي ، كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب أجر احلاكم إذا اجتهد، حأخرجه البخاري يف اجلامع الص 2

يحه، كتاب األقضية، ابب بيان أجر احلاكم إذا ح(، وأخرجه مسلم يف ص7352، حديث رقم )13،318
 .12،13اجتهد، 

م(، 1998، 1كتبة التدمرية، ل)الرايض: املروضة الناظر وجنة املناظر ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد،  3
 .193ص
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تهد وقصــــد احلق فةخطة: "وأما التكفري فالصــــواب ويقول ابن ريمية وهو يتحدج عمن اج 
 1..."فأخطأ ني يكفر بل يغفر له خطأهأ ه من اجتهد من أمة ممد وقصد احلق 

قصـــــــــــــــة الرجل الذي قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو هبا قائمة عنده فةخذ  .ب
 2"الفرحمن ودة الفرح اللهم أ ت عبدي وأق ربك أخطة من ودة " : طامها   قال

 طة والظاهر أن أهل قال ابن الوزير: ".. قد ركاثرت اآلايت واألحاديث يف العفو عن ا 
كر بع  أدلة اإلعذار اب طة ومنها قصـــــــــــــة ال ســـــــــــــبيل إىل العلم بتعمدهم"   ذ ا، و ؤو التةويل أخط

 .3الرجل،   علق عليها قائالً "...وهذا أرجى حديث ألهل ا طة يف التةويل"

 بع: النسياناملطلب الرا

 الفرع األول: النسيان لغة:
قال ابن فارس: "النســــــــــــــيان خالف الذكر،  (5)، ومعناه الرتك(4)هو اـــــــــــــــد الذكر واحلفظ  

 .6الرتك" والنسيان

                                                           
 .180، ص12، مرجع سابق، قالفتاوى، جمموع ابن ريمية 1
، حديث رقم 2104،4، احل  على التوبة والفرح هبا، ابب التوبةأخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب  2

(2747.)  

م(، 1987، 2ابن الوزير، ممد بن املررضى اليماب، إيينار احلق على ا لق )بريوت: دار الكتب العلمية، ل 3
 .436-435ص
 .311م(، ص1986، 1الرازي، ممد بن أيب بكر،  تار الصحاح )بريوت: مكتبة لبنان، ل 4
 .322، ص15، مرجع سابق، قلسان العربابن منظور، 5
 .112، ص10مرجع سابق، ق هتذيب اللغة،ألزهري، ا 6
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 الفرع الثاين: النسيان اصطًلًحا:
اصـطالًحا أواـ   بف النسـيان لغة واصـطالًحا، إال أن معىن النسـيانوـاسـع ال يوجد بون   

 1فة ه معفو عنه"م إىل معنيف األول: "النســيان: ذهول القلب عن ما أمر به فيرتكه  ســياق أبن قســّ  
 واليناب مبعىن: الرتك املوافق للغة.

ررك، أي ررك األمر والعهد، وهذا  "أحدمها يان:نيقول اإلمام القرطيب النسيان مع  
توبة:  َّ مح  متهت خت حت ُّٱٱقوله رعاىل: قول جماهد وأكينر املفسرين ومنه قال ابن . ٦٧ال

 عباس:"  سي" هنا من السهو والنسيان، وإمنا أخذ اإل سان من أ ه عهد إليه فنسي"2. 

ن ررك الصـــالة وأتخريها عمدا ويقضـــيها رربأ إالقيم يف معرض الرد على من قال  وذكر ابن  
 وهو اإلمهال ن:  ســــــيان رركاعىن الرتك، فةوــــــار أن النســــــيان وجهذمته، بتفســــــريهم أن النســــــيان مب

 ل على معىن الرتك والسهو.يحمىن االصطالحي أعم من اللغوي، ف. وعليه فةن املع3و سيان سهو

 الفرع الثالث: عارض النسيان
رقدم أن النســـــــــيان حبســـــــــب رقســـــــــيم ابن القيم منه ما هو مبعىن الرتك ومنه ما يكون مبعىن  

  سيان السهو هو املا ع  من التكفري، السهو وهذا املعىن األخري هو املقصود بعارض النسيان فةنّ 
فمن فعل مظورا وــــــرعيا وبعد ما ُبّف له أو اســــــتتيب وارضــــــ  أ ه أقدم على األمر الكفري قســــــيا 

   سيان سهو ، فال يكفر.

                                                           
 .121، ص2، مرجع سابق، قتيسري الكرمي الرمحنالسعدي، عبد الرمحن بن قصر بن عبد هللا،  1
، م(1964، 2)القاهرة: دار الكتب املصرية، ل اجلامع لرأحكام القرآنالقرطيب، أيب عبد هللا ممد بن أمحد،  2

 .251، ص11ق
 .83، د.ت(، ص1)املدينة املنورة: مكتبة الينقافة، ل الصًلة وأحكام اتركها، ابن القيم3
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إن هللا واع عن أمب ) قال: أّن النيب  حديث ابن عباس  ومن أدلة عارض النسيان 
 1(ا طة والنسيان وما استكرهوا عليه

ا   ط ة  و النّ ســــــــيان ...كالمها معفو عنه...."   قال: "واألظهر وهللا أعلم قال ابن رجب: " 
أن الناسي واملخطئ إمنا عفي عنهما مبعىن رفع اإل  عنهما، ألن اإل  مررب على املقاصد والنيات 

 2والناسي واملخطئ ال قصد هلما فال إ  عليهما.."

إذا اجتمع القصد والداللة القولية أو الفعلية وقد حقق ابن القيم أن األحكام ال ررترب إال  
 3فيكون النسيان عاراا يدرأ به ركفري املعف إذا رلبس به

  

                                                           
(، 2045، حديث رقم )659 ،1أخرجه ابن ماجة يف السنن، كتاب الصالق، ابب طالق املكره والناسي،  1

 .348 ،1وقال األلباب يف صحي  واعيف سنن ابن ماجه هو حديث صحي ، 
 .369، ص2ق، مرجع سابق، جامع العلوم واحلكمابن رجب، زين الدين،  2
 .117، ص3، مرجع سابق، قإعًلم املوقعني عن رب العاملني، ابن القيم 3
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 الفصل الثالث: آاثر التكفري الفقهّية  عند احلنابلة:

 -أمنوذجاً اإلمامة -املبحث األول: اآلاثر الفقهّية   يف ابب العبادات

 -التفريق واملرياث أمنوذجاً -املبحث الثاين: اآلاثر الفقهّية  يف أحكام األسرة

 -أحكام اإلمامة العظمى أمنوذجاً -املبحث الثالث: اآلاثر الفقهّية  يف السياسة الشرعية

 املبحث الرابع: مسائل ملحقة
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 احلنابلة الفقهّية عندالفصل الثالث: آاثر التكفري 
 

الكفر الطارئ ال الكفر األصلي مبعىن من حكم عليه ابلكفر لرترب موجبه مع  املقصود هنا 
 .حتقق الشرول وا تفاة املوا ع فيدخل من حكم عليه ابلردة ومن يف حكمه

 :-اإلمامة منوذجاً -اآلاثر الفقهّية  يف ابب العبادات املبحث األول:

 املطلب األول: أثر التكفري يف إمامة الصًلة:

 ؟م الناس يف الصًلةؤ هل للمرتد أن يصورة املسألة: الفرع األول: 
 دراسة املسألة: 

 أقوال أئمة املذهب يف املسألة:الفرع الثاين: 
 التكفري على اإلمامة، وحكم إمامة من كفر ببدعته على قولف:أثر اختلف احلنابلة يف  
 إمامة الكافر ببدعته ال رص ، وهو املعتمد من مذهب احلنابلة. القول األول:أوًًل: 

 .1قال احلهاوي:" وال رص  خلف كافر، ولو ببدعة مكفرة" 
)وال رصـــ ( الصـــالة )خلف كافر، ولو( كان كفره )ببدعة مكفرة( على ما "وقال البهويت:  

 .2هو مذكور يف األصول"
 .3ه، وهو رواية عند احلنابلةرص  إمامة الكافر ببدعت القول الثاين:اثنًيا: 

                                                           

، ،  اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلاحلهاوي، موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل 1
 .167، ص1احملقق: عبد اللطيف ممد موسى السبكي )بريوت: دار املعرفة، ب ت: ب ل( ق

)بريوت: دار الكتب العلمية، ب ت:  كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،  منصور بن يو س بن صالح،   2
 .475، ص1ب ل(ق

 .258، ص2، مرجع سابق، قاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلفاملرداوي، 3
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قال املرداوي:" )وال رصــــــــــــــ  الصــــــــــــــالة خلف كافر( هذا املذهب بال ريب، وعليه مجاهري  
الكفر، وعنه ال يعيد خلف مبتدع كافر  ر  األصــــــــحاب وقطع به كينري منهم، وقيل: رصــــــــ  إن أســــــــ  

ا، وبىن على ببدعته، وحكى ابن الزاغوب رواية بصــــحة صــــالة الكافر، بناة على صــــحة إســــالمه هب
 .1صحة صالره صحة إمامته على احتمال"

 أدلة القول األول:
 استدل على عدم صحة إمامة الكافر ببدعته مبا يلي: 

 أوًًل: القرآن الكرمي:
نور:  َّ  ىف يئ  ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ الدليل األول: .٣٩ال  

 

 وجه الدًللة من اآلية:
اآلية على أن أعمال الكفار ابطلة، وذلك حيث وـــــــبهها ابلســـــــراب يظنه اإل ســـــــان  تدل 

ماة، وهو يف احلقيقة ليس مباة، فةعمال الكافر ليســــــــــت أعماالً يف احلقيقة، وإن كا ت يف الظاهر 
مام املبتدع الكافر اإلن أإلمامة من األعمال، فدل هذا على ، وا2رشــــــــــــــتمل على أركان األعمال 

 .إمامته  ببدعته، ال رص
  

                                                           

  كان  فسه.، املرجع السابق، املاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلفاملرداوي،  علي بن سليمان،  1
الطربي، ممد بن جرير بن يزيد بن كينري بن غالب، جامع البيان عن أتويل آي القرآن، حتقيق: الدكتور عبد  2

، ص 17م(، ق 2001، 1هللا بن عبد احملسن الرتكي )القاهرة: دار ههر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ل
كت يف إعهاز القرآن، احملقق: ممد خلف هللا، د. ، الرماب، علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا، الن328

 . 81م(، ص 1976، 3ممد زغلول سالم)القاهرة: دار املعارف، ل
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ائدة:  َّ  من حم جم هل مل  خل حل ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاين: .٥الم  

 وجه الدًللة من اآلية:
، فدل هذا على أن 1دلت اآلية على أن من حتول من اإل ان إىل الكفر، فعباداره ابطلة  

التكفري يؤثر على اإلمامة، وعليه فال رصــــــــــــــ  إمامة من حكم بكفره، وبذلك يكون التكفري مؤثراً 
 اإلمامة. على

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ٹٱٹٱُّٱ :الدليل الثالث
بقرة:  َّ خب حب جب هئ  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي ٢١٧ال  

 وجه الدًللة من اآلية:
، كفري يؤدي إىل بطالن أعمال الشـــــــخصدلت اآلية على أن التكفري يبطل األعمال، فالت 

 . 2عبادره ابلبطالنوعليه فةن إمامة من ُكّفر غري صحيحة؛ ألن هللا رعاىل حكم على 
قال مقارل بن ســــــــــــــليمان:" ومن ينقلب كافرا بعد إ ا ه فيمت وهو كافر فةولرك حبطت يعين 

 .3بطلت أعماهلم ا بيينة فال ثواب هلم يف الد يا وال يف اآلخرة"
  

                                                           

، ، احملقق: ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن تفسري القرآنالسمعاب، منصور بن ممد بن عبد اجلبار،  1
، الشهاب، وهاب الدين أمحد بن ممد بن عمر، 15، ص 2م(، ق1997، 1غنيم، )الرايض: دار الوطن، ل

 .65، ص 2، )بريوت: دار صادر، ب ل، ب ت(، قعَنايُة الَقاضى وكَفايُة الر اضى َعَلى تفسري الَبيَضاوي
،  3)بريوت: دار إحياة الرتاج العرب، لمفاتيح الغيبحلسن بن احلسف التيمي، الرازي، ممد بن عمر بن ا 2

 .393، ص 6هـ(، ق1420
، احملقق: عبد هللا ممود وحاره )بريوت: دار تفسري مقاتل بن سليمانالبلخي، مقارل بن سليمان بن بشري،  3

 .187هـ(، ص 1423، 1إحياة الرتاج، ل
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  ىي ني زيمي ري ٰى  ين ىن نن من ٹٱٹٱُّٱ الدليل الرابع:
 ١٤٧األعراف:  َّ مئ خئ  حئ جئ يي

 وجه الدًللة من اآلية:
اآليــة على أن من كفر ابهلل رعــاىل، فعملــه ابطــل ال يعتــد بــه ال يف الــد يــا، وال يوم  دلــت 
ك ركون ابطلة، وهذا دليل لأن اإلمامة يف الصالة ال رص  ممن كفر، وبذ ، فدل هذا على1القيامة

 على أتثري التكفري على اإلمامة يف الصالة، وأن من حكم بكفره، ال رص  إمامته يف الصالة.
السعدي يف سبب بطالن أعماهلم، ومنها اإلمامة يف الصالة:" ألهنا على غري أساس، قال  

وقد فقد وــــــــــــــرطها وهو اإل ان آبايت هللا، والتصـــــــــــــــديق جبزائه  هل ُأزون  يف بطالن أعماهلم 
وحصـــول اـــد مقصـــودهم  إال ما كا ُوا يعمُلون  فةن أعمال من ال يؤمن ابليوم اآلخر، ال يرجو 

 .2يس هلا غاية رنتهي إليه، فلذلك اامحلت وبطلت"فيها ثوااب، ول
 حج  مث هت مت خت حت جت هب مب ٹٱٹٱُّٱ الدليل اخلامس:

زمر: َّ جس مخ جخ مح جح مج ٦٥ ال  

 وجه الدًللة من اآلية:
،وال يصـــــ  من الكافر أي عمل، 3دلت اآلية على أن التكفري مفســـــد لألعمال، مبطل هلا 

يؤثر على اإلمامة يف الصـــــــالة، فال رصـــــــ  إمامة واإلمامة من األعمال، فدل هذا على أن التكفري 
 من حكم عليه ابلكفر.

                                                           

، احملقق: ممد ابسل عيون السود )بريوت: ، حماسن التأويلمد سعيد بن قاسمالقا ي، ممد مجال الدين بن م 1
 .183، ص 5هـ( ق1418، 1دار الكتب العلميه، ل

، احملقق: عبد الرمحن تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كًلم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن قصر بن عبد هللا،  2
 .302م(، ص2000 ،1بن معال اللويق)بريوت: مؤسسة الرسالة، ل

، جممع البحوج اإلسالمية، 244، ص 20، مرجع سابق، قجامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربي،  3
، ص 8م(، ق1393، 1)القاهرة: اهليرة العامة لشرون املطابع األمريية، ل التفسري الوسيط للقرآن الكرمي

591. 
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قال رعاىل: ومن يبتغ غري اإلســــــــــــــالم ديًنا فلن يُقبل منُه وُهو يف األخرة من  الدليل السرررررررررررادس:
 ..81سورةآلعمران:ا اسرين 

 وجه الدًللة من اآلية:

أسلموا،   اتب بعضهم؛ فدل قيل: إن هذه اآلية  زلت يف  فر ارردوا عن اإلسالم بعد ما  
هذا على أن احلكم ابلكفر مؤثر يف العمل مبطل له، فمن حكم بكفره، فال رصــــــ  عبادره، وعليه 

 .1فةمامة الكافر ابطلة؛ ألهنا عبادة، وعبادة الكفار ابطلة

 اثنياً: السنة النبوية:
ول هللا، ابُن ُجدعان كان قالت: عن عائشــة  الدليل األول: يف اجلاهلّية يصــُل الّرحم، قُلُت: اي رســُ

ّ ُه مل يُقل يوًما: رّب اغفر يل خطيرب يوم ) ويُطعُم املســــــــــــــكف، فهل ذاك قفُعُه؟ قال: ال ينفُعُه، إ
 .2(الّدين

 وجه الدًللة من احلديث:
قال ابن املنرّي يف احلاوــية: "مال وهي اعتبار طاعة الكافر مع كفره، ألّن وــرل الطّاعة أن  

 .3وهذا مفقود من الكافر" رقع بقصد صحي ،

                                                           

، احملقق: د. جمدي ابسلوم )بريوت: دار الكتب السنةأتويًلت أهل املارريدي، ممد بن ممد بن ممود،   1
أيسر التفاسري ، اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر، 419، ص2م(، ق2005، 1العلمية، ل

 .298، ص1م(، ق2003، 5)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ل لكًلم العلي الكبري
، 1،196ابب الدليل على أن من مات على الكفر ال ينفعه عمل،  أخرجه مسلم يف صحيحه ، كتاب اإل ان، 2

 (.214حديث رقم )
، السفاريين، ممد 146، ص 9، ق، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حهر، أمحد بن علي بن حهر 3

ون طالب )الكويت: وزارة األوقاف والشؤ ، حتقيق:  ور الدين كشف اللثام شرح عمدة األحكامبن أمحد بن سامل، 
 .287، ص5م(، ق 2007، 1اإلسالمية، ل
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وُل اّلّل  الدليل الثاين: : "صــــــــــــل وا خلف من قال: ال إله إاّل اّلّلُ، عن ابن ُعمر، قال: قال رســــــــــــُ
 .1وصل وا على من قال: ال إله إاّل اّلّلُ "

 وجه الدًللة من احلديث:
يكفر  فاحلديث دل على أن الصـــــالة ركون وراة كل من كان مســـــلماً، ولو كان مبتدعاً ال 

 .2ببدعته، فدل هذا على أن من حكم بكفره، فال رص  إمامته
وُل اّلّل الدليل الثالث:  اجلهاُد واجٌب عليُكم مع ُكّل أمري بر ا ): عن أيب ُهريرة، قال: قال رســــــــــــُ

كان أو فاجرًا والّصالُة واجبٌة عليُكم خلف ُكّل ُمسلم بر ا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائر والّصالُة 
 .(3)(ا كان أو فاجرًا وإن عمل الكبائرواجبٌة على ُكّل ُمسلم بر  

 وجه الدًللة من احلديث:

دل احلديث على أن اإلســالم وــرل يف صــحة اإلمامة، وعليه فمن حكم بكفره فال رصــ   
إمامته، وبذلك يكون التكفري مؤثراً على اإلمامة، فإلن كان املبتدع، أو الفاســــــــق رصــــــــ  الصــــــــالة 

                                                           

، حديث 401 ،2، كتاب العيدين، ابب صفة من جتوز الصالة معه والصالة عليه، سننهأخرجه الدارقطين يف  1
.قال ابن مفل : إسناده اعيف.ينظر: ابن مفل ، 401، ح 173، ص 1(، ومتام يف فوائده، ق1761رقم )

، 1ابن مفل ، املبدع يف ورح املقنع، )بريوت: دار الكتب العلمية، لإبراهيم بن ممد بن عبد هللا بن ممد 
.قال ابن عبد الرب:" وإن كان يف إسناده اعف، واإلمجاع يشهد له ويصححه",ينظر: 76، ص 2م(، ق1997

ابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا بن ممد بن عبد الرب بن عاصم، االستذكار، حتقيق: سامل ممد عطا، ممد 
 .29، ص 3م(، ق2000، 1عوض)دار الكتب العلمية، لعلي م

، فيض القدير شرح ( املناوي، زين الدين ممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتق العارفف بن علي بن زين العابدين2)
 .203، ص 4(، ق1356، 1، )مصر: املكتبة التهارية الكربى، لاجلامع الصغري

، حديث رقم 162 ،1ب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون، أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب الصالة، اب 3
حديث  ،173 ،3(، والبيهقي يف السنن الكربى، كتاب الصالة، ابب الصالة خلف من ال يمد فعله، 594)

 .2، ص1(، ق2533داود، حديث رقم ) اعيف يف صحي  واعيف سنن أيب األلبابقال (، 5300رقم )
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أال ركون بدعته مكفرة، فةن كا ت بدعته مكفرة، وحكم بكفره، فال رص   للكنه بشر ، (1)خلفه
 إمامته.

