حفظه اهلل ورعاه

1

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا نبينا حممد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثريا
أما بعد فهذه جمموعة من الفوائـ ـ ـ ـ ــد انتقيتها واستفدهتا من شرح شيخنا الشيخ  /وليد بن راشد السعيدان حفظه هللا
لنواقض اإلسالم لإلمام اجملدد حممد بن عبدالوهاب رمحه هللا ,وشرح الشيخ حفظه هللا يف اكثر من  220صفحة
انتقيت منها ما يزيد على ( )150فائدة جاءت يف ( )17صفحة  ,وهللا أسال أن يرزقنا واايكم العلم النافع والعمل
الصاحل وأن يبار يف عمر شيخنا ويف عمله وهللا اسمستعان وعليه التلالن.
ال جيوز التجديد يف اسمسلمات الشرعية الثابتة  ,فال بد من احملافظة على ثوابت الشريعة  ,فال ينبغي
)1
التجديد يف التوحيد ؛ ألننا نرى ونسمع بني الفينة واألخرى من يدعو إىل وحدة األداين – بدعوى التجديد – وهذا
جتديد يف ثوابت ومسلمات  ,وال جتوز مثل هذه الدعوة  ,وكذلك الدعوة إىل حرية األداين وأن كل أحد يتدين هلل
تعاىل مبا تشتهي نفسه ومبا خيتار وال إكراه يف الدين  ,ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليلفر  ,وهذا حبجة أنه خطاب
عصري  ,وأنه من التجديد  ,ونقول هذا جتديد ابطل شيطاين ملعون غري مقبول مطلقا ؛ ألنه جتديد يدعو إىل نسف
ثوابت الدين .
أي دعوى للتجديد توجب الوقوع يف شيء من اسمخالفات الشرعية فإهنا دعوى ابطلة منقوضة غري
)2
مقب ولة  ,كالدعوة إىل التجديد خبلع حجاب اسمرأة  ,أو الدعوة إىل التجديد بعدم حتليم الشريعة  ,أو بناء اللنائس يف
بالد اسمسلمني  ,أو الدعوة إىل اختالط الرجال ابلنساء.
)3

يلون التجديد على وفق فهم السلف الصاحل ال بنسفه فليس للل أحد أن يفهم األدلة على مراده هو

ومقتضيات زمانه  ,فالفهم يف األدلة ال سيما يف أدلة االعتقاد توقيفي على فهم السلف  ,فأي دعوى للتجديد
تتضمن نسف فهم السلف وفتح الباب للفهم يف األدلة للل انعق فهذا غري مقبول وهي دعوى ابطلة  ,فاسمتقرر عند
العلماء  -رمحهم هللا تعاىل  -أن  :كل فهم خالف فهم السلف يف مسائل العقيدة والعمل فهو فهم ابطل.
الشيخ _ رمحه هللا _ مل يلن يلفر من شهوته وهواه كما يفعل اخلوارج  ,وإمنا كان تلفريه مبنيا على
)4
األصول السلفية والقواعد السنية الشرعية وعلى فهم السلف الصاحل  ,فلم يلن يلفر إال من كفره هللا ورسوله  ,وكتبه
شاهدة بذلك ,وقد نفى الشيخ عن نفسه هذه التهمة برسالة مستقلة .
)5

العلم يشرتط له شرطان  :اإلدرا  ,وأن يلون هذا اإلدرا على ما هو عليه يف الواقع .

)6

األحوال تنقسم إىل ثالثة أقسام :

 من يدر الشيء على ما هو عليه فهو عامل .2

 من ال إدرا لديه أصال فهو جاهل جهال بسيطا . من يدر األشياء على خالف واقعها فهذا جاهل جهال مركبا .)7

الناقض هو ما يوجب بطالن الشيء شرعا.

نواقض اإلسالم أي  :األفعال واألقوال اليت إذا وقع اإلنسان فيها انتقض إسالمه  ,وخرج عن دائرة
)8
اإلسالم إىل دائرة اللفر والردة _ والعياذ ابهلل _.
)9

من ثبت إسالمه بيقني فال يزول عنه امسه إال بيقني .

)10

من نطق ابلشهادتني فهو مسلم يف الظاهر  ,له ما للمسلمني وعليه ما عليهم .

)11

أمجع العلماء رمحهم هللا تعاىل على أن  :من نطق ابلشهادتني من اللفار فإن له حلم اإلسالم يف

الظاهر .
)12

صحة الدليل ال تستلزم صحة االستدالل والتنزيل .

)13

التلفري حلم شرعي فال نلفر إال من كفره هللا تعاىل ورسوله ﷺ .

)14

التلفري ابلوصف العام ال يستلزم تلفري اسمعني إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء اسموانع .

أول هذه الشروط  :العلم :فيشرتط يف تلفري اسمعني أن يلون عاسما أبن ما وقع فيه يوجب كفره ؛ ألن
)15
اسمتقرر عند العلماء رمحهم هللا تعاىل أن  :التلاليف الشرعية منوطة ابلقدرة على العلم والعمل ؛ وبناء على ذلك فمن
وقع يف شيء من هذه اسملفرات وهو جيهل أهنا توجب اللفر فإنه يف هذه احلالة يعترب معذورا إذا كان مثله جيهل ,
والقرائن تصدق دعوى جهله.
الشرط الثاين  :العقل  ,وضد العقل  :اجلنون  ,فالعقل شرط واجلنون مانع  ,وبناء على اشرتاط هذا
)16
الشرط فإذا كان الذي وقع يف هذا اللفر جمنوان فقد أمجع العلماء على عدم تعدية حلم فعله إليه لفوات شرط
وثبوت مانع.
)17

الشرط الثالث  :البلوغ  ,وضد البلوغ  :الصغر ,فالبلوغ شرط والصغر مانع.

