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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
املقدمة 

 ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ باهللا إن احلمد هللا حنمده
من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن 
يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه 

وسلم تسليما كثريا، أما بعد. 
، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا، وخري اهلدي هدي حممد 

وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل 
ضاللة يف النار. 

، وال تفسري أوضح فال بيان ملعاين القرآن أمتَّ من بيان النيب 
 الرد إىل – عند التنازع –من تفسريه، فالواجب على كل مسلم 

. كتاب اهللا وإىل سنة رسول اهللا 
ولقد كثر كالم الناس يف حقيقة اإلميان واإلسالم، وكثر نزاعهم 

واضطرام، من حني خرجت اخلوارج املارقة املكفرة. 
 واخلطأ يف اسم اإلميان ليس كاخلطأ يف غريه من األمساء، 
فأحكام الدنيا واآلخرة متعلقة باسم اإلميان واإلسالم والكفر 
والنفاق، كالوعد والوعيد يف الدار اآلخرة، واملواالة واملعاداة 

،والقتل والعصمة وغري ذلك يف الدار الدنيا. 
ولذلك ينبغي أن يعلم أن األلفاظ الواردة يف القرآن واحلديث، 
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، مل يحتج يف ذلك إذًا عرف تفسريها وما أريد ا من جهة النيب 
إىل االستدالل بأقوال أهل اللغة وال غريهم، وهلذا قال الفقهاء: 

األمساء ثالثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع، كالصالة والزكاة، "
ونوع يعرف حده باللغة، كالشمس، والقمر، ونوع يعرف حده 

. وعاشروهن بِالْمعروفبالعرف، كلفظ (املعروف) يف قوله: 
 فاسم الصالة والزكاة والصيام واحلج، وكذلك اسم اخلمر 

 ما يراد ا والسرقة والزنا والربا والغيبة وغريها، قد بني الرسول 
 يعرف معناها، ولو أراد يف كالم اهللا ورسوله، فمن بيان النيب 

 مل يقبل منه. أحد أن يفسرها بغري ما بينه النيب 
واسم اإلميان واإلسالم وكذلك النفاق والكفر، هي أعظم من 

 قد بني املراد ذه األلفاظ بيانا ال حيتاج معه إىل هذا كله، فالنيب 
االستدالل على ذلك باشتقاق وشواهد استعمال العرب وحنو ذلك، 

فبيان اهللا ورسوله هلذه األمساء شاف كاف. 
بل معاين هذه األمساء معلومة من حيث اجلملة عند اخلاصة 

والعامة.  
وأهل البدع إمنا دخل عليهم الداخل، ألم أعرضوا عن هذه 

الطريق، وصاروا يبنون دين اإلسالم على مقدمات يظنون صحتها، 
إما يف داللة األلفاظ، وإما يف املعاين املعقولة، وال يتأملون بيان اهللا 

ورسوله، وكل مقدمات ختالف بيان اهللا ورسوله فإا تكون 
ضالالً. 
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معىن اإلسالم: 

إن من بيان اهللا ورسوله ملعىن اإلسالم، ما جاء يف قوله تعاىل: 
الماِهللا اِإلس دنع ينإِنَّ الد :ويقوله سبحانه ، رغِ غَيتبي نمو

هنلَ مقْبي ا فَلَنينالمِ داِإلس :ويقول عز وجل ، لَكُم يتضرو
. اِإلسالم دينا

ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة، وعند مسلم من حديث 
عمر بن اخلطاب، أن جربيل سأل النيب عن اإلسالم فقال: 

«اإلسالم: أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، 
وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن 

 ».استطعت إليه سبيالً
 ويف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما مرفوعا: 

«بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا 
رسول اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 

. »رمضان
إذًا فاإلسالم دين، والدين مصدر دان يدين دينا: إذا خضع 
وذل، وهو يف بيان اهللا ورسوله، خضوع وذل هللا بأقوال وأفعال 

خمصوصة، وهي املباين اخلمس، الشهادتان والصالة والزكاة والصوم 
واحلج، فمن جاء ا فقد أظهر االستسالم هللا وحده وخضع وذل 

وانقاد له وعبده دون ما سواه. 



