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  فضيلة الشيخ العالمة

  صاحل بن فوزان الفوزان
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  مقدمة 

  :   احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده وبعد

فهذه جمموعة من األسئلة ألقيت على مساحة والدنا وشيخنا العالمة صاحل بن فوزان 

، وقد أجاب عنها مساحته يف إحدى املقابالت معه  انبن عبد اهللا الفوزان يف مسائل اإلمي

،   أسئلة وأجوبة يف مسائل اإلميان وقمت بتفريغ هذه األجوبة وعرضها عليه:  بعنوان

فوافق على نشرها ابتغاًء لألجر من اهللا تعاىل ونفعا لطلبة العلم فجزاه اهللا خري اجلزاء ورفع 

  .  قدره ونفع به عموم املسلمني

، وعليها جيري كثري من اخلالفات قدميا   مسائل اإلميان من املسائل املهمةوبال شك أن 

، فمنهم  ، وقد كثر حوهلا الكالم يف اآلونة األخرية من عدد من املنتسبني للعلم  وحديثًا

، وانتشر اخلالف حىت خاض فيه من ليس أهال   من وفق للحق ومنهم من أخطأ طريقه

؛ لذا وجب رد مثل هذه املسائل إىل اهللا   غرائب، وأتى بعضهم بالعجائب وال للعلم

ورسوله أولًا مث النقل عن السلف الصاحل وقبول احلق الذي جاء عنهم كما قال 
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  .  د إىل اهللا والرسولإىل العلماء من الر

ونشر مثل هذا الكتاب هو من الرجوع إىل أهل العلم وقد بذلت جهدي إلخراجه 

  .  بأحسن صورة ليعم نفعه

  .   وقد كتبت ترمجة خمتصرة لسماحة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
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، وأن يرفع درجته  واهللا أسال أن جيزي مساحته خريا على ما قدمه لإلسالم واملسلمني

  آمني .    يف الفردوس األعلى من اجلنة، وأن جيمعنا وإياه بالنيب   املهدينييف

  وكتبه

  عبد الرمحن بن حممد بن علي اهلريف

a-alharfi@hotmail . com  
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  ترمجة خمتصرة لفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان 

  امسه ونسبه

، من   من آل فوزانصاحل بن فوزان بن عبد اهللا:  هو مساحة الشيخ العالمة الفقيه

  .  ، من أعمال منطقة القصيم الوداعني من قبيلة الدواسر من أهل بلدة الشماسية

  نشأته ودراسته

، وتعلم القرآن  ، وتويف والده وهو صغري فترىب يف كنف أسرته   هـ١٣٥٤ولد عام 

 ذلك ، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة على يد إمام مسجد البلد كعادة الناس يف الكرمي

 -محود بن سليمان التالل :  ، وكان ذلك اإلمام قارئًا متقنا وهو فضيلة الشيخ الوقت

   .  ، الذي توىل القضاء أخريا يف بلدة ضرية يف منطقة القصيم -رمحه اهللا 

،    هـ١٣٦٩مث التحق مساحته باملدرسة احلكومية حني افتتاحها يف الشماسية عام 

، وتعني مدرسا يف    هـ١٣٧١ملدرسة الفيصلية بربيدة عام وأكمل دراسته االبتدائية يف ا

، وخترج منه عام   هـ١٣٧٣، مث التحق باملعهد العلمي بربيدة عند افتتاحه عام   االبتدائي

، مث نال  هـ١٣٨١، وخترج منها عام   ، مث التحق بكلية الشريعة بالرياض  هـ١٣٧٧

التحقيقات املرضية يف املباحث  (درجة املاجستري يف الفقه وكانت رسالته بعنوان 

، مث نال درجة الدكتوارة من هذه الكلية  وهو يدرس اآلن يف الكليات الشرعية)   الفرضية

  )   أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية (يف ختصص الفقه أيضا وكانت رسالته بعنوان 

  أعماله الوظيفية

، مث نقل  لمي يف الرياضبعد خترجه يف كلية الشريعة عني مدرسا يف املعهد الع

، مث  ، مث نقل للتدريس يف الدراسات العليا بكلية أصول الدين للتدريس يف كلية الشريعة

، مث عاد للتدريس فيه بعد  ، مث عني مديرا للمعهد العايل للقضاء  يف املعهد العايل للقضاء

، وعضوا يف  وث العلمية، مث نقل عضوا يف اللجنة الدائمة لإلفتاء والبح انتهاء مدة اإلدارة
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 عضو يف امع الفقهي مبكة املكرمة التابع للرابطة - أيضا -، وهو  هيئة كبار العلماء

جامع األمري متعب بن عبد ، وإمام وخطيب  وعضو يف جلنة اإلشراف على الدعاة يف احلج

، كما أن له  عةيف اإلذا)   الدربنور على (، ويشارك يف اإلجابة يف برنامج  العزيز يف امللز

، مجع وطبع  مشاركات يف االت العلمية على هيئة حبوث ودراسات ومقاالت وفتاوى

، كما أنه يشرف على الكثري من الرسائل العلمية يف درجيت املاجستري  بعضها

  .  والدكتوراه

  مشاخيه

، ومن  تتلمذ مساحة الشيخ صاحل على أيدي عدد من العلماء والفقهاء البارزين

، ومساحة الشيخ اإلمام عبد  - رمحه اهللا -هم مساحة الشيخ حممد األمني الشنقيطي أشهر

-  رمحه اهللا -، ومساحة الشيخ عبد اهللا بن محيد  - رمحه اهللا -العزيز بن عبد اهللا بن باز 

، وفضيلة الشيخ صاحل بن عبد الرمحن  - رمحه اهللا -، وفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي  

، وفضيلة  - رمحه اهللا -، وفضيلة الشيخ صاحل بن إبراهيم البليهي  - اهللا  رمحه-السكييت 

 رمحه -، وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن صاحل اخلليفي  - حفظه اهللا -الشيخ حممد بن سبيل 

، وفضيلة الشيخ محود  - حفظه اهللا -وفضيلة الشيخ إبراهيم بن عبيد العبد احملسن  -اهللا 

وتتلمذ  - رمحه اهللا -، وفضيلة الشيخ صاحل العلي الناصر  -اهللا  رمحه -بن عقال الشعييب 

على غريهم من شيوخ األزهر الذين درسوا يف املعاهد والكليات يف اململكة العربية 

  .   السعودية

  مؤلفاته

  .  ، يف املواريث  التحقيقات املرضية يف املباحث الفرضية-١

  .   أحكام األطعمة يف الشريعة اإلسالمية-٢

  .    اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد-٣

  .    شرح العقيدة الواسطية-٤
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  .   البيان فيما أخطأ فيه بعض الكتاب-٥

  .    جمموع حماضرات يف العقيدة والدعوة-٦

  .   اخلطب املنربية يف املناسبات العصرية-٧

  .   من أعالم اددين يف اإلسالم-٨

  .    رسائل يف مواضيع خمتلفة-٩

  .  ، مفرغة من نور على الدرب  يف العقيدة والفقه جمموع فتاوى-١٠

  .   نقد كتاب احلالل واحلرام يف اإلسالم-١١

  .   إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد-١٢

  .   عقيدة التوحيد-١٣

  .   تعقيب على ما ذكره اخلطيب يف حق الشيخ حممد بن عبد الوهاب-١٤

  .   امللخص الفقهي-١٥

  .   بدروس شهر رمضان إحتاف أهل اإلميان -١٦

  .   الضياء الالمع من األحاديث القدسية اجلوامع-١٧

  .    بيان ما يفعله احلاج واملعتمر-١٨

  .   فتاوى ومقاالت نشرت يف جملة الدعوة-١٩

  .  ) مل ينشر بعد  ( شرح زاد املستقنع -٢٠

  .    شرح كشف الشبهات-٢١

  .    التعليقات املختصرة على منت العقيدة الطحاوية-٢٢

  .   شرح مسائل اجلاهلية-٢٣

  .  ، وهو كتابنا هذا  مسائل يف اإلميان-٢٤

  .   ما جيب يف التعامل مع العلماء-٢٥

  .   نظرات وتعقيبات على ما يف كتاب السلفية للبوطي-٢٦

  .   الرد على الشيخ السيايب يف تعقيبه على فتوى الشيخ ابن باز-٢٧
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  .   الوالء والرباء يف اإلسالم-٢٨

  .   ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري وضوابطها-٢٩

  .   حملة عن الفرق الضالة-٣٠

  .   وجوب التحاكم إىل ما أنزل اهللا وحترمي التحاكم إىل غريه-٣١

،   ، منها ما هو مطبوع عالوة على العديد من الكتب والبحوث والرسائل العلمية

  .  ومنها ما هو يف طريقه للطبع
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   بالرجوع إىل الشيخ وصية الشيخ ابن باز

:   تواترت األخبار بأن مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز ملا سئل من نسأل بعدك قال

، ولكن اسأل الشيخ  فالن فقيه:  ؟ فقال  أنسأل فالناً:  ، فقيل له  الشيخ صاحل الفوزان

وقد أخربين أحد طلبة العلم املقربني من مساحة الشيخ ابن باز أنه سأل الشيخ .  صاحل

  .  بنفسه فكان هذا جوابه

  .  -  متع اهللا املسلمني حبياته-فأوصي نفسي ومجيع األخوة باإلفادة من علم الشيخ صاحل 

، وأن يلحقه  ، وأن خيتم له خبري  ، وأن يغفر له وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع بسماحته

سالم ، وأن يعز به اإل  بالنبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقًا

  .  آمني.   واملسلمني

  وكتبه

  عبد الرمحن بن حممد اهلريف

  الدمام

  .  هـ١٢/٩/١٤٢٢فجر يوم الثالثاء 
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  مقدمة فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان 

  :  احلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وبعد
لعقيدة جبميع أبواا ومجيع مسائلها فإن مسائل العقيدة مهمة جدا فيجب تعلم ا

، فإا مهما كثرت  وتلقيها عن أهل العلم فال يكفي فيها إلقاء األسئلة وتلقي األجوبة فيها
فالواجب على من يريد نفع نفسه ونفع .  ، فإن اجلهل سيكون أكثر األسئلة وأجيب عنها

