
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

ذنب مالم ٌستحله وال تقول الٌضرمع أحداً من أهل القبلة ب كفر)وال ن

 ( اإلٌمان ذنب لمن عمله

هنا المصنف رحمه هللا ٌذكر أصلٌن اثنٌن عظٌمٌن من اصول اهل 

السنة والجماعة األصل األول وهو مسألة التكفٌر متى ٌكفر من عمل ذنباً 

أن كل من عمل كبٌرة فإنه  اثالثة طرائف رأو نقول الناس فً ذلك على

ٌكفر وٌخرج من الدٌن ووافقهم على ذلك المعتزلة فً التخلٌد فً النار فً 

اما لوا هو فً منزلة بٌن المنزلتٌن الكافر وال مسلماألخرة لكن المعتزلة قا

ال ٌضر مع اإلٌمان من ذنب ٌعنً  اوالطائفة الثانٌة قالو الخوارج كفروه

ك مؤمن بقلبك ومصدق به فكل ذنب تعمله ال ٌضرك فجعلوا إٌمان مادمت أن

مان أي فاسق مع دمحم سواء فقالوا ال ٌضر مع وإٌسواء إبلٌس وأبً بكر 

مذهب المرجئة ومنه اذا قلت لشخص قم صلً فٌقول اإلٌمان ذنب وهذا 

االٌمان فً القلب هذا مذهب المرجئة ومنه لو قلت لشخص لماذا تحلق 

ٌقول االٌمان فً القلب هذا خطأ هذا مذهب المرجئة واهل لحٌتك حرام 

السنة والجماعة وسط قالوا ال نكفر بالكبائر ونقول ان االٌمان ٌتجزأ فٌضر 

مع االٌمان الذنب قال علٌه الصالة والسالم ال ٌزنً الزانً حٌن ٌزنً وهو 

وال ٌسرق السارق حٌن ٌسرق وهو مؤمن قال ابن القٌم فٌبقى على مؤمن 

ك الوصف حتى ٌتوب وقٌل ال ٌزنً حال الزنا ٌرفع عنه االٌمان اذا ترك ذل

تلك الجرٌمة عاد الٌه االٌمان ونقول هو مئمن به كما قال شٌخ االسالم 

رحمه هللا فً الواسطٌة هو مؤمن بإٌمانه او فاسق بكبٌرته مؤمن باٌمانه 

ة التً فاسق بكبٌرته مؤمن لما معه من االٌمان لكن نفسقه بتلك الكبٌر

ارتكبها نحن كالمنا عن الكبائر تمام اما االمور المكفرة فاهل السنة ٌكفرون 

على ضوابط الشرع فٌكفرون بالوصف او الفعل ما ٌكفرون المعٌن والى 

ذلك ذهب ائمة السلف بل السلف عامة ومنهم ابن خزٌمة وشٌخ االسالم 

دمحمابن ابراهٌم  وابن القٌم والشٌخ دمحم ابن عبدالوهاب رحمه هللا والشٌخ



وغٌرهم من اعالم االسالم فنقول من ترك الصالة فهو كافر ما نقول انت 

كافر النك تركت الصالة ونقول لمن استهزأ بالدٌن من استهزأ بالدٌن فقد 

بقً متى نكفره بعٌنه نقول كفر وال نقول انت كفرت النك استهزأت بالدٌن 

تً فً المحكمة وٌقرره القاضً هذا امره الى الوالً او نائبه كالقاضً فٌا

انت قلت كذا وكذا وكذا فصل لنا وبٌن لنا هل هذا تعتقده والصواب هو كذا 

فان اصر على ذلك ٌستتاب ثالثا فان تاب واال قتل فالذي ٌكفر تكفٌر معٌن 

الوالً او نائبه حٌن ٌحاكم وهذا مسلك عظٌم من مسالك اهل السنة 

واغالل ونحو ذلك وٌسٌرون على  والجماعة به تصفى النفوس من احقاد

منهج عظٌم مستقٌم الن التكفٌر باب فتنة عظٌمة اذا لم ٌوزن بمٌزان الشرع 

ٌقول وباب  297ٌضل الشخص لهذا ابن عبد العز الحنفً وهو متوفى سنة 

التكفٌر باب فتنة ومحنة وهو فً القرن الثامن لذلك ٌنزه الشخص نفسه عن 

ل السنة والجماعة ٌكفر بالوصف ٌكفر تلك العظائم وٌسٌر على نهج اه