   ومنزلة العمل يف اإلسالم..

معىن اإلميان: 

قَالَت اَألعراب آمنا قُلْ لَم أما اإلميان فيقول اهللا عز وجل: 
ي قُلُوبِكُمانُ فلِ اِإلميخدا يلَما ونلَمقُولُوا أَس نلَكوا ونمؤت ففي 

هذه اآلية ينفي اهللا عن هؤالء األعراب اإلميان ويثبت هلم اإلسالم؛ 
 ينفى به ما قرب وجوده وانتظر ومل يوجد بعد، فلما »«ملافحرف 
 قيل: مل تؤمنوا بعد؛ بل اإلميان مرجو منتظر منكم أن »«آمناقالوا: 

 اإلميان: بإقرار القلب يدخل يف قلوبكم؛ وهلذا فسر النيب 
«اإلميان: أن تؤمن باهللا، وخضوعه، فقال يف حديث: جربيل: 

 ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه
أتى باإلسالم  إذا، وهذا اإلميان الذي يف القلب، ال يصح إال »وشره

الظاهر، ولذلك إذا أفرد اإلميان بالتعريف يف النصوص الشرعية مشل 
 يف حديث األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة، كما فسره النيب 

«اإلميان بضع وسبعون شعبة، أعالها قول: ال إله الشعب، فقال: 
إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من 

 متفق عليه، وكما بينه سبحانه حني وصف املؤمنني الذين »اإلميان
إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا أخرج هؤالء األعراب منهم، فقال: 

بِاِهللا ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ 
إِنما الْمؤمنونَ ، وكما قال تعاىل: اِهللا أُولَئك هم الصادقُونَ

 مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهقُلُوب جِلَتاُهللا و رإِذَا ذُك ينالَّذ
الَّذين يقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم  * إِميانا وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ

. أُولَئك هم الْمؤمنونَ حقا * ينفقُونَ
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ويوضح ذلك أنه البد يف اإلميان من أصلني: 

 التصديق باحلق، وهذا أصل القول. أوالً:
 احملبة للحق، وهذا أصل العمل. الثاين:

فإذا قام بالقلب التصديق باحلق واحملبة له، لزم ضرورة أن 
يتحرك البدن مبوجب ذلك، فما يظهر على البدن من األقوال 

واألعمال هو موجب ما يف القلب والزمه ودليله، كما أن ما يقوم 
بالبدن من األقوال واألعمال له أيضا تأثري على ما يف القلب، فكل 

منهما يؤثر يف اآلخر، ولكن القلب هو األصل والبدن فرع له. 
 تارة يطلق على ما يف القلب »«اإلميان فإذا عرف ذلك، فاسم 

من التصديق باحلق واحملبة له، كما يف حديث جربيل، وتكون 
األقوال واألعمال الظاهرة لوازمه وموجباته ودالئله، فتوجد 

بوجوده وتنتفي بانتفائه. 
وتارة يطلق على ما يف القلب والبدن إدخاالً ملوجب اإلميان 

ومقتضاه يف مسماه، كما يف حديث شعب اإلميان. 
تعريف اإلميان وحكاية اإلمجاع عليه، وتكفري تارك العمل: 

" وهذا قول وعملومما تقدم جاء تعريف اإلميان املطلق بأنه "
هو املأثور عن الصحابة وأئمة التابعني ومجهور السلف وهو مذهب 
أهل السنة، وهذا التعريف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر، 
ولكن ملا كان بعض الناس قد ال يفهم دخول النية يف ذلك، زاد 

اعتقاد بالقلب وقول باللسان "، وبعضهم يقول: "ونيةبعضهم: "
" فجعل القول والعمل امسا ملا يظهر فقط، فاحتاج وعمل باجلوارح
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 املتضمن لقول القلب وعمل  القلب"عتقادأن يضم إىل ذلك "ا
. القلب