 يلم بأبواا ومسائلها ويتلقاها ، وأن إخوانه املسلمني أن يتعلم العقيدة من أوهلا إىل آخرها
عن أهل العلم ومن كتبها األصلية من كتب السلف الصاحل وذا يزول عنه اجلهل وال 

، ألنه أصبح  حيتاج إىل كثرة األسئلة وأيضا يستطيع هو أن يبني للناس وأن يعلم اجلُهال
القراءة واملطالعة ، أو عن  كذلك ال يتلقى العقيدة عن الكتب فقط.  مؤهلًا يف العقيدة

ألا ال تؤخذ مسائلها ابتداًء من الكتب وال من املطالعات وإمنا تؤخذ بالرواية عن أهل 
العلم وأهل البصرية الذين فهموها وأحكموا مسائلها هذا هو واجب النصيحة علينا لطلبة 

أناس مل ، أما ما يدور اآلن يف الساحة من كثرة األسئلة حول العقيدة ومهماا من  العلم
أو أناس يتكلمون يف العقيدة وأمور العقيدة عن جهل أو اعتماد على .  يدرسوها من قبل

قراءم للكتب أو مطالعام فهذا سيزيد األمر غموضا ويزيد اإلشكاالت إشكاالت 
، ألننا إذا رجعنا إىل أفهامنا دون أخذ بالعلم من   أخرى ويثبط اجلهود وحيدث االختالف

، وإمنا نعتمد على قراءتنا وفهمنا فإن األفهام ختتلف واإلدراكات  لهمصادره وعن أه
وديننا جاءنا باالجتماع .  ختتلف وبالتايل حيصل االختالف يف هذه األمور املهمة

، وجاء باملواالة ألهل اإلميان واملعاداة للكفار فهذا ال يتم إال  واالئتالف وعدم الفرقة
 علمائها الذين محلوها عمن قبلهم وتدارسوها بالتلقي بتلقي أمور الدين من مصادرها ومن

، هذا هو طريق العلم الصحيح يف العقيدة ويف غريها ولكن العقيدة   وبلغوها ملن بعدهم
وال .  أهم ألا األساس وألن االختالف فيها جمال للضالل وجمال للفرقة بني املسلمني

كتب علماء السلف وأتباعهم فما حاجة بنا إىل مؤلفات جديدة يف العقيدة بل تكفينا 
   .وباهللا التوفيق.  تلفظه املطابع اآلن يف هذا اال أكثره غثاًء ال فائدة فيه
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  اإلجابة عن األسئلة املطروحة

  السؤال األول

، أم  ؟ هل هو خاص باالعتقاد واجلحود والتكذيب مب يكون الكفر األكرب أو الردة

  ؟  هو أعم من ذلك

   :اجلواب 

الكفر والردة حيصالن بارتكاب ناقٍض من نواقض اإلسالم املعروفة عند أهل العلم 

فمن ارتكب شيئًا منها من غري جهل يعذر به فإنه بذلك يكون مرتدا ويكون كافرا ولنا 

 احلكم ، حنكم عليه بذلك ألنه ليس لنا إال أن حنكم عليه مبا يظهر منه من قوله أو فعله

فمن نطق بالكفر أو .   ، أما أمور القلوب فإنه ال يعلمها إال اهللا سبحانه وتعاىل  بالظاهر

، حكمنا عليه حبسب قوله ومبوجب نطقه ومبوجب فعله إذا كان ما فعله أو   فعل الكفر

هذا يف أمور العقيدة .   نطق به من أمور الردة إال إذا كان جاهلًا جهلًا يعذر به أو مكرها

اهرة يف الكتاب والسنة مثل الشرك األكرب والكفر أما األمور اخلفية فال بد فيها من الظ

  .  إقامة احلجة بإفهام املخالف وجه الصواب فيها

  السؤال الثاين

،   ، لكن العمل شرط كمال فيه اإلميان قول واعتقاد وعمل:  هناك من يقول

  ؟  ، فهل هذا القول من أقول أهل السنة أم ال  ال كفر إال باعتقاد:  ويقول أيضا

   :اجلواب 

، وهذا هو ما قلناه يف املقدمة من   ، وال فهم العقيدة الذي يقول هذا ما فهم اإلميان
،  أن الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة

  .  وسيعرف اجلواب عن هذا السؤال
أن العلم شرط يف كمال اإلميان ويف :   ن قول وعمل واعتقاد مث يقولأن اإلميا:  وقوله
  .  !؟  كيف يقول العمل من اإلميان مث يقول العمل شرط.  ، هذا تناقض صحته



   مسائل يف اإلميان 

  ١١

ومعلوم أن الشرط يكون خارج املشروط والعمل داخل عند أهل السنة يف اإلميان ال 
ل السلف وقول املتأخرين وهو ال فهذا يريد أن جيمع بني قو.  خارج عنه فهذا تناقض منه

، ألنه ال يعرف قول السلف وال يعرف حقيقة قول املتأخرين فأراد أن   يفهم التناقض
،  ، فاإلميان قول وعمل واعتقاد والعمل هو من اإلميان وجزء منه يدمج بعضهما ببعض

وليس هو شرطًا من شروط صحة اإلميان أو شرط كمال أو غري ذلك من هذه األقوال 
فاإلميان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح وهو يزيد .   ليت يروجوا اآلنا

هذا ما درج عليه أهل السنة واجلماعة قدميا وحديثًا خالفًا .  بالطاعة وينقص باملعصية
  .  للمرجئة

   السؤال الثالث

  ؟  كن من اإلميان وجزء منه أم هي شرط كمال فيههل األعمال ر
   :اجلواب 

فلذلك .   هذا من نفس السؤال الذي قبله سائل هذا السؤال ال يعرف حقيقة اإلميان
؟ ألنه مل يتلق العقيدة من مصادرها  تردد هل األعمال جزء من اإلميان أو أا شرط له

ن إميان وال إميان بدون عمل فهما وكما ذكرنا أنه ال عمل بدو.  وأصوهلا وعن علمائها
، واالعتقاد من اإلميان   ، واألقوال من اإلميان  ، واألعمال من اإلميان  حقيقة اإلميان

 مع اإلميان بكتبه ورسله واليوم اآلخر واإلميان بالقدر وجمموعها كله هو اإلميان باهللا 
  .  خريه وشره

  السؤال الرابع

  ؟  ما أقسام املرجئة مع ذكر أقواهلم يف مسائل اإلميان

   :اجلواب 

  :   املرجئة أربعة أقسام

، وهذا   الذين يقولون اإلميان هو جمرد املعرفة ولو مل حيصل تصديق:  القسم األول

 ألن املشركني األولني ، وهذا شر األقوال وأقبحها وهذا كفر باهللا  قول اجلهمية
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، لكن ملا مل ينطقوا   بقلوموفرعون وهامان وقارون وإبليس كل منهم يعرفون اهللا 

  .  بألسنتهم ومل يصدقوا بقلوم ومل يعملوا جبوارحهم مل تنفعهم هذه املعرفة

،   الذين قالوا أن اإلميان هو تصديق القلوب فقط وهذا قول األشاعرة:  القسم الثاين

، يعرفون أن القرآن حق وأن الرسول  فار يصدقون بقلوموهذا أيضا قول باطل ألن الك

⎪⎦t  { حق واليهود والنصارى يعرفون ذلك Ï%©!$# ãΝßγ≈ uΖ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3ø9$# …çµ tΡθ èùÌ÷è tƒ $ yϑ x. tβθ èùÌ÷è tƒ 

öΝèδ u™!$ oΨ ö/r& ( ¨βÎ)uρ $ Z)ƒ Ìsù öΝßγ ÷ΖÏiΒ tβθ ßϑ çGõ3u‹s9 ¨,ys ø9$# öΝèδ uρ tβθßϑ n= ôè tƒ ∩⊇⊆∉∪ { )م )١قال .  ويصدقون به بقلو

=ô‰s% ãΝn  { تعاىل يف املشركني ÷è tΡ …çµ ¯ΡÎ) y7 çΡâ“ ós u‹s9 “ Ï% ©!$# tβθ ä9θ à)tƒ ( öΝåκ̈ΞÎ* sù Ÿω š tΡθ ç/Éj‹s3ãƒ £⎯Å3≈ s9uρ 

t⎦⎫ÏΗ Í>≈ ©à9$# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «!$# tβρß‰ys øgs† ∩⊂⊂∪ { )فهؤالء مل ينطقوا بألسنتهم ومل يعملوا جبوارحهم  )٢

  .  مع أم يصدقون بقلوم فال يكونون مؤمنني

ين يقولون أن ، الذ  قول الفرقة اليت تقابل األشاعرة وهم الكرامية:  القسم الثالث

، وال شك أن هذا قول باطل ألن املنافقني   اإلميان نطق باللسان ولو مل يعتقد بقلبه

الذين هم يف الدرك األسفل من النار يقولون نشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول 

اهللا بألسنتهم ويعملون جبوارحهم ولكنهم ال يعتقدون ذلك وال يصدقون به يف قلوم 

%!™sŒÎ) x8u#  {:    تعاىلكما قال y` tβθ à)Ï≈ uΖßϑ ø9$# (#θ ä9$ s% ß‰pκô¶ tΡ y7 ¨ΡÎ) ãΑθ ß™ ts9 «!$# 3 ª!$#uρ ãΝn= ÷è tƒ y7̈ΡÎ) 

…ã& è!θ ß™ ts9 ª!$#uρ ß‰pκô¶ tƒ ¨β Î) t⎦⎫É)Ï≈ uΖßϑ ø9$# šχθç/É‹≈ s3s9 ∩⊇∪ (#ÿρä‹sƒ ªB$# öΝåκs]≈ yϑ ÷ƒ r& Zπ ¨Ζã_ (#ρ ‘‰|Á sù ⎯tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 

öΝåκ̈ΞÎ) u™!$ y™ $ tΒ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊄∪ { )قال سبحانه وتعاىل )٣ }  tβθ ä9θ à)tƒ ΟÎγ ÏFoΨ Å¡ø9r'Î/ $ ¨Β }§øŠs9 ’ Îû 

öΝÎγ Î/θ è= è% 4 { )٤(  .  