 عقول:ملرابعاً: ا

ال رصــ  صــالره، فال رصــ   همن صــحت صــالره صــحت إمامته، ومن حكم بكفر  الدليل األول:
 .2إمامته

ابلكفر يؤثر على ، وعليه فاحلكم 3املررد ليس من أهل الصـــــالة، فلم رصـــــ  صـــــالره الدليل الثاين:
 اإلمامة، فال رص  إمامة من حكم بكفره.

 أدلة القول الثاين:
ر على ثفال أت ان حكم بكفره لبدعة وحنوهبصحة إمامة الكافر ببدعته أي أن ماستدل القائلون 

 إمامته ورص  مبا يلي:

 أوًًل: السنة النبوية:
وُل اّلّل  واســـتقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا  من صـــّلى صـــالرنا): عن أ س بن مالك، قال: قال رســـُ
سلُم اّلذي لُه ذّمُة اّلّل وذّمُة رسُ 

ُ
 .4(هوله، فال خُتفُروا اّلّل يف ذّمتفذلك امل

                                                           

احملقق: د. عبد احلميد هنداوي، )مكة املكرمة:  الكاشف عن حقائق السنن،الطييب، احلسف بن عبدهللا،  1
 .1156، ص 4م(، ق1997، 1مكتبة  زار مصطفى الباز، ل

)القاهرة: دار احلديث، ب ت، ب  سبل السًلمالصنعاب، ممد بن إ اعيل بن صالح بن ممد احلسين،  2
، حتقيق: عصام الدين نيل األوطاربد هللا، ، الشوكاب، ممد بن علي بن ممد بن ع383، ص 1ل(، ق

 .195، ص 3م(، ق1993، 1الصبابطي )القاهرة: دار احلديث، ل
 .146، ص2مرجع سابق، ق املغين،ابن قدامه،  3
، 391، ح 87ص ، 1، كتاب الصالة، ابب فضل استقبال القبلة قيف صحيحه البخاريأخرجه متفق عليه.  4

 .1961، ح 1553، 3ق، ابب وقتها يمسلم، كتاب األااح
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 وجه الدًللة من احلديث:
الصــــــــالة حدا بف الكفر واإلســــــــالم، فمن أرى هبا ينبغي أن يدخل يف حد  جعل النيب  

 .1اإلسالم، فدل هذا على صحة إمامة الكافر، وأن يكون مسلماً بذلك

 :احلديث مناقشة
 يناقش هذا احلديث من وجهف:

هذا احلديث ليس دليالً على صحة إمامة الكافر، وأن الصالة دليل على إسالمه،  :األول 
ى، وأكل ذبيحة املســـلمف، فله ما ال إله إال هللا، وصـــل   أنصـــ  منه، ولكن معناه، أن من وـــهد فت

سةل ميُموُن بُن سياه، أ س بن مالك، قال:  :للمسلمف،وعليه ما عليهم، يدل على ذلك حديث
بلتنا، وصـــــّلى من وـــــهد أن ال إله إاّل اّلّلُ، واســـــتقبل ق)اي أاب محزة، ما ُيّرُم دم العبد ومالُه؟ فقال: 

سلم
ُ
سلُم، لُه ما للُمسلم، وعليه ما على امل

ُ
 .2(صالرنا، وأكل ذبيحتنا، فُهو امل

 .3قد يكون الكافر صلى استهزاة، وسخرية من  املسلمف الثاين: 

 الرأي الراجح:
الراج  يف املســةلة أن الكفر يؤثر على اإلمامة يف الصــالة، وأن من حكم بكفره، ال رصــ   

  يت:إمامته؛ ملا 
 العبادة ال رص  من الكافر، ومن حكم بكفره فهو كافر، فال رص  عبادره، واإلمامة عباده.-1

 صالة الكافر ال رص  ابإلمجاع، وعليه فال رص  إمامته.-2

                                                           

)بريوت: دار الكتاب  الشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة، عبد الرمحن بن ممد بن أمحد بن قدامة،  1
 .380، ص1العريب للنشر والتوزيع، ب ت، ب ل(، ق

 (.392، حديث رقم )87 ،1أخرجه البخاري يف اجلامع الصحي ، كتاب الصالة، ابب فضل استقبال القبلة،  2
 .259، ص 2، مرجع سابق، قاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلفاملرداوي،  3
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إمامة الكافر يف الصــالة ال رصــريه مســلماً، فال بد من رقدم اإلســالم قبل الصــالة، فالصــالة ال -3
 هادة.رينبت اإلسالم له، بدون الش

  



 

78 

 :-التفريق واملرياث أمنوذجاً – املبحث الثاين: اآلاثر الفقهّية  يف أحكام األسرة

 املطلب األول: أثر التكفري على التفريق بني الزوجني:

صورة املسألة: هل احلكم ابلكفر والردة على شخص يوجب التفريق بني الفرع األول: 
 الزوجني؟

 دراسة املسرألة:

 أئمة املذهب يف املسألة:أقوال الفرع الثاين: 
، وأ ه إن اررد أحد الزوجف أو ارفق احلنابلة على أن التكفري يؤثر على الفرقة بف الزوجف 
واختلفوا فيما إذا حكم ابلتكفري على ، 1قبل الدخول فرق بينهما، وا فســـــــخ النكاح فوراً  كالمها

 أم رتوقف على ا قضاة العدة، على قولف: ؟هل رقع الفرقة مباورة أحد الزوجني بعد الدخول
 رتوقف الفرقة على ا قضاة العدة، وهو املعتمد من مذهب احلنابلة. القول األول:أوًًل: 

قال احلهاوي:" وإن ارردا معا أو أحدمها قبل الدخول ا فســـــــــــــخ النكاح، ويســـــــــــــقط املهر  
 .2الفرقة على ا قضاة العدة"بردهتا وبردهتما معاً، ويتنصف بردره وإن كا ت بعد الدخول وقفت 

أي الزوجان )معا قبل الدخول ا فســــــــــــــخ النكاح... )أو اررد( الزوق )وحده( دوهنا جملية  
الفرقة من قبله أوــــــــبه الطالق فةن ســــــــبقت هي ابلردة أو ارردت وحدها قبل الدخول فال مهر هلا 

ة( بردة )بعد دخول جملية الفرقة من قبلها كما لو أراــــــعت من ينفســــــخ به  كاحها، )ورتوقف فرق
 .3على ا قضاة عدة("

 رقع الفرقة مباورة، وال رتوقف على ا قضاة العدة.القول الثاين: اثنًيا: 

                                                           

 .216، ص2، قمرجع سابق، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف املرداوي، علي بن سليمان،1
 .204، ص3، مرجع سابق، قاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلاحلهاوي،  2
 .691، ص2سابق، ق، مرجع شرح منتهى اإلراداتالبهويت،  3
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داوي:"وإن اررد أحد الزوجف قبل الدخول: ا فســــــــــــــخ النكاح... وإن كا ت الردة قال املر  
دامها: رقف بعد الدخول: فهل رتعهل الفرقة، أو رقف على ا قضــــــــــــــاة العدة؟" على روايتف: إح

ومنتخب  على ا قضـــــــــاة العدة. صـــــــــححه يف التصـــــــــحي ، ورصـــــــــحي  احملرر. وجزم به يف الوجيز،
وقال الزركشي يف ورح الوجيز: "وهو املذهب. و صره املصنف. قال ابن  األدمي. واختاره ا رقي.

عبدوس منها: هذا املذهب، ومال إليه الشارح. وهو الصحي . واليناب: رتعهل الفرقة. اختاره ابن 
 .1يف رذكرره. وقدمه يف ا الصة، والرعايتف، والزبدة، وإدراك الغاية"

 أدلة القول األول:
 أوًًل: السنة النبوية:

فيان بُن حرب مبّر الّظهران وهي داُر ُخزاعة، وُخزاعُة ُمســــــــــلُمون قبل الفت  يف دار  أســــــــــلم أبُو ســــــــــُ
ُة يومرذ داُر حرب، ُ ّ قدم عليها يدُعوها إىل اإلســــــــــــــالم، وامرأُرُه هنُد بنُت ُعتبة كافرٌة مبّكة، ومكّ 

فيان  اّل، ُ ّ أســــلمت هنٌد بعد إســــالم أيب ســــُ يخ الضــــّ اإلســــالم فةخذت بلحيته وقالت: اقتـُُلوا الشــــّ
أباّيم كينرية وقد كا ت كافرٌة ُمقيمٌة بدار اإلســـــالم يومرذ وزوُجها ُمســـــلٌم يف دار اإلســـــالم ورجع إىل 

قيمٌة على غري اإلســـالم، وهي يف دار حرب، ُ ّ صـــارت مّكُة دار اإلســـالم مّكة وهنُد بنُت ُعتبة مُ 
وأبُو ُسفيان هبا ُمسلٌم وهنٌد كافرٌة، ُ ّ أسلمت قبل ا قضاة العّدة، فاستقرّا على الّنكاح؛ ألّن عّدهتا 

 .2مل رنق  حىّت أسلمت"

 

 

                                                           

 .216، ص8، مرجع سابق، قاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلفاملرداوي،  1
، احملقق: عبد املعطي أمف قلعهي)دمشق: معرفة السنن واآلاثرالبيهقي، أمحد بن احلسف بن علي بن موسى،  2

 .140، ص10م( ق1991، 1دار قتيبة، ل
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 وجه الدًللة من احلديث:

رد هنداً إىل أيب ســــــــفيان وكان قد أتخر إســــــــالمها، فدل هذا على أن التكفري ال  النيب  
 . 1يؤثر على الفرقة مبباورة، وإن من حكم بكفره، رتوقف الفرقة على ا قضاة العدة 

 مناقشة:

 ليس يف احلديث ما يدل على أن الفرقة رتوقف على ا قضاة العدة. 

 اثنياً: املعقول:
القياس على الطالق، فكما أن الفرقة ابلطالق رتوقف على ا قضــاة العدة، فكذلك الفرقة  األول:

  .2بسبب التكفري رتوقف على ا قضاة العدة

 مناقشة:

 ال يقاس التكفري على الطالق، لتغايرمها.

التكفري لفظ رقع بــه الفرقــة، فــةن كــان قبــل الــدخول وقــت الفرقــة حــااًل، وإن كــان بعــد   الثرراين:
 .3الدخول روقف على ا قضاة العدة قياساً على الطالق الرجعي

التكفري أدى إىل اختالف الدين بعد الدخول، وإصــــــــابة كل منهما من اآلخر فال يوجب  الثالث:
 .4فسخه يف احلال كةسالم احلربية حتت احلريب

                                                           

 .105، ص 2، مرجع سابق، قروايتني والوجهنياملسائل الفقهية من كتاب الابن الفراة،  1
 .602، ص 7، مرجع سابق، قالشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة،  2
 .602، ص 7، مرجع سابق، قالشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة،  3
 .602، ص 7، مرجع سابق، قالشرح الكبري على منت املقنعابن قدامة،  4
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 أدلة القول الثاين:

اســــــــــــــتــدل القــائلون أبن التكفري يؤثر على الفرقــة بف الزوجف، وأن احلكم ابلكفر يوجــب  
 بعده مبا يلي: مكان قبل الدخول أأالتفريق بف الزوجف يف احلال سواة 

 أوًًل: القرآن الكرمي:
نة:  َّ هن حك جك مق حق ٹٱٹٱُّٱقوله رعاىل:  الدليل األول: تح ١٠المم  

  

 الدًللة من اآلية:وجه 
 .1دلت اآلية على أ ه إذا حكم بتكفري أحد الزوجف، وقعت الفرقة بينهما يف احلال 

 َّ هن مصجض خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاين:
نة:  تح ١٠المم  

 وجه الدًللة من اآلية:
 .2دلت اآلية على أن اختالف الدينف يقطع العصمة ساعة اختلفا 
 املعقول:اثنياً: 
 .(3)ال وك أن اختالف الدين  نع النكاح، فيوجب فسخ النكاح يف احلال األول:

                                                           

، ا ازن، عالة الدين علي بن ممد بن 585، ص 22، قأتويل آي القرآن جامع البيان عنالطربي،  1
، 1، رصحي : ممد علي واهف ) بريوت: دار الكتب العلمية، للباب التأويل يف معاين التنزيلإبراهيم، 
 .283، ص 4هـ(، ق 1415

 .619، ص 9مرجع سابق، ق أتويًلت أهل السنة،املارريدي،  2
، احملقق: د. املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهنيحلسف بن ممد بن خلف، ابن الفراة، ممد بن ا 3

 .106، ص2م(، ق1985، 1عبد الكرمي بن ممد الالحم )الرايض: مكتبة املعارف،ل
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 .(1)ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده، كالرااع الثاين:

 الرأي الراجح:
الراج  يف املســــــــةلة أن التكفري له أثر على الفرقة بف الزوجف، وأن الفرقة رقع به يف احلال  

 الدخول وقبله، ملا  يت: بعد
 الفرقة بسب التكفري فرقة بسبب اختالف الدينف، فيستوي فيها قبل الدخول وبعدها. 

 الثاين: أثر التكفري على املرياث: طلبامل

فهل يرث  حكم على املكلف ابلتكفري لتحقق موجبه عندهم صورة املسألة: إذاالفرع األول: 
 من تركة مورثه املسلم أم ًل؟

 ؟:من مورثه املسلم فهل يرث سلم،لة األوىل: إذا حكم على شخص ابلكفر، وني يُ املسأ
 دراسة املسألة:

 أئمة املذهب يف املسألة:أقوال الفرع الثاين: 
إذا مل يســــــــــــلم قبل من مورثه املســــــــــــلم حكم بكفره ال يرج أحداً  من ذهب احلنابلة إىل أن 

 .رقسيم الرتكه
أحدا، إال أن يســــــلم قبل قســــــم املرياج( . فةذا مل يســــــلم مل ")واملررد ال يرج  قال املرداوي: 

يرج أحدا. وإن أســــــــلم قبل قســــــــم املرياج: فحكمه حكم الكافر األصــــــــلي إذا أســــــــلم قبل قســــــــم 
ه قبل قسـم املرياج: من مفردات املذهب، كما وإرثُ ، املرياج، على ما رقدم خالفا ومذهبا. فليعاود

املذهب. وعليه  يف ردره فماله يفة( . هذا الصــحي  من رقدم يف الكافر األصــلي. قوله )وإن مات
قال يف اهلداية: على ذلك عامة أصـــــحابنا قال القااـــــي: هذا الصـــــحي  من مجاهري األصـــــحاب. 

 املذهب. وكذا قال الشارح يف ابب املررد. وقال هنا: هذا املشهور.

                                                           

 .174، ص7، مرجع سابق، قاملغينابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن ممد،  1
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لعمدة، قال الزركشــــــــــي: اختاره القااــــــــــي، وأصــــــــــحابه، وعامة األصــــــــــحاب. وجزم به يف ا 
والوجيز، واملنور، ومنتخــــب األزجي، وغريهم. وقــــدمــــه يف الكــــايف، واحملرر، والرعــــايتف، واحلــــاوي 

. -رمحه هللا  -الصــغري، والفروع، والفائق. وعنه: أ ه لورثته من املســلمف اختاره الشــيخ رقي الدين 
و وا مرردين. وروى وعنه: أ ه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. قال الزركشــــــي: بشــــــرل أن ال يك

 .1ابن منصور: أ ه رجع عن هذا القول. وأطلقهن اهلداية"
ن ةرياج، وال يرثه أحد فقال احلهاوي: "واملررد ال يرج أحدا إال أن يســــــــــلم قبل قســــــــــم امل 

 .2مات يف ردره فما له يفة"
ما  وقال البهويت:")واملررد ال يرج أحدا( من املســــــــــــــلمف وال من الكفار؛ أل ه ال يقر على 

هو عليه، فلم يينبت له حكم دين من األداين )إال أن يســلم( املررد )قبل قســم املرياج( فريج على 
 ما رقدم.
)وال يرثه( أي املررد أحد من املســــــــــــــلمف؛ ألن املســــــــــــــلم ال يرج من الكافر وال من غري  

( املررد ولو املســـلمف؛ أل ه خيالفهم يف حكمهم؛ أل ه ال يقر على ما هو عليه من الردة )فةن مات
أ ينى )يف ردره فماله يفة( يواــــــــــع يف بيت املال للمصــــــــــاحل العامة وليس واراث كما رقدم، بل جهة 

 .(3)ومصلحة"
 : األدلة

 أوًًل: القرآن الكرمي:
 َّ  لك جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص مس ٹٱٹٱُّٱ الدليل األول:

األحزاب:   

 وجه الدًللة من اآلية:

                                                           

 .352، ص 7مرجع سابق، ق اخلًلف،اإلنصاف يف معرفة الراجح من املرداوي،  1
 .115، ص 3، مرجع سابق، قاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبلاحلهاوي،  2
، )بريوت: دار الكتب العلمية، ب كشاف القناع عن منت اإلقناع( البهويت، منصور بن يو س بن صالح، 3)

 .478، ص 4ت، ب ل(، ق
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ل قبل هذه اآلية يف (، كان  ز 1فصارت املواريث ابمللل)خلط هللا املسلمف بعضهم ببع  
 َّيلاممئ ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف  ىف يث ٹٱٹٱُّٱ سورة األ فال

فال األن  :٧٢ 

فتوارج املســـلمون ابهلهرة وكان ال يرج األعرايب املســـلم من قريبه املهاجر املســـلم وـــيرا،     
يســلم من حكم عليه ابلكفر فقبل  ، فةذا مل(2) ســخ ذلك يف هذه الســورة فصــارت املواريث ابمللل"

 القسمة فال يرج.
 ام يل ملىل يك  ىك مك لك ٹٱٹٱُّٱ :الدليل الثاين

 ني زيمي  ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم

توبة:  َّ  جب هئ مئ خئ حئ ييجئ ىي ٧١ال  

 وجه الدًللة من اآلية:

ملا ذكر هللا رعاىل صــــــــــــــفات املنافقف الذميمة، عطف بذكر صــــــــــــــفات املؤمنف احملمودة،  
ُهم  أولياُة بع   أي: يتناصــرون ويتعااــدون، واملواالة رقتضــي أن يرج املســلم أهل فقال:  بعضــُ

 .(3)املعاادة  وهمن وج هن ألن املرياج وجو ملته، وال يرثه الكافر 
قال املارريدي:" يف اآلية داللة أن الكفر كله ملة واحدة، وإن اختلفت مذاهبهم وحنلهم؛  

ا؛ كقوله  رعاىل ُهم أولياُة بع   كما أن أهل اإلســــــالم :فالواجب أن يرج بعضــــــهم بعضــــــً  بعضــــــُ
 .(4)يرج بعضهم بعضا، وإن اختلفت مذاهبهم"

                                                           

، رقدمي وحتقيق: الدكتورة هند وليب)دار تفسري حيىي بن سًلم( القريواب، يىي بن سالم بن أيب ثعلبة، 1)
 .700، ص 2م(، ق2004 -هـ  1425، 1لبنان، ل –الكتب العلمية، بريوت 

، احملقق: أبو عبد هللا حسف بن تفسري القرآن العزيز( ابن زمنف، ممد بن عبد هللا بن عيسى بن ممد، 2)
 .388،  ص3م(، ق2002، 1الفاروق احلديينة، لممد بن مصطفى الكنز )القاهرة:  -عكاوة 

، مرجع تفسري القرآن العظيم، ابن كينري، 388، ص3، مرجع سابق، قتفسري القرآن العزيز(ابن زمنف، 3)
 .174، ص 4سابق، ق

 .538، ص 3، مرجع سابق، قأتويًلت أهل السنة( املارريدي، 4)
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٧٣األنفال:  َّ مبهب خب حب جب  هئ  ٹٱٹٱُّٱٱالدليل الثالث:  

 وجه الدًللة من اآلية:
أي فال يتوالهم إال من كان منهم، ففيه إوـــــــــارة إىل هني املســـــــــلمف عن مواالهتم. وإأاب  

 .(1)وإن كا وا أقرب وقد استدل به على أ ه ال روارج بف املسلمف والكفارمباعدهتم ومصارمتهم، 
 ينجه ىن من خن  حن جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ الدليل الرابع:

بقرة:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ١٢٠ال  

 وجه الدًللة من اآلية:
فوحد امللة، وبقوله   ملتهم  ن الكفر ملة واحدة لقوله رعاىل:دلت هذه اآلية على أ 

افرون:  َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٹٱُّٱٱرعاىل: ك ، وأ ه ال يتوارج أهل ملتف وية، املراد به ٦ال
 اإلسالم والكفر فال يرج املسلم الكافر، وال الكافر املسلم)2(.