بالفعل اما بالتعٌٌن فال هذا جانب فعندنا التكفٌر بالكبٌرة اهل السنة وسط بٌن 

الخوارج والمرجئة التكفٌر بالمكفر اهل السنة ٌكفرون بالفعل والوصف اما 

لذلك قال المصنف رحمه هللا وال نكف العٌن فامره الى الوالً او القاضً 

القبلة بذنب ما لم ٌستحله لفظه هنا رحمه هللا فٌه اجمال قوله احدا من اهل 

وال نكفر احدا من اهل القبلة اهل القبلة مثل ما سبق لكم هم الذٌن ذكرهم 

النبً علٌه الصالة والسالم بقوله من صلى صالتنا واستقبل قبلتنا واكل 

ٌعنً من  هذا اسم اهل القبلةذبٌحتنا فهو المسلم له ما لنا وعلٌه ما علٌنا 

اظهر لنا االسالم نعامله باحكام االسالم نفاقه وكفره الباطنً ٌحاسبه ربه 

علٌه فما دام لم ٌظهر لنا كفرا نعامله معاملة المسلمٌن لذلك قال وال نكفر 

هنا قوله بذنب لو وضع رحمه هللا بقوله بذنب لو احدا من اهل القبلة بذنب 

علٌها فمن استهزأ هذا ذنب  قال بكل ذنب ففً بعض الذنوب كفر فنكفره

كذلك فقوله بذنب نقول ال هذا لفظة مجملة وصوابها بكل ذنب ما لم ٌستحله 

هذه لفظة مجملة فقد ٌكفر الشخص بالذنب ولو لم ٌستحله كاإلستهزاء بالدٌن 



وكترك الصالة والذهاب للسحرة ونحو ذلك هذه كفر حتى لو ما استحلها 

فعندنا مكفرات وعندنا استحالل وعندنا الشخص فاالستحالل كفر آخر 

مكفرات باستحالل فمن استحل ولو السواك فمن استحل ولو السرقة ٌكفر 

ومن استحل عقوق الوالدٌن ٌكفر فاالستحالل كفر آخر لذلك لو جعل رحمه 

هللا العبارة وال نكفر احدا من اهل القبلة بكل ذنب وٌكفر لو استحله هذه 

ال رحمه هللا هنا التكفٌر ما نكفر اهل القبلة بذنب ما العبارة تكون سلٌمة ثم ق

لم ٌستحله هنا رد على الخوارج ثم ٌبدأ الرد على المرجئة بالنسبة للكبائر او 

الصغائر قال وال نقول ال ٌضر مع االٌمان ذنب لمن عمله ٌعنً ال نقول 

لمن عمل ذنبا ال ٌضره اٌمانه كما ٌقوله المرجئة واالرجاء باب مفسده 

نً االٌمان فً ظٌمة ٌمنع الشخص من العمل الصالح فال ٌصلً ٌقول ٌكفٌع

قال ٌكفً المعرفة فً القلب اختلفوا فٌما بٌنهم بعضهم  القلب واهل االرجاء

وبعضهم قال ٌكفً التصدٌق ٌعنً مصدق وبعضهم قالوا مع التصدٌق او 

رج المعرفة نطق باللسان طٌب هل تصلً قال ما أكفً أصلً وال ٌحتاج اخ

الزكاة وال احج وال اصوم فقط فً القلب نقول هذا سواء بسواء فعل ابلٌس 

ألن ابلٌس مقر ومصدق وفً قرارة نفسه وعنده معرفة قال فبعزتك فعنده 

معرفة بوحدانٌة هللا ما نفعته المعرفة فال بد من اإلقرار والعمل باللسان فٌرد 

وال نقول ال ٌضر مع  على المرجئة نقول وال نقول ال ٌضر مع االٌمان ذنب

االٌمان ذنب لمن عمله بل من عمل ذنبا ٌضره االٌمان قال سبحانه واالذٌن 

لتً حرم ا سوال ٌقتلون النف هذا شرك , معاصً ال ٌدعون مع هللا إلها آخر

هللا إال بالحق وال ٌزنون شوف ومن ٌفعل ذلك هذه المعاصً ٌلق اثاما 

ف له العذاب ٌوم القٌامة وٌخلد ٌضره الذنب ٌضر مع االٌمان الذنب ٌضاع

فٌه مهانا فهو ٌضر قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا اٌدٌهما جزاء 