                                                 
  .  ١٤٦:  سورة البقرة آية) ١(
  .  ٣٣:  سورة األنعام آية) ٢(
  .  ٢ - ١:  تانياآلسورة املنافقون ) ٣(
  .  ١١:  سورة الفتح آية) ٤(
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قول مرجئة الفقهاء وهم أخف الفرق يف اإلرجاء الذين يقولون أن :  القسم الرابع

اإلميان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وال يدخل فيه العمل وهذا قول مرجئة الفقهاء وهو 

  .   ألنه ال إميان بدون عمل.   قول غري صحيح أيضا

   اخلامسالسؤال

؟ وهل هو  هل خالف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء يف أعمال القلوب أو اجلوارح

  .  ؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل لفظي أو معنوي

   :اجلواب 

، العمل   خالف مرجئة الفقهاء مع مجهور أهل السنة هو اختالف يف عمل اجلوارح

إنه ليس من اإلميان وإمنا هو شرط :   ، فهم يقولون   كالصالة والصيام واحلجالظاهر

واخلالف ، إما شرط صحة وإما شرط كمال وهذا قول غري صحيح كما عرفنا   لإلميان

، ألم يقولون أن   بينهم وبني مجهور أهل السنة خالف معنوي وليس خالفًا لفظيا

يد بالطاعة وال ينقص باملعصية وإميان الناس اإلميان ال يزيد وال ينقص باألعمال فال يز

صحيح كما سواء ألنه عندهم التصديق بالقلب مع القول باللسان وهذا قول غري 

$  { ) إميانا  (، ألن اهللا مسى الصالة  سبق tΒ uρ tβ%x. ª!$# yì‹ÅÒ ã‹Ï9 öΝä3oΨ≈ yϑƒÎ) 4 { )٢( )١(.    

                                                 
  .  ١٤٣:  سورة البقرة آية) ١(

 أي صالتكم إىل بيت املقدس قبل ذلك } وما كَانَ اللَّه ِليِضيع ِإميانكُم {وقوله :  - رمحه اهللا -قال ابن كثري ) ٢(

مات قوم كانوا :  ضيع ثواا عند اهللا ويف الصحيح من حديث أيب إسحاق السبيعي عن الرباء قالما كان ي

 } وما كَانَ اللَّه ِليِضيع ِإميانكُم {؟ فأنزل اهللا تعاىل  ، فقال الناس ما حاهلم يف ذلك يصلون حنو بيت املقدس
 حممد بن أيب حممد عن عكرمة أو سعيد بن حدثين:  ورواه الترمذي عن ابن عباس وصححه وقال ابن إسحاق

 أي بالقبلة األوىل وتصديقكم نبيكم واتباعه إىل القبلة } وما كَانَ اللَّه ِليِضيع ِإميانكُم {جبري عن ابن عباس 

  .  األخرى أي ليعطيكم أجرمها مجيعا
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، وقال عليه الصالة  ، مسى الصالة إميانا وهي عمل أي صالتكم إىل بيت املقدس

ها قول ال إله اهللا وأدناها اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضل {:  والسالم

   )٢( )١( }إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإلميان 

:  فقال.  وهذه الشعب بعضها قول وبعضها اعتقاد وبعضها عمل ومساها كلها إميانا

  .  ولو كان شيئًا واحدا مل يتشعب)   اإلميان بضع وسبعون شعبة  (

   السادسالسؤال

ما حكم من ترك مجيع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتني ويقر بالفرائض 

   )٣(؟  ، فهل هذا مسلم أم ال لكنه مل يعمل شيئًا البتة

  ؟  علما بأن ليس له عذر شرعي مينعه من القيام بتلك الفرائض

   :اجلواب 

،   ، من كان يعتقد بقلبه ويقر بلسانه ولكنه ال يعمل جبوارحه كون مؤمناهذا ال ي
، ألن اإلميان كما ذكرنا وكما عرفه  وعطل األعمال كلها من غري عذر فهذا ليس مبؤمن

                                                 
،  )٥٠٠٥(، النسائي اإلميان وشرائعه  )٢٦١٤(، الترمذي اإلميان  )٣٥(، مسلم اإلميان  )٩(البخاري اإلميان ) ١(

  .  )٢/٤١٤(، أمحد  )٥٧(، ابن ماجه املقدمة  )٤٦٧٦(أبو داود السنة 
، واللفظ ملسلم أخرجه يف كتاب اإلميان باب بيان عدد شعب اإلميان وأفضلها وأدناها وفضيلة احلياء  متفق عليه) ٢(

  .  ) . . وستون شعبة.  . (، ولفظ البخاري  ٣٥:  وكونه من اإلميان برقم
من املمتنع  : ( . علي خبيت الزهراين/ حتقيق د )  ٥٥٦:  اإلميان األوسط ص (قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ) ٣(

أن يكون الرجل مؤمنا إميانا ثابتا من قلبه بأن اهللا فرض عليه الصالة والزكاة والصيام واحلج ويعيش دهره ال 
، وال يصدر  وما من رمضان وال يؤدي هللا الزكاة وال حيج إىل بيته فهذا ممتنع، وال يصوم ي يسجد هللا سجدة

وقد تبني أن الدين ال بد فيه من  : ( ٥٧٧وقال ص )  ، ال مع إميان صحيح هذا إال مع نفاق القلب وزندقة
 واجبا ظاهرا ال ، ومل يؤد ، بقلبه أو بقلبه ولسانه قول وعمل وإنه ميتنع أن يكون الرجل مؤمنا باهللا ورسوله

،  ، ولو قدر أن يؤدي الواجبات ال ألجل أن اهللا أوجبها صالة وزكاة وال صياما وال غري ذلك من الواجبات
مثل من يؤدي األمانة أو يصدق احلديث أو يعدل يف قسمه وحكمه من غري إميان باهللا ورسوله مل خيرج بذلك 

ب هذه األمور فال يكون الرجل مؤمنا باهللا ورسوله حممد فإن املشركني وأهل الكتاب يرون وجو.  من الكفر
  .  مع عدم شيء من الواجبات اليت اختص بإجياا حممد
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، ال حيصل اإلميان   أهل السنة واجلماعة أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح
  .  ترك واحدا منها فإنه ال يكون مؤمنا، فمن  إال مبجموع هذه األمور

   السابعالسؤال

اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد :   أن من قال:  هل تصح هذه املقولة
  ؟  ال كفر إال باعتقاد وجحود:  برئ من اإلرجاء كله حىت لو قال

   :اجلواب 
أن :  ، فهذا يناقض قوله  ال كفر إال باعتقاد أو جحود:  نه إذا قالهذا تناقض أل

  .  اإلميان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح
ألنه إذا كان اإلميان قولًا باللسان واعتقادا باجلنان وعملًا باجلوارح وأنه يزيد بالطاعة 

، ألن اإلميان  نه ال يكون مؤمناوينقص باملعصية فمعناه أن من ختلى عن األعمال ائيا فإ
وإمنا اجلحود .  والكفر ليس مقصورا على اجلحود.  جمموع هذه األشياء وال يكفي بعضها

نوع من أنواعه فالكفر يكون بالقول وبالفعل وباالعتقاد وبالشك كما ذكر العلماء 
  .  وانظر باب أحكام املرتد من كتب الفقه.  ذلك

   الثامنالسؤال

 فليس هذا أن من سب اهللا وسب الرسول  : (  هل هذا القول صحيح أم ال
  .   )١( ؟ ) ، ولكنه أمارة وعالمة على ما يف القلب من استخفاف واستهانة بكفر يف نفسه
   :اجلواب 

ما  : ( ميان مبوجب قوهلم، ألن اهللا حكم على املنافقني بالكفر بعد اإل هذا قول باطل
  يعنون رسول اهللا )٢()  رأينا مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا وال أجنب عند اللقاء

                                                 
إن  : ( ٣/٩٥٥حممد احللواين وحممد شوادري :   يف الصارم املسلول حتقيق- رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ) ١(

،  ، أو كان مستحال له ساب يعتقد أن ذلك حمرم، وسواء كان ال سب اهللا أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا
  .  ) ، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني بأن اإلميان قول وعمل أو كان ذاهلًا عن اعتقاده

أخربين هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد اهللا :  وقال عبد اهللا بن وهب : ( - رمحه اهللا -قال ابن كثري ) ٢(
ما رأيت مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا وال أكذب ألسنا :  ال رجل يف غزوة تبوك يف جملسق:  بن عمر قال

فبلغ ذلك رسول اهللا .  كذبت ولكنك منافق ألخربنّ رسول اهللا:  فقال رجل يف املسجد.  وال أجنب عند اللقاء
 



   مسائل يف اإلميان 

  ١٦

⎦  {:   وأصحابه فأنزل اهللا فيهم قوله سبحانه وتعاىل È⌡s9uρ óΟßγ tFø9r'y™  ∅ ä9θ à)u‹s9 $ yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 

ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 ö≅ è% «!$$ Î/r& ⎯Ïµ ÏG≈ tƒ#u™uρ ⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟçFΨ ä. šχρ â™Ì“ öκtJ ó¡n@ ∩∉∈∪ Ÿω (#ρâ‘ É‹tG ÷è s? ô‰s% Λän öxx. y‰÷è t/ 

óΟä3ÏΨ≈ yϑƒ Î) 4 { )٢( )١(  .  
بل إنه ،  فكفرهم ذه املقالة ومل يشترط يف كفرهم أم كانوا يعتقدون ذلك بقلوم

$  { حكم عليهم بالكفر مبوجب هذه املقالة وهم يقولون yϑ ¯ΡÎ) $ ¨Ζà2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü=yè ù= tΡuρ 4 { )٣( 
šχθ  {:  وكذلك قوله تعاىل.  يعين مل نقصد ما قلنا بقلوبنا àÎ= øt s† «!$$ Î/ $ tΒ (#θä9$ s% ô‰s)s9uρ (#θ ä9$ s% 

sπ yϑ Î= x. Ìøä3ø9$# (#ρ ãxŸ2 uρ y‰÷è t/ ö/ÏSÏϑ≈ n= ó™ Î) { )وأخربهم .  فرتب الكفر على قول كلمة الكفر )٤