 اثنياً: السنة النبوية:
ول اّلّل،  الدليل األول: أين رنزُل يف دارك عن ُأســــــــامة بن زيد راــــــــي اّلّلُ عنُهما، أ ُّه قال: اي رســــــــُ
، وكان عقيٌل ورج أاب طالب ُهو وطالٌب، ومل يرثُه (روهل ررك عقيٌل من رابع أو ُدو )مبّكة؟ فقال: 

جعفٌر وال عليٌّ راـــــي اّلّلُ عنُهما، وـــــيًرا ألهّنُما كاق ُمســـــلمف، وكان عقيٌل وطالٌب كافرين، فكان 
ؤمُن الكــافر، قــال ابُن وــــــــــــــهــاب: وكــا ُوا يتــةّوُلون قول اّلّل  ُعمُر بُن ا طــّاب 

ُ
يُقوُل: ال يرُج امل

 زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب  زب رب ُّٱرــــــــعــــــــاىل: 

 ٧٢األنفال:  َّ مئ ىثيث نث مث

 وجه الدًللة من احلديث:

                                                           

 .335، ص 5، مرجع سابق، قحماسن التأويل( القا ي، 1)
 .438، ص 2، مرجع سابق، قاللباب يف علوم الكتاب( ابن عادل، 2)
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احلـديـث على أن الكفر كلـه ملـة واحـدة، وأن من حكم بكفره، فال يرثـه أحـد. قولـه:  دل   
"من أجــل ذلــك" أي من أجــل عــدم إرج علي وجعفر أابمهــا أاب طــالــب. "قــال عمر بن ا طــاب 

 ، وال يرج الكافر املسلم بكفره.(1)راي هللا عنه: ال يرج املؤمن الكافر"

ُكل  قســـــــــم، ُقســـــــــم يف اجلاهلّية فُهو على ما ):  ل الّنيب  عن ابن عّباس، قال: قاالدليل الثاين: 
 .(2)(ُقسم لُه، وُكل  قسم أدركُه اإلسالُم فُهو على قسم اإلسالم

 وجه الدًللة من احلديث:
، ومن أحكام اإلســـــــــــالم أن (3)دل احلديث على أن املواريث جتري على أحكام اإلســـــــــــالم 

 فال يرج إذا مل يسلم قبل رقسيم الرتكة.الكافر ال يرج املسلم، فةذا حكم بكفره، 

ول اّلّل  الدليل الثالث: ســــــلُم )قال:  عن ُأســــــامة بن زيد، أّن رســــــُ
ُ
ســــــلم وال امل

ُ
ال يرُج الكافُر امل

 .(4)(الكافر

  

                                                           

 .57،ص12، مرجع سابق، قخنب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلاثر( العيين، 1)
(، وابن 2914، حديث رقم )126 ،3( أخرجه أبوداود، كتاب الفرائ ، ابب فيمن أسلم على مرياج، 2)

 (، يف السنن.صححه األلباب.2485، حديث رقم )831 ،2قسمة املاة،  ماجه، كتاب الرهون، ابب
 .102، ص 4، مرجع سابق، قمعاني السنن( ا طايب، 3)
، حديث رقم 156 ،8متفق عليه. البخاري، كتاب الفرائ ، ابب: ال يرج املسلم الكافر وال الكافر املسلم،  4

 (.1614، حديث رقم )1233 ،3(، مسلم، كتاب الفرائ ، ق6764)
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 وجه الدًللة من احلديث:
 (ال يرج الكافر املســــــــلم): قال ابن بطال:" إمنا يســــــــتحق املرياج يف حف املوت لقوله  

فةذا ا تقل ملك املســـــلم عن ماله إىل من هو على دينه ثبت ملكه ملن ورثه من املســـــلمف وال أوز 
، ويف روريث من كان مررداً،   أســــــــــــــلم، إزالة مللك اثبت بال حهة، فال (1)إزالة ملكه إال حبهة"

 أوز.
بكفره فال يرج  كمإلمجاع قد ا عقد عليه"، وأن من حوقال املازري:" مرياج الكافر من املســــــلم فا

 .(2)مورثه املسلم"
 .(3)(ال يتوارُج أهُل مّلتف وىّت ): عبد اّلّل بن عمرو، قال: قال رُسوُل اّلّل  الدليل الرابع:

 وجه الدًللة من احلديث:
دل بظــاهره على أن اختالف امللــل يف الكفر  نع التوارج كــاليهود والنصــــــــــــــــارى واجملوس  

 .(4)والكفروعبدة األواثن، وكذلك اإلسالم 

 .(5)"الناس أمجعوا على أ ه ال يرج املسلم الكافر، وال الكافر املسلم" قال ابن اجلوزي: 

                                                           

، حتقيق: أبو متيم ايسر بن إبراهيم ) الرايض: شرح صحيح البخارىابن بطال، علي بن خلف بن عبد امللك،  1
 .380، ص 8م( ق2003، 2مكتبة الرود، ل

 .333، ص 2، مرجع سابق، قاملُعلم بفوائد مسلماملازري، 2
، حديث رقم 912 ،2نه، (، وابن ماجه يف سن2911، حديث رقم )125 ،3أخرجه أبوداود يف سننه، 3

 (، يف السنن صححه األلباب.2731)
 .2023، ص 5، مرجع سابق، قمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيحاهلروي، 4
، احملقق: عبد الرزاق املهدي )بريوت: زاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن ممد، 5

 .423ص  ،3هـ(، ق1422، 1دار الكتاب العريب، ل
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 املسألة الثانية: أثر التكفري على من أسلم قبل تقسيم تركة مورثه املسلم:

صـــور املســـةلة: إذا أســـلم من اررد وحكم عليه ابلكفر قبل أن رقســـم رركة مورثه املســـلم، فهل يرج 
 منه؟

 دراسة املسألة:

 أقوال أئمة املذهب يف املسألة:الفرع الثالث: 
اختلف املذهب احلنبلي يف أتثري الكفر على الشــــــخص يف املرياج حىت لو أســــــلم قبل أن   

 رقسم الرتكة على قولف:
 إذا أسلم قبل أن رقسم الرتكة فة ه يرج، وال أثر للتكفري السابق. القول األول :أوًًل:  

 .(1)واملررد ال يرج أحداً، إال أن يسلم قبل قسم املرياج " قال احلهاوي:
 .(2)وقال البهويت:" )إال أن يسلم( املررد )قبل قسم املرياج( فريج" 

(، والردة هلا أتثري على 3إذا أســــلم قبل أن رقســــم الرتكة فة ه ال يرج ) القول الثاين:اثنًيا:  
 مرياثه، فتمنعه من املرياج.

)واملررد ال يرج أحدا، إال أن يسـلم قبل قسـم املرياج، فةذا مل يسـلم مل يرج قال املرداوي:"  
أحدا. وإن أســـــلم قبل قســـــم املرياج: فحكمه حكم الكافر األصـــــلي إذا أســـــلم قبل قســـــم املرياج، 

 .(4)على ما رقدم خالفا ومذهباً، فليعاود وإرثه قبل قسم املرياج: من مفردات املذهب"
                                                           

 .115، ص 3، مرجع سابق،  ق، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل( احلهاوي1)
 .478، ص 4، مرجع سابق، قكشاف القناع عن منت اإلقناع( البهويت، منصور بن يو س بن صالح، 2)
 اإلقناع يف، احلهاوي، 352، ص 7، مرجع سابق، قاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلفاملرداوي،  (3)

كشاف ، البهويت، منصور بن يو س بن صالح، 115، ص3، مرجع سابق، قفقه اإلمام أمحد بن حنبل
 .478، ص 4مرجع سابق، قالقناع عن منت اإلقناع، 

 .351، ص 7، مرجع سابق، قاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف( املرداوي، 4)
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 :أدلة القول األول

على القول أبن من حكم بكفره إن أســلم قبل أن رقســم الرتكة، زال أثر الكفر، ويورج مبا  اســتدل
 يلي:

ُكل  قســــــــــم، ُقســــــــــم يف اجلاهلّية فُهو على ما ): عن ابن عّباس، قال: قال الّنيب  الدليل األول: 
 (.1)(ُقسم لُه، وُكل  قسم أدركُه اإلسالُم فُهو على قسم اإلسالم

 احلديث:وجه الدًللة من 

 ن رقســــــــم املواريث، فة ه يرج؛ ألندل احلديث على أن من حكم بكفره،   أســــــــلم قبل أ 
 .(2)املواريث رقسم كما قسمها هللا عز وجل يف كتابه، وهو مسلم، فيدخل يف القسمة فيورج

 .(3)( من أسلم على وية فُهو لهُ ): عن ابن أيب ُمليكة، قال: قال رُسوُل اّلّل  الدليل الثاين:

 وجه الدًللة من احلديث:

 .4دل احلديث على أن للوارج إذا أسلم بعد موت مورثه، وقبل قسمة الرتكة، يرثه 
  

                                                           

 .87 ( رقدم خترأه1)
، اعتىن به حتقيقا وابطا وخترأا:  ور كشف اللثام شرح عمدة األحكام(السفاريين، ممد بن أمحد بن سامل، 2)

 .214، ص5م(، ق2007، 1الدين طالب )الكويت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ل
، 96 ،1( أخرجه سعيد بن منصور يف السنن، كتاب الفرائ ، ابب من أسلم على املرياج قبل أن يقسم، 3)

البيهقي يف السنن ذكر (، و 5847، حديث رقم )226  ،10يف مسنده،  (، وأبو يعلى189حديث رقم )
 .404 ،3، ، حديث مرسلالصغرى

 .213، ص 5مرجع سابق، ق كشف اللثام شرح عمدة األحكام،( السفاري، 4)
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 :مناقشة
احلديث "مرســـــــــل، وغلط فيه ايســـــــــف بن الفرات الزايت، فةســـــــــنده من وجه آخر، وليس  

 .1بشية، واملراد به إن ص : من أسلم على وية أوز له ملكه فهو ملكه"
وُل اّلّل  الثالث:الدليل  ُم ومل ُكل  مرياج أدركُه اإلســال) :عن عطاة بن أيب رابح، قال: قال رســُ

 .2(يُقسم، ُقسم قسمة اإلسالم

 وجه الدًللة من احلديث:
من حكم بكفره،   أسلم قبل رقسيم رركة مورثه املسلم، هو مرياج مل يقسم، وابلتايل فة ه  

 .(3)حكم بكفره أسلم، فيورجسيقسم حسب الشريعة اإلسالمية، ومن 
ول اّلّل  الدليل الرابع:  4قضـــــــــــى بذلك  عن زائدة بن عبد الّرمحن أخي بين ســـــــــــاعدة أّن رســـــــــــُ

 .(5)فيهم

  

                                                           

 .404، ص 3مرجع سابق، ق السنن الصغرى،( البيهقي، 1)
 .192، حديث رقم 97 ، 1أخرجه سعيد بن منصور يف السنن، كتاب الفرائ ، ابب من أسلم على املرياج قبل أن يقسم، (2)
 .214، ص 5، مرجع سابق، قكشف اللثام شرح عمدة األحكام(السفاريين، 3)
يف عن ابن جريج، عن عطاة، قال: قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن كل مرياج قسم حلديث:  (4)

أخرجه سعيد بن ، "م من مرياج فهو على قسمة اإلسالماجلاهلية فهو على قسمة اجلاهلية، وما أدرك اإلسال
 .196، ح 98، ص 1ج قبل أن يقسم، قمنصور يف السنن، كتاب الفرائ ، ابب من أسلم على املريا

، 98، ص 1أن يقسم، ق أخرجه سعيد بن منصور يف السنن، كتاب الفرائ ، ابب من أسلم على املرياج قبل(5)
 .197ح 
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 وجه الدًللة من احلديث:

أن املواريث رقســــــم قســــــمة إســــــالمية، وقد أدركها من حكم بكفره، وقد   قضــــــى النيب  
 .(1)أسلم، فيورج، وال أثر للكفر على ذلك

عن أيب قالبة قال: كتب إليه: بسم اّلّل الّرمحن الّرحيم، أّما بعُد، فةّ ك كتبت إيّل  الدليل اخلامس:
أن اســـــةل يزيد بن قتادة عّما أمررين، وإّب ســـــةلُتُه، فقال: رـُُوفّيت أُّمي  صـــــرا ّيًة، وأق ُمســـــلٌم، وإهّنا 

أّن )ُعمر بن ا طّاب، فقضــــــــــــى ُعمُر:  رركت ثالثف عبًدا ووليدًة، ومائب خنلة، فركبنا يف ذلك إىل
، قال يزيُد بُن قتادة: ُ ّ رـُُويّف جّدي، (مرياثها لزوجها والبن أخيها، ومُها  صـــرا ّيان، ومل يُورّثين وـــيًرا

، ووـــهد معُه ُحنيًنا، وررك ابنتُه، فركبنا يف ذلك إىل ُعينمان أق وابُن وُهو ُمســـلٌم، كان ابيع الّنيّب 
 صــــــــــــــرا ّيٌة، فورّثين ُعينماُن مالُه ُكّلُه، ومل يُوّرج ابنتُه وــــــــــــــيًرا، فُحزُرُه عاًما أو اثنف ُ ّ أخيه، وابنُتُه 

أســــلمت ابنُتُه، فركبنا إىل ُعينمان فســــةل عبد اّلّل بن األرقم، فقال لُه: كان ُعمُر يقضــــي من أســــلم 
 (.2ُن ُكّل ذلك، وأق واهٌد")على مرياج قبل أن يُقّسم فةّن لُه مرياثُه واجًبا إبسالمه فورّثها ُعينما

 وجه الدًللة من احلديث:
 من حكم بكفره لو أســـــــــلم قبل رقســـــــــيم املرياج فيورج، هكذا قضـــــــــى عمر بن ا طاب، 

 .(3)وعينمان بن عفان راي هللا عنهما 

                                                           

 الشرح الكبري على منت املقنع،، عبد الرمحن بن قدامة، 371، ص 6، مرجع سابق، قاملغين ابن قدامة،(1)
 .161،ص 7مرجع سابق،  ق

 .9894، ح 25، ص 6، مرجع سابق، قاملصنف(عبد الرزاق، 2)
، الشرح الكبري على منت املقنعامة، ، عبد الرمحن بن قد371، ص 6، مرجع سابق، قاملغين( ابن قدامة، 3)

 .161،ص 7مرجع سابق، ق



 

92 

يبا الدليل السررادس: اًل أســلم على وّرج رجُ )ّب، أ ُّه وــهد ُعينمان بن عّفان عن يزيد بن قتادة الشــّ
 .1(قبل أن يُقسممرياج 

 وجه الدًللة من احلديث:
هكذا قضــــــى عينمان بن عفان أبن من أســــــلم قبل أن يقســــــم املرياج يرج، ألن احلقوق مل  

 (.2روزع، وهو من أهلها، فيةخذ حقه الذي منحه اإلسالم إايه )

 اثنياً:اإلمجاع:
عن زيد بن قتادة العنربي، أن إ ســـــاق من أهله مات على غري دين اإلســـــالم، فورثته أخب  

حنينا، فتويف، فلبينت، سنة، وكان  دوب، وكا ت على دينه،   إن جدي أسلم،ووهد مع النيب 
ررك مريااث،   إن أخب أســلمت، فخاصــمتين يف املرياج إىل عينمان راــي هللا عنه  فحدثه عبد هللا 

أرقم، أن عمر قضـــى أ ه من أســـلم على مرياج قبل أن يقســـم، فله  صـــيبه، فقضـــى به عينمان، بن 
 .(3)فذهبت بذاك األول، وواركتين يف هذا. وهذه قضية ا تشرت فلم رنكر فكا ت إمجاعا

 
 
 
 
 

                                                           

، 96، 1( أخرجه سعيد بن منصور يف السنن، كتاب الفرائ ، ابب من أسلم على املرياج قبل أن يقسم، 1)
 (.185حديث رقم )

، شرح منتهى اإلرادات، البهويت، 214، 5، مرجع سابق، قكشف اللثام شرح عمدة األحكام( السفاريين، 2)
 .552، ص 2مرجع سابق، ق

، الشرح الكبري على منت املقنع، عبد الرمحن بن قدامة، 371، ص 6، مرجع سابق، قاملغين( ابن قدامة، 3)
 .161،ص 7مرجع سابق، ق
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 اثلثاً: املعقول:
لينبت صيد بعد موره وقع يف وبكته الب  صبها يف حياره،  -أي مليت- امليت لو جتدد له 

له امللك فيه، ولو وقع إ ســان يف برر حفرها، لتعلق اــما ه برتكته بعد موره، فهاز أن يتهدد حق 
 .(1)من أسلم من ورثته برتكته، ررغيبا يف اإلسالم، وحينا عليه

 أدلة القول الثاين:
اســــــــتدل القائلون بتةثري الكفر على من اررد   أســــــــلم قبل أن رقســــــــم الرتكة، وأن ركفريه،  

 من املرياج مبا يلي:  نعه
 أوًًل: السنة النبوية:

ول اّلّل  الدليل األول: ســــــلُم )قال:   عن ُأســــــامة بن زيد، أّن رســــــُ
ُ
ســــــلم وال امل

ُ
ال يرُج الكافُر امل

 .(2)(الكافر

 وجه الدًللة من احلديث:
هو على ملة الكفر، فليس له مرياج، فال يعود و سبب وجوب اإلرج املوت، واملوت جاة  
 .(3)إليه إبسالمه، ألن احلقوق ابملوت وجبت ألصحاهبا املرياج

فاملررد الذي رجع إىل اإلسالم قبل رقسيم الرتكة، وبعد املوت هو حف املوت كان كافرا، فال يرج 
 .(4)مبقتضى ظاهر احلديث

 
                                                           

، الشرح الكبري على منت املقنع، عبد الرمحن بن قدامة، 371، ص 6، مرجع سابق، قاملغين(ابن قدامة، 1)
، احملقق: عبد هللا بن منتهى اإلرادات، ابن النهار، ممد بن أمحد الفتوحي، 161،ص 7مرجع سابق،  ق

 .565، ص3م(، ق1999، 1عبد احملسن الرتكي )بريوت: مؤسسة الرسالة، ل
 .87 ( رقدم خترأه2)
، احملقق: أ مح ُد بُن ب اجلَامع الص حيحاملُخَتَصُر الن صيُح يف هَتذيب الكَتا( املهلب، بُن أ مح د  بن أ يب ُصفر ة ، 3)

 .324، ص 3م(، ق2009، 1ف ارس الس لوم، )الرايض: دار التوحيد، ل
 .535، ص 4، مرجع سابق، قشرح الزركشي(4)
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 مناقشة:
 لكنه إبسالمه قبل رقسيم الرتكة زال اسم الكفر عنه فلم يعد كافراً. 
فةذا  (ال يرج الكافر املسلم):قال ابن بطال:" إمنا يستحق املرياج يف حف املوت لقوله  

ا تقل ملك املســــلم عن ماله إىل من هو على دينه ثبت ملكه ملن ورثه من املســــلمف وال أوز إزالة 
 وز.، ويف روريث من كان مررداً،   أسلم، إزالة مللك اثبت بال حهة، فال أ(1)ملكه إال حبهة"
 .(2)(ال يتوارُج أهُل مّلتف وىّت ): عبد اّلّل بن عمرو، قال: قال رُسوُل اّلّل  الدليل الثاين:

 وجه الدًللة من احلديث:
ملا وجب املواريث ألصـــــــــحاهبا ابملوت، كان من حكم بكفره   أســـــــــلم على دين غري دين  
فال يرج لدخوله حتت احلديث، فهو كافر فال يرج، وكو ه أســـلم قبل التقســـيم للرتكة ال  اإلســـالم،

 .(3)يغري من احلكم ويراً 
 مناقشة:
 هذا احلديث خاص مبرياج الكافر للمسلم، وهو إبسالمه مل يعد كافراً، فيتغري احلكم. 