)18

الشرط الرابع  :اإلرادة واالختيار  ,وضد اإلرادة  :اإلكراه  ,فاإلرادة شرط واإلكراه مانع  ,وبناء على

اشرتاط هذا الشرط فإذا كان الذي وقع يف اللفر ملرها غري مريد وال خمتارا للوقوع فيه فإننا ال نلفره ؛ لفوات شرط
وثبوت مانع.
)19

الشرط اخلامس  :القصد إىل اللفر  ,وضد القصد  :اخلطأ ,فالقصد شرط واخلطأ مانع.
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الشرط السادس  :عدم التأويل وهو أوسع الشروط اليت يعذر هبا أهل السنة واجلماعة خمالفيهم  ,وهو
)20
أن يقع اإلنسان يف اللفر غري متأول ؛ ألن من الناس من يرتلب كفرا يظن بتأويله أنه ليس بلفر  ,فهذا قبل أن
حنلم عليه ابللفر عينا ال بد أن نلشف شب هته وأن نلسر حجته وأن نبني الوجهة الصحيحة للدليل  ,فإن عرف
وانلشف التأويل وزالت الشبهة وأصر فحينئذ ال كرامة له ويلون كافرا .
)21

ال شأن لنا مبا يبطنه الناس يف قلوهبم ويلنونه يف نفوسهم  ,وإمنا احللم على ظواهرهم ؛ ألن اسمتقرر عند

العلماء رمحهم هللا تعاىل أن األحلام يف الدنيا مبنية على الظواهر والسرائر تبع هلا  ,وأما األحلام يف اآلخرة فإهنا مبنية
على السرائر والظواهر تبع هلا .
)22

التلفري ال يدخل يف ابب العقوابت ابسمثل مبعىن أنه ال جيوز سمن هجم عليك ابلتلفري أن تعاقبه ابلتلفري

.
)23

ما كان حقا حمضا هلل تعاىل فإنه ال يدخل يف ابب اسمعاملة ابسمثل .

ما كان كفرا ابلذات فال يشرتط فيه االستحالل وهذا إبمجاع أهل السنة واجلماعة ,خالفا للمرجئة
)24
الذين ال يلفرون أحدا إال إذا استحل هذا اللفر  ,فأهل السنة واجلماعة يفرقون بني أمرين  :األول  :ما كان كفرا
بذاته وصورت ه فنحلم على فاعله ابللفر بال نظر هل كان مستحال أو ال  ,مىت ما توفرت الشروط وانتفت اسموانع فال
ننظر هل كان قلبه مستحال أم ال ؟  ,الثاين  :ما مل يلن كفرا ابلذات  ,مثل  :من يشرب اخلمر  ,فمن شرب اخلمر
ال يعد كافرا  ,فصورة شرب اخلمر ال تعد يف الشرع كفرا  ,فما ليس كفرا ابلذات ال خنرج صاحبه من الدين إال إذا
استحله  ,فاسمعاصي واللبائر ال يلفر من قارفها إال إذا كان مستحال هلا  ,وأما ما كان كفرا ابلصورة والذات كسب
هللا أو سب القرآن أو االستهزاء أو السجود لغري هللا أو دعاء غري هللا أو النذر لغري هللا  ,فهذه ليست جمرد معاصي ,
بل هي كفر يف األصالة  ,فما كان كفرا ابألصالة والذات فنحلم على فاعله ابللفر مىت ما توفرت الشروط وانتفت
اسموانع.
اسمذهب الوسط الذي توسطت به أهل السنة واجلماعة  ,اهنم اشرتطوا االستحالل يف ابب اللبرية فقط
)25
 ,وأما فيما كان كفره ابلذات فإهنم ال يشرتطون االستحالل فيه .
)26

التلفري االجتهادي غري ملزم لغري .

)27

اسمتقرر عند العلماء رمحهم هللا تعاىل أن أمور االجتهاد ال جيوز لإلنسان أن يلزم هبا غريه.

)28

أهل السنة واجلماعة ال يلفرون مبجرد اللبرية ما مل يعتقد فاعلها االستحالل.

)29

أهل السنة واجلماعة ال يلفرون بلوازم األقوال إال بعد عرضها وقبوهلا .
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إذا قال اإلنسان قوال له لوازم كفرية فال جيوز لك _ أيها السامع _ أن تلفر هذا القائل مبجرد تلك
)30
اللوازم إال بشرطني  :الشرط األول  :أن تعرض عليه هذه اللوازم اليت تلزم على كالمه  ,فتقول له  :إن كالمك يلزم
منه لوازم كفرية وهي كذا وكذا  ,ا لشرط الثاين  :أن يلتزم هو هبذه اللوازم ويقر هبا ويعرتف إبرادته هلا  ,فإذا عرضت
عليه تلك اللوازم وقبلها وأقر هبا وبني مراده هلا فإننا حينئذ حنلم عليه بالزم قوله .
)31

كل نص يف ختليد صاحب اللبرية يف النار فرياد به عند أهل السنة واجلماعة  :مطلق اخللود ال اخللود

اسمطلق .
)32

القاعدة اسمتقررة إبمجاع أهل السنة واجلماعة  :أنه ال خيلد يف النار أحد ممن معه أصل اإلميان واإلسالم

.
)33

ما كان من النواقض مبناه على التفصيل فال جيوز إطالقه – إطالق القول ابلتلفري به  -وإمجاله بال

تفصيل .
اسمتقرر عند العلماء  -رمحهم هللا تعاىل  -أن  :احللم على كافر ابإلسالم خطأ أهون عند هللا تعاىل
)34
من احللم على مسلم أبنه كافر خطأ .
)35

أهل السنة واجلماعة يقدمون قتال اخلوارج على قتال اللفار األصليني.

القول الصحيح الذي عليه عامة أصحاب رسول هللا ﷺ أن اخلوارج فيهم إسالم  ,للننا نقتلهم لدفع
)36
ضررهم ال للفرهم.
)37

نفي اإلميان عن فاعل اللبرية يقتضي نقص إميانه الواجب  ,ال نقض أصله .

)38

حلاية اللفر ليست كفرا إال مع الرضى واإلقرار .

)39

ال تقوم احلجة على اسمعني إال ببلوغها ومطلق فهمها .

)40

يف قيام احلجة ثالث إمجاعات :

األول  :أمجع العلماء  -رمحهم هللا تعاىل  -على أن بلوغ احلجة شرط .
الثاين  :أمجع العلماء  -رمحهم هللا تعاىل  -على أن مطلق فهم احلجة شرط يف قيامها .
الثالث  :أمجع العلماء  -رمحهم هللا تعاىل  -على أن الفهم اسمطلق ليس بشرط يف قيام احلجة .
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ك لما توغل اإلنسان يف دائرة التلفري كلما ضعفت مهته عن الدعوة إىل هللا تعاىل  ,والعلس ابلعلس ؛
)41
ف للما كان اإلنسان حذرا من تلفري اسمسلمني كلما قويت عزميته على دعوهتم إىل هللا تعاىل  ,والناظر يف واقع هؤالء
جيد هذا واضحا ظاهرا .
)42
اجتمعت.