  .  أم كفروا بعد إسالمهم

   التاسعالسؤال

ما حكم من يسب اهللا ورسوله ويسب الدين فإذا نصح يف هذا األمر تعلل 

، فهل هذا كافر أم هو مسلم حيتاج إىل تعزير  بالتكسب وطلب القوت والرزق

  ؟  ؟ وهل يقال هنا بالتفريق بني السب والساب وتأديب

                                                 
 

يا رسول :  به احلجارة وهو يقولونزل القرآن فقال عبد اهللا بن عمر أنا رأيته متعلقًا حبقب ناقة رسول اهللا تنك

  .   اآليات} أَِباللَِّه وآياِتِه ورسوِلِه كُنتم تستهِزؤونَ {:  اهللا إمنا كنا خنوض ونلعب ورسول اهللا يقول

  .  ٦٦ - ٦٥:  تانياآلسورة التوبة ) ١(
عض الصحابة الذين غزوا الروم مع فإذا حتققت أن ب  (- رمحه اهللا -قال اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب ) ٢(

رسول اهللا كفروا بسبب كلمة قالوا على وجه املزح تبني لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفًا من نقص 
، بتحقيق عبد اهللا بن  ١٠٠كشف الشبهات ص )  مال أو مضارة ألحد أعظم ممن يتكلم بكلمة ميزح ا

وملعايل الشيخ صاحل الفوزان شرح نفيس على كشف .   هـ١٤١٨األوىل .  دار الصميعي.  عايض القحطاين
  .  ، فلرياجع الشبهات

  .  ٦٥:  سورة التوبة آية) ٣(
  .  ٧٤:  سورة التوبة آية) ٤(
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   :اجلواب 

 بالقول أو بالفعل أو باالعتقاد أو بالشك ويقول أن هذا ال جيوز لإلنسان أن يكفر باهللا

tΒ⎯  {:  ، واهللا جل وعال يقول طلب الرزق ألن الرزق عند اهللا سبحانه وتعاىل uρ È,−G tƒ ©!$# 

≅yèøgs† …ã&©! %[ t̀øƒxΧ ∩⊄∪ çµø%ã—ötƒuρ ô⎯ÏΒ ß]ø‹ym Ÿω Ü=Å¡tFøts† 4 { )فالرزق بيد اهللا )١  جل وعال - واهللا  - 

حكم بالكفر على من آثر الدنيا على اآلخرة قال سبحانه وتعاىل يف وصف املرتدين 

š  {:  واملنافقني Ï9≡sŒ ÞΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ™6 ys tFó™ $# nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ n?tã Íο tÅz Fψ$# χ r&uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# 

t⎦⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊃∠∪ { )م يريدون أن يعيشوا مع  )٢م بسبب أم تركوا إميافحكم عليهم بأ

öθ  {،  الناس ويكونوا مع الناس s9uρ óΟßγ ¯Ρr& (#θ àÊ u‘ !$ tΒ ÞΟßγ9s?# u™ ª!$# …ã& è!θ ß™ u‘ uρ (#θ ä9$ s% uρ $ uΖç6 ó¡ym ª!$# 

$ oΨŠ Ï?÷σã‹y™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ !$ ¯ΡÎ) ’ n< Î) «!$# šχθ ç6 Ïî≡u‘ ∩∈®∪ { )وتوكلوا على اهللا لرزقهم اهللا  )٣

 فمن وافق الكفار على الكفر من أجل أن يعيش معهم فهو كافر مثلهم ألنه . عز وجل

  .  استحب احلياة الدنيا على اآلخرة

   العاشرالسؤال

هد وأوقف ما هو القول فيمن بىن األضرحة على القبور وبىن عليها املساجد واملشا

عليها األموال وجعل هلا هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادا والطواف حوهلا 

  ؟  ودعائها والذبح هلا

   :اجلواب 

إقامته لألضرحة وبناؤه .  ، ألن فعله هذا دعوة للكفر  هذا حكمه أنه يكفر ذا العمل
رضاه ذا األمر وعلى أنه ، هذا يدل على  هلا ودعوة الناس إىل عبادا وتنصيب السدنة هلا

يدعو إىل الكفر ويدعو إىل الضالل والعياذ باهللا وإن كان قصده كسب املال من ورائها 
                                                 

  .  ٣ - ٢:  تانياآلسورة الطالق ) ١(
  .  ١٠٧:  سورة النحل آية) ٢(
  .  ٥٩:  سورة التوبة آية) ٣(
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š  {:  فإنه يبيع دينه بدنياه فهو يدخل يف قوله تعاىل Ï9≡sŒ ÞΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ™6 ys tFó™ $# nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# 

’ n?tã Íο tÅz Fψ$# χ r&uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊃∠∪ { )١( .  

   احلادي عشرالسؤال

؟ وهل   م أو الهل تصح الصالة خلف إمام يستغيث باألموات ويطلب املدد منه
؟ هل يقدم يف   تصح خلف رجل يكذب ويتعمد الكذب ويؤذي الصاحلني ويؤم الناس

  ؟  ؟ إذا عرف عنه الكذب والفسوق الصالة
   :اجلواب 

،   ، ألن هذا شرك أكرب خيرج من امللة ال تصح الصالة خلف من يستغيث باألموات
، ويشترط يف اإلمام  لفهفهذا ليس مبسلم ال تصح صالته يف نفسه وال تصح صالة من خ

  .  أن يكون مؤمنا باهللا وبرسوله ويكون عاملًا بدين اإلسالم ظاهرا وباطنا
، والكبائر اليت دون  أما الكذب وإيذاء الصاحلني فهذه كبائر من كبائر الذنوب

لكن من جاء .  ، ولكن هذا ال ينبغي أن ينصب إماما للناس ، ال تقتضي الكفر  الشرك
، إىل أن جيد إماما   ، يصلي خلفه وال يصلي منفردا ون وهو يصلي مووجدهم يصل

  .  صاحلًا مستقيما فيصلي خلفه

   الثاين عشرالسؤال

يع األعمال بالكلية هناك بعض األحاديث اليت يستدل ا البعض على أن من ترك مج
 )٤( وحديث البطاقة )٣( )٢( }مل يعمل خريا قط  {فهو مؤمن ناقص اإلميان كحديث 

  ؟  ، فكيف اجلواب على ذلك وغريها من األحاديث

                                                 
  .  ١٠٧:  سورة النحل آية) ١(
،  )٤٢٥٥(، ابن ماجه الزهد  )٢٠٧٩(، النسائي اجلنائز  )٢٧٥٦(، مسلم التوبة  )٧٠٦٧(اري التوحيد البخ) ٢(

  .  )٥٦٨(، مالك اجلنائز  )٢/٣٠٤(أمحد 
  .  ١٨٣:   باب معرفة طريق الرؤيا برقم-أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان ) ٣(
:  برقم.  وت وهو يشهد أن ال إله إال اهللافيما جاء فيمن مي:   باب-اإلميان :   كتاب-أخرجه الترمذي ) ٤(

  .  ٤٣٥٥:   برقم-فيما يرجى من رمحة اهللا يوم القيامة :  ، ابن ماجه كتاب الزهد باب ٢٦٣٩
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   :اجلواب 

ه وتعاىل ، وهذه طريقة أهل الزيغ الذين قال اهللا سبحان هذا من االستدالل باملتشابه

uθ  {:   فيهم èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u™ ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £⎯ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $ ¨Β r' sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ { )فيأخذون األدلة  )١

، فال بد من رد املتشابه إىل   األدلة احملكمة اليت تفسرها وتبينهااملتشاة ويتركون 

منه حىت مات فهذا معذور ، فيقال من ترك العمل لعذر شرعي ومل يتمكن   احملكم

ا رجل نطق بالشهادتني معتقدا هلما خملصا هذ:   فيقال، وعليه حتمل هذه األحاديث 

 مث مات يف احلال ومل يتمكن من العمل لكنه نطق بالشهادتني مع اإلخالص هللا هللا 

 اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ال إله إال:    قالمن  { والتوحيد كما قال 

:  فإن اهللا قد حرم على النار من قال {:   وقال)٣( )٢( } ماله ودمه وحسابه على اهللا

هذا مل يتمكن من العمل مع أنه نطق  )٥( )٤( }، يبتغي بذلك وجه اهللا  ال إله إال اهللا

 لكنه مل يبق أمامه فرصة للعمل حىت مات فهذا بالشهادتني واعتقد معنامها وأخلص هللا 

، وعليه  هو الذي يدخل اجلنة بالشهادتني وعليه حيمل حديث البطاقة وغريه مما جاء مبعناه

 مل يتمكنوا من العمل حيمل حديث الذين خيرجون من النار وهم مل يعملوا خريا قط ألم

ودخلوا يف اإلسالم أما من ترك األعمال كلها خمتارا مع مع أم نطقوا بالشهادتني 

  .    هذا هو اجلمع بني األحاديث)٦(متكنه منها فهذا ال يكون مؤمنا 

                                                 
  .  ٧:  سورة آل عمران آية) ١(
  .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ٢(
  .  ١١٨٦:  برقم.   كتاب اجلمعة باب صالة النوافل-أخرجه البخاري ) ٣(
  .  )٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤١٥(البخاري الصالة ) ٤(
   ٤٢٥:   باب املساجد يف البيوت برقم-أخرجه البخاري كتاب الصالة ) ٥(
  .  ٢٢انظر كالم شيخ اإلسالم املنقول يف هامش صفحة ) ٦(
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    الثالث عشرالسؤال

، فهل هذا   و غري اهللا وهو يعيش بني املسلمني وبلغه القرآنما حكم من يدع
  ؟   مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك

   :اجلواب 
من بلغه القرآن على وجه يستطيع أن يفهمه لو أراد لكنه أعرض عن فهمه مث مل 

، واهللا   يعمل به ومل يقبله فإنه قد قامت عليه احلجة وال يعذر باجلهل ألنه بلغته احلجة
≅ö  {:    يقولجل وعال è% ‘“ r& >™ ó© x« ç t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( È≅ è% ª! $# ( 7‰‹ Íκ y− © Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷ t/ uρ 4 z© Çrρ é& uρ ¥’ n< Î) 

# x‹≈ yδ ãβ# u™ ö à) ø9 $# Ν ä. u‘ É‹Ρ T{ ⎯ Ïµ Î/ .⎯ tΒ uρ x n= t/ 4 { )٢( )١( .  
، فكل من بلغه القرآن أو  سواء كان يعيش مع املسلمني أو يعيش مع غري املسلمني

، فإنه ال يكون  ، مث مل يعمل مبا بلغه السنة الصحيحة على وجه يفهمه لو أراد الفهم

  .  ، وال يعذر باجلهل  مسلما

   الرابع عشرالسؤال

،  هل يشترط يف إقامة احلجة فهم احلجة فهما واضحا جليا أم يكفي جمرد إقامتها

  .  ؟ وبارك اهللا فيكم نرجو التفصيل يف ذلك مع ذكر الدليل

   :اجلواب 

، أنه إذا بلغه الدليل من القرآن أو من السنة  هذا ذكرناه يف اجلواب الذي قبل هذا
، أو يفهمه باللغة العربية مث مل يلتفت إليه ومل  يعين يفهمه بلغته.  همه لو أرادعلى وجه يف

                                                 
  .  ١٩:  سورة األنعام آية) ١(

 ومن يكْفُر ِبِه {:  أي هو نذير لكل من بلغه كقوله تعاىل : ( ه اآلية يف تفسري هذ- رمحه اهللا -قال ابن كثري ) ٢(

 هِعدوم اراِب فَالنزالْأَح حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا وكيع وأبو أسامة وأبو خالد :   قال ابن أيب حامت}ِمن

آن فكأمنا رأى النيب زاد أبو خالد  من بلغه القر} ومن بلَغَ {عن موسى بن عبيدة عن حممد بن كعب يف قوله 

من بلغه القرآن فقد أبلغه حممد وقال :  ورواه ابن جرير من طريق أيب معشر عن حممد بن كعب قال.  وكلمه

بلغوا عن اهللا :   أن رسول اهللا قال} ِلأُنِذركُم ِبِه ومن بلَغَ {:  عبد الرزاق عن معمر عن قتادة يف قوله تعاىل

  .  ة من كتاب اهللا فقد بلغه أمر اهللافمن بلغته آي
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⎪⎦t  {:  يعمل به فهذا ال يعذر باجلهل ألنه مفرط ومعرض وقد قال اهللا تعاىل Ï%©!$#uρ (#ρ ãxx. 

!$ £ϑ tã (#ρ â‘ É‹Ρé& tβθ àÊ Ì÷èãΒ ∩⊂∪ { )وقال تعاىل.  )١  :}  ô⎯tΒ uρ ÞΟn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ tÏj.èŒ ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ ⎯Ïµ În/u‘ uÚtôã r'sù 

$ pκ÷]tã z© Å¤ tΡuρ $ tΒ ôMtΒ £‰s% çν#y‰tƒ 4 $ ¯ΡÎ) $ oΨ ù= yè y_ 4’ n?tã öΝÎγÎ/θ è= è% ºπ̈ΖÅ2 r& β r& çνθ ßγ s)øtƒ þ’ Îûuρ öΝÍκÍΞ#sŒ# u™ #\ø% uρ ( βÎ)uρ 

óΟßγ ãã ô‰s? ’ n< Î) 3“ y‰ßγ ø9$# ⎯n= sù (#ÿρ ß‰tFöκu‰ #¸ŒÎ) #Y‰t/r& ∩∈∠∪ { )وقال تعاىل.   )٢  :}  ô⎯tΒ uρ ãΝn= øßr& ⎯£ϑ ÏΒ tÏj.èŒ 

ÏM≈tƒ$ t↔ Î/ ⎯Ïµ În/u‘ ¢ΟèO uÚ{ôã r& !$ yγ ÷Ψ tã 4 $ ¯ΡÎ) z⎯ÏΒ š⎥⎫ÏΒ Ìôf ßϑ ø9$# tβθßϑ É)tFΖãΒ ∩⊄⊄∪ { )٣(  .  

   اخلامس عشرالسؤال

ئفة املمتنعة من أداء شعرية الزكاة حني  للطا- رمحه اهللا -هل تكفري شيخ اإلسالم 
فعل هذا من فعله من العرب ألجل جحدهم للوجوب أو ألجل جمرد املنع وعدم 

   )٤(؟   االلتزام باآلداب
   :اجلواب 

إن مانع الزكاة إن كان جيحد وجوا فهذا كافر :  ، قالوا هذا فصل فيه أهل العلم
 أجل خبل وهو يعتقد وجوا فهذا يقاتل ، وأما إن كان منعه هلا من  ويقاتل قتال ردة

، وهو شعرية ظاهرة من   ألجل أخذ الزكاة منه ألنه حق وجب عليه لغريه وامتنع من أدائه
، فيقاتل ملنعه الزكاة إذا كان له   شعائر اإلسالم حىت خيضع ألداء الزكاة فال حيكم بكفره

 الدين ابن تيمية أنه وأما ما نسب إىل الشيخ تقي.  شوكة تدافع عنه حىت تؤخذ منه
يقاتل من امتنع من شعرية :  كفرهم مطلقًا فأنا مل أطلع على هذا الكالم لكن العلماء قالوا

بل يقاتل .  ظاهرة من شعائر اإلسالم مثل األذان واإلقامة وليس من الزم ذلك أنه يكفر
  .  ألجل إقامة الشعرية الظاهرة

                                                 
  .  ٣:  سورة األحقاف آية) ١(
  .  ٥٧:  سورة الكهف آية) ٢(
  .  ٢٢:  سورة السجدة آية) ٣(
:  - رمحه اهللا -قال الشيخ تقي الدين )  ٥١٩ ) ( ٥٠٨-٥٠١ ) ( ٥٠١-٤٦٨  / (٢٨جمموع الفتاوى ) ٤(

ي الزكاة وإن كانوا يصلون اخلمس ويصومون شهر رمضان وقد اتفق الصحابة واألئمة بعدهم على قتال مانع (
، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر  وهؤالء مل يكن هلم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين

  .  ) . . . اهللا
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   السادس عشرالسؤال

ما حكم تنحية الشريعة اإلسالمية واستبداهلا بقوانني وضعية كالقانون الفرنسي 
  ؟  والربيطاين وغريها مع جعله قانونا حيكم فيه جبميع القضايا

   :اجلواب 
واز من حنى الشريعة اإلسالمية ائيا وأحل مكاا القانون فهذا دليل على أنه يرى ج

هذا الشيء واستحالله ألنه ما حناها وأحل حملها القانون إال ألنه يرى أنه أحسن من 
،  ، ولو كان يرى أن الشريعة أحسن منه ملا أزاح الشريعة وأحل حملها القانون الشريعة

،    وكذلك من أبقى احلكم بقضايا النكاح واملرياث حسب الشريعةوهذا كفر باهللا 
، ومينعها يف   ، يعين حيكم الشريعة يف بعض ب ويكفر ببعضفهذا يؤمن ببعض الكتا

، فال بد من تطبيق الشريعة تطبيقا   ، وحتكيم الشريعة ال يتجزأ ، والدين ال يتجزأ بعض
tβθãΨ  {:  ، قال تعاىل  ، وال يطبق بعضها ويترك بعضها  كاملًا ÏΒ÷σçG sùr& ÇÙ ÷èt7Î/ É=≈ tG Å3ø9$# 

šχρ ãàõ3s?uρ <Ù ÷èt7Î/ 4 { )١( .  

   السابع عشرالسؤال

إن من ترك العمل الظاهر بالكلية مبا يسمى عنـد        :  ما حكم من يقول بأن من قال      
   )٢( ؟ ، إن هذا القول قالت به فرقة من فرق املرجئة ض أهل العلم جبنس العمل إنه كافربع

                                                 
  .  ٨٥:  سورة البقرة آية) ١(
 املوضع ينبغي تدبره فمن عرف ارتباط هذا:  ) ٥٦٦ ( يف اإلميان األوسط - رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ) ٢(

 الصالة -، واعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب  الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة يف هذا الباب
 وامتنع عن الفعل ال يقتل أو يقتل مع إسالمه فإنه دخلت عليه الشبهة اليت دخلت على املرجئة واجلهمية واليت -

وهلذا كان املمتنعون من .  اإلرادة اجلازمة مع القدرة التامة ال يكون ا شيء من الفعلدخلت على من جعل 
، وقد تقدم أن جنس  ، وإن األعمال ليست من اإلميان قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوهلم يف مسألة اإلميان

لظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر ، وأن إميان القلب التام بدون شيء من األعمال ا األعمال من لوازم إميان القلب
  .  من لوازم اإلميان أو جزًءا من اإلميان
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   :اجلواب 
، سواء ترك   ، فمن تركه يكون تاركًا لإلميان هذا كما سبق أن العمل من اإلميان

 ، أو أنه ترك بعض العمل ألنه ال يراه من اإلميان وال العمل كله ائيا فلم يعمل شيئًا أبدا
والعمل قد يزول اإلميان بزواله كترك الصالة .  يراه داخلًا يف اإلميان فهذا يدخل يف املرجئة

ومنه ما ينقص اإلميان بزواله كبقية األعمال نقصا كبريا أو نقصا يسريا حبسب نوعية 
  .  العمل

   الثامن عشرالسؤال

للجهمية على أنه كفر أكرب خمرج من  - رضوان اهللا عليهم -هل تكفري السلف 

  ؟   امللة أم هو كفر دون كفر واملراد منه الزجر والتغليظ فقط

   :اجلواب 

كالم :    قالواتكفري السلف للجهمية تكفري بالكفر األكرب ألم جحدوا كالم اهللا 

سنة من ، فهم معطلة مكذبون ملا يف القرآن وما يف ال اهللا خملوق وجحدوا أمساء اهللا وصفاته