، أين رنزل يف دارك عن أســـــــامة بن زيد راـــــــي هللا عنهما، أ ه قال: اي رســـــــول هللا الدليل الثالث:
، وكان عقيل ورج أاب طالب هو وطالب، ومل يرثه (وهل ررك عقيل من رابع أو دور)مبكة؟ فقال: 

 .(4) جعفر وال علي راي هللا عنهما، ويرا ألهنما كاق مسلمف، وكان عقيل وطالب كافرين

 

                                                           

 .380، ص8، مرجع سابق، قشرح صحيح البخارى( ابن بطال، 1)
 .88 ( رقدم خترأه2)
 .88 ، ص6، مرجع سابق،  قنيل األوطار( الشوكاب، 3)
( متفق عليه. أخرجه البخاري يف اجلامع الصحي ، كتاب احلج، ابب روريث دور مكة، وبيعها وورائها، وأن 4)

(، وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب 1588، حديث رقم )147 ،2الناس يف املسهد احلرام سواة خاصة 
 (.1351، حديث رقم )984 ،2احلج، ابب النزول مبكة للحاق، وروريث دورها، 



 

95 

 احلديث:وجه الدًللة من 
احلديث على أن الكافر ال يرج املســـلم، ومن كان مررداً   أســـلم، قبل رقســـيم الرتكة،  دل   

 .(1)فهو على ملة الكفر بعد أن وجبت احلقوق ألهلها فال يرج
 اثنياً: اإلمجاع:

، (2)قال ابن اجلوزي:"الناس أمجعوا على أ ه ال يرج املســــــــــــلم الكافر، وال الكافر املســــــــــــلم" 
 الذي أسلم قبل رقسيم الرتكة هو كافر حف وجوب احلقوق ألصحاهبا ابملوت، فال يرج.واملررد 

 مناقشة:
 .ال مطعن يف اإلمجاع، ولكن إبسالم املررد قبل رقسيم الرتكة زال اسم الردة عنه 

 اثلثاً: املعقول:
م يينبــت لــه ال يرج كــافرا؛ أل ــه خيــالفــه يف حكم الــدين؛ أل ــه ال يقر على كفره، فل الدليل األول:

حكم أهل الدين الذي ا تقل إليه، وهلذا ال حتل ذبيحتهم، وال  كاح  ســائهم، وإن ا تقلوا إىل دين 
 .(3)أهل الكتاب

 .(4)وألن املررد رزول أمالكه الينابتة له واستقرارها، فألن ال يينبت له ملك أوىل الدليل الثاين:

 .(5)يشاركهم من أسلم، كما لو اقتسمواامللك قد ا تقل ابملوت إىل املسلمف، فلم الدليل الثالث :

                                                           

 .311، ص 2، مرجع سابق، قالكايف يف فقه اإلمام أمحد( ابن قدامة، 1)
 .423، ص 3، مرجع سابق، قزاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي،  (2)
 الشرح الكبري على منت املقنع،، عبد الرمحن بن قدامة، 371، ص 6، مرجع سابق، قاملغين ابن قدامة، (3)

 .161،ص 7مرجع سابق،  ق
 .161،ص 7، مرجع سابق، قالشرح الكبري على منت املقنععبد الرمحن بن قدامة، (4)
، الشرح الكبري على منت املقنع، عبد الرمحن بن قدامة، 371، ص 6مرجع سابق،  ق املغين،ابن قدامة،  (5)

 .161، ص7مرجع سابق، ق
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املا ع من اإلرج وجد حف وجد الســــــــــــــبب، وهو املوت، فمنع من اإلرج كالرق،  الدليل الرابع:
ومن كـــان رقيقـــًا حف موت مورثـــه، فعتق بعـــده، مل يرج، ألن العتق ليس من فعلـــه، وال هو قربـــة 

 .(1)للمعتق

 .(2)ألن املواريث قد وجبت ألهلها الدليل اخلامس:

 مناقشة:

 مل جتب املواريث ألهلها قبل التقسيم، وهو أسلم قبله، فيكون من أهل املرياج. 

 الرأي الراجح:
الراج  يف املســــةلة وجوب مرياج من حكم بكفره   أســــلم قبل رقســــيم الرتكة، وأن الكفر  

 ال يؤثر يف ذلك، وذلك ملا  يت:
 احلقوق وإن وجبت ابملوت، إال أهنا مل رقسم، فيعطى حقه منها؛ أل ه من أهلها.-1

كنها لوارج أهل ملتف، أحاديث صـــــــــــــحيحة، و حديث ال يرج الكافر املســـــــــــــلم، وكذلك ال ر-2
  صصة ابألحاديث الدالة على أن املواريث عند رقسيمها جتري على أحكام اإلسالم.

 -صـــلى هللا عليه وســـلم-قبل رقســـيم الرتكة، هو قضـــاة النيبروريث من حكم بكفره،   أســـلم -3
 وقضاة عمر بن ا طاب، وعينمان بن عفان راي هللا عنهما.

                                                           

 .311، ص 2مرجع سابق، ق الكايف يف فقه اإلمام أمحد،( ابن قدامة، 1)
)بريو: مؤسسة الرسالة،  اإلرشاد إىل سبيل الرشاد( أبو علي اهلامشي، ممد بن أمحد بن أيب موسى الشريف، 2)

املسائل الفقهية من كتاب ،  ابن الفراة، ممد بن احلسف بن ممد بن خلف، 352م(، ص 1998، 1ل
، 2م(، ق1985املعارف، ل، حتقيق: د. عبد الكرمي بن ممد الالحم )الرايض: مكتبة الروايتني والوجهني

 .65ص 
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 الفرع الثالث: املسألة الثالثة: أتثري التكفري على مرياث املسلم ملن حكم بكفره:

 منه أم ال؟صورة املسةلة: إذا اررد املسلم، ومل يرجع إىل اإلسالم بعد موت مورثه، فهل يرج 

 دراسة املسةلة:

 أقوال أئمة املذهب يف املسةلة:

اختلف املذهب احلنبلي يف مدى أتثري التكفري على الشــــــــــــخص إذا حكم عليه ابلكفر ومل  
 يسلم حىت مات هل يرثه أحد أم ال؟ على ثالثة أقوال:

 ماله يفة، وال يرثه أحد، وهو الصحي  من املذهب احلنبلي. القول األول:

 .(1)"له يفةان مات يف ردره فمةف"هاوي: قال احل 

وقــال البهويت:" )فــةن مــات( املررــد ولو أ ينى )يف ردرــه فمــالــه يفة( يواــــــــــــــع يف بيــت املــال  
 .(2)للمصاحل العامة وليس واراث"

 يرثه ورثته من أهل الدين الذي اختاره.القول الثاين: 

قال املرداوي:")وإن مات يف ردره فماله يفة( . هذا الصــــــحي  من املذهب. وعليه مجاهري  
األصـــحاب. قال يف اهلداية: على ذلك عامة أصـــحابنا قال القااـــي: هذا الصـــحي  من املذهب. 
وكذا قال الشـــــــــــارح يف ابب املررد. وقال هنا: هذا املشـــــــــــهور. قال الزركشـــــــــــي: اختاره القااـــــــــــي، 

األصـــــحاب. وجزم به يف العمدة، والوجيز، واملنور، ومنتخب األزجي، وغريهم. وأصـــــحابه، وعامة 
وقدمه يف الكايف، واحملرر، والرعايتف، واحلاوي الصــــــــــــــغري، والفروع، والفائق. وعنه: أ ه لورثته من 

. وعنه: أ ه لورثته من أهل الدين الذي اختاره. -رمحه هللا  -املســـــلمف اختاره الشـــــيخ رقي الدين 

                                                           

 .115، ص 3، مرجع سابق، قاإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل( احلهاوي، 1)
 .478، ص 4مرجع سابق،  ق كشاف القناع عن منت اإلقناع،( البهويت، 2)
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لزركشي: بشرل أن ال يكو وا مرردين. وروى ابن منصور: أ ه رجع عن هذا القول. وأطلقهن قال ا
 .(1" )اهلداية

 .(2)هو لورثته من املسلمف القول الثالث:

 .(3" )رمحه هللا -قال املرداوي:"وعنه: أ ه لورثته من املسلمف اختاره الشيخ رقي الدين  
 أدلة القول األول:

 النبوية:أوًًل: السنة 

ول اّلّل  الدليل األول: ســـــــلُم ال يرُج الكا)قال:  عن ُأســـــــامة بن زيد، أّن رســـــــُ
ُ
ســـــــلم وال امل

ُ
فُر امل

 .(4)الكافر

 وجه الدًللة من احلديث:
قال ا طايب: "عموم هذا القول  نع التوارج بف كل مســــلم وكافر ســــواة كان الكافر على  

كون يقتله"، وعليه فاملررد الذي مات على ردره، ال يرثه أحد، ف بدين يقر عليه أو كان مرردا أ
 .(5)ماله يفة

 .(6)(ال يتوارُج أهُل مّلتف وىّت ): عبد اّلّل بن عمرو، قال: قال رُسوُل اّلّل  الدليل الثاين:

                                                           

 .352، ص 7مرجع سابق، ق اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف،( املرداوي، 1)
 .352، ص 7، مرجع سابق،  ق معرفة الراجح من اخلًلفاإلنصاف يفاملرداوي، (2)
 .352، ص 7، مرجع سابق،  قاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف( املرداوي، 3)
 .88 ( رقدم خترأه4)
، احملقق: د. ممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود، جامعة أم أعًلم احلديث( ا طايب، محد بن ممد، 5)

، الفاكهاب، 2294، ص 4م( ق1988، 1)الرايض: مركز البحوج العلمية وإحياة الرتاج اإلسالمي، لالقرى 
حتقيق ودراسة:  ور الدين طالب  رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام،مر بن علي بن سامل بن صدقة، 

 .549، ص4م(، ق1،2010)سوراي: دار النوادر، ل
 .87 رقدم خترأه6)
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 وجه الدًللة من احلديث:
وال يينبت له املررد ليس مبســــلم فريج املســــلمف، أن  -صــــلى هللا عليه وســــلم-قضــــى النيب  

 (.1حكم الدين الذي ينتقل إليه فريج أهله، فةصب  بال دين، فماله يفة)

 اثنياً: املعقول:
 .(2)املررد  كافر، فال يرثه املسلم، كالكافر األصلي الدليل األول:

املال مال مررد، فةوــــــــبه الذي كســــــــبه يف ردره، وال  كن جعله ألهل دينه؛ أل ه ال  الدليل الثاين:
يرثهم، فال يرثو ه، كغريهم من أهل األداين، وأل ه خيالفهم يف حكمهم؛ فة ه ال يقر على ما ا تقل 

 .(3)إليه، وال روكل له ذبيحة، وال يل  كاحه إن كان امرأة، فةوبه احلريب مع الذمي

 مناقشة:
يقــال: إذا جعلتموه فيرــا فقــد ورثتموه للمســــــــــــــلمف، واجلواب: ال  خــذو ــه مريااث، بــل  قــد 

 .(4) خذو ه فيرا، كما يؤخذ مال الذمي إذا مل خيلف واراث، وكالعشور
 .(5)ال يقر على ما هو عليه فهو مباين لدين أقاربه الدليل الثالث:

 أدلة القول الثاين:
 أوًًل: السنة النبوية:

                                                           

م(،   2003، 2القاهرة: دار احلديث، لالعدة شرح العمدة )رمحن بن إبراهيم بن أمحد، ( املقدسي، عبد ال1)
 .363ص

 .372، ص 6مرجع سابق، ق املغين،ابن قدامة، (2)
 .372، ص 6، مرجع سابق، ق، املغينابن قدامة(3)
 .372، ص 6، مرجع سابق،  قاملغينابن قدامة، (4)
حاشية الروض املربع شرح ، النهدي، 500مرجع سابق، ص  املستقنع،الروض املربع شرح زاد (البهويت، 5)

 .182، ص6، مرجع سابق، قزاد املستقنع
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سلُم الكافر)قال:  عن ُأسامة بن زيد، أّن رُسول اّلّل 
ُ
سلم وال امل

ُ
 .(1)(ال يرُج الكافُر امل

 وجه الدًللة من احلديث:
 .(2)قال الزركشي: "مفهوم: )ال يرج الكافر املسلم( أن الكافرين يتواراثن 
 مناقشة:
يرثه أهل ملته،   وقد رجع أمحد عن هذا القول يف رواية ابن منصــــــــــور وقال: كنت أقول:  

 .(3)جبنت عنه
 اثنياً: املعقول:

 (.4املررد كافر، فورثه أهل دينه، كاحلريب، وسائر الكفار) 
 

 مناقشة:
املررد ال يرج أهل الدين الذين ا تقل إليه، فال يرثو ه؛ أل ه مل يينبت له حكم ملتهم، وإذا  

 (.5له ورعاً)امتنع إرج الفرتف منه، رعف كون ماله فيرا، لعدم الوارج 
 أدلة القول الثالث:

 أوًًل: السنة النبوية:

عن زيد بن اثبت، قال: بعينين أبو بكر عند رجوعه إىل أهل الردة أن أقســـــــم أمواهلم بف فة ه يُروى 
 .(6)ورثتهم املسلمف

                                                           

 .87 ( رقدم خترأه1)
 .537، ص 4مرجع سابق، ق شرح الزركشي،(2)
 .537، ص 4مرجع سابق، ق شرح الزركشي،(3)
 .372، ص 6، مرجع سابق،  قاملغين ابن قدامة،(4)
 .536، ص 4سابق، ق، مرجع شرح الزركشي(5)
 .372، ص 6مرجع سابق،  ق املغين،( ذكره ابن قدامة يف 6)
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 اثنياً: املعقول:
الردة مبنزلة املوت؛ ألهنا إما أن رزيل أمالكه، وإما أن رزلزهلا، ورصــــــــــــــريه كاملري   الدليل األول:

 (.1املخوف عليه، فيتعلق حق ورثته إذا، وال يزول حقهم إال بنص، وال  ص)

إن ردرــه ينتقــل هبــا مــالــه، فوجــب أن ينتقــل إىل ورثتــه املســــــــــــــلمف، كمــا لو ا تقــل  الرردليررل الثرراين:
 .(2)ابملوت

 الراجح:الرأي 
 الراج  يف املسةلة أن الكافر ماله يفة وال يرثه أحد، وذلك ملا  يت: 

 املررد بردره ولو إىل النصرا ية او اليهودية مل يعد منهما، فال يكم أب ه من أهل دينهم.
  