بما كسبا نكاال من هللا فضر ذلك الفعل فً اٌمانهم وكذلك انما جزاء الذٌن 

ٌحاربون هللا ورسوله وٌسعون فً االرض فسادا ان ٌقتلوا او ٌصلبوا هؤالء 

الذنب فً اٌمانهم وقال سبحانه ومن ٌقتل مؤمنا مؤمنون مع ذلك ضر ذلك 



متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فٌها وغضب هللا علٌه ولعنه واعد له عذابا 

عظٌما مع قوله انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بٌن أخوٌكم فلم ٌكفر لكن أعد 

له عذابا عظٌما فدل على انه ٌضر مع االٌمان ذنب وشبهة الخوارج ان 

أ إما ٌدخل جمٌعا او ٌخرج جمٌعا اهل السنة ٌتجزأ الدلٌل االٌمان ما ٌتجز

انما المؤمنون الذٌن اذا ذكر هللا وجلت قلوبهم واذا تلٌت علٌهم ءاٌاته زادتهم 

إٌمانا وعلى ربهم ٌتوكلون الذٌن ٌقٌمون الصالة ومما رزقناهم ٌنفقون أولئك 

جزاء هم المؤمنون حقا فهنا درجات عالٌة ولو نظرت الى الفساق فً 

السارق والقاذف والزانً له عقوبة وهللا ٌقول أفمن كان مؤمنا كمن كان 

فاسقا ال ٌستوون وقال ام حسب الذٌن اجترحوا السٌئات ان نجعلهم كالذٌن 

ءامنوا وعملوا الصالحات سواء محٌاهم ومماتهم ساء ما ٌحكمون وقال 

االرض ام  سبحانه ام نجعل الذٌن ءامنوا وعملوا الصالحات كالمفسدٌن فً

ل وكذا لو كان نجعل المتقٌن كالفجار ما ٌمكن فالذي ٌعمل غٌر الذي ال ٌعم

عندك عامل او مزارع ٌقول انت كفٌلً وانا احبك , طٌب اعمل ! ال ٌكفٌنً 

انً فً قلبً احبك واعمل نقول هذا مقصر فً عمله وشخص ٌعمل وٌكدح 

ً هذا الباب العظٌم نقول هذا هو العامل الصحٌح واضح لكم فعلى االنسان ف

االذي هو باب الخوارج وباب االرجاء ان ٌسٌر على منهج اهل السنة 

والجماعة لماذا الن اول فتنة وقعت فً هذه األمة اول بدعة خرجت فً هذه 

األمة هً بدعة الخوارج فقتلوا علً استحلوا دمه فقتلوه رضً هللا عنه 

المسلم من اهل السنة للحسٌن بسبب هذا االفراط الذي وقع وحصل القتل 

والجماعة ٌسٌر فً منهج وسط من عمل ذنبا ال ٌكفره ٌدعو له بالهداٌة 

وٌقول هو مؤمن باٌمانه فاسق بكبٌرته او ٌقول مؤمن لكنه فاسق او ٌقول 

مسلم فاسق اما ٌقول كافر النه فعل الذنب ال فلو ان شخصا ٌقتل الناس ما 

نقول كافر لو ان شخصا ٌقطع نقول كافر لو ان شخصا ٌزنً لٌل نهار ما 

الطرٌق على المسلمٌن ما نقول كافر لو ان شخصا ٌهدم المساجد ما نقول 

كافر ما دام على االسالم وانما نقول مسلم فاسث او نقول مؤمن باٌمانه 



فاسق بكبٌرته وٌجب على المسلم ان ٌعتقد هذا النهج العظٌم حتى ٌلقى هللا 
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