 وهذه الزيادات يف التعريف إمنا هي تفسري جممل، ألن القول 
املطلق والعمل املطلق يف كالم السلف يتناول قول القلب واللسان، 
وعمل القلب واجلوارح، فقول اللسان بدون قول القلب هو قول 

، يقُولُونَ بِأَلِْسنتهِم ما لَيس في قُلُوبِهِماملنافقني، قال تعاىل: 
وكذلك عمل اجلوارح بدون أعمال القلوب، هو من أعمال 

ولذلك زاد آخرون يف التعريف  ؛املنافقني اليت ال يقبلها اهللا عز وجل
» وهذا حق أيضا، لكن «قولٌ وعمل ونية واتباع السنةفقالوا: 

» ليبينوا اشتماله على اجلنس، ومل يكن «قولٌ وعملالسلف قالوا: 
مقصودهم ذكر صفات األقوال واألعمال، قال إسحاق بن راهويه: 

 يزيد وينقص" ال شك أن ذلك كما وصفنا، اإلميان قول وعمل"
وإمنا عقلنا هذا بالروايات الصحيحة واآلثار العامة احملكمة، وآحاد 

 والتابعني، وكذلك من بعد التابعني من أهل أصحاب رسول اهللا 
العلم -على شيء واحد ال خيتلفون فيه، وكذلك يف عهد األوزاعي 
بالشام، وسفيان الثوري بالعراق، ومالك بن أنس باحلجاز، ومعمر 

(باليمن، على ما فسرنا وبينا، أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص
0F

�( ،
وهذا اإلمجاع على هذا التعريف قد حكاه أيضا اإلمام الشافعي 

وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من بعدهم رمحه اهللا فقال: "
ومن أدركناهم، يقولون: إن اإلميان قول وعمل ونية، ال جيزئ 

                              
). 293-292اإلميان البن تيمية (ص (�)
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 وهو ما ذكر –. إذاً من ترك العمل )�1F("واحد من الثالثة إال باآلخر
«الصالة يف حديث اإلسالم واإلميان من فرائض الدين وهي األربع: 

يصح إميانه.  فال »والزكاة والصيام واحلج
وكذلك جاءت الرواية عن السلف يف تكفري تارك العمل، ردا 

ملرجئة مسوا ترك على املرجئة، قال سفيان بن عيينة رمحه اهللا: "ا
الفرائض ذنبا مبنزلة ركوب احملارم، وليسا سواء، ألن ركوب احملارم 
متعمدا من غري استحالل معصية، وترك الفرائض من غري جهل وال 
عذر هو كفر، وبيان ذلك يف أمر آدم وإبليس، وعلماء اليهود الذين 

(، ومل يعملوا بشرائعه"أقروا بنعت النيب 
2F

�( .
غَلَت املرجئة حىت صار من وقال إسحاق بن راهويه رمحه اهللا: "

قوهلم، أن قوما يقولون: من ترك الصلوات املكتوبات وصوم 
رمضان والزكاة واحلج وعامة الفرائض، من غري جحود هلا ال 

 إذ هو مقر، فهؤالء الذين ال شك ،نكفره، يرجى أمره إىل اهللا بعد
(" يعين أم مرجئة فيهم

3F

�( .
أخربت أن ناسا يقولون: من أقر وقال احلميدي رمحه اهللا: "

 شيئًا حىت بالصالة والزكاة والصوم واحلج، ومل يفعل من ذلك
ميوت، أو يصلي مستدير القبلة حىت ميوت، فهو مؤمن ما مل يكن 

جاحدا، فقلت: هذا الكفر الصراح، وخالف كتاب اهللا وسنة 
.  وفعل املسلمني"رسول اهللا 

                              
). 5/886)، وشرح أصول االعتقاد لاللكائي (292اإلميان البن تيمية (ص (�)
)، وجامع 1/23)، وفتح الباري البن رجب (1/347السنة لعبد اهللا بن أمحد ( (�)