                                                           

 .536، ص 4مرجع سابق، ق شرح الزركشي،(1)
، الشرح الكبري على منت املقنع، عبد الرمحن بن قدامة، 372، ص 6مرجع سابق،  ق املغين،( ابن قدامة، 2)

 .168، ص 7مرجع سابق،  ق
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 ا:أحكام اإلمامة العظمى منوذجً  -املبحث الثالث: اآلاثر الفقهّية يف السياسة الشرعية 

: إذا ارتد املسلم، وحكم عليه ابلكفر، فهل جيوز أن يكون صورة املسألة: املطلب األول
 رئيساً للدولة، أم ًل؟ 

 أقوال أئمة املذهب يف املسألة:الفرع األول: 
 أهل العلم على أن للتكفري أثر يف اإلمامة العظمى، فةذا اررد احلاكم ا عزل.ذكر  
 ظرت، فــةن كــان كفر بعــد إ ــان فقــد قــال أبو يعلى: وإن حــدج منــه مــا يقــدح يف دينــه،  

 .(1)خرق عن اإلمامة، وهذا ال إوكال فيه؛ أل ه قد خرق عن امللة، ووجب قتله"
 .(2)قال البهويت:" وال والية لكافر على مسلم" 

 األدلة:الفرع الثاين: 
 أوًًل: القرآن الكرمي:

اء:  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ الدليل األول: نس ١٤١ال  

 من اآلية: وجه الدًللة

أن يكون احلاكم أ ه ليس للكافر ســلطان على املؤمن، وعليه فال أوز -عز وجل-بف هللا  
، فاإلسالم ورل يف من يتوىل اإلمامة العظمى، حيث إهنا ورل يف القضاة، وهو للدولة غري مسلم

ل وــــــرل أدىن من الوالية العظمى، فألن يكون وــــــرل فيها فهو من ابب أوىل، فةذا اررد، فقد اخت
 ، وبذلك يكون التكفري مؤثراً على اإلمامة العظمى.(3)من وروطها، فينعزل 

                                                           

حتقيق: وديع زيدان حداد ) بريوت: دار  املعتمد يف أصول الدين،أبو يعلى، ممد بن احلسف بن ممد،  (1)
 .243م(، ص1973، 1املشرق، ل

 .175، ص 2، مرجع سابق،  قشرح منتهى اإلرادات( البهويت، 2)
، ص 7مرجع سابق، ق شرح الزركشي،، 243مرجع سابق،  ص املعتمد يف أصول الدين،(أبو يعلى، 3)

236. 
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ائدة:  َّ  حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاين: ٥١الم  

 
 وجه الدًللة من اآلية:

ا   هنى املؤمنف أن يتخذوا أولياة من غريهم، فكة ه أمر أن يتخذ املؤمنون بعضـــــــــــــهم بعضـــــــــــــً
من غريهم، فـــدل هـــذا على أتثري التكفري على اإلمـــامـــة العظمى، فمن حكم  أوليـــاة، ال يتخـــذوا

 .(1)بكفره، بطلت واليته
  نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ٹٱٹٱُّٱٱالدليل الثالث:

١١٨آل عمران:  َّ  ين  

 وجه الدًللة من اآلية:
دلت اآلية على أن اإلسالم ورل من ورول الوالية العظمى، فةن اختل الشرل، أبن اررد  

 .(2)اإلمام األعظم، فقد اختل ورل من ورول اإلمامة، فيهب عزله
 اثنياً: السنة النبوية:

وُل هللا  عن عائشــــــــة، زوق الّنيّب  قبل بدر، فلّما كان حبرّة الوبرة أدركُه  أهّنا قالت: خرق رســــــــُ
ول هللا  أدركُه قال  حف رأوُه، فلّما رُجٌل قد كان يُذكُر منُه ُجرأٌة وجندٌة، ففرح أصــــــــــــحاُب رســــــــــــُ

ول هللا  وُل هللا لرســــــُ وله؟):  : جرُت ألرّبعك، وُأصــــــيب معك، قال لُه رســــــُ  (ُرؤمُن ابهلل ورســــــُ
، قالت: ُ ّ مضى حىّت إذا ُكّنا ابلّشهرة أدركُه الّرُجُل، (فارجع، فلن أستعف مبُشرك)قال: ال، قال: 

فارجع، فلن أســــــــــــــتعف )كمـا قال أّول مرّة، قال:    فقـال لُه كمـا قال أّول مرّة، فقـال لُه الّنيب  
وله؟)، قال: ُ ّ رجع فةدركُه ابلبيداة، فقال لُه كما قال أّول مرّة: (مبُشـــــــــــرك قال:  (ُرؤمُن ابهلل ورســـــــــــُ

 .(3)(فا طلق):  عم، فقال لُه رُسوُل هللا 

                                                           

 .426، ص 5مرجع سابق، ق أتويًلت أهل السنة،( املارريدي، 1)
 .501، ص 3مرجع سابق، ق شرح منتهى اإلرادات،( البهويت، 2)
، حديث 1449 ،3( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسري، ابب كراهة االستعا ة يف الغزو بكافر، 3)

 (.1817رقم )



 

104 

 وجه الدًللة من احلديث:
 أال يستعان به يف روليته أمور املسلمف،إذا كان ال يستعان ابلكافر يف أمور احلرب، فةوىل  

 .(1)فةذا كفر أثر ذلك عليه، فينعزل؛ أل ه كافر، فال يستعان به
 اثنياً: اإلمجاع:

قال ابن قدامة:" أما الكافر فال والية له على مســــــــــــــلمة حبال، إبمجاع أهل العلم، منهم؛  
مجع على هذا كل من حنفظ مالك، والشــــــــافعي، وأبو عبيد، وأصــــــــحاب الرأي. وقال ابن املنذر: أ

 .(2)عنه من أهل العلم"
قال القااي عياض: "أمجع العلماة على أن اإلمامة ال رنعقد لكافر وعلى أ ه لو طرأ عليه  

 .(3)الكفر ا عزل"
 :اثلثاً: املعقول

، واإلمامة العظمى من أوــــرف املناصــــب، فال ركون ملن (4)الكفر يقتضــــي إذالل صــــاحبه  
 حكم بكفره.

م إن ارركب ما يكفر به، فةن التكفري يؤثر على منصــــــــــــــبه، اكخالل ما ســــــــــــــبق يتبف أن احلومن 
 فينعزل.

 

 مسائل ملحقة بحث الرابع:امل
 : الصًلة على الكفار والدعاء هلم ابملغفرةوىلاملسألة األاألول: املطلب 

                                                           

 .243مرجع سابق، ص عتمد يف أصول الدين،امل(أبو يعلى، 1)
 .243مرجع سابق، ص املعتمد يف أصول الدين،(أبو يعلى، 2)
 .243مرجع سابق، ص املعتمد يف أصول الدين،(أبو يعلى، 3)
 .466، ص 6، مرجع سابق، قمطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهىالرحيباب،  (4)
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 : أتثري التكفري على ذبيحة املرء.ثانيةاملسرألة الاملطلب الثاين: 
 املسألة الثالثة: دخوله مكة وحرمها. الثالث:املطلب 

 املسألة الرابعة: حترمي نكاح من حكم بكفره. املطلب الرابع:
 أثر التكفري على احلضانة.امسة: املسألة اخلاخلامس: املطلب 
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 مسائل ملحقة بحث الرابع:امل

 : الصًلة على الكفار والدعاء هلم ابملغفرة:وىلاملسألة األاملطلب األول: 
 .(1)قال احلهاوي:" وال يغسل وال يصلى على كل صاحب بدعة مكفرة  صاً" 
وال يصلى على كل صاحب بدعة )وال يغسل( كل صاحب بدعة مكفرة، وقال البهويت:"  

 .(2)مكفرة  صاً"

 دراسة املسألة:الفرع األول: 
 .(3)فر امليتللكا ارفق احلنابلة على أن الصالة على الكافر، والدعاة له ابملغفرة ال جتوز 

 األدلة: الفرع الثاين: 
 أوًًل: القرآن الكرمي:

 ىييي مي خي حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ الدليل األول: 

توبة: َّ نئ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ١١٣ ال  

 وجه الدًللة من اآلية:
 صت اآلية على حترمي االستغفار للمشركف والدعاة هلم ابملغفرة، واملررد كافر ابهلل جل  

 .(4)ابملغفرة لهوعال، فال أوز الصالة والدعاة 

                                                           

 .228ص، 1، قمرجع سابق، أمحد بن حنبلاإلقناع يف فقه اإلمام ( احلهاوي، 1)
 .123ص، 2قمرجع سابق، ، كشاف القناع عن منت اإلقناع( البهويت، 2)

كشاف القناع ، البهويت، 228ص، 1قمرجع سابق، ، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل(احلهاوي، 3)
 .123ص،2قمرجع سابق، ، عن منت اإلقناع

 417ص  ،2ق مرجع سابق، ،، املغين( ابن قدامة4)
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   ّ : ق يل  ل لن يب  ُ ع ل ي ه  و س ل م  -ع ن  احل  س ن ، ق ال  تـ غ ف ُر أل  بـ  ": -ص ل ى اّلل  ًق ي س  ر ك ف  ، إ ن  ُفال  و ي ه  ال ُمش 
 : تـ غ ف  )ق ال  ر ك ف  و حن  ُن   س  ئ ن ا ال ُمش  اب  ّ  و  )، ف ة  ـ ز ل  اّلل ُ (ُر آل  تـ غ ف ُروام ا ك ان  ل لن يب   ال ذ ين  آم ُنوا أ ن  ي س 

ر ك ف   ن هُ فـ ل م ا رـ ب ف   ل ُه أ   ُه ع  ) رعاىل [ إ ىل  قـ و ل ه  113]التوبة:  (ل ل ُمش  [ 114]التوبة:  (ُدوٌّ ّلل    ر رب  أ  م 
ُم  ف ة م س كُ ) ت غ ف ار  هل  س   .(1)(وا ع ن  اال 

ر ك ف   أ ن  )لنيب وللمؤمنف به يق وال يسن ليعين: ما يلقال السعدي:"  تـ غ ف ُروا ل ل ُمش  أي:  (ي س 
ُم  )به، وعبد معه غريه  ملن كفر ا ُوا أُويل  قـُر ىب  م ن  بـ ع د  م ا رـ ب ف   هل  يم   و ل و  ك  اُب اجل  ح  ُم  أ ص ح  فةن  (أ هن 

االستغفار هلم يف هذه احلال غلط غري مفيد، فال يليق ابلنيب واملؤمنف، ألهنم إذا ماروا على الشرك، 
أو علم أهنم  ورون عليه، فقد حقت عليهم كلمة العذاب، ووجب عليهم ا لود يف النار، ومل رنفع 

 .(2)فيهم وفاعة الشافعف، وال استغفار املستغفرين"

 جخ جحمح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب ٹٱُّٱٹٱ الدليل الثاين: 
توبة:  َّ خص  حص مس خس حس جس مخ ٨٤ال  

 وجه الدًللة من اآلية:
   ّ  ص ل ى هللاُ ع ن  اب ن  ُعم ر  ر ا ي  اّلل ُ ع نـ ُهم ا: أ ن  ع ب د  اّلل   ب ن  ُأيب ّ  ل م ا رـُُويّف  ، ج اة  ابـ ُنُه إ ىل  الن يب 

: تـ غ ف ر  ل ُه، ف ة ع ط اُه  "ع ل ي ه  و س ل م ، فـ ق ال  اي  ر ُسول  اّلل  ، أ ع ط ين  ق م يص ك  ُأك فّ ن ُه ف يه ، و ص لّ  ع ل ي ه ، و اس 
 : ي  ع ل ي ه  (آذ ّب  ُأص لّ ي ع ل ي ه  )الن يب   ص ل ى هللُا ع ل ي ه  و س ل م  ق م يص ُه، فـ ق ال 

، ف آذ   ُه، فـ ل م ا أ ر اد  أ ن  ُيص لّ 
: " أ ق   ُن اف ق ف ؟ فـ ق ال 

ي  ع ل ى امل
ُ هن  اك  أ ن  ُرص لّ  : أ ل ي س  اّلل  ُ ع ن ُه، فـ ق ال  ي  اّلل  ب هُ ُعم ُر ر ا  ري  ر ف  ،ج ذ    ب ف   خ 

                                                           

، احملقق: الدكتور تفسري جماهدهـ(، 104(أبو احلهاق جماهد بن جرب التابعي املكي القروي املخزومي )ت: 1)
 .375(، ص 1989 -هـ  1410، 1دار الفكر اإلسالمي احلديينة، ل: ممد عبد السالم أبو النيل) مصر

تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري ـ(، ه1376( السعدي، عبد الرمحن بن قصر بن عبد هللا السعدي )ت: 2)
م(، 2000-هـ 1420، 1مؤسسة الرسالة، لد.م: ، احملقق: عبد الرمحن بن معال اللويق، )كًلم املنان

 .353ص 
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 : ُم  س ب ع ف  م ر ًة،)ق ال  تـ غ ف ر  هل  ُم  إ ن  ر س  تـ غ ف ر  هل  ُم  أ و  ال  ر س  تـ غ ف ر  هل  ُم  فـ ل ن  يـ   اس  [ 80]التوبة:  (غ ف ر  اّلل ُ هل 
 " : ُهم  م ات  أ ب ًدا، و ال  رـ ُقم  ع ل ى ق رب   )ف ص ل ى ع ل ي ه ، فـ نـ ز ل ت  نـ   .(1)[84]التوبة:  (ه  و ال  ُرص لّ  ع ل ى أ ح د  م 

عن الصالة على املنافقف، واملررد أور منه، فال أوز  ىهن -صلى هللا عليه وسلم-فالنيب 
 ة على املررد، وال الدعاة له.الصال

لى قال ابن العريب:" اآلية:  ص يف االمتناع من الصالة على الكفار، وليس فيه دليل ع 
[ هنى عن الصالة 84]التوبة:  (لى أحد منهم مات أبداوال رصل ع)الصالة على املؤمنف، فقوله: 

 .(2)على الكفار"
 اثنياً: السنة النبوية:

: ق ال  ر ُسوُل هللا  ص  : ع ن  الدليل األول  ت ة ذ   ُت ر يبّ  "ل ى هللُا ع ل ي ه  و س ل م : أ يب  ُهر يـ ر ة ، ق ال  اس 
ت ة ذ  ـ ُتُه أ ن   ، و اس  ُمّ ي فـ ل م     ذ ن  يل  تـ غ ف ر  أل   .(3)"أ ُزور  ق رب  ه ا ف ة ذ ن  يل   أ ن  أ س 

 وجه الدًللة من احلديث:
، واملررد كافر، فالتكفري  نع الصالة على (4)غري املؤمنفر ل احلديث هني عن االستغفايف 

 الكافر والدعاة له ابملغفرة.

                                                           

( متفق عليه البخاري، كتاب اجلنائز، ابب الكفن يف القميص الذي يكف أو ال يكف، ومن كفن بغري 1)
ائل الصحابة، ابب من فضائل عمر راي هللا رعاىل ، مسلم، كتاب فض1269، ح 76ص ،2قميص، ق

 .2400، ح 1865 ،4عنه، ق
أحكام هـ(، 543( ابن العريب، ممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االوبيلي املالكي )املتوىف: 2)

، 2م، ق2003 -هـ 1424، 3دار الكتب العلمية، ل، بريوت)ا، ، حتقيق:ممد عبد القادر عطالقرآن
 .559 ص

( أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اجلنائز، ابب استرذان النيب صلى هللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زايرة 3)
 (976()2،671قرب أمه )

 .45ص ،7ق مرجع سابق، ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج( النووي، 4)
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قال ابن ريمية:" وأما الشفاعة والدعاة، فا تفاع العباد به موقوف على ورول وله موا ع،  
الشفيع فالشفاعة للكفار ابلنهاة من النار واالستغفار هلم مع موهتم على الكفر ال رنفعهم ولو كان 

 .(1)أعظم الشفعاة جاًها"
 اثلثاً: اإلمجاع:

أمجع العلماة على حرمة الصالة على الكافرين، واالستغفار هلم، و قل اإلمجاع العديد من  
 العلماة، ومن ذلك:

 .(2)قال ابن ريمية:" االستغفار للكفار ال أوز ابلكتاب والسنة واإلمجاع" 
 .(3)والدعاة له ابملغفرة فحرام بنص القرآن واإلمجاع" وقال ابن ريمية:" الصالة على الكافر، 
ومن خالل ما سبق يتبف لنا أن هناك ارفاق من احلنابلة على أن التكفري يؤثر على الصالة  

 والدعاة، فمن اررد فال أوز الصالة عليه، وال الدعاة له ابملغفرة.

 املرء:: أتثري التكفري على ذبيحة انيةاملسألة الثاملطلب الثاين: 
قال املرداوي:"قوله: وال مررد. هذا املذهب، وعليه األصحاب. و قل عبد هللا، حتل ذكاة  

 .(4)مررد إىل أحد الكتابف"

                                                           

قاعدة جليلة يف التوسل ـ(، ه728( ابن ريمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا )ت: 1)
 .6هـ(، ص 2001 -هـ 1422، 1، لمكتبة الفرقان: ، احملقق: ربيع بن هادي عمري املدخلي، )عهمانوالوسيلة

 .489 ،12مرجع سابق، ، جمموع الفتاوى( ابن ريمية، 2)
دار )د.م: ، اجملموع شرح املهذبهـ(، 676( النووي، أبو زكراي ميي الدين يىي بن ورف النووي )ت: 3)

 .144ص ، 5قد.ت، د.ل( الفكر، 
 .295،27 مرجع سابق، ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف(املرداوي، 4)
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أبويه كافر غري كتايب وال صيده غري  ك وحنوه  وقال احلهاوي:" وال رباح ذبيحة من أحدُ  
وال ذكاة جمنون وسكران وطفل غري مميز ورباح من مميز ولو دون عشر وال ذكاة مررد وإن كا ت 

 .(1)ردره إىل دين أهل الكتاب"
: ديق وال مررد( ملفهوم قوله رعاىلوقال البهويت:")وال( ذبيحة )وثين وال جموسي وال ز  

ائدة:  َّ  من حص  مس خس حس جس مخُّ  ٥الم

 دراسة املسألة:الفرع األول: 
 اختلف احلنابلة يف أتثري التكفري على الذكاة على قولف: 
 .(2)وهو مذهب احلنابلةالقول األول: أوًًل: 

 ، ولو اررد إىل اليهودية أو النصرا ية.املرردالتكفري أعل ذبيحة  
 ، وهو قول إسحاق.(3)وهو رواية عبدهللا بن أمحد بن حنبل عن أبيه القول الثاين:اثنًيا: 

 حتل ذبيحته إن اررد إىل دين أهل الكتاب.
 .(4)قال إسحاق: "إن كان ذهب إىل النصرا ية، فذبيحته جائزة" 

 أدلة القول األول:
 أوًًل: القرآن الكرمي:

ائدة:  َّ  من حص  مس خس حس جس مخ ٹٱٹٱُّٱ  ٥الم  

                                                           

 .317ص ، 4قمرجع سابق، ، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل( احلهاوي، 1)
 .27،295 مرجع سابق، ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف( املرداوي، 2)
 .27،295، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف(املرداوي، 3)
مسائل هـ(، 251(الكوسج،  إسحاق بن منصور بن هبرام، أبو يعقوب املروزي، املعروف ابلكوسج )ت: 4)

، )عمادة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، اإلمام أمحد بن حنبل وإسحا  بن راهويه
 .3960ص ،8م(، ق2002 -هـ 1425، 1السعودية، لاململكة العربية 
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 اآلية:وجه الدًللة من  
دلت اآلية مبفهوم املخالفة على أن غري أهل الكتاب ال أوز أكل ذابئحهم، كاجملوس  

 .(1)والوثنيف، كما أن املررد كالوثين ال كتاب له، فال أوز أكل ذبيحته

ائدة:  َّ  من حص  مس خس حس جس مخ ٱُّٱٱقال ابن قدامة:" وألن هللا رعاىل قال  م  ٥ال

 فمفهومه حترمي طعام غريهم من الكفار، وألهنم ال كتاب هلم، فلم حتل ذابئحهم كةهل األواثن")2(.
 اثنياً: السنة النبوية:

  : : أ ن  ر ُسول  اّلل   ص ل ى هللاُ ع ل ي ه  و س ل م  ق ال  ال  )الدليل األول: ع ن  احل  س ن  ب ن  ُم م د  ب ن  ع ل يّ 
يّ   ُة ال م ُهوس   (3)(رـُؤ ك ل  ذ ب يح 

 الدًللة من احلديث:وجه 
مينله، حيث إن كفرهم مع كوهنم غري أهل  رردعلى حرمة ذبيحة اجملوسي، وامل دل احلديث 

 .(4)كتاب، يقتضي حترمي ذابئحهم و سائهم، بدليل، سائر الكفار من غري أهل الكتاب
: م ا أ   ، فـ ق ال  ن ُع يف أم ر هم؟ الدليل اليناب: ذكر ُعم ر  بن  ا  ط اب راي  اّلل ُ عن ُه ذ ك ر  در ي ك ي ف  أ ص 

ن  بن  ع و ف  أوه ُد ل س م ع ُت رسول  اّلل  صلى اّلل ُ ع ل ي ه وسلم يـ ُقوُل:  : ل ُه ع ب ُد الر مح  ُسّنوا هبم )فـ ق ال 
ل الك تا ب    .(5)(ُسن ة  أه 