، وأن اهللا تعاىل حال يف كل مكان  ، وأيضا يعتقدون باحللول إثبات أمساء اهللا وصفاته

، فتكفري السلف هلم هو من  فمقالتهم تقتضي الكفر األكرب.  تعاىل اهللا عما يقولون

، وهو يظن أم على حق ومل  ، إال من كان جاهلًا مقلدا اتبعهم  التكفري بالكفر األكرب

  .  ، ومل يعرف حقيقة قوهلم فهذا يعذر باجلهل إىل أن يبني له هميعرف مذهب

هل إطالقات السلف يف تكفري أعيان اجلهمية كتكفري الشافعي  التاسع عشرالسؤال

، كما نقل  كفرت باهللا العظيم:  حلفص الفرد حني قال خبلق القرآن فقال له الشافعي

،    وكتكفري اجلهم بن صفوان)١(لاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة ذلك ا

                                                 
  )  ٢٥٣-١/٢٥٢:  أصول اعتقاد أهل السنة : ( انظر) ١(
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، وأبو اهلزيل العالف كما ذكر ذلك ابن بطة يف اإلبانة  ، والنظام وبشر املريسي

  ؟    يراد منه تكفري أعيان هؤالء أم تكفري ألفاظهم ال أعيام)١(الصغرى 

   :اجلواب 

يعذر باجلهل فإنه يكفر بعينه فيحكم عليه من فعل الكفر أو نطق به وهو ليس ممن 

  بالكفر 

   العشرونالسؤال

، كفر  ، اإلقناع  ترد بعض االصطالحات يف كتب أهل السنة مثل االلتزام

  ؟  ، فما معىن هذه املصطلحات  اإلعراض

   :اجلواب 

كل هذه أنواع من .  دمنه كفر اإلعراض وكفر التكذيب وكفر اجلحو:  الكفر أنواع

  .  الكفر ليس نوعا واحدا وإمنا هو أنواع.  الكفر

،  ، وكفر أصغر ال خيرج من امللة كفر أكرب خمرج من امللة:  هذا والكفر ينقسم إىل
، فالكفر ليس على حد سواء بل هو  فال بد من دراسة هذه األمور ومعرفتها بالتفصيل

  .  خيتلف كما سبق

  عشرون احلادي والالسؤال

 يف الناقض الثالث - رمحه اهللا -ما معىن قول شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب 
من مل يكفر املشركني أو شك يف كفرهم أو صحح مذهبهم فهو :  من نواقض اإلسالم

  ؟  من مثلهم

                                                 
  .  ) ٢٢٤:  اإلبانة الصغرى : ( انظر) ١(
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   :اجلواب 
، فمن مل   ، ألنه رضي مبا هم عليه ووافقهم على ما هم عليه نعم هو كذلك

، أو دافع دوم فإنه يكون كافرا مثلهم ألنه رضي بالكفر  ، أو رضي مبا هم عليه  يكفرهم
  .  وأقره ومل ينكره

   الثاين والعشرونالسؤال

أن الشخص الذي مل يكفر النصارى لعدم بلوغه آية سورة  : ( ما حكم من يقول
⎪⎦ô‰s)©9 txŸ2 t  {:  املائدة Ï% ©!$# (#þθ ä9$ s% χ Î) ©!$# ß]Ï9$ rO 7π sW≈ n= rO ¢ { )علم  فإنه ال يكفر حىت ي)١
  ؟   باآلية

   :اجلواب 
،   ، بل تكفريهم كثري يف القرآن  ليس تكفري اليهود والنصارى قاصرا على سورة املائدة

املسيح :   وأيضا كفرهم ظاهر من أقواهلم وأفعاهلم وما يف كتبهم اليت يتدارسوا مثل قوهلم
، أو قول   يح ابن مرميإن اهللا هو املس:  ، وقوهلم إن اهللا ثالث ثالثة:  ، أو قوهلم ابن اهللا
.   ، أو يد اهللا مغلولة أو غري ذلك ، أو إن اهللا فقري وحنن أغنياء إن عزيرا ابن اهللا:  اليهود

، فكفرهم ظاهر يف غري  وذلك موجود يف كثري من آيات القرآن ويف كتبهم اليت يف أيديهم
  .  سورة املائدة

   الثالث والعشرونالسؤال

، مع العلم واالنقياد  ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن ال إله إال اهللا

تكفي شهادة أن  (والصدق واإلخالص واحملبة والقبول واليقني وما احلكم فيمن يقول 

  ؟  ) ال إله إال اهللا مبجرد قوهلا دون هذه الشروط

                                                 
  .  ٧٣:  سورة املائدة آية) ١(
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   :اجلواب 

، فال إله إال  ، وإما أنه جاهل يقول ما ال يعلم  يريد تضليل الناس، هذا إما أنه مضلل

،   ، ليست جمرد لفظ يقال باللسان ، بل ال بد هلا من معىن ومقتضى اهللا ليست جمرد لفظ

 )٢( )١( } اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا من قال ال إله إال { والدليل على ذلك قوله 
ال إله إال اهللا يبتغي بذلك وجه :   فإن اهللا قد حرم على النار من قال { وقوله 

أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال  { ، وقول النيب   قيدها ذه القيود)٤( )٣( }اهللا 

إله إال اهللا فإذا قالوا ال إله إال اهللا عصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها وحسام على 

، إذا مل  ال إله إال اهللا:  فلم يكتف مبجرد قوهلم،   إال حبق ال إله إال اهللا)٦( )٥( }اهللا 

، فليست ال إله إال اهللا جمرد لفظ يقال  يلتزموا حبقها وهو العمل مبقتضاها ومعرفة معناها

  .  ، ومن هذه األدلة تؤخذ هذه الشروط اليت ذكرها أهل العلم باللسان

  السؤال الرابع والعشرون

$$!» tΒ txŸ2⎯  {:   نرجو تفسري قوله تعاىل Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ô⎯tΒ oν Ìò2 é& …çµ ç6 ù= s% uρ 

B⎦È⌡yϑôÜãΒ Ç⎯≈yϑƒM}$$Î/ ⎯Å3≈s9uρ ⎯̈Β yyuŸ° Ìøä3ø9$$Î/ #Y‘ô‰|¹ óΟÎγøŠn=yèsù Ò=ŸÒxî š∅ÏiΒ «!$# óΟßγs9uρ ëU#x‹tã ÒΟŠÏàtã ∩⊇⊃∉∪ 

š Ï9≡sŒ ÞΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ™6 ys tFó™ $# nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ n?tã Íο tÅz Fψ$# χ r&uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# t⎦⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊃∠∪ 

                                                 
  .  )٦/٣٩٤(، أمحد  )٢٣(مسلم اإلميان ) ١(
  .  ٢٣:  برقم:   باب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا-  كتاب اإلميان-أخرجه مسلم ) ٢(
  .  )٣٣(، مسلم املساجد ومواضع الصالة  )٤١٥(البخاري الصالة ) ٣(
  .  ١١٨٦:   كتاب اجلمعة باب صالة النوافل برقم-أخرجه البخاري ) ٤(
، النسائي حترمي الدم  )٢٦٠٦(اإلميان ، الترمذي  )٢١(، مسلم اإلميان  )٢٧٨٦(البخاري اجلهاد والسري ) ٥(

  .  )١/١١(، أمحد  )٣٩٢٨(، ابن ماجه الفنت  )٢٦٤٠(، أبو داود اجلهاد  )٣٩٧١(
  .  وأمرهم شورى بينهم:  االعتصام بالكتاب والسنة باب:   كتاب-أخرجه البخاري ) ٦(
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š Í×¯≈ s9'ρ é& š⎥⎪ Ï% ©!$# yìt7sÛ ª!$# 4’ n?tã óΟÎγ Î/θ è= è% óΟÎγ Ïè ôϑ y™ uρ öΝÏδ Ì≈ |Á ö/r&uρ ( š Í×¯≈ s9'ρ é&uρ ãΝèδ šχθ è= Ï≈tó ø9$# ∩⊇⊃∇∪ Ÿω 
tΠty_ óΟßγ ¯Ρr& † Îû Íο tÅz Fψ$# ãΝèδ šχρ ãÅ¡≈ y‚ ø9$# ∩⊇⊃®∪ { )٢( )١( .  

                                                 
  .  ١٠٩ - ١٠٦:  اتياآلسورة النحل ) ١(
فقد ذكر تعاىل من كفر باهللا من بعد إميانه وذكر وعيده  : (  شارحا هذه اآلية- رمحه اهللا -قال شيخ اإلسالم ) ٢(

، وبني تعاىل أن الوعيد استحقوه  } ذَِلك ِبأَنهم استحبوا الْحياةَ الْدنيا علَى الْآِخرِة {، مث قال  يف اآلخرة

:  ، وهؤالء يقولون  هو من باب احلب والبغض، ومعلوم أن باب التصديق والتكذيب والعلم واجلهل ليس ذا
، وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا على  إمنا استحقوا الوعيد لزوال التصديق واإلميان من قلوم

، واهللا سبحانه وتعاىل جعل استحباب الدنيا على اآلخرة هو األصل املوجب للخسران واستحباب الدنيا  اآلخرة
،  ، وبأنه ما له يف اآلخرة من خالق العلم والتصديق بأن الكفر يضر يف اآلخرةعلى اآلخرة قد يكون مع 

وأيضا فإنه سبحانه استثىن املكره من الكفار ولو كان الكفر ال يكون إال بتكذيب القلب وجهله مل يستثن منه 

 ولَِكن {وقوله تعاىل ،  ، فعلم أن التكلم بالكفر كفر ال يف حالة اإلكراه املكره ألن اإلكراه على ذلك ممتنع

يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا  ( أي الستحبابه الدنيا على اآلخرة ومن قول النيب }من شرح ِبالْكُفِْر صدرا 