). 1/148العلوم واحلكم (
). 1/23فتح الباري البن رجب ( (�)
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وملا بلغ اإلمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا ما نقل إىل احلميدي من 
كالم املرجئة، قال: "من قال هذا فقد كفر باهللا، ورد على اهللا أمره 

(وعلى الرسول ما جاء به"
4F

�( .
شبهة املرجئة الذين مل يكفروا بترك العمل الظاهر والرد عليها: 

إن الذين مل يكفروا بترك العمل الظاهر، إمنا نظروا إىل أصل 
اإلميان ومل ينظروا إىل موجباته ومقتضياته ولوازمه، فأخرجوا العمل 
الظاهر عن كونه ركنا يف اإلميان، وهذا خطأ بين ألن العمل الظاهر 
الزم للعمل الباطن وال ينفك عنه، وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن 
المتناع قيام اإلميان بالقلب من غري حركة البدن، فإن العمل حتقيق 

اإلميان كله إلميان القلب وتصديق له، وهلذا قال طائفة من العلماء: "
تصديق، فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل، واللسان يصدق ما 

"، ومن هذا قوله تعاىل إلبراهيم يف القلب، والعمل يصدق القول
 :يماهرا إِبا * ييؤالر قْتدص قَد فإن إبراهيم ، كان 

معتقدا صدق رؤياه من حني رآها، فرؤيا األنبياء وحي، وإمنا جعله 
 يف اهللا مصدقًا هلا بعد أن فعل ما أمر به فيها، وكذلك قول النيب 

[إىل أن «العينان تزنيان وزنامها النظر،... احلديث الصحيح: 
، » والقلب يتمىن ويشتهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبهقال:]

 فجعل التصديق والتكذيب يف الفعل.
ليس اإلميان بالتمين وال وكما قال احلسن البصري رمحه اهللا: "

.  )�5F("بالتحلي، ولكن ما وقر يف القلب وصدقته األعمال
                              

). 5/887) وشرح أصول االعتقاد لاللكائي (3/586السنة للخالل ( (�)
. 10400) ح11/22مصنف ابن أيب شيبة ( (�)
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 قوله: –" - يعين: الكالم ليس اإلميان بالتمينوقوله: "
" - يعين: أن يصري حلية ظاهرة له من غري حقيقة يف قلبه، بالتحلي"

ومعىن ذلك: أن اإلميان ليس هو ما يظهر من القول، وال من احللية 
الظاهرة، ولكن ما وقر يف القلب وصدقته األعمال، فالعمل يصدق 
أن يف القلب إميانا، فإذا مل يكن عمل، كذب أن يف قلبه إميانا، ألن 
ما يف القلب مستلزم للعمل الظاهر، وانتفاء الالزم يدل على انتفاء 

ال إاإلميان ال يكون امللزوم، وهلذا يقول اإلمام أمحد رمحه اهللا: "
. )�6F("بعمل

الوجوه اليت تبني غلط املرجئة: 

 ظنهم أن اإلميان الذي فرضه اهللا على العباد متماثل * أحدها:
يف حق العباد، وأن اإلميان الذي جيب على شخص جيب مثله على 

كل شخص، وليس األمر كذلك، فإن أتباع األنبياء املتقدمني 
أوجب اهللا عليهم من اإلميان ما مل يوجبه على أمة حممد، وأوجب 
على أمة حممد من اإلميان ما مل يوجبه على غريهم، واإلميان الذي 

كان جيب قبل نزول مجيع القرآن، ليس هو مثل اإلميان الذي جيب 
بعد نزول مجيع القرآن، واإلميان الذي جيب على من عرف ما أخرب 

به الرسول مفصالً ليس مثل اإلميان الذي جيب على من عرف ما 
أخرب به جممالً، فإنه البد يف اإلميان من تصديق الرسول يف كل ما 

أخرب، فمن مات عقب ذلك مل جيب عليه من اإلميان غري ذلك، 
وأيضا ال جيب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما أمر به 

                              
). 1/566السنة للخالل ( (�)
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الرسول وكل ما ى عنه وكل ما أخرب به، إمنا عليه أن يعرف ما 
جيب عليه هو بعينه وما حيرم عليه، فمن ال مال له ال جيب عليه أن 
يعرف أمره املفصل يف الزكاة، ومن ال استطاعة له على احلج ليس 
عليه أن يعرف أمره املفصل يف املناسك، ومن مل يتزوج ليس عليه 

أن يعرف ما وجب للزوجة، فصار جيب من اإلميان تصديقًا وعمالً 
على أشخاص ما ال جيب على آخرين. 