 وجه الدًللة من احلديث:

                                                           

 .49ص ،11، قالشرح الكبري على منت املقنع، عبدالرمحن بن قدامة، 13ص ،9، قاملغين( ابن قدامة، 1)
 .393ص ،9، قاملغين(ابن قدامة، 2)
 .10194، ح121ص،6، قاملصنف ( أخرجه عبد الرزاق يف3)
 .393ص ،9ق مرجع سابق، ،املغين(ابن قدامة، 4)
 .(430) ديث قم، ح130 /2 كتاب اجلزية،  ( أخرجه الشافعي يف املسند،5)
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إال يف الذابئ  والنكاح، وهذا دل احلديث على أن اجملوس يعاملون معاملة أهل الكتاب  
 .(1)يدل على أن التكفري له أثر على الذابئ ، واملررد كاجملوسي، بل ور منه، بل هو كالوثين

قال الشافعي: "إن كان اثبتا فيعين يف أخذ اجلزية، ال يف أن  نك   ساةهم وأنكل  
 .(2)ذابئحهم"
  : اب ر  , ق ال  ي  ع ن  ذ  )الدليل الينالث: ع ن  ج 

يّ  , و ص ي د  ك ل ب ه  و ط ائ ر ه  هنُ   .(3)(ب يح ة  ال م ُهوس 
 وجه الدًللة من احلديث:

دل احلديث على  حرمة ذحبية اجملوسي، حيث إن النهي للتحرمي، واملررد كاجملوسي، بل ور  
 . (4)منه، وبذلك يعلم أن للتكفري أثر على الذابئ ، فتحرم ذبيحة املررد

 .(5)عن ذبيحة اجملوسي، وحنوه ممن ال كتاب له كوثين ومررد"قال املناوي: قوله: هنى 
 اثنياً: املعقول:

                                                           

، الشرح الكبري على منت املقنع، عبدالرمحن بن قدامة، 13،ص 9ق مرجع سابق، ،املغين( ابن قدامة، 1( )1)
 .49،ص 11قمرجع سابق، 

ردي ا راساب، أبو2) ر و ج  ، هـ(458بكر البيهقي )املتوىف:  ( البيهقي، أمحد بن احلسف بن علي بن موسى اُ س 
 ،1ل ،جامعة الدراسات اإلسالمية: كرارشي)، احملقق: عبد املعطي أمف قلعهي، معرفة السنن واآلاثر

 .365ص  ،13ق (م1991 -هـ 1412
ديث رقم ، ح532 /5 كتاب الصيد والذابئ  واألطعمة وغري ذلك،  ،السنن ( أخرجه الدارقطين يف3)
، 411 /9 كتاب الصيد والذابئ ، ابب ما جاة يف صيد اجملوسي،  ،السنن الكربىوالبيهقي يف  ،(4800)
 ، وقال البيهقي:" يف هذا اإلسناد من ال يتج به".(18926ديث رقم )ح
( املناوي، زين الدين ممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتق العارفف بن علي بن زين العابدين احلدادي   املناوي 4)

، 1ل ،املكتبة التهارية الكربى: مصر)، فيض القدير شرح اجلامع الصغريهـ(، 1031 القاهري )املتوىف:
 .329ص، 6ق( هـ1356

 .329ص،6ق مرجع سابق، ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري( املناوي، 5)
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الدليل األول: املررد كافر، ال يقر على دينه، فلم حتل ذبيحته، كالوثين، فمن حكم بكفره،  
 .(1)فال حتل ذبيحته

ل الدليل اليناب: املررد ال يشبه أهل الكتاب يف هذا وإن واالهم، حيث إ ه يقبل من أه 
الكتاب مجيعا ومن أهل الشرك اجلزية، وال أقبل من املررد اجلزية، والسنة يف املررد  الفة للسنة يف 
املشركف واحلكم فيه  الف للحكم فيهم، فاملرأة لو ارردت عن اإلسالم إىل النصرا ية فتزوجها مسلم 

 .(2)مل أز ذلك وكذلك لو رزوجها  صراب مل أز ذلك
ملررد ال رينبت له أحكام أهل الكتاب إذا ردين بدينهم؛ فة ه ال يقر ابجلزية، الدليل الينالث: ا 

 .(3)وال يسرتق. وال يل  كاح املرردة
 .(4)الدليل الرابع: املررد غري مسلم، وال من أهل الكتاب الذي أبي  لنا أكل ذابئحهم 

 أدلة القول الثاين:
 أوًًل: القرآن الكرمي:

ائدة:  َّ ٰذ ىهيه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ ٥١الم   

 وجه الدًللة من اآلية:

                                                           

، الشرح الكبري على منت املقنع، عبدالرمحن بن قدامة، 13ص ،9ق مرجع سابق، ،املغين ( ابن قدامة،1)
 .49ص ، 11قمرجع سابق، 

( الشافعي، ممد بن إدريس بن العباس بن عينمان بن وافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القروي 2)
 .384 ص،7ق (م1990،هـ1410، 1ل ،دار املعرفة :بريوت)، األم هـ(،204املكي )املتوىف: 

 .13ص ،9ق مرجع سابق، ،املغين (ابن قدامة،3)
اإلشراف على مذاهب هـ(، 319(ابن املنذر، أبو بكر ممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف: 4)

 -هـ 1425، 1ل، مكتبة مكة الينقافية :رأس ا يمة)، احملقق: صغري أمحد األ صاري أبو محاد، العلماء
 .464 ص، 3ق (م2004
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دلت اآلية على أن من روىل قومًا فهو منهم، فةذا اررد إىل النصرا ية، أو اليهودية حلت  
 .(1)ذبيحته
 :مناقشة
املقصود ابآلية من روالهم من مشركي العرب فصار إىل دينهم، فةما من كان مسلما فال  

 .(2)أل ه ال يقر عليه
 اثنياً: األثر:

 .(3): من روىل قوما فهو منهم-راي هللا عنه  -قال علي 
  

                                                           

لمة األزدي احلهري املصري املعروف ( الطحاوي، أمحد بن ممد بن سالمة بن عبد امللك بن س1)
دار  :بريوت) ، احملقق: د. عبد هللا  ذير أمحد،خمتصر اختًلف العلماءهـ(، 321ابلطحاوي )ت: 
 .211 ص، 3ق ( هـ1417، 2ل ،البشائر اإلسالمية

 .211 ص، 3قمرجع سابق، ، خمتصر اختًلف العلماء( الطحاوي، 2)
 .13ص ، 9ق مرجع سابق، ،املغين وذكره ابن قدامة يف( مل جند من أخرجه من أهل احلديث، 3)
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 مناقشة:
  وقش هذا الدليل من وجهف:

 األول: قول علي: فهو منهم. فلم يرد به أ ه منهم يف مجيع األحكام، بدليل ما ذكرق. 
مل يكن يرى حل ذابئ   صارى بين رغلب، وال  كاح  سائهم،  -راي هللا عنه -اليناب: علي 

روليتهم للنصارى، ودخوهلم يف دينهم، ومع إقرارهم مبا صوحلوا عليه، فألن ال يعتقد ذلك يف مع 
 .(1)املرردين أوىل

الدليل اليناب: املررد وإن اررد إىل اليهودية، أو النصرا ة، فة ه ال رينبت له أحكام أهل الكتاب  
 .(2)املرردة إذا ردين بدينهم؛ فة ه ال يقر ابجلزية، وال يسرتق. وال يل  كاح

 الرأي الراجح:
الراج  يف املسةلة أن التكفري له أتثري على الذب ، وأن من حكم بكفره، فال حتل ذبيحته،  
 قوة أدلة القول األول.لألن حديث علي بن أيب طالب اعيف، و  ؛وذلك

 : دخوله مكة وحرمها:لثةاملسألة الثااملطلب الثالث: 
 .(3)قال احلهاوي:" وليس لكافر دخول حرم مكة"  
وقال البهويت:" )و نعون( أي الكفار ذميف أو مستةمنف )دخول حرم مكة( لقوله رعاىل:  

[ واملراد به 28]التوبة:  َّ ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مهُّٱ
 .(4)احلرم. وإمنا منعوا من احلرم دون احلهاز أل ه أفضل أماكن العبادات وأعظمها"

                                                           

 .13ص ، 9قمرجع سابق،  ،املغين(ابن قدامة، 1)
، الشرح الكبري على منت املقنع، عبدالرمحن بن قدامة، املرجع السابق، املكان  فسه، املغين(ابن قدامة، 2)

 .250ص  ،3ق مرجع سابق، ،شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، 49ص ، 11قمرجع سابق، 
 .332ص ، 1ق مرجع سابق،، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل( احلهاوي، 3)
 .666ص ، 1ق مرجع سابق،، شرح منتهى اإلرادات( البهويت، 4)
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 دراسة املسألة:الفرع األول: 
ارفق احلنابلة على أن التكفري يؤثر على دخول اإل سان مكة وحرمها، فالكافر ال أوز له  

 .(1)دخول مكة وحرمها ابرفاق احلنابلة
 األدلة:أوًًل: 

 استدل احلنابلة على أتثري التكفري على  املرة ابلنسبة لدخول مكة وحرمها، واستدلوا مبا يلي: 
 أوًًل: القرآن الكرمي:

 مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ الدليل األول:

 رب يئ ىئ مئنئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰذٰر يي ىي

28التوبة:َّ مب زب  
  وجه الدًللة من اآلية:

دلت اآلية على حرمة دخول مكة للكفار، وبذلك يكون التكفري مؤثرًا على دخول املرة  
من دخول مكة وحرمها، والنهي عن دخول املسهد  مكة وحرمها، فمن حكم عليه ابلكفر، فيمنع

 .(2)احلرام هني عن دخول مكة

مل يعن املسهد 28التوبة:َّ مب مي خي حي جي ٹٱٹٱُّٱ"قال عطاة:  
.(3)وحده، إمنا عىن مكة واحلرم. قال ذلك غري مرة "

                                                           

ابن قدامة، ، 386ص ،2ق مرجع سابق،، املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني( أبو يعلى، 1)
 .380ص ،3ق مرجع سابق،، املبدع يف شرح املقنع مفل ، ، ابن358ص ،9ق مرجع سابق،، املغين

، احملقق: د. تفسري املاتريديهـ(، 333( املارريدي، ممد بن ممد بن ممود، أبو منصور املارريدي )ت: 2)
 .326ص ،5م(، ق2005 -هـ  1426، 1، لدار الكتب العلمية: جمدي ابسلوم، )بريوت

 .398ص ،11ق مرجع سابق،، القرآنجامع البيان عن أتويل آي ( الطربي، 3)
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ي ان ، ك ان   أن ابن وهاب أخربب سعيد بن املسيب قال س ع يُد ب ُن ال ُمس يّ ب    " أ ن  أ اب  ُسف 
، ل م ا ق   د  احل  ر ام  ُلُ  ل ُه يف  ال م س ه  اف ٌر، غ ري   أ ن  ذ ل ك  ال  ي ص  ل م د ين ة  و ُهو  ك  د  اب  ُخُل ال م س ه  ُ ع ز  ي د  ال  اّلل 

 .(1)" (مي خي حي جي يه  ىه مه)و ج ل  
ثالثة أقسام: أحدها: احلرم، فال  وقال البغوي:" مجلة بالد اإلسالم يف حق الكفار على 

 ين ىنُّأوز لكافر أن يدخلها حبال، سواة كان ذميا، أو مل يكن، لقوله سبحا ه ورعاىل: 

[، 28]التوبة:   َّ ٰذٰر يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه
   مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱواملراد ابملسهد احلرام: احلرم، كما 

1اإلسراء:َّ خي

ها ئ، وإذا جاة رسول من دار الكفر إىل اإلمام، واإلمام يف احلرم، ، وإمنا أسري به من بيت أم 
 .(2)فال أوز أن  ذن للرسول يف دخوله، بل خيرق إليه اإلمام، أو يبعث من يسمع رسالته"

وقال القرطيب:" فال يقربوا" هني، ولذلك حذفت منه النون." املسهد احلرام" هذا اللفظ  
يطلق على مجيع احلرم، وهو مذهب عطاة فةذا يرم متكف املشرك من دخول احلرم أمجع. فةذا 
جاةق رسول منهم خرق اإلمام إىل احلل ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك احلرم مستورا ومات 

خرجت عظامه. فليس هلم االستيطان وال االجتياز. وأما جزيرة العرب، وهي مكة  بش قربه وأ
واملدينة واليمامة واليمن و اليفها، فقال مالك: خيرق من هذه املوااع كل من كان على غري 
اإلسالم، وال  نعون من الرتدد هبا مسافرين. وكذلك قال الشافعي رمحه هللا، غري أ ه استينىن من 

                                                           

تاب ) ( أبو دواد، سليمان بن األوعث بن إسحاق بن بشري بن وداد1) س  ه  هـ(، 275 بن عمرو األزدي السّ 
 .18، ح 80هـ(، ص 1408، 1، لمؤسسة الرسالة: )بريوت ، احملقق: وعيب األرقؤولاملراسيل

، حتقيق: شرح السنةهـ(، 516ي الشافعي )املتوىف: ( البغوي احلسف بن مسعود بن ممد بن الفراة البغو 2)
ص ،11ق م(1983 -هـ 1403، 2، لاملكتب اإلسالمي: بريوتممد زهري الشاويش)-عيب األر ؤولو

183. 
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ويضرب هلم أجل ثالثة أايم كما اربه هلم عمر راي هللا عنه حف أجالهم. وال  ذلك اليمن.
 .(1)يدفنون فيها ويلهرون إىل احلل"

  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ٹٱٹٱُّٱالدليل الثاين: 
 يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
نور:  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٣٨ - ٣٦ال  

 الدًللة من اآلية:وجه 
ت هللا و يألن هذا  الف للرفع لب يف اآلية دليل على منع الكفار من دخول مكة وحرمها، 

 ، وبذلك يكون للتكفري أتثري على دخول مكة وحرمها، فهو ما ع للشخص منه.(2)رعاىل
 اثنياً: السنة النبوية:

؟ ُ     : يـ و ُم ا  م يس  و م ا يـ و ُم ا  م يس  ُهم ا: أ   ُه ق ال  ُ ع نـ  ي  اّلل  الدليل األول: ع ن  اب ن  ع ب اس  ر ا 
ت د  ب ر ُسول  اّلل   ص ل ى هللاُ ع ل ي ه  و س ل م  و ج ُعهُ  يـ و م   : او  ب اة ، فـ ق ال  ُعهُ احل ص  ،  ا  م يب ك ى ح ىت  خ ض ب  د م  س 

 : ُه أ ب ًدا)فـ ق ال  ل وا بـ ع د  ُتب  ل ُكم  ك ت ااًب ل ن  ر ض  ّ  رـ ن ازٌُع، (ائـ ُتوب  ب ك ت اب  أ ك  ، فـ تـ ن از ُعوا، و ال  يـ نـ ب غ ي ع ن د    يب 
 : ، ف ال ذ ي أ ق  ف يه  )فـ ق اُلوا: ه ه ر  ر ُسوُل اّلل   ص ل ى هللاُ ع ل ي ه  و س ل م ، ق ال  ُعوب  إ ل ي ه   د ُعوب  ، (خ ري ٌ مم  ا ر د 

  : و  م ا ُكن ُت )و أ و ص ى ع ن د  م و ر ه  ب ين ال ج  يُزوا الو ف د  ب ن ح  ، و أ ج  ر ك ف  م ن  ج ز ير ة  الع ر ب  ُش 
ر ُجوا امل أ خ 

يزُُهم    .(3)(ُأج 
 وجه الدًللة من احلديث:

 ، وأن الكافر ممنوع من دخوهلا.دل احلديث على أن للتكفري أثر على دخول مكة وحرمها 
                                                           

 .104ص،8ق مرجع سابق،، اجلامع ألحكام القرآن( القرطيب، 1)
 .20ص ،3ق مرجع سابق،، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز( ابن عطية، 2)
 كتاب اجلهاد والسري، ابب هل يستشفع إىل أهل الذمة ومعاملتهم؟،  ،يف اجلامع الصحي  البخاريأخرجه ( 3)
، كتاب الوصية، ابب ررك الوصية ملن ليس له يف صحيحه مسلموأخرجه ، (3053) حديث رقم ،69 /4

 .(1637) ديث رقم، ح1257 /3وية يوصي فيه، 
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قال املغرية املخزومى: "جزيرة العرب مكة واملدينة واليمامة إبخراق على م ن  كان على غري اإلسالم 
 .(1)من هذه البالد، وال  نع من الرتدد فيها مسافرين"

، أ   ُه    ع  ر ُسول  هللا  ص ل ى هللاُ ع ل ي ه  و س ل م  يـ ُقوُل:   ُر ب ُن ا   ط اب  ر ج ن  )الدليل اليناب: ُعم  ُخ  أل 
ل ًما  .(2)(ال يـ ُهود ، و الن ص ار ى م ن  ج ز ير ة  ال ع ر ب  ح ىت  ال  أ د ع  إ ال  ُمس 

 وجه الدًللة من احلديث:
على دخول  اخراق الكفار من جزيرة العرب، وعليه يكون الكفر مؤثر يف احلديث أمر إب 

 .(3)مكة، حيث إن جزيرة العرب من امنها مكة، فال أوز دخول مكة وحرمها ملن كفر
 اثنياَ: األثر:

د    نـ ُعوا، ال يـ ُهود  و الن ص ار ى م ن  ُدُخول  م س اج  : أ ن  ام  ، أ ن  ُعم ر  ك ت ب  ل م ف ، ع ن  األ  و ز اع يّ   ال ُمس 
 : ا  هُ و رـ ع اىل  ]التوبة:  َّٱمي خي حي جي يه  ىه مهُّو أ رـ ب ع  هن  ي هُ قـ و ل  هللا  ُسب ح 

28](4). 
 اثنياً: املعقول:

مكة وحرمها أفضل أماكن العبادات للمسلمف وأعظمها؛ ألهنا مل النسك، فوجب أن  
 .(5) تنع منها من ال يؤمن به، فيمنع الكافر من دخوهلا

                                                           

 .216ص ،4ق مرجع سابق،، بفوائد مسلمإكمال املعلم ( القااي عياض، 1)
ديث ، ح1388 /3 كتاب اجلهاد والسري، ابب إجًلء اليهود من احلجاز،  صحيحه،( أخرجه مسلم يف 2)

 .(1767) رقم
 .458ص  ،4ق مرجع سابق،، املفاتيح يف شرح املصابيح( املظهري، 3)
حلية هـ(، 430(أبو  عيم أمحد بن عبد هللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاب )ت: 4)

 .325ص ،5م(، ق1974 -هـ 1394، السعادة: جبوار) األولياء وطبقات األصفياء
مطالب أويل النهى يف شرح ، الرحيباب، 380ص  ،3ق مرجع سابق،، املبدع يف شرح املقنع( ابن مفل ، 5)

 .614ص ،2ق مرجع سابق،، املنتهىغاية 
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من خالل ما سبق يتبف لنا ارفاق احلنابلة على أتثري التكفري على دخول مكة واحلرم،  
 فيحرم على من اررد أن يدخل مكة وحرمها.