اسمتقرر عند أهل السنة واجلماعة أن اإلسالم واإلميان من األلفاظ اليت إذا اجتمعت افرتقت وإذا افرتقت

)43
لثالث علل :

نواقض اإلسالم كثرية تربو على اسمائة  ,وقد حصرها الشيخ  -رمحه هللا –يف هذا اسمنت يف عشرة ؛

األوىل  :أن هذه العشرة هي أخطر النواقض على اإلطالق .
الثانية  :أهنا أكثر النواقض وقوعا يف واقع الناس  ,والتنبيه على األخطاء ينبغي أن يلون على ما هو أعظم وأخطر
األخطاء  ,وعلى ما هو أعم وأمشل األخطاء .
الثالثة  :أن هذه النواقض العشرة هي رؤوس النواقض وأصوهلا وما عداها فهو ال بد لزاما -على حسب االستقراء
والتتبع – أن يدخل حتت واحد منها  ,فهذه أصول النواقض .
نواقض اإلسالم تنقسم إىل ثالثة أقسام :
)44
األول  :نواقض اعتقادية .
الثاين  :نواقض عملية .
الثالث  :نواقض مبناها على الشك .
القاعدة تقول  :كل ما أوجب هللا علينا اإلميان به من األمور الغيبية فال حيتمل دخول الشك فيه .
)45
)46

حلم تعلم هذه النواقض  :نقول فرض عني على كل أحد  ,فتعلمها من الواجبات العينية ؛ ألن

القاعدة اسمتقررة تقول  :كل علم تتوقف عليه صحة العقائد والشرائع فتعلمه واجب.
)47

الشر هو  :تسوية غري هللا ابهلل فيما هو من خصائص هللا.

الشر فيه ثالثة أشياء  :تنديد  ,ومساواة  ,ومعادلة – عدل ابهلل – فإن كانت التسوية اسمطلقة
)48
والتنديد اسمطلق والعدل اسمطلق –أي اللامل – فهذا من الشر األكرب اسمخرج من اسملة  ,وإن كان مطلق التنديد
ومطلق اسمساواة ومطلق العدل فهو الشر األصغر .
حقيقة الشر األكرب  :أن يصرف شيء من العبادات لغري هللا تعاىل  ,فمن صرف شيئا من العبادات
)49
لغري هللا تعاىل فقد وقع يف الشر األكرب .
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)50

العالقة بني الشر واللفر هي  :أن الشر واللفر من األلفاظ اليت إذا اجتمعت افرتق معناها  ,وإذا

افرتقت اجتمع معناها فإذا ذكر يف النص الشر وحده دخل معه اللفر تبعا  ,وإذا ذكر يف النص اللفر وحده دخل
معه الشر تبعا  ,وأما إذا قيل  :كفر وشر  ,فإن الشر يلون مبناه على اسمعادلة أو التسوية أو التنديد  ,وأما اللفر
فمعناه اجلحد ؛ وبناء على ذلك فلل مشر فهو كافر وال بد  ,وللن ليس كل كافر يلزم أن يلون مشركا ابسمعىن
اخلاص  ,وللن يلون مشركا ابسمعىن العام.
)51

الشر األكرب يقع يف أنواع التوحيد الثالثة اليت هي  :توحيد الربوبية  ,واأللوهية  ,واألمساء والصفات.

)52

القاعدة عند أهل السنة واجلماعة تقول :من شبه هللا خبلقه فقد كفر.

)53

الشر األكرب ال يدخل حتت حيز اسمغفرة.

الشر األصغر  :ال بد وأن يعذب فاعله يف اآلخرة  ,وأما بقية اللبائر فهو حتت اسمشيئة  ,إن شاء هللا
)54
عذبه يف النار بقدر كبريته مث خيرجه منها إىل اجلنة انتقاال  ,وإن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة ابتداء .
)55

القاعدة تقول  :أن اجلهل ابآلاثر مع العلم أبصل التحرمي ال يرفع شيئا منها .

)56

احلياة اسمطلقة  :هي احلياة اليت مل تسبق بعدم وال يلحقها زوال وال يعرتيها موت وال فناء  ,وهي حياة

هللا تعاىل  ,وأما مطلق احلياة  :فهي احلياة اليت يسبقها عدم ويلحقها ويعرتيها فناء وزوال  ,وهي حياة اإلنسان .
)57

الشر األصغر يف اآلخرة من مجلة اللبائر اليت تدخل حتت مشيئة هللا تعاىل  ,فإن شاء غفر لصاحبها

ابتداء وإن شاء عذبه يف النار بقدرها ؛ وهذا القول أقرب إىل قليب من القول األول.
الشر األكرب خيرج من اسملة ابلللية  ,فإذا وقع اإلنسان يف شعبة من شعب الشر األكرب فقد خلع
)58
ربقة اإلسالم من عنقه  ,وأما إذا وقع اإلنسان يف شيء من شعب الشر األصغر فإنه ينقص من إميانه بقدر ما وقع
فيه  ,وللنه ال خيرج عن دائرة اإلسالم ابلللية .
)59

الشر األكرب يوجب البغضاء اسمطلقة واسمصارمة والرباء اسمطلق والعداوة اسمطلقة  ,وأما الشر األصغر فال

يوجب إال مطلق الرباء ومطلق العداوة ومطلق البغض.
)60

الشر األكرب حيبط مجيع األعمال إذا مات صاحبه عليه  ,خبالف الشر األصغر فإنه ال حيبط إال

العمل الذي وقع فيه .
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الشر األكرب يوجب اخللود لصاحبه يف النار اخللود األبدي اسمطلق الدائم  ,وأما صاحب الشر
)61
األصغر إذا أراد هللا أن يعذبه بشركه فإنه ال يقتضي خلوده اخللود اسمطلق  ,وإمنا خيلد فيها مطلق اخللود مث خيرج منها
إىل اجلنة انتقاال بعد ذلك .
)62

حترمي الشر األكرب حترمي مقاصد  ,وحترمي الشر األصغر حترمي وسائل.