،   ) ١١٨:   كتاب اإلميان برقم-أخرجه مسلم  ) ( أو ميسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا
 وأمثاهلما من املؤمنني املستضعفني ملا - رضي اهللا عنهما -ياسر وبالل بن رباح واآلية نزلت يف عمار بن 

، ومنهم  ، فمنهم من أجاب بلسانه كعمار أكرههم املشركون على سب النيب وحنو ذلك من كلمات الكفر
تكلم ، بل أكرهوا على التكلم فمن  ، ومل يكره أحد منهم على خالف ما يف قلبه من صرب على احملنة كبالل

فإن قيل فقد  : ( - رمحه اهللا - وقال ٧/٥٦٠جمموع الفتاوى )  بدون اإلكراه مل يتكلم إال وصدره منشرح به

وهذا موافق ألوهلا فإنه من كفر من غري إكراه فقد :   قيل} ولَِكن من شرح ِبالْكُفِْر صدرا {:  قال تعاىل

و كان املراد مبن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بال ، ول ، وإال ناقض أول آخرها شرح بالكفر صدرا
، وإذا تكلم  ، بل كان جيب أن يستثين املكره وغري املكره إذا مل يشرح صدره إكراه ملن يستثن املكره فقط

 يحذَر الْمناِفقُونَ أَن {:  ، وقد دل على ذلك قوله تعاىل بكلمة الكفر طوعا فقد شرح ا صدرا وهي كفر

نونَ تذَرحا تم ِرجخم واْ ِإنَّ اللَّهِزؤهتا ِفي قُلُوِبِهم قُِل اسِبم مئُهبنةٌ تورس ِهملَيلَ ع٦٤ (ز  ( قُولُنلَي مهأَلْتلَِئن سو
ِزؤهتست موِلِه كُنتسراِتِه وآيقُلْ أَِباللَِّه و بلْعنو وضخا نا كُنم٦٥ (ونَ ِإن  ( اِنكُمِإمي دعم بتكَفَر واْ قَدِذرتعالَ ت

 ِرِمنيجواْ مكَان مهطَآِئفَةً ِبأَن ذِّبعن نكُمن طَآِئفٍَة مع فعم كفروا  ) ٦٦-٦٤:  التوبة  (}ِإن نفقد أخرب أ ،

، وبني أن االستهزاء بآيات  بل كنا خنوض ونلعب،  إنا تكلمنا بالكفر من غري اعتقاد له:  بعد إميام مع قوهلم
)  ، ولو كان اإلميان يف قلبه منعه أن يتكلم ذا الكالم اهللا كفر ال يكون هذا إال ممن شرح صدره ذا الكالم

أخرب تعاىل عمن كفر به بعد  : (  شرحا هلذه اآلية- رمحه اهللا -وقال ابن كثري .  ٧/٢٢٠جمموع الفتاوى 
،  ، مث عدوهلم عنه أنه قد غضب عليه لعلمهم باإلميان:  ، واطمأن به ، وشرح صدره بالكفر تبصراإلميان وال

 فهو استثناء ممن } ِإالَّ من أُكِْره وقَلْبه مطْمِئن ِباِإلمياِن {:  ، وأما قوله وأن هلم عذابا عظيما يف الدار اآلخرة
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   :اجلواب 

، وإمنا   هذه اآلية تدل على أن من نطق بكلمة الكفر مكرها عليها وهو غري معتقد هلا

 ملا أجربه كما يف قصة عمار بن ياسر .  ليتخلص ا من اإلكراه أنه معذورقاهلا 

  ، وأبوا أن يطلقوه حىت يسب رسول اهللا  وآذوهاملشركون على أن يسب رسول اهللا 

أجد يف :  ؟ قال كيف جتد قلبك:   فقال، وجاء يسأل النيب   فتكلم بلسانه مبا يريدون

$$!» tΒ txŸ2⎯  { زل اهللا تعاىل، فأن قليب اإلميان باهللا ورسوله Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷è t/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î) ω Î) ô⎯tΒ oν Ìò2 é& 

…çµ ç6 ù= s% uρ B⎦ È⌡yϑ ôÜãΒ Ç⎯≈ yϑƒ M}$$ Î/ ⎯Å3≈ s9uρ ⎯̈Β yy uŸ° Ìøä3ø9$$ Î/ #Y‘ ô‰|¹ óΟÎγ øŠn= yè sù Ò=ŸÒ xî š∅ ÏiΒ «!$# óΟßγ s9uρ ëU#x‹tã 

ÒΟŠ Ïàtã ∩⊇⊃∉∪ š Ï9≡sŒ ÞΟßγ ¯Ρr'Î/ (#θ ™6 ys tFó™ $# nο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ n?tã Íο tÅz Fψ$# χ r&uρ ©!$# Ÿω “ Ï‰ôγ tƒ tΠöθ s)ø9$# 

t⎦⎪ ÍÏ≈ x6ø9$# ∩⊇⊃∠∪ { )ا عليها يريد التخلص من  )١فإذا قال اإلنسان كلمة الكفر مكره ،

، وهذه خاصة باملكره  مل يوافق بقلبه فإنه رخصة رخص اهللا فيها للمكره، و  اإلكراه فقط

Hω  {:  وكذلك يف قوله.  دون غريه Î) β r& (#θ à)−G s? óΟßγ ÷ΖÏΒ Zπ9s)è? 3 ãΝà2 â‘ Éj‹y⇔ãƒ uρ ª!$# …çµ |¡øtΡ 3 ’ n< Î)uρ «!$# 

çÅÁ yϑ ø9$# ∩⊄∇∪ { )وأما يف غري اإلكراه فال جيوز  ، فهذا يف اإلكراه أي من الكفار )٢ ،

  .  موافقتهم وال إعطاؤهم ما يطلبون من كالم الكفر أو من فعل الكفر

                                                 
 

، وهو مطمئن باإلميان  ا ملا ناله من ضرب وأذى وقلبه يأىب ما يقول، ووافق املشركني بلفظه مكره كفر بلسانه
، وجيوز له أن يأىب  وهلذا اتفق العلماء على أن املكره على الكفر جيوز له أن يوايل إبقاء ملهجته.  باهللا ورسوله

 صدره يف ، وهم يفعلون به األفاعيل حىت أم ليضعوا الصخرة العظيمة على كما كان بالليأىب عليهم ذلك
واهللا لو أعلم كلمة هي أغيظ :  ، ويقول أحد أحد:  ، ويأمرونه بالشرك باهللا فيأىب عليهم وهو يقول شدة احلر

أتشهد أن حممدا :  وكذلك حبيب بن زيد األنصاري ملا قال له مسيلمة الكذاب.  لكم منها لقلتهاوأرضاه
، فلم يزل يقطعه إربا إربا وهو  ال أمسع:  ؟ فيقول أتشهد أين رسول اهللا:  ، فيقول نعم:  ؟ فيقول رسول اهللا

  .  ) واألفضل واألوىل أن يثبت املسلم على دينه ولو أفضى إىل قتله.  ثابت على ذلك
  .  ١٠٧ - ١٠٦:  تانياآلسورة النحل ) ١(
  .  ٢٨:  سورة آل عمران آية) ٢(
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   اخلامس والعشرونالسؤال

هذه املواالة كفرا أكربا خمرجا عن ؟ ومىت تكون  ما حكم مواالة الكفار واملشركني

   )١(؟  ؟ ومىت تكون ذنبا وكبرية من كبائر الذنوب امللة

   :اجلواب 

$ *  {:  اهللا جل وعال يقول pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨtΒ#u™ Ÿω (#ρ ä‹Ï‚ −G s? yŠθ åκu ø9$# #“ t≈ |Á ¨Ζ9$#uρ u™!$ u‹Ï9÷ρ r& ¢ 
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، كل   فيجب معادة الكفار وبغضهم وعدم مناصرم على املسلمني وقطع املودة هلم

، وأن يبتعد عنهم وال حيبهم وال يناصرهم على   هذا جيب على املسلم أن يقاطعهم فيه

ح بكفرهم وينادي بكفرهم ، بل يصر ، وال يصحح مذهبهم ، وال يدافع عنهم املسلمني

  .  ، وال أعرف تفصيلًا يف ذلك كما جاء يف السؤال وضالهلم وحيذر منهم

                                                 
  .  ٨/٤٢٢انظر الدرر السنية ) ١(
   . ٥١:  سورة املائدة آية) ٢(
  .  ٢٢:  سورة اادلة آية) ٣(

 قال سليمان بن }.  . .  يا أَيها الَِّذين آمنواْ الَ تتِخذُواْ الْيهود والنصارى أَوِلياء{:  التعليق على قوله تعاىل) ٤(

اليهود والنصارى ى سبحانه املؤمنني عن اختاذ  : ( ٨/١٢٨عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب يف الدرر السنية 
أولياء وأخرب أن من توالهم من املؤمنني فهو منهم وهكذا حكم من توىل الكفار من اوس وعباد األوثان فهو 

، وأن أهلها ليسوا مبشركني  ، ودعاء األموات مع اهللا ليس بشرك ، فإن جادل جمادل يف أن عبادة القباب منهم

 لَا تِجد قَوما {:  التعليق على قوله تعاىل.  )  بني اخلائف وغريهبان أمره واتضح عناده وكفره ومل يفرق تعاىل

أخرب تعاىل  : ( ٨/١٤٠ قال سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب يف الدرر السنية }.  . يؤِمنونَ ِباللَِّه

، وأن هذا  قرب قريب، ولو كان أ أنك ال جتد من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر يواد من حاد اهللا ورسوله
  .  ) مناف لإلميان مضاد له ال جيتمع هو واإلميان إال كما جيتمع املاء والنار
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   السادس والعشرونالسؤال

ول كتاب احلكم بغري ما أنزل اهللا يشاع أنك غري موافق على بيان اللجنة الدائمة ح

ملاذا يظهر البيان يف هذا الوقت مع أن الكتاب طبع قبل :  ؟ ويقال أيضا خلالد العنربي

  ؟  ؟ فما قولكم  إن هذا البيان يشجع أهل التكفري:  ؟ ويقال أيضا سنتني

   :اجلواب 

البيان إال يف هذا ، أما ملاذا مل يظهر   أنا موقع على البيان بعدما قرأته ووافقت عليه