 املسألة الرابعة: حترمي نكاح من حكم بكفره:املطلب الرابع: 
 قال املرداوي: "وإن اررد أحد الزوجف قبل الدخول، ا فسخ النكاح، وال مهر هلا إن كا ت 
 .(1)املرردة"
 .(2)وقال احلهاوي: "وال يل ملسلمة  كاح كافر حبال" 
وقال البهويت: ")وإن رزوق( املررد مل يص  أل ه ال يقدر على وقفه النكاح، كنكاح الكافر  
 .(3)مسلمة"

 دراسة املسألة:الفرع األول: 
 املرة من املسلمة.، وأن التكفري  نع رزوق (4)ارفق احلنابلة على أن رزويج املررد ال يص  

 األدلة:الفرع الثاين: 
 أوًًل: القرآن الكرمي:

بقرة:  َّ ين ىتيت  نت مت زت رت ٹٱٹٱُّٱ الدليل األول: ٢٢١ال  

  

                                                           

 .35ص،21ج، مرجع سابق، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف( املرداوي، 1)

 .186، ص 3قمرجع سابق،  ،اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل( احلهاوي، 2)
 .182ص،6قمرجع سابق، ، كشاف القناع عن منت اإلقناع( البهويت، 3)
مرجع سابق،  ،كشاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت، 10ص،9قمرجع سابق، ، ، املغين( ابن قدامة4)

 .301ص،6قمرجع سابق، ، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى، الرحيباب، 182ص،6ق
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:وجه الدًللة من اآلية  

 .(1)هنت اآلية عن إ كاح املشركف، واملررد منهم، فال أوز إ كاح املررد 

 َّ هن مصجض خص حص مس خس حس جس مخ محجخ جح مج حج  مث هت مت ٹٱٹٱُّٱٱالدليل الثاين:
نة:  تح ١٠المم  

 وجه الدًللة من اآلية:  
دلت اآلية على أن  كاح الكافر للمسلمة ال أوز، وابلتايل ال يص   كاح املررد؛ أل ه  

 كافر، حيث هنت اآلية عن رزوق غري املسلم للمسلمة.
 .(2)قال ابن قدامة: "وال يل ملسلمة  كاح كافر حبال، كتابياً كان أو غري كتايب" 

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثالث: 
 هن من خن حن جن مم خم  حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مق
اء:  َّ جه نس ١٤٠ال  

 وجه الدًللة من اآلية:
، والتزوق مقاربة، فة كاح املررد ال أوز، وبذلك (3)ظاهر اآلية يقتضي املباعدة عن الكفار 

 يكون التكفري مؤثر على التزويج.
  

                                                           

العدة يف أصول هـ(، 458(القااي أبو يعلى ، ممد بن احلسف بن ممد بن خلف ابن الفراة )ت: 1)
، (م1990 -هـ  1410 )د.م: د.ن، د.ل، بن علي بن سري املباركي،، حتقيق : د أمحد الفقه
 .444ص،2ق

 .34ص ،3قمرجع سابق، ، الكايف يف فقه اإلمام أمحد( ابن قدامة، 2)
 .216ص ،1قمرجع سابق، ، املسائل الفقهية من كتاب الروايتني والوجهني( أبو يعلى، 3)
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 األثر: اثلثاً:
: "ك ت ب  إ ل ي    ل م ة "إه  ُعم ُر ب ُن ا   ط اب  ل م  يـ ن ك ُ  الن ص ر ا  ي ة ، و ال  يـ ن ك ُ  الن ص ر اب   ال ُمس  ن  ال ُمس 

(1). 
 :وجه الدًللة من األثر

دل األثر على حرمة  كاح من حكم بكفره، حيث إن النصراب ممنوع من  كاح املسلمة،  
 منه، حيث إ ه ال دين له، فعدم جواز  كاحه أوىل.واملررد ور 
ل م  ال يـ ُهود ي ة  و الن ص ر ا  ي ة    ة ُل ع ن    ك اح  ال ُمس  ُهم ا ي س  ي  هللُا ع نـ   ر ا 

، رابعاً: ج اب ر  ب ن  ع ب د  هللا 
ل ُكوف ة  م ع  س ع د  ب ن  أ يب  و   ن اُهن  ز م ن  ال ف ت    اب  : رـ ز و ج  ل م ات  ك ين ريًا، فـ ق ال  ُد ال ُمس  ، و حن  ُن ال    ك اُد جن   ق اص 

لٌّ، و   س اةُ  ل ًما، و ال  ي ر ثـُُهن ، و   س اُةُهم  ل ن ا ح  ن اُهن ، و ق ال  " ال  ي ر ث ن  ُمس  ق  ع ل ي ه م  فـ ل م ا ر ج ع ن ا ط ل ق 
ح ر اٌم"
(2). 

 وجه الدًللة من األثر:
سلمة حرام على الكفار، وإن كان من أهل الكتاب، واملررد ور من دل األثر على أن امل 

 أهل الكتاب، فال هو مسلم، وال هو من أهل الكتاب، فال أوز  كاحه من ابب أوىل.
قال عطاة: "ليس  صارى العرب أبهل الكتاب، إمنا أهل الكتاب بنو إسرائيل والذين جاةهتم التوراة 

 .(3)لناس فليسوا منهم"واإلجنيل، فةما من دخل فيهم من ا
 اثنياً: املعقول:

                                                           

ابب ما جاة يف حترمي حرائر أهل الشرك دون أهل كتاب النكاح، ،  السنن الكربى(أخرجه البيهقي يف 1)
 (.13985) ديث رقم، ح280 /7 الكتاب وحترمي املؤمنات على الكفار،

كتاب النكاح، ابب ما جاة يف حترمي حرائر أهل الشرك دون أهل ،  السنن الكربى(أخرجه البيهقي يف 2)
 .(13980) ديث رقم، ح279 /7 الكتاب وحترمي املؤمنات على الكفار،

 
كتاب النكاح، ابب ما جاة يف حترمي حرائر أهل الشرك دون أهل ،  السنن الكربى(أخرجه البيهقي يف 3)

 (.13987) ديث رقم، ح280 /7 الكتاب وحترمي املؤمنات على الكفار،
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الدليل األول: املررد ال يقر على النكاح، وما منع اإلقرار على النكاح، منع ا عقاده، كنكاح  
 .(1)الكافر املسلمة

 .(2): هناك اختالف يف الدين بف املررد واملسلمة، فيمنع اإلقرار على النكاحبالدليل الينا 
ال يقر على النكاح القائم بعد الدخول، فال أوز ا عقاده ابتداة؛ ألن الدليل الينالث: املررد  

 .(3)املنع أسهل من الرفع
 .(4)الدليل الرابع: القصد ابلنكاح االستمتاع، وذلك ال يوجد يف حق املررد؛ إل ه يقتل 
الدليل ا امس: الردة رقتضي إبطال النكاح قبل الدخول، فال ينعقد النكاح معها،  
 .(5)كالرااع
الدليل السادس: املررد وإن اررد إىل اليهودية، أو النصرا ة، فة ه ال رينبت له أحكام أهل  

 .(6)الكتاب إذا ردين بدينهم؛ فة ه ال يقر ابجلزية، وال يسرتق. وال يل  كاح املرردة
الدليل السابع: النكاح من األمور الب رتوقف على امللة، واملررد ال ملة له فال يصح   
 .(7)ه كاح

                                                           

 .10ص،9قمرجع سابق، ، املغين( ابن قدامة، 1)
 .413ص مرجع سابق، ، العدة شرح العمدة( هباة الدين املقدسي، 2)
 .150ص ،4قمرجع سابق، ، املغين( ابن قدامة، 3)
البيان يف هـ(، 558( العمراب،  أبو احلسف يىي بن أيب ا ري بن سامل العمراب اليمين الشافعي )املتوىف: 4)

 ،(م2000 -هـ1421، 1ل ،دار املنهاق :جدة)، احملقق: قاسم ممد النوري، مذهب اإلمام الشافعي
 .238ص،9ق

 .238ص،9قمرجع سابق،  ،البيان يف مذهب اإلمام الشافعي( العمراب، 5)
، الشرح الكبري على منت املقنع، عبدالرمحن بن قدامة، 13ص ،9قمرجع سابق، ، املغين(ابن قدامة، 6)

 .250ص ،3قمرجع سابق، ، شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي، 49ص ،11قمرجع سابق، 
(، جممع هـ1078سليمان املدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي )املتوىف: ( عبد الرمحن بن ممد بن 7)

 .683ص،1قد.ل، د.ت(، دار إحياة الرتاج العريب، )د.م: ، األهنر يف شرح ملتقى األحبر
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 : أثر التكفري على احلضانة:امسةاملسرألة اخلاملطلب اخلامس: 
احلضا ة: هي حفظ الطفل عما يضره، ورربيته بغسل رأسه وبد ه وثيابه، ودهنه ، وركحيله،  

وربطه ىف املهد، وحتريكه لينام، وحنو ذلك. وقيل: هى حفظ من ال يستقل بنفسه، ورربيته حىت 
 .(1)يستقل بنفسه

 .(2)احلهاوي:" وال )حضا ة( لكافر على مسلم"قال  
 .(3)وقال البهويت:")وال( حضا ة ل )كافر على مسلم( ; أل ه أوىل بذلك من الفاسق" 
ارفق احلنبابلة على أن احلضا ة ال رينبت لكافر على مسلم، وبذلك يكون التكفري مسقطاً  
 ، واستدلوا مبا يلي:(4)للحضا ة

 املسألة:دراسة الفرع األول: 
 ارفق احلنابلة على أن التكفري يسقط احلضا ة. 

 األدلة:الفرع الثاين: 
 أوًًل: القرآن الكرمي:

 َّ ٰذ خنمن حن  جن ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱٱالدليل األول:
مائدة: ٥١ال  

   

                                                           

 .455،  ص24،ق، مرجع سابقاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلفاملرادوي،  (1)
 .158، ص4، قأمحد بن حنبلاإلقناع يف فقه اإلمام ( احلهاوي، 2)
 .250، ص 3، مرجع سابق،  قشرح منتهى اإلرادات( البهويت، 3)
اإلقناع يف ، احلهاوي، 455، ص24، مرجع سابق، قاإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلًلف(املرادوي، 4)

، مرجع سابق، شرح منتهى اإلرادات، البهويت، 158، ص4، مرجع سابق، قفقه اإلمام أمحد بن حنبل
 .250،ص 3ق
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 وجه الدًللة من اآلية:
على املؤمنف، دلت اآلية على أن الكفار أولياة بع ، فدل هذا على أهنم ال يكو وا أولياة  

، فدل (1)حيث إن يف الوالية إخاة ومناصرة، ومعاورة، وال إخاة، ومناصرة بف الكفار واملسلمف
هذا على أن حضا ة الكافر ال جتوز للمسلم، ملا يف احلضا ة من املآخاة، واملناصرة، واملعاورة، وعليه 

 فال حضا ة لكافر على مسلم.
رنصروهنم ورستنصروهنم ورؤاخوهنم ورصافوهنم  قال الز شري:" ال رتخذوهم أولياة 

ل ياُة بـ ع    أى إمنا يواىل بعضهم بعضا  ورعاوروهنم معاورة املؤمنف.   علل النهى بقوله بـ ع ُضُهم  أ و 
ن ُكم  ف ة   هُ  الحتاد ملتهم واجتماعهم يف الكفر، فما ملن دينه خالف دينهم وملواالهتم و م ن  يـ تـ و هل ُم  م 

لتهم وحكمه حكمهم. وهذا رغليظ من اّلل  ورشديد يف وجوب جما بة املخالف يف الدين من مج
 .(2)واعتزاله"

اء:  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثاين: نس ١٤١ال  

 وجه الدًللة من اآلية: 
السبيل: السلطان، فاآلية منعت رسلك الكافرين على املسلمف، وهنت عن أن يكون  

، وال وك أن احلضان  وع من السلطة، فتكون حضا ة الكافر (3)على املؤمنفللكفار سلطان 
 للمسلم ممنوعة؛ ألن واليته ممنوعة، وهي من الوالية والسلطان.

                                                           

الكشاف عن حقائق غوامض هـ(، 538(الز شري، ممود بن عمرو بن أمحد، الز شري جار هللا )ت: 1)
أبو حيان، ممد بن يوسف بن علي  .642، ص1( قهـ1407، 3ل، دار الكتاب العريب :بريوت)، التنزيل

احملقق: صدقي ممد  ،التفسريالبحر احمليط يف  هـ(،745بن يوسف بن حيان أثري الدين األ دلسي )املتوىف: 
 .291، ص4( قه1420 د.ل، ،دار الفكر :بريوت)مجيل، 

 .642، ص1مرجع سابق، ق ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل(الز شري،2)
مصطفى الباىب وركة مكتبة ومطبعة )مصر:  ،تفسري املراغيهـ(، 1371(أمحد بن مصطفى املراغي )املتوىف: 3)

 .185، ص5(، قم1946 -هـ 1365، 1ل، هاحلليب وأوالد
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توبة:  َّ  جب ملىل يك  ىك مك لك ٹٱٹٱُّٱ الدليل الثالث:  ٧١ال

متحدة خص هللا عزوجل الوالية أبهنا ركون للمسلم على املسلم، حيث إن املسلمف قلوهبم  
، (1)يف التوادد، والتحابب، والتعاطف بسبب ما مجعهم من أمر الدين، وامهم من اإل ان ابهلل

 الف الكافرين، فلن يكون يف قلوهبم مودة وال مبة، وال عطف على املسلمف، ولو كا وا أبناة 
 ية.هلم، لذا خصت الوالية ابإلسالم، فال حضا ة لكافر على مسلم؛ ألن احلضا ة  وع وال

ائدة:  َّ ٰذ يي  ىي مي خي حي جي ىهيه مه جه ين ىن ٹٱٹٱُّٱ الدليل الرابع: ٥١الم  

 وجه الدًللة من اآلية:
"يف هذه اآلية دليل على االبتعاد عن الكفار وعن معاورهتم وصداقتهم، قال السعدي:  

به  وامليل إليهم والركون إليهم، وأ ه ال أوز أن يوىل كافر والية من والايت املسلمف، وال يستعان
، واحلضا ة  وع والية، فال جتوز حضان الكافر (2)على األمور الب هي مصاحل لعموم املسلمف"

 للمسلم.

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٹٱٹٱُّٱ الدليل اخلامس:

 جض مص خص حص مس  حسخس جس مخ محجخ جح مج حج مث هت  مت خت حت جت
 مكجل لك حكخك جك مق  حق مف حفخف جف مغ جغ جعمع مظ حط  مض خض حض
2المائدة:َّ  جم هل مل خل حل

َّ يب  زئمئ رئ ّٰ ِّ ٹٱٹٱُّٱ،135النساء:َّ رب خم حم جم ٹٱٹٱُّٱ 
12٠:األنعام

 

                                                           

دمشق، ) فتح القديرهـ(، 1250( الشوكاب، ممد بن علي بن ممد بن عبد هللا الشوكاب اليمين )ت: 1)
 .434، ص2( قهـ1414، 1ل ،دار ابن كينري، دار الكلم الطيب :بريوت

 .127، مرجع سابق، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كًلم املنان(السعدي، 2)
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 وجه الدًللة من اآلايت:
دلت اآلية على عدم جواز حضا ة الكافر للمسلم، حيث إن حضان الكافر للمسلم فيها  

"ررك الصغري والصغرية حيث يدرابن على  اع الكفر، ويتمرقن على جحد  بوة رسول هللا صلى 
وسلم، وعلى ررك الصالة، واألكل يف رمضان، وورب ا مر، واأل س إليها حىت يسهل  هللا عليه

عليهما ورائع الكفر، أو على صحبة من ال خري فيه، واالهنماك على البالة فقد عاون على اإل  
والعدوان، ومل يعاون على الرب والتقوى، ومل يقم ابلقسط، وال ررك ظاهر اإل  وابطنه، وهذا حرام 

 .(1)صية"ومع

 مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ٹٱٹٱُّٱ ليل السادس:الد
13الحجرات:َّ يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت

 وجه الدًللة من اآلية:
املقصود من معرفة األ ساب هو التفاخر واحلمية اجلاهلية، وإمنا املقصود به التعاون والتواصل  

كافر وابن مسلم، وعليه فال والية لكافر والرتاحم، ولن يكون هناك رواصل،ورعاون ورراحم بف أب  
 .(2)على مسلم

 اثنياً السنة النبوية:
ي  اّلل ُ ع ن هُ -الدليل األول: عن أيب ُهر يـ ر ة   : ق ال  ر ُسوُل اّلل    -ر ا  م ا ): -ص ل ى هللُا ع ل ي ه  و س ل م  -ق ال 

س ا  ه ، ك م ا رـُنـ   ر ا  ه  أ و  ُ  هّ  ت ُج الب ه يم ُة هب  يم ًة م ن  م و ُلود  إ ال  يُول ُد ع ل ى الف ط ر ة ، ف ة بـ و اُه يـُه وّ د ا  ه  أ و  يـُن صّ 

                                                           

 والدعوة واإلفتاة العلمية البحوج إلدارات العامة الرائسة)اململكة العربية السعودية:  البحوج اإلسالمية (جملة1)
 .162ص ،35ع ، د.ت(واإلرواد

، هـ1423 ،1ل ،دار العاصمة: الرايض)، امللخص الفقهي( الفوزان، صاحل بن فوزان بن عبد هللا الفوزان،  2)
 .418، ص2ق
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ع اة   الن اس  ع ل يـ ه ا ال  رـ ب د يل     ل ق  ، ُ   يـ ُقوُل: }ف ط ر ة  اّلل   ال ب  ف ط ر  (مج  ع اة ، ه ل  حتُ س ون  ف يه ا م ن  ج د 
 .(1)[30اّلل   ذ ل ك  الدّ يُن الق يّ ُم{ ]الروم: 

  

                                                           

، حديث 114 /6 ، ال ربديل  لق هللا: ، كتاب رفسري القرآن، اببيف اجلامع الصحي  البخاريأخرجه ( 1)
، كتاب القدر، ابب معىن كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت يف صحيحه مسلموأخرجه (، 4775رقم )

 (.2658، حديث رقم )2047 /4 ،أطفال الكفار وأطفال املسلمف
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 وجه الدًللة من احلديث:
دل احلديث على خطورة الكفر على األطفال، وأن الطفل يولد على فطرة اإلسالم فيقوم  

، فالتكفري مؤثر يف احلضا ة، (1) صرا ياً والده، بتغيري هذه الفطرة النقية الصافية، فيهعله يهودايً، أو 
، حيث إ ه يفق احملضون يف دينه وخيرجه عن اإلسالم (2)فال أوز أن يكون الكافر حااناً للمسلم

 . (3)بتعليمه الكفر ورربيه عليه
ل م ، ف ة ر ت   ل م  و أ ب ت  ام ر أ رُُه أ ن  ُرس  ن ان  أ   ُه أ س  الن يب   ص ل ى هللُا ع ل ي ه  و س ل م   الدليل اليناب: ر اف ع  ب ن  س 

، فـ ق ال  ل ُه الن يب   ص ل ى هللاُ ع ل ي ه  و   بـ ُهُه، و ق ال  ر اف ٌع: ابـ ن ب  ي  ف ط يٌم أ و  و 
، و ه  : ابـ ن ب  اقـ ُعد  )س ل م : فـ ق ال ت 