قاعدة تقول  :كل وسيلة للشر األكرب فالواجب سدها وهي حرام ؛ وتلون شركا إذا وصفها الشارع
)63
أبهنا شر  ,ولذلك حرمت الشريعة اللتابة ع لى القبور سدا لذريعة تعظيمها التعظيم الذي يوصل إىل الشر ,
وحرمت الشريعة الصالة عند القبور حترمي وسائل  ,وحرمت الشريعة جتصيص القبور والبناء عليها ورفعها فوق الشرب
وبناء اسمساجد عليها والبقاء عندها الليايل ذوات العدد كل ذلك من ابب حترمي الوسائل اليت تفضي بصاحبها إىل
الشر األكرب.
من اسمعلوم يف قواعد الشرع أن الشارع إذا أوجب شيئا أوجب كل وسيلة توصل إليه  ,وإذا حرم شيئا
)64
حرم كل وسيلة توصل إليه ألن اسمتقرر عند العلماء  -رمحهم هللا  -أن الوسائل هلا أحلام اسمقاصد  ,وأن كل ما أفضى
إىل احلرام فهو حرام.
)65
األكرب .

القاعدة يف ال شر األصغر تقول  :هو كل ذنب وصفه الشارع أبنه شر  ,ومل يصل إىل حد الشر

قاعدة تقول  :ما كان من قبيل الشر األصغر ابألصالة فيلون شركا أكربا بقوة اسمساواة والتنديد  ,مثل
)66
من حلف بغري هللا مساو للمحلوف به ابهلل تعاىل أو معظما له كتعظيم هللا تعاىل فال جرم أنه يعترب شركا أكرب مع أن
أصله شركا أصغر.
اخلوف من الشر من عالمات اإلميان  ,وهو منهج نبوي عظيم  ,وقد خافه إبراهيم عليه السالم
)67
فحمله خوفه أن يدعو ربه بقوله " واجنبين وبين أن نعبد األصنام "[ إبراهيم .] 35 :
)68

ال جيوز أن يُقرن مع هللا عز وجل غريه فيما هو من خصائصه -عز وجل  -بواو العطف .

)69

قاعدة من قواعد الشر تقول  :الرايء حيبط العمل إذا وقع العبد فيه ومل يدافعه .

الرايء إذا وقع يف العمل من أوله فيعترب ابطال  ,وإذا وقع يف أثنائه واسرتسل اإلنسان معه  ,فإن العمل
)70
يعترب ابطال إن كان مما ينبين أوله على آخره  ,فلل جزئيات العمل تعترب ابطلة  ,وأما إذا كان أوله ال ينبين على آخره
فال يبطل إال ما وقع فيه الرايء.
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من قصد ابلعبادة شيئا من آاثرها الثابتة ابلقصد الثاين فليس مبشر يف القصد  -فال حرج عليه , -
)71
فاحلرج يقع إذا كان اسمقصود ابألثر هو القصد األول فيتصدق ال تعبدا وإمنا لشفاء مريضه فهذا ال جيوز  ,فهو إخراج
للعبادة عن مقصودها وهو التعبد هلل عز وجل .
قاعدة أخرى يف ابب الشر تقول  :العبادة حق صرف حمض هلل عز وجل ال تصرف ال سملك مقرب
)72
وال لنيب مرسل وال لويل صاحل .
قاعدة  :العبادة اليت تتضمن مطلواب  ,يلون صرفها لغري هللا شركا أكرب إن كانت يف األمر الذي ال
)73
يقدر عليه إال هللا تبار وتعاىل .
حلى اإلمجاع أبو العباس ابن تيمية وغريه  ,بل اتفق اسمسلمون عن بلرة أبيهم أن من اختذ واسطة بينه
)74
وبني هللا يف ابب العبادة فقد أشر وخلع ربقة اإلسالم من عنقه ابلللية .
ِّ
ِّ
ِّ
ص َّح َح َم ْذ َهبَـ ُه ْمَ ,ك َفَر" هذا الناقض ال بد أن يقيد بقيد
)75
ني أ َْو َش َّ
" َم ْن َملْ يُ َلف ْر اسمُ ْش ِّرك َ
ك ِّيف ُك ْف ِّره ْم ,أ َْو َ
مهم جدا وهو أنه  :ال جيوز العمل به إال فيمن ثبت كفره ابلنص أو اإلمجاع فقط فهو خمصوص فيمن كفره منصوص
عليه ابألدلة الصحيحة أو كان جممعا عليه بني أهل العلم  -رمحهم هللا  , -وأما من كان كفره من ابب االجتهاد فإن
اسمتقرر يف القواعد يف ابب التلفري أن التلفري االجتهادي غري ملزم فال حق ألحد إذا كفر أحدا ابجتهاده ومل يوافقه
عليه غريه أن يلفر هذا الغري وحيتج عليه هبذا الناقض أبن من مل يلفر اللافر فهو كافر – فلينتبه هلذا .-
)76

التلفري عندان ثالثة أقسام :

األول  :من ثبت كفره ابلنص  :فمن مل يلفر من ثبت كفره ابلنص فهو كافر فمن شك يف كفر اليهود وقال
لعلهم مسلمون أو لعل هللا تعاىل يغفر هلم فهو كافر  ,ومن شك يف كفر النصارى فهو كافر  ,ومن شك يف كفر
اجملوس واهلندوس فهو كافر مثلهم فهؤالء كفرهم ثبت ابلنص .
الثاين  :من كان كفرهم جممعا عليه بني اسمسلمني ؛ فمن كان كفره جممعا عليه بني اسمسلمني ومل خيالف يف تلفريه
أحد من أهل العلم  -رمحهم هللا  -فالواجب قبول هذا اإلمجاع واعتماده واسمصري إليه وحترمي خمالفته ؛ فمن مل يلفر من
ثبت كفره ابإلمجاع فهو كافر مثله .
الثالث  :وهو أغ لب صور التلفري اجلاري يف هذا الزمان وهو تلفري من ثبت كفره ابالجتهاد  :فال حق سمن
خالفك يف هذا التلفري أن تلفره وال أن خترجه عن دائرة اإلسالم وال أن تطبق عليه هذا الناقض .
من ثبت كفره ابلنص ينقسم إىل قسمني :
)77
تلفري أوصاف ,وتلفري أعيان ,فتلفري األوصاف :كتلفري اليهود والنصارى واسمشركني والوثنيني وعباد اللواكب
والنجوم فهؤالء ثبت كفرهم ابلنص على هذا الوصف .
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وتلفري األعيان  :وهو من أنواع التلفري ابلنص كتلفري إبليس وفرعون وهامان وقارون وامرأة نوح ولوط – عليهما
السالم –  ,وأيب هلب فمن خالف حلم هللا تعاىل يف تلفري األوصاف فهو كافر ألنه يلون بذلك ملذب هلل تعاىل
 ,ومن خالف حلم هللا تعاىل يف تلفري األعيان كذلك فهو كافر ألنه ملذب هلل تعاىل .
هنا طوائف كثرية مثل طائفة اإلمساعيلية فقد اتفق اسمسلمون على كفرها وصار اتفاق اسمسلمني على
)78
كفرها من االتفاق القطعي فمن شك يف كفرهم فهو كافر مثلهم فتلفريهم ليس مبنيا على االجتهاد بل تلفريهم كان
ابإلمجاع وقد حلى هذا اإلمجاع أبو العباس ابن تيمية – رمحه هللا  , -وكذلك  :أمجع اسمسلمون على كفر النصريية
كما حلى هذا اإلمجاع أبو العباس ابن تيمية وقال  :ومن شك يف كفر هؤالء بعد معرفة أحواهلم فهو كافر مثلهم .
)79