 ظنهم أن اإلميان الذي يف القلب يكون صحيحا * الوجه الثاين:
بدون العمل الذي يف القلب، كمحبة اهللا وخشيته ورجائه والتوكل 

عليه والشوق إىل لقائه، وبدون العمل الظاهر، كالصالة والزكاة 
والصوم واحلج. فظنوا أنه قد يكون اإلنسان مؤمنا بقلبه، وهو مع 
هذا يسب اهللا ورسوله ويعادي اهللا ورسوله، ويعادي أولياء اهللا، 

ويوايل أعداء اهللا، ويهدم املساجد، ويهني املصاحف، ويكرم الكفار 
غاية الكرامة، ويهني املؤمنني غاية اإلهانة، وال يصلي وال يزكي وال 

يصوم رمضان وال حيج البيت، قالوا: وهذه كلها معاصٍ ال تنايف 
اإلميان الذي يف قلبه، بل يفعل هذا ويترك الفرائض، وهو يف الباطن 

عند اهللا مؤمن، وإمنا ثبت له يف الدنيا أحكام الكفار، ألن هذه 
األعمال واألقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر!!! 

فإذا أُوِرد عليهم الكتاب والسنة واإلمجاع على أن الواحد من 
هؤالء كافر يف نفس األمر من قول ظاهر أو عمل ظاهر، وأنه 

معذب يف اآلخرة. قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من 
قلبه!!!. 
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 الذي غلطوا فيه: فالكفر عندهم شيء *وهذا هو الوجه الثالث
واحد، وهو اجلهل أو تكذيب القلب، واإلميان شيء واحد وهو 

العلم أو تصديق القلب. 
 كوكيع بن اجلراح وأمحد بن حنبل وأيب –وقد كفّر السلف 

 من يقول ذا القول، فهؤالء –عبيد القاسم بن سالم وغريهم 
الغالة من املرجئة خالفوا ذا القول الشرع والعقل واحلس، وما 
أمجع عليه طوائف بين آدم السليمي الفطرة، فإبليس كافر بنص 

القرآن، وإمنا كفره باستكباره وامتناعه عن السجود آلدم، ال لكونه 
وجحدوا كذب خربا، وكذلك فرعون وقومه، قال تعاىل فيهم: 

 وهو ، وقال موسى بِها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْما وعلُوا
لَقَد علمت ما أَنزلَ هؤالِء الصادق املصدوق، ردا على فرعون: 

رائصضِ باَألرو اتومالس بإِال ر فدل على أن فرعون كان ،
عاملًا بأن اهللا أنزل اآليات التسع، ولكنه من أكرب خلق اهللا عنادا 

وبغيا، لفساد إرادته وقصده ال لعدم علمه، وكذلك اليهود الذين 
الَّذين آتيناهم الْكتاب يعرِفُونه كَما يعرِفُونَ قال اهللا فيهم: 

ماَءهنأَب :وكذلك الكفار الذين قال اهللا فيهم ، ال مهفَإِن
، بل إن أبا طالب يكَذِّبونك ولَكن الظَّالمني بِآيات اِهللا يجحدونَ

، وحيبون علو كلمته، وليس عندهم وغريه كانوا حيبون النيب 
حسد له، وكانوا يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن يف متابعته 

فراق دين آبائهم وذم قريش هلم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك 
العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا اإلميان لعدم العلم بل هلوى 