ي ةً  ح  ي ةً )و ق ال  هل  ا:  (ق  ح  : ف ة قـ ع د  الص ب ي   (اقـ ُعد ي ق  نـ ُهم ا، ُ   ق ال  ه ا،  (اد ُعو اه ا)ة  بـ يـ  ، ف م ال ت  إ ىل  أُمّ 
د ه ا)فـ ق ال  الن يب   ص ل ى هللاُ ع ل ي ه  و س ل م :   .(4)ف م ال ت  إ ىل  أ ب يه ا ف ة خ ذ ه ا" (الل ُهم  اه 

 وجه الدًللة من احلديث:
د ه ا قوله:)  صلى -أبن ختتار ابيها، ودعوة النيب-صلى هللا عليه وسلم-دعا النيب(، الل ُهم  اه 

 -هللا عليه وسلم مستهابة، ففي هذا دليل على احلضا ة ركون للمسلم، وال جتوز للكافر، "فالنيب 

                                                           

تفسري هـ(،  413( القنازعي، عبد الرمحن بن مروان بن عبد الرمحن األ صاري، أبو املطرف الق ن از عي )ت: 1)
، 1ق م( 2008 -هـ  1429، 1النوادر ، ل، حتقيق: األستاذ الدكتور عامر حسن صربي، )دار املوطأ
 .307ص
 .538ص ،13ق مرجع سابق،  ،الشرح املمتع على زاد املستقنع( ابن عينيمف، 2)
 .444ص ،2قمرجع سابق، ، امللخص الفقهي( الفوزان، 3)
، 273 /2 كتاب الطالق، ابب إذا أسلم أحد األبوين مع من يكون الولد،  ( أخرجه أبو داود يف السنن،4)
 .(23757ديث رقم )، ح168 /39 رتمة مسند األ صار، ،هأمحد يف مسندوأخرجه ، (2244ديث رقم )ح
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دعا هلا ابهلداية، فدّل على أّن كوهنا مع الكافر خالف اهلداية، ومن كان  -صلى هللا عليه وسلم 
 .(1") الذي أحبه من عباده، كان على غري حق، وال حق لهعلى خالف هدي هللا

قال ابن القيم:" إن احلديث قد يتج به على صحة مذهب من اورتل اإلسالم، فةن  
الصبية ملا مالت إىل أمها دعا النيب صلى هللا عليه وسلم هلا ابهلداية، فمالت إىل أبيها، وهذا يدل 

 الذي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، على أن كوهنا مع الكافر خالف هدى هللا
 .(2)لكان فيه حهة، بل أبطله هللا سبحا ه بدعوة رسوله"

ينـ ع م   : أ ن  ر ُسول  اّلل   ص ل ى هللُا ع ل ي ه  و س ل م  بـ ع ث  س ر ي ًة إ ىل  قـ و م  م ن  خ  ، الدليل الينالث: ع ن  قـ ي س 
لس ُهود ، تـ ع ص ُموا اب  :  ف اس  إ ّب  )فـ ُقت ُلوا فـ ق ض ى ر ُسوُل اّلل   ص ل ى هللُا ع ل ي ه  و س ل م  ب ن ص ف  ال ع ق ل  و ق ال 

ر ك   ل م  م ع  ُمش  ر امهُ ا)ُ   ق ال  ر ُسوُل اّلل   ص ل ى هللاُ ع ل ي ه  و س ل م :  (ب ر يٌة م ن  ُكلّ  ُمس   .(3)(أ ال  ال  رـ ر اة ى ق 
 من احلديث: وجه الدًللة

افرتاق األداين  نع من ثبوت الوالية كما  نع منها على املال، ويف احلضا ة والية ال يؤمن  
 .(4)أن يفتنه عن دينه ورمبا ألف من كفرها ما يتعذر ا تقاله عنه بعد بلوغه

 اثنياً: القياس:
                                                           

كشف اللثام شرح هـ(،  1188( السفاريين، أبو العون ممد بن أمحد بن سامل السفاريين احلنبلي )املتوىف: 1)
، دار النوادر، ارة األوقاف والشؤون اإلسالميةوز  :سوراي، الكويت)، حتقيق:  ور الدين طالب، عمدة األحكام

 .54، ص6(قم2007 -هـ  1428 ،1ل
 .411ص ،5قمرجع سابق، ، هدي خري العبادزاد املعاد يف ( ابن القيم، 2)
، (4780) ديث رقم، ح36 /8 كتاب القسامة، ابب القود بغري حديدة،   أخرجه النسائي يف السنن، (3)

الش ايف  يْف وصححه ابن األثري. (، 340) ديث رقم، ح102 /2 كتاب جراح العمد،  والشافعي يف املسند،
 .223 /5 َشْرح ُمْسَند الش اف عي

هـ(، 450( املاوردي، علي بن ممد بن ممد بن حبيب البصري البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 4)
الشيخ عادل أمحد عبد  -، احملقق: الشيخ علي ممد معوض احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي

 .503، ص11ق ،(م1999-هـ  1419، 1ل ،دار الكتب العلمية :بريوت)املوجود، 
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 ضا ة القياس على الوالية، فكما أن الوالية ال رينبت لكافر على مسلم، فكذلك احل 
 .(1)ال رينبت لكافر على مسلم، كوالية النكاح واملال 

 اثلثاً: املعقول:
الدليل األول: احلضا ة ال  رينبت للفاسق، فالكافر أوىل، حيث إن  ارره أكينر، فة ه يفتنه  

عن دينه، وخيرجه عن اإلسالم بتعليمه الكفر، ورزيينه له، ورربيته عليه، وهذا أعظم الضرر واحلضا ة 
 .(2)رينبت حلظ الولد، فال رشرع على وجه يكون فيه هالكه وهالك دينهإمنا 

الدليل اليناب: الكافر ارره أعظم من الفاسق؛ أل ه يفتنه عن دينه وخيرجه عن اإلسالم  
، وقد ثبت أن الفاسق ال والية له، فالكافر أوىل (3)بتعليمه الكفر ورربيته عليه، ويف ذلك كله ارر

 احلضا ة. مبعد
 .(4)ل الينالث: الكافر ال يوثق به يف أداة واجب احلضا ة الدلي 

الدليل الرابع: إذا روىل الكافر احلضا ة للمسلم، فة ه ينشة على طريقته، ويف هذا إفساد لدين الطفل، 
 .(5)فال أوز
من خالل ما سبق يتبف لنا أن التكفري له أتثري كبري على احلضا ة، حيث يتسبب يف  

 املرة، فال رينبت له حضا ة على ولده املسلم.إسقال احلضا ة عن 

                                                           

 .238 ، ص8ق مرجع السابق، ،املغين( ابن قدامة، 1)
مرجع سابق، ، الروض املربع شرح زاد املستقنعالبهويت،  .238، ص8مرجع سابق،ق ،املغين( ابن قدامة، 2)

 .309ص  ،2قمرجع سابق،  ،نَرْيُل املَآر ب بَشرح َدل يُل الط ال ب، التغليب، 629ص 
نَرْيُل املَآر ب بَشرح ، ، التغليب، 498، ص5قمرجع سابق، ، كشاف القناع عن منت اإلقناع(البهويت، 3)

كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر ا لويت،   .309ص  ،2قمرجع سابق، ، َدل يُل الط ال ب
 .698، ص2مرجع سابق، ق، املختصرات

 .698، 2مرجع سابق، ق، كشف املخدرات والرايض املزهرات لشرح أخصر املختصرات (ا لويت،4)
 .705صمرجع سابق، ، خمتصر اإلنصاف والشرح الكبري( ممد بن عبد الوهاب، 5)
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الدليل ا امس: م ن  ورول احلضا ة  الكفاةة ، والكافُر ليس كذلك، بل هو غريُ مةمون  على  
أبنائه الصغار، وال يُوث ُق به يف أداة  واجب  احلضا ة، وقد ينشة األوالُد رنشرة  م ل ة  أبيهم الكافر ود ين ه، 

ـ حتويُلهم عم ا  بعد ذلك البعيدة  عن فطرة اإلسالم وأخالق ه السمحة، ويصعب ـويتخل قون أبخالقه 
 شةوا عليه وختل قوا به، وهذا أعظُم ارر  يلحق الولد  حبضا ة  فاسدة  ال مراعاة  فيها للها ب الديينّ  

 .(1)وا ُلقيّ  والرتبويّ  
 لوجهف: الدليل السادس: قال ابن القيم:" ال حضا ة لكافر على مسلم 

أحدمها: أن احلاان حريص على رربية الطفل على دينه، وأن ينشة عليه، ويرتىب عليه فيصعب بعد 
كربه وعقله ا تقاله عنه، وقد يغريه عن فطرة هللا الب فطر عليها عباده، فال يراجعها أبدا، كما قال 

.  ه، أو ينصرا ه، أو  هسا ه(النيب صلى هللا عليه وسلم: ) كل مولود يولد على الفطرة، فةبواه يهودا
 فال يؤمن هتويد احلاان ورنصريه للطفل املسلم.

 فةن قيل: احلديث إمنا جاة يف األبوين خاصة. 
قيل: احلديث خرق  رق الغالب إذ الغالب املعتاد  شوة الطفل بف أبويه، فةن فقد األبوان  

 أو أحدمها قام ويل الطفل من أقاربه مقامهما.
: أن هللا سبحا ه قطع املواالة بف املسلمف والكفار، وجعل املسلمف بعضهم أولياة الوجه اليناب

بع ، والكفار بعضهم من بع ، واحلضا ة من أقوى أسباب املواالة الب قطعها هللا بف 
 .(2)الفريقف"

                                                           

(1) https:ferkous.com ،م.2016مارس  20، 1185، فتوى رقم: عدم ثبوت احلضانة للكافرة 
(، زاد املعاد هـ751)املتوىف:  القيمابن ( ابن القيم،  ممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين 2)

هـ 1415، 27مكتبة املنار اإلسالمية، ل -مؤسسة الرسالة،  الكويت: -بريوت) ،يف هدي خري العباد
 .410، ص5(، قم1994،

 

https://ferkous.com/
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 النتائج والتوصيات
 

 توصل الباحث إىل مجلة من النتائج وهي اآليت: 

وجحود بنعمة التوحيد، رغطيًة للقلب ابلكفر عن اإل ان، فتضمن أن الكفر اد اإل ان،  .1
 الكفر االصطالحي يف مطلق السرت والتغطّية للمعىن اللغوّي.

أما إذا افرتقا اختص كل واحد منهما  الكفر والشرك قد يطلقان مبعىن واحد إذا اجتمعا .2
 مبدلوله غري أّن الكفر أعم ألن كل مشرك كافر وليس العكس.

الكفر جحود، واملنافق جاحد؛  اق عالقة عموم وخصوص من وجه، إذفر والنفبف الك .3
 أل ه جحد ابإل ان القليب ابهلل رعاىل، وأظهر خالفه، فاملنافق كافر.

الردة هي الكفر عرًاا ال أصالة أما الكفر أعم إذ قد يكون كافرًا أصالًة جاحًدا ابلدين،  .4
 أو مررّداً.

ركفري املعف حىت رقوم عليه احلهة، رينبت فيه ورول التكفري ركفري املطلق ال يستلزم منه  .5
 ورنتفي موا عه.

 أن الكفر يؤثر على اإلمامة يف الصالة، وأن من حكم بكفره، ال رص  إمامته .6
 أن التكفري له أثر على الفرقة بف الزوجف، وأن الفرقة رقع به يف احلال بعد الدخول وقبله. .7
بكفره ال يرج أحداً من مورثه املسلم إذا مل يسلم قبل رقسيم ذهب احلنابلة إىل أن من حكم  .8

 .الرتكه
 وجوب مرياج من حكم بكفره   أسلم قبل رقسيم الرتكة، وأن الكفر ال يؤثر يف ذلك. .9
 أن الكافر ماله يفة وال يرثه أحد. .10
 على أن للتكفري أثر يف اإلمامة العظمى، فةذا اررد احلاكم ا عزل. العلمذكر أهل  .11
حلنابلة على أن التكفري له أتثري كبري على احلضا ة، حيث يتسبب يف إسقال احلضا ة ارفق ا .12

 عن املرة، فال رينبت له حضا ة على ولده املسلم.



 

134 

ارفق احلنابلة على أن التكفري يؤثر على دخول اإل سان مكة وحرمها، فالكافر ال أوز له  .13
 دخول مكة وحرمها ابرفاق احلنابلة

 على الذب ، وأن من حكم بكفره، فال حتل ذبيحتهأن التكفري له أتثري  .14
 ارفق احلنابلة على أن رزويج املررد ال يص ، وأن التكفري  نع رزوق املرة من املسلمة. .15

 ويوصي الباحث ابآليت:
 حبث  مقارن بف املذاهب األربع يُعىن بدراسة آاثر التكفري دراسة مقار ة..بعمل  .1
الناس بشرول وموا ع التكفري حىت ال يكفر العامة بعضهم أن رقوم اجلهات الدعوية بتوعّية  .2

 البع  جزافا.
ُك ف ر فقط. .3

ُك ف ر ال امل
 أن يبحث يف آاثر امل
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 املصادر واملراجع
 

 أ

 .م(2004، 4)القاهرة: جممع اللغة العربية، ل املعجم الوسيطإبراهيم أ يس وآخرون،  .1

 النهاية يف غريب احلديث واألثرابن األثري، املبارك بن ممد ابن عبد الكرمي الشـــــــــــــيباب،  .2
 .م(1979، 1)بريوت: املكتبة العلمية، ل

، 1)بريوت: دار إحيـــــاة الرتاج العريب، ل هتررررذيررررب اللغررررةاألزهري، ممـــــد بن أمحـــــد،  .3
 .م( 2001

دمشـــق: دار القلم للنشـــر ) املفردات يف غريب القرآناألصـــبهاب، أبو القاســـم احلســـف،  .4
 .هـ(1412، 1والتوزيع، ل

الآللئ البهية يف كيفية اًلسررررررررتفادة من آل إ اعيل، ممد بن عبد الرمحن بن حســــــــــف،  .5
 .ه(1406)الرايض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، د.ل،  الكتب احلنبلية

)بريوت: املكتب  اإلحكام من أصررررررررول األحكام،اآلمدي، أبو احلســـــــــــن ســـــــــــيد الدين،  .6
 .م(1982، 2اإلسالمي، ل

 ب

)مصـــر: دار طوق النهاة للطباعة  اجلامع املسررند الصررحيحالبخاري، ممد بن إ اعيل،  .7
 .ه(1422، 1والنشر، ل
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، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملســــــــــــــن الرتكي املدخل إىل مذهب اإلمام أمحدابن بدران،  .8
 .م(1981، 1)بريوت: مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، ل

، حتقيق: ســـــــــــامل ممد عطا، ممد علي اًلسررررررررتذكارابن عبد الرب، يوســـــــــــف بن عبد هللا،  .9
 م(.2000، 1معوض)دار الكتب العلمية، ل

 .هـ(1387)املغرب: وزارة األوقاف، د.ل،  التمهيدابن عبد الرب، يوسف بن عبد هللا،  .10
متيم ايســـر بن ، حتقيق: أبو شرررح صررحيح البخاري، ابن بطال، أبو احلســـن علي بن خلف .11

 .م(2003، 2إبراهيم )الرايض: مكتبة الرود للنشر والتوزيع، ل
، 1)د.م، دار املــةمون للرتاج، ل العني واألثر يف عقرائرد أهرل األثرالبعلي، عبــدالبــاقي،  .12

 .ه(1407

املدخل املفصرررررررررررل إىل فقه اإلمام أمحد بن حنبل وخترجيات بكر أبو زيد، بن عبدهللا،  .13
 .، د.ت( 2اصمة، ل)جدة: دار الع األصحاب

، احملقق: عبد هللا ممود تفسررري مقاتل بن سررليمانالبلخي، مقارل بن ســليمان بن بشــري،  .14
 .هـ( 1423، 1وحاره )بريوت: دار إحياة الرتاج، ل

)بريوت: دار  كشرررراف القناع عن منت اإلقناعالبهويت،  منصـــــور بن يو س بن صـــــالح،   .15
 الكتب العلمية، ب ت: ب ل(.

، احملقق: عبد املعطي معرفة السنن واآلاثرالبيهقي، أمحد بن احلسف بن علي بن موسى،  .16
 م(.1991، 1بة، لأمف قلعهي)دمشق: دار قتي
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 ت

املذهب احلنبلي دراسة يف اترخيه ومساته وأشهر أعًلمه الرتكي، عبد هللا بن عبد احملسن،  .17
 .)د.م، د.ن، د.ل، د.ت(ومؤلفاته 

)دمشــــــق: املكتب اإلســــــالمي للطباعة والنشــــــر، اإلميان ابن ريمية ، أمحد بن عبد احلليم،  .18
 .م(1996، 5ل

 احملرر يف الفقرره على مررذهررب اإلمررام أمحررد بن حنبررلابن ريميـــة، أمحـــد بن عبـــد احلليم، .19
 .م(1984، 2)الرايض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، ل

، 3)املدينة املنور: مكتبة العلوم واحلكم، ل املراتدبغية ابن ريمية، أمحد بن عبد احلليم،  .20
 .م(1995

)جلنة الرتاج العريب، د.ن،  جمموع الرسررررررررائل واملسررررررررائلابن ريمية، أمحد بن عبد احلليم،  .21
 .د.ل، د.ت(

، حتقيق: ممد روــــــــاد )اململكة درء تعارض العقل والنقلابن ريمية، أمحد بن عبداحلليم،  .22
 .م(1991، 2اإلمام ممد بن سعود، لالعربية السعودية: جامعة 

، حتقيق: عبـــدالرمحن بن ممـــد )املــدينــة جمموع الفترراوىابن ريميـــة، أمحــد بن عبـــداحلليم،  .23
 .م(1995املنورة: جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، د.ل، 

 .م(1997، 1)الرايض: دار الوطن للنشر، ل اًلستغاثةابن ريمية، أمحد عبد احلليم،  .24
، حتقيق: ممد روـــاد ســـامل )املدينة املنورة: جامعة اًلسرررتقامةابن ريمية، أمحد عبد احلليم،  .25

 .هـ(1403، 1اإلمام ممد بن سعود، ل
 .م(1995، 3)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ل بغية املراتدابن ريمية،  .26
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 ج

، 1)الرايض: جــــــامعــــــة أم القرى، ل عوارض األهليررررةاجلبوري، حســــــــــــــف بن خلف،  .27
 .هـ(1408

لترعرريفررررراتاجلــرجـــــــاب، عــلــى بــن مــمـــــــد،  .28 ـــــــب الــعــلــمــيـــــــة، ل ا ، 1)بــريوت: دار الــكــت
أيسررررررر التفاسررررررري لكًلم .اجلزائري، جابر بن موســـــــى بن عبد القادر بن جابر، م(1983

 .298، ص1م(، ق2003، 5)املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم، ل العلي الكبري

، حتقيق: عبدهللا الرتكي )د.م: دار ههر، مناقب اإلمام أمحدابن اجلوزي، مجال الدين،  .29
 ه(.1409ـ، 2ل

، احملقق: عبد زاد املسرررررررري يف علم التفسرررررررريابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن ممد،  .30
 هـ(.1422، 1الرزاق املهدي )بريوت: دار الكتاب العريب، ل

، 4)بريوت: دار العلم للماليف، ل العربية الصررررررررررحاح اتج اللغة وصررررررررررحاحاجلوهري،  .31
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