قاعدة تقول  :إدخال فرد حتت دائرة تلفريية عامة هو نوع اجتهاد  ,ألن ممن نص هللا على كفرهم :

من مل حيلم مبا أنزل هللا  -عز وجل  -ومن تر الصالة  ,وللن كونك تدخل واحدا من األفراد حتت دائرة احللم
تظن أين أخالفك يف الدليل العام ألن
العام فهذا اإلدخال إمنا هو اجتهاد فإذا خالفتك أان يف تلفري هذا اسمعني فال َّ
اسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا -أن  :صحة الدليل يف ذاته ال يدل على سالمة التنزيل  ,وهنا أان ال أتللم يف
الدليل وإمنا اللالم على تنزيل هذا الدليل .
)80

قاعدة تقول  :ال حيل لنا أن نلفر من مل يلفر كافرا إال بعد تعريفه حباله.

)81

اسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا -أنه  :ال تلفري إال بعلم وال عقوبة إال بعد إنذار.

)82

قاعدة  :ال ترتتب آاثر التلفري بعد احللم به وثبوته إال إذا صدر من احلاكم  -القاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي  , -فال

حق لك أن تتعامل آباثر التلفري يف حق من كفرته أنت بنفسك إال بعد أن يرفع أمره للقاضي فيصدر صك بلفره
وردته حىت يقيم عليه حلم هللا  -عز وجل .-
)83

اللافر اسمرتد ال بد من استتابته قبل تطبيق حلم هللا  -عز وجل  -عليه فيستتاب ثالث مرات أو ثالثة

أايم فإن أصر على كفره فإننا نقيم حلم هللا  -عز وجل  -عليه  ,فاللافر اسمرتد ال جتوز معاهدته وال إقراره على كفره
وال عقد ذمة معه  ,وأما اللافر األصلي فتجوز معاهدته وعقد الذمة معه وجيوز أن يقر على كفره يف بالد اسمسلمني
بشرطه.
)84

اسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا -أن  :كل إحداث يف الدين فهو رد.

اسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا -أن  :كل ما ليس من الدين يف عهد رسول هللا ﷺ فال ميلن أن
)85
يلون من الدين بعد عهده .
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)86

القاعدة اسمتقررة عند أهل العلم  -رمحهم هللا -تقول  :اقتصاد يف سنة خري من اجتهاد يف بدعة وخمالفة

.
)87

قاعدة  :احللم كوان وشرعا من خصائص هللا تبار وتعاىل .

)88

اسمتقرر يف قواعد النحو والبالغة أن  :تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر.

)89

قاعدة :كل ما صدر من األحلام من النيب ﷺ فهو حلم صادر من هللا تبار وتعاىل .

قال هللا تعاىل " وأنزل هللا عليك اللتاب و احللمة "[ النساء  ,] 113 :قال اسمفسرون :إن احللمة
)90
إذا قرنت ابللتاب يف مقام اإلنزال فرياد هبا السنة .
قاعدة  :من مل حيلم مبا أنزل هللا فأولئك هم اللافرون  ,فقد حلم هللا  -عز وجل  -على من مل حيلم
)91
مبا أنزل أنه كافر وللن هذا اللفر ال بد فيه من التفصيل والتقسيم والتنويع والتحليل كما نصت على ذلك األدلة.
)92

قاعدة تقول  :كل أمر تلفريي حيتمل التفصيل فال بد فيه من االستفصال.

من تر احللم مبا أنزل هللا  -عز وجل  -إابء واستلبارا وامتناعا عن احللم به فهو أيضا كافر اللفر
)93
األكرب وهو كفر اإلابء واالستلبار والعناد.
وضع القانون وسن الدساتري اسمخالفة للشريعة كفر أكرب وال يشرتط يف تلفريه يف هذه احلالة هل هو
)94
مستحل أم ال.
فمن أنلر أحقية احللم مبا أنزل هللا  -عز وجل  -وجعل احللم ابلدستور أحق وابلدميقراطية أحق من
)95
احللم مبا أنزل هللا  -عز وجل  -فال جرم أن كفر هذا احلاكم هو اللفر األكرب ألنه جاحد وملذب للنصوص
اللثرية الدالة على وجوب احللم مبا أنزل هللا وأنه أحسن األحلام وأحقها تطبيقا يف واقع الناس.
من حيلم بغري ما أنزل هللا  -عز وجل  -مفضال أحلام الطواغيت على حلم هللا  -عز وجل  -ويف
)96
هذه احلالة سواء أكان هذا التفضيل هو التفضيل اسمطلق أو مطلق التفضيل حىت ولو فضل حلم الطواغيت يف جزئية
واحدة على حلم هللا  -عز وجل  -؛ فمن اعتقد أن حلم غري هللا  -عز وجل  -أفضل من حلم هللا  -عز وجل
 ولو يف مسألة واحدة فإنه كافر اللفر األكرب اسمخرج له عن ملة اإلسالم ابلللية .من يعتقد جواز احللم بغري ما أنزل هللا تعاىل وأن احللم مبا أنزل هللا ليس بواجب وأنه جيوز له أن حيلم
)97
أبحلام أخرى غري حلم هللا  -عز وجل  , -فمن اعتقد جمرد جواز احللم بغري ما أنزل هللا فإنه كافر اللفر األكرب
اسمخرج عن ملة اإلسالم ابلللية وذلك سمخالفته هلذه النصوص .
11