النفس. 
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مث إنه من املعلوم من الدين بالضرورة، أن كل من تكلم 
بكلمات الكفر خمتارا غري مكره، فهو كافر باطنا وظاهرا، فقد ذكر 
اهللا كلمات الكفار يف القرآن وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد 

 وقوله لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اَهللا ثَالثُ ثَالثَةا، كقوله تعاىل: 
 لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا إِنَّ اَهللا هو الْمِسيح بن مريمعز وجل: 

وغري ذلك من اآليات. 
- بل قد أخرب اهللا بكفر من تكلم بالكفر من غري اعتقاد للكفر، 

ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب فقال عز وجل: 
ال تعتذروا قَد كَفَرتم  * قُلْ أَبِاِهللا وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ

بعد إِميانِكُم إِنْ نعف عن طَائفَة منكُم نعذِّب طَائفَةً بِأَنهم كَانوا 
نيرِمجم .

- فهؤالء كفروا بعد إميام مع قوهلم: إنا تكلمنا بالكفر من 
غري اعتقاد له، بل كنا خنوض ونلعب، فهم بقوهلم الكفر كفروا 

ظاهرا وباطنا، سواء كانوا يعتقدون أن ذلك حمرم، أو كانوا 
مستحلني له، أو كانوا ذاهلني عن اعتقادهم، وسواء كانوا مازحني 

أو جادين. 
- فمن قال بأن كفر املستهزئ والساب هللا أو رسوله إمنا هو 

الستحالله االستهزاء والسب، فهذه زلة منكرة وهفوة عظيمة، 
وذلك من وجوه: 

 أن اعتقاد حل السب كفر، سواء اقترن به وجود * األول:
السب أم مل يقترن به، إذ ال أثر للسب يف الكفر وجودا وعدما، 
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وإمنا املؤثر هو اعتقاد احلل!!! وهذا خالف ما أمجع عليه العلماء. 
 أنه إن كان كل من سب أو استهزأ فهو * الوجه الثاين:

مستحل ال حمالة وذلك رد الفعل أو القول، لزم من ذلك أنه ال 
 وبني قذف املؤمنني أو غيبتهم، وغري ذلك فرق بني سب النيب 

من األقوال اليت علم أن اهللا حرمها، فكل من فعل شيئًا من ذلك 
فهو مستحل ال حمالة وذلك رد الفعل أو القول!!! وهذا باطل 

بالكتاب والسنة واإلمجاع. 
 أنه إذا كان الكفر هو اعتقاد احلل فليس يف * الوجه الثالث:

السب أو االستهزاء ما يدل على أن الساب واملستهزئ مستحل، 
أنا أعتقد أن هذا حرام، وإمنا فيجب أن ال يكفر، ال سيما إذا قال: "

إمنا كنا "، كما قال املنافقون: (تكلمت غيظًا وسفها أو عبثًا ولعبا
)!!!. خنوض ونلعب

- فإن قيل: ال يكونون كفارا!! 
فهو خالف نص القرآن. 

- وإن قيل: يكونون كفارا 
فهو تكفري بغري موجب؛ إذ مل جيعلوا نفس السب واالستهزاء كفرا. 

- فإن قيل: حنن ال نصدقه يف دعواه عدم االستحالل. 
قيل: هذا ال يستقيم، فإن التكفري ال يكون بأمر حمتمل، وإذا 

 فكيف ه"أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية، وأنا أفعلكان يقول: "
 يكفر إن مل يكن ذلك كفرا؟!
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ال تعتذروا قَد كَفَرتم بعد وهلذا قال سبحانه وتعاىل: 
انِكُمإِمي :ومل يقل: قد كذبتم يف قولكم  وضخا نا كُنمإِن
بلْعنو م يف سائر ما أظهروهم يف هذا العذر كما كذفلم يكذ 

من األقوال واألعمال اليت هي هلم عذر يوجب براءم من الكفر لو 
كانوا صادقني، بل تبني أم كفروا بعد إميام ذا اخلوض واللعب. 

ومل يعذر اهللا أحدا وقع يف الكفر إال من أكره مع كون قلبه