، أما كون البيان  ، فإن الكتاب مل يعرض إال يف األيام اليت كتبت فيها الفتوى الوقت

، فإنه ال جيوز  ، ال سيما ملا طلب منا بيانه  يشجع على التكفرييني فنحن نبني احلق

  الكتمان لئال ندخل حتت وعيد من سئل عن علم فكتمه 

   والعشرونبع الساالسؤال

ما هي نصيحتكم لطلبة العلم ملن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل 

؟ جزاكم اهللا  ؟ وما هي الكتب اليت تكلمت عن هذه املسائل وفصلتها  اإلميان والكفر

  .  وحفظكم اهللا.  خريا

   :اجلواب 

، فعليه أن  ، بأن املعتمد يف هذا كتب السلف الصاحل  ليه يف مطلع األجوبةهذا أشرنا إ

، وما عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم  يراجع كتب سلف هذه األمة من األئمة األربعة

 يف كتب - وهللا احلمد -، وهذا موجود يف كتبهم  والقرون املفضلة ومن جاء بعدهم

 -  رمحهم اهللا-وحيد املتداولة املعروفة عن األئمة الكبار ، وكتب الت ، وكتب العقيدة اإلميان

مثل كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وكتب اإلمام ابن القيم وكتب شيخ اإلسالم حممد بن 

، والسنة  ، والسنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد ، ومثل كتاب الشريعة لآلجري  عبد الوهاب

، ومثل كتاب  لها موجودة ومطبوعة، ك ، وشرح أصول أهل السنة للاللكائي للخالل
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، كل هذه   العقيدة الطحاوية مع شرح العز بن أيب العز ومقدمة القريواين لرسالته املعروفة

  .  من كتب أهل السنة ومن العقائد الصحيحة املوروثة عن السلف الصاحل فلرياجعها املسلم

 بدون معلم ، وأخذ العلم عنها ولكن كما ذكرنا ال يكفي االقتصار على الكتب

،  ، بل ال بد من اللقاء مع العلماء وال بد من اجللوس يف حلقات التدريس وبدون مدرس

، فال بد من تلقي  إما يف الفصول الدراسية وإما يف حلق العلم يف املساجد وجمالس العلم

 ،  ، ولكن العقيدة أشد ألا هي األساس العلم عن أهله سواء يف العقيدة أو يف غري العقيدة

  .  وألن الغلط فيها واخلطأ فيها ليس كاخلطأ والغلط يف غريها

  وصلى اهللا على نبينا حممد وآله وصحبه وسلم
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  قائمة املصادر واملراجع 

  .  ) رتبت هذه القائمة على حسب أسبقية ذكرها يف الكتاب : ( ملحوظة

  ـ القرآن الكرمي 

  ـ تفسري القرآن العظيم البن كثري 

  ـ سنن الترمذي 

  صحيح البخاري ـ 

  ـ صحيح مسلم 

  ـ جمموع فتاوى ابن تيمية 

  ـ الصارم املسلول البن تيمية 

  ـ كشف الشبهات لإلمام حممد بن عبد الوهاب 

  ـ شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي 

  ـ اإلبانة الصغرى البن بطة 

    عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهابـ الدرر السنية لسليمان بن
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  فهرس اآليات
  ١٢....................إذا جاءك املنافقون قالوا نشهد إنك لرسول اهللا واهللا يعلم إنك لرسوله
  ١٢.......................الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم

  ٢٢.................مث أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون
  ١٨، ١٧.................بوا احلياة الدنيا على اآلخرة وأن اهللا ال يهدي القومذلك بأم استح

  ١٢.....................سيقول لك املخلفون من األعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا
  ١٧................فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن مبعروف أو فارقوهن مبعروف وأشهدوا ذوي

  ١٢......................قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإم ال يكذبونك ولكن الظاملني
  ٢٠...........قل أي شيء أكرب شهادة قل اهللا شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا القرآن

  ٢٩........................ال جتد قوما يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله
  ٢٨.......................ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك

  ٢٥..........................إله واحدلقد كفر الذين قالوا إن اهللا ثالث ثالثة وما من إله إال 
  ٢١...................ما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وأجل مسمى والذين
  ٢٨، ٢٦..................من كفر باهللا من بعد إميانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان ولكن

  ١٩.....هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات حمكمات هن أم الكتاب وأخر متشاات
  ٢..................اعوا به ولو ردوه إىل الرسولوإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف أذ

  ١٣...........وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم
  ١٦.......................ولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب قل أباهللا وآياته ورسوله

  ١٧............................ولو أم رضوا ما آتاهم اهللا ورسوله وقالوا حسبنا اهللا سيؤتينا
  ٢......................... نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إنوما أرسلنا من قبلك إال رجاال

  ٢١....................ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه مث أعرض عنها إنا من ارمني منتقمون
  ٢١...............ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا

  ٢...........................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم
  ٢٩......................ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياءياأيها الذين آمنوا 

  ١٦........................حيلفون باهللا ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم
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  فهرس األحاديث
  ١٤...............اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله اهللا وأدناها

  ٢٦........................لوا ال إله إالأمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال اهللا فإذا قا
  ٢٦، ١٩...............فإن اهللا قد حرم على النار من قال ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا

  ١٨.......................................................................مل يعمل خريا قط
  ٢٦............................................من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا

  ١٩.....من قال ال إله إال اهللا وكفر مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا
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  ٣٥

  رسالفه

  ٢.....................................................................................مقدمة

  ٤.......................................ترمجة خمتصرة لفضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان
  ٤..............................................................................هامسه ونسب

  ٤..........................................................................نشأته ودراسته
  ٤..........................................................................أعماله الوظيفية

  ٥.................................................................................مشاخيه
  ٥.................................................................................مؤلفاته

  ٨...................................................وصية الشيخ ابن باز بالرجوع إىل الشيخ

  ٩...............................................الفوزانمقدمة فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان 

  ١٠.............................................................اإلجابة عن األسئلة املطروحة

  ١٠............................................مب يكون الكفر األكرب أو الردة: السؤال األول 

  ١٠............................................................حقيقة اإلميان: السؤال الثاين 

  ١١.............هل األعمال ركن يف اإلميان وجزء منه  أم هي شرط كمال فيه: السؤال الثالث 

  ١١..........................ما أقسام املرجئة مع ذكر أقواهلم يف مسائل اإلميان: السؤال الرابع 

  ١٣.........هل خالف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء  خالف لفظي أو معنوي: السؤال اخلامس 

  ١٤.........ما حكم من ترك مجيع العمل الظاهر بالكلية لكنه نطق بالشهادتني: السؤال السادس 

  ١٥.......................حول مقولة اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص: السؤال السابع 

  ١٥............حول مقولة أن من سب اهللا وسب الرسول  ليس بكفر يف نفسه: السؤال الثامن 

  ١٦..............................ما حكم من يسب اهللا ورسوله ويسب الدين: السؤال التاسع 

ما هو القول فيمن نصب األصنام واألضرحة والقبور وبىن عليها املساجد : السؤال العاشر 
  ١٧...............................................................................واملشاهد

  ١٨..ملدد منهم أم التصح الصالة خلف إمام يستغيث باألموات  ويطلب ا: السؤال احلادي عشر 

األحاديث اليت يستدل ا البعض على أن من ترك مجيع األعمال بالكلية فهو : السؤال الثاين عشر 
  ١٨.....................................................................مؤمن ناقص اإلميان
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  ٢٠..ما حكم من يدعو غري اهللا  فهل هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك: السؤال الثالث عشر 

هل يشترط يف إقامة احلجة  فهم احلجة فهما واضحا جليا أم يكفي جمرد : السؤال الرابع عشر 
  ٢٠.................................................................................إقامتها

  ٢١..تكفري شيخ اإلسالم ابن تيمية للطائفة  املمتنعة من أداء شعرية الزكاة: السؤال اخلامس عشر 

  ٢٢.........ة  واستبداهلا بقوانني وضعيةما حكم تنحية الشريعة اإلسالمي: السؤال السادس عشر 

ترك العمل ائيا أو ترك بعض العمل  ألنه ال يراه من اإلميان يدخل يف : السؤال السابع عشر 
  ٢٢.................................................................................املرجئة

  ٢٣.............................................تكفري السلف للجهمية: السؤال الثامن عشر 

  ٢٣...........................إطالقات السلف يف تكفري أعيان اجلهمية:  السؤال التاسع عشر 

  ٢٤.....................................حات يف كتب أهل السنةاالصطال: السؤال العشرون 

معىن قول الشيخ حممد بن عبد الوهاب من مل يكفر املشركني أو شك : السؤال احلادي والعشرون 
  ٢٤..................................................يف كفرهم أو صحح مذهبهم فهو مثلهم

  ٢٥............ليس تكفري اليهود والنصارى  قاصرا على سورة املائدة:  السؤال الثاين والعشرون

  ٢٥.........ما الدليل على مشروعية شروط  شهادة أن ال إله إال اهللا:  السؤال الثالث والعشرون

$$!» tΒ txŸ2⎯{تفسري قوله تعاىل : السؤال الرابع والعشرون  Î/ .⎯ÏΒ Ï‰÷èt/ ÿ⎯Ïµ ÏΖ≈ yϑƒ Î)...{.......٢٦  

  ٢٩.............................شركنيما حكم مواالة الكفار وامل:  السؤال اخلامس والعشرون

موافقة الشيخ صاحل بن فوزان على بيان اللجنة الدائمة حول كتاب : السؤال السادس والعشرون 
  ٣٠.....................................................احلكم بغري ما أنزل اهللا خلالد العنربي

نصيحة لطلبة العلم ملن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل : السؤال السابع والعشرون 
  ٣٠..........................................................................اإلميان والكفر

  ٣٢...................................................................قائمة املصادر واملراجع

  ٣٣...........................................................................فهرس اآليات

  ٣٤........................................................................فهرس األحاديث

  ٣٥.................................................................................الفهرس

  