من اعتقد أن نظام اإلسالم ال يصلح تطبيقه يف القرن العشرين فمن اعتقد أن اإلسالم ال يصلح تطبيقه
)98
يف هذا القرن فقد كفر كفرا أكرب خمرجا من اسملة.
من اعتقد أن اإلسالم سبب يف ختلف اسمسلمني مثل ما يتفوه به غالة العلمانيني واللرباليني فإهنم
)99
ينسبون ختلف اسمسلمني إىل تدينهم بدين هللا  -عز وجل  -فهؤالء يعتقدون أن هدي الغرب أكمل من هدي رسول
هللا ﷺ  ,وأن حلم الغرب ونظام الغرب أكمل من حلمه ﷺ وهذا كفر أكرب خمرج من اسملة ابلللية .
 )100من يرى أن يف اإلسالم حدودا قاسية وعقوابت وحشية ال ينبغ تطبيقها يف واقع الناس وال بد من
استبداهلا بغريها من العقوابت اسمتناسبة مع هذا القرن ولذلك جتدوهنم يدعوا إىل تعطيل حد الزان والردة وحد السرقة
فمن اعتقد ذلك فإنه خالع ربقة اإلسالم من عنقه ابلللية.
)101

من أحوال احلاكم بغري ما أنزل هللا  :الذي حيلم بغري ما أنزل هللا يف مسألة أو مسألتني أو أقل أو أكثر

حبيث ال يبلغ وصف الدميومة واالستمرار واللثرة وهو مقر بوجوب احللم مبا أنزل هللا  -عز وجل  -وعامل خبطئه
وللن حيمله على ذلك حمبة مال أو منصب أو رشوة فهو عامل مبعصيته وللن يدفعه لذلك عصبية أو محية جاهلية أو
رشوة أو شهوة فهذا كافر األصغر وال يصل فعله هذا إىل اللفر األكرب فهو ابق يف دائرة اللفر األصغر.
)102
كافرا.

من حتاكم إىل غري ما أنزل هللا مريدا هلذا التحاكم ومفضال له على حلم هللا  -عز وجل  -فيعترب

من يتحاكم إىل الطاغوت ال عن إرادة قلبية وال عن رضى ابطين وإمنا حيمله على ذلك ضرورة استخراج حقه وال
جيد طريقة الستخراج حقه إال ابلرتافع إىل هذه احملاكم الوضعية فهو يبغضها ابطنا وأيىب حلمها ابطنا وللنه يعلم أنه
لو مل يرتافع إىل هذه احملاكم لضاع حقه وسما استطاع أن يستخرجه من غاصبه أو ظاسمه فهو يرتافع إليها ترافع إكراه ال
ترافع إرادة واختيار ففي هذه احلالة جيوز وال أبس بذلك واسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا  -قاعدة تقول  :يقال
يف حاالت الضيق واالضطرار ما ال يقال يف حاالت السعة واالختيار .
 )103كل حلم خالف حلم هللا  -عز وجل  -ورسوله ﷺ فهو ابطل واسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا
تعاىل -أن  :ما بين على الباطل فهو ابطل وما بين على الفاسد فهو فاسد .
 )104أحسن تعريف للطاغوت والذي نص عليه اإلمام ابن القيم – رمحه هللا – يف قوله  :الطاغوت كل ما
جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع .
 )105قاعدة تقول  :اللفر ابلطاغوت شرط للدخول يف اإلسالم  ,فال يصح إسالم العبد إال إذا كفر
ابلطاغوت  ,وأما إذا نطق الشهادتني وهو ال يزال مؤمنا ومقرا ابلطواغيت وأحلامها فإنه يعترب كافرا مل حيقق حقيقة
اإلسالم اسمطلوب منه شرعا.
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)106

البغض الطبعي الفطري ليس بردة وال كفر .

 )107الذي يطبق عليه هذا الناقض "من أبغض شيئا مما جاء به النيب ﷺ " , ..هو الذي يلون بغضه بغض
تشريع فقط ال العتبارات أخرى.
)108

من سخر بشيء من دين هللا عز وجل وهو عامل أبنه من دين هللا عز وجل ومما جاء به النيب ﷺ فال

جرم أنه كافر وهذا هو حلمه والتعليل يف كونه كافرا .
)109

كل آية ختمها هللا عز وجل ابلعذاب اسمهني فاعلم أهنا يف اللافر اللفر األكرب.

 )110يقول ابن تيمية – رمحه هللا  : -إ ْن سب هللا عز وجل أو سب رسوله ﷺ كفر ظاهرا وابطنا سواء
أكان الساب يعتقد أن ذلك حمرم أو كان مستحال أو كان جاهال عن اعتقاده  -أي أنه من اللفر الظاهر الذي ال
يشرتط له االستحالل . -
 )111سئل اإلمام أمحد – رمحه هللا – عمن يسب أبو بلر وعمر وعائشة  -رضي هللا عنهم – فقال  :ما
أراه ابق على اإلسالم .
 )112اسمستهزئ ابللحية أو الثياب القصرية اسموافقة للسنة يف الطول أو بغري ذلك من السنة على أهنا من
الشرع وعلى أهنا من الدين فهذا يلفر إذا كان يعلم أن هذه السنة اثبتة عن النيب ﷺ وأهنا من الدين  ,فالذين
يسخرون ابللحية وحبجاب اسمرأة ويستهزؤون ابلثياب القصرية على أهنا دين وشرعية فهؤالء كفار ألهنم مستهزؤون
بقوله ﷺ وبفعله وشريعته ويلون يف هذه احلالة معاندا للنيب ﷺ ساخرا من سنته والذي يسخر من السنة ويستهزئ
مبا ثبتت به السنة فال جرم أنه يعترب كافرا وليس مبسلم .
 )113حلم متثيل أهل الدين متثيال يراد به إضحا اآلخرين نقول  :ردة وكفر خمرجة عن اسملة ألن استهزاؤهم
ال يقصد به استهزاء بطائفة معينة وال بشخص معني حىت نفصل فيه  ,وإمنا يريدون االستهزاء مبن هؤالء مظاهرهم
ومبن هذا دينهم ومبن هذا هديهم الظاهر فهم يسخرون من أهل اللحى على وجه اإلمجال ويسخرون من أهل الثياب
القصرية على وجه اإلمجال ويظهرون أهل الدين والعلم والصالح مظاهر األغبياء أو مظاهر من يظهرون ما ال يبطنون
فهذه سخرية بدين هللا تعاىل إمجاال وتفصيال ففاعله كافر .
 )114النطق ابلشهادتني مبجرد اللسان ال يلفي فال حيلم على اإلنسان أبنه مسلم مبجرد النطق هبما ألن
النطق ابلشهادتني فيه ثالث واجبات  :واجب عقدي  ,وواجب لساين  ,وواجب عملي .
)115

أمجع أهل السنة واجلماعة -رمحهم هللا  -أن للسحر حقيقة ملموسة وواقعة خالفا للمعتزلة الذين

يزعمون أن السحر ال حقيقة له وإمنا هو جمرد خياالت خييل هبا الساحر فقط.
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)116
ﷺ.

اسمتقرر إبمجاع أهل العلم -رمحهم هللا  -أن السحر إمنا طال جسد الرسول ﷺ ومل يطل قلبه وال تبليغه

)117

كل آية يقول هللا هللا تعاىل فيها " ما له من خالق " فهو دليل على كفر الفاعل.

)118

السحر من أنواع الشر ومن نواقض اإلسالم والساحر ابالعتبار الشرعي كافر مرتد خارج عن ملة

اإلسالم ابلللية .
)119

قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل  :صح قتل الساحر عن ثالثة من أصحاب النيب ﷺ  -وهؤالء الثالثة

هم  :جندب وعمر وحفصة رضي هللا عنهم .-
 )120اسمتقرر عند أهل العلم -رمحهم هللا  -أن  :نفي القبول إذا عُلق على فعل حمظور فاسمقصود به نفي
الثواب  ,وإذا علق نفي القبول على تر مأمور فاسمقصود به انتفاء الصحة.
)121

اسمتقرر عند أهل العلم -رمحهم هللا  -أن  :عند ورود الشبهات ينتفي تلفري األعيان.

)122

حتقق اسمقصود ال يدل على سالمة الوسيلة.

)123

حل السحر بسحر مثله أي حله ابلذهاب إىل السحرة واسمشعوذين واللهان فيذهب اسمطبوب ابلسحر

إىل السحرة واللهان فيتقرابن للشيطان مبا حيب من الذبح وحنوه ليبطل أثره عنه  ,وهذه هي النشرة الشيطانية الشركية
اليت ال جتوز يف صدر وال ورد.
 )124ما اسمقصود مبظاهرة اسمشركني على اسمسلمني؟ نقول  :اسمقصود هبا  :أي يلون اسمسلم هلؤالء اسمشركني
نصريا وظهريا ومعينا ضد إخوانه اسمسلمني  ,فينضم إليهم ويذب عنهم ابسمال واللسان والسالح  ,فال جرم أن هذا من
اللفر الذي يناقض اإلميان ابلللية ,وهذا ما يسميه العلماء  :ابلتويل  ,وقد نسميه  :ابسمظاهرة اسمطلقة وهي  :موافقة
هؤالء اسمشركني ومظاهرهتم ابطنا وظاهرا  ,وأغلب علماء الدعوة السلفية يسموهنا ابلتويل وجيعلونه أخص من اسمواالة
فعندان لفظتان  :التويل وهي مرادفة للمظاهرة اسمطلقة  ,وعندان لفظ  :اسمواالة وهي أوسع .
)125

أمجع علماء اإلسالم على أن  :من ظاهر اللفار اسمظاهرة اسمطلقة وساعدهم وعاوهنم اسمساعدة واسمعاونة

اسمطلقة أبي نوع من أنواع اسمساعدة واسمعاونة فإنه كافر خالع ربقة اإلسالم من عنقه ابلللية.
)126

اسمظاهرة واسمعاونة واسمواالة تنقسم إىل قسمني  :فهنا من اسمظاهرة ما يسمى ابسمظاهرة اسمطلقة  ,وهنا

من اسمعاونة ما يسمى ابسمعاونة اسمطلقة  ,وهنا من اسمواالة ما يسمى ابسمواالة اسمطلقة  :فاسمظاهرة واسمعاونة واسمواالة
اسمطلقة هي ما يسميه علماء الدعوة ابلتويل أي تويل اللفار  ,وضابطها أن :تكون تلك املظاهرة واملعاونة واملواالة
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انبعة من الرضى بكفر هؤالء وحمبة ظهور أمر الكفر والكفرة  ,وانبعة من بغض املسلمني أو دينهم  ,فإذا كانت
اسمواالة مواالة يف الباطن والظاهر فال جرم أهنا ردة وكفر ابهلل تعاىل وخروج عن ملة اإلسالم  ,وإذا كانت اسمعاونة

معاونة انبعة من الباطن فاتفق فيها اسمعاونة الباطنية والظاهرية فهو يعينهم عقيدة من أجل دينهم وكفرهم وإعالء
كلمتهم ونشر ابطلهم فال جرم أن اسمعاونة ابطنا وظاهرا تعد كفرا وردة خمرجة عن اإلسالم ابلللية  ,وكذلك اسمواالة
لللفار ظاهرا وابطنا من أجل كفرهم وحمبة النتصار كفرهم ونشرا لباطلهم يف األرض فمثل هذه الصورة من اسمواالة
هي اليت تعترب ردة وكفرا.
 )127اسمواالة اليت حلم هللا عز وجل على فاعلها أبنه كافر وأنه منهم إمنا هي اسمواالة اسمطلقة ويدخل فيها
اسمعاونة اسمطلقة ويدخل فيها اسمظاهرة اسمطلقة  ,وال تلون اسمظاهرة مطلقة وال اسمعاونة مطلقة وال اسمواالة مطلقة إال إذا
اتفق عليها الباطن والظاهر ؛ وهذا هو الذي نص عليه أهل العلم -رمحهم هللا . -
)128

ال بد من التفريق بني ما كان منها على الوجه اسمطلق فيلون كفرا وردة  ,وما يلون منها على الظاهر

دون الباطن فال يلون كفرا وللنها حرام ال جيوز صدورها.
 )129إذا كانت اسمعاونة أو اسمواالة –وهي ما يسمى ابسمظاهرة – كانت مقتصرة على الظاهر مع بغض كفرهم
يف الباطن ومصارمتهم يف الباطن ومواالهتم يف الباطن وانقطاع وشائج العالقة بينه وبينهم يف الباطن وإمنا محله على
ذلك رغبة دنيوية وشهوة مالية أو شيء من أمور الدنيا فهذه نقول فيها أهنا حمرمة وأهنا كبرية من كبائر الذنوب وللنها
ال خترج فاعلها من دائ رة اإلسالم ابلللية ألهنا مواالة يف الظاهر وليس مواالة يف الباطن ,وألهنا معاونة يف الظاهر
وليست معاونة يف الباطن .
 )130مظاهرة اللفار على أحد من اسمسلمني كبرية من كبائر الذنوب وحمرمة وللنها إذا كانت اسمظاهرة اسمطلقة
فهي كفر  ,وإذا كانت مطلق اسمظاهرة فإهنا تعترب حراما وكبرية من كبائر الذنوب .
 )131مواالة اسمشر ومعاونته ومظاهرته إذا كانت من أجل دينه – أي أنك تواليه لدينه فتواليه حمبة له وللفره
وحمبة النتصاره على اسمسلمني ألجل ما عليه من الشر والوثنية وحنوها – فهذه مواالة كفرية انقضة عن اإلسالم
ابلللية ومن اسمظاهرة ما يلون إمثا وكبرية م ن اللبائر وللن ال يلفر صاحبها إن فعل ذلك لنيل مصلحة دنيوية
كشهوة من شهوات اسمال أو البقاء يف اسمنصب وغريها من شهوات الدنيا فتلون مظاهرة ومواالة يف الظاهر دون
الباطن .
 )132من قال أبن اسمواالة واسمظاهرة واسمعاونة كفر إبطالق ففيه من مذاهب اخلوارج ومن قال أبن اسمواالة
واسمظاهرة واسمعاونة ليس كفرا إبطالق ففيه من مذاهب اسمرجئة وللن احلق بينهما ألهل السنة وهو أن  :من صورها ما
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يلون كفرا وهي اسمواالة اسمطلقة – ابطنا وظاهرا – واسمعاونة اسمطلقة  ,ومنها ما ال يلون كفرا وهي مطلق اسمواالة – يف
الظاهر دون الباطن .-
)133

البيع والشراء ال يدخل يف صور اسمواالة مطلقا.

)134

ليس من ابب اسمواالة اإلهداء إىل اللفار فقد ثبت عن النيب ﷺ أنه أهدى للمقوقس .

)135

اإلهداء إىل اللفار ال ينبغي أن يلون انبعا من مواالة وال من حمبة.

)136

جيوز للمسلم أن يؤجر نفسه للافر إذا مل يلن فيه إذالال لدينه فهذا ليس من اسمواالة يف شيء.

 )137هنا من اسمواالة ما يسمى مبواالة االضطرار  ,واسمقصود هبا  :اسمواالة يف الظاهر من ابب اخلالص من
َس ِّره  ,وهذه وإن كانت مواالة يف الظاهر إال أهنا جائزة .
شر اللافر أو أ ْ
)138

القاعدة اسمتقررة عند أهل العلم  -رمحهم هللا تعاىل  -أن  :رسالة النيب ﷺ عامة للثقلني لإلنس واجلن

فلل إنسي وكل جين بعد بعثته ﷺ جيب عليه اإلميان هبذه الشريعة والدخول حتت لوائها وال يسع أحدا أن خيرج من
هذه الشريعة أو أن يتعبد هللا تعاىل بطريقة غري الطريقة اليت جاء هبا حممد ﷺ.
)139

اسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا تعاىل  -أن  :إقرار النيب ﷺ حجة على اجلواز .

 )140اإلعراض اسمطلق الللي يتناىف مع أصل اإلسالم واإلميان  ,وأما مطلق اإلعراض اجلزئي يتناىف مع كمال
اإلميان الواجب الذي ال حتصل النجاة يوم القيامة إال به .
 )141كل إعراض عُلق به اخلروج من الدين يف األدلة فيقصد به اإلعراض الللي مثل التويل فأي ٍ
تول عُلق به
اخلروج من الدين فيقصد به التويل اسمطلق  ,فأي انقض وردت به األدلة فال يقصد به مطلقه وإمنا يقصد به كله .
 )142ال فرق بني اهلازل واجلاد فإذا كان اهلازل ال يرتفع عنه بسبب هزله حلم شيء من هذه النواقض فليف
مبن يقع يف هذه النواقض وهو جاد وقاصد للوقوع فيها وليس هبازل.
 )143اسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا تعاىل – أن  :فعل اسمنهي عنه ال يؤثر إال بعلم وذكر وإرادة ,
واللفر منهي عنه فال يؤثر ابلوقوع يف اللفر إال إذا كان عاسما ذاكرا مريدا خمتارا  ,فلم يعترب الشارع من اخلوف لرفع
شيء من حلم هذه النواقض إال خوف اإلكراه فقط .
)144

اسمتقرر عند أهل العلم  -رمحهم هللا تعاىل  -أن :العربة ابللثري الشائع ال ابلقليل النادر.
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 )145اإلكراه عذر يف األقوال اللفرية  ,واألفعال اللفرية بال تفصيل  ,فإذا أكرهت على قول كفر فقلته
بسبب اإلكراه فحلم اللفر مرفوع عنك  ,وكذلك يف األفعال فلو أنك أكرهت على فعل شيء من اللفر ففعلته
بسبب اإلكراه فإن حلم اإلكراه مرفوع عنك .
)146

اجلهل ليس بعذر يف األمور العقدية اسمعلومة من الدين ابلضرورة .

)147

اجلهل اسمقدور على رفعه ليس بعذر شرعي .

)148

اجلهل اسمعجوز عن رفعه عذر شرعي .

 )149اجلهل ينقسم إىل قسمني  :جهل يستطيع اإلنسان أن يرفعه عن نفسه فال يعترب عذرا  ,وجهل ال
يستطيع اإلنسان أن يرفعه عن نفسه فهذا اجلهل يعترب عذرا.
 )150اجلهل ال يرفع الوصف ابللفر  -اللفر األصلي  , -فإذا كان اإلنسان كافرا أصليا فال يرتفع عنه
الوصف ابللفر حبجة أنه جاهل  ,فاجلهل ال يرفع وصف اللفر األصلي .
)151

اجلهل ال يرفع الضمان فيما بني اسمخلوقني .

)152

أصحاب الفرتة يُعاملون معاملة اللفار يف الدنيا  ,ويف اآلخرة أمرهم إىل هللا تعاىل  ,واسمراد أبصحاب

الفرتة هي  :الفرتة بني نبيني حبيث أن رسالة النيب األول قد اندثرت أو نسيت أو تالشت ونسيها الناس  ,والنيب
اجلديد مل يبعث بعد.

متت حبمد هللا وتوفيقه
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى اله وصحبه وسلم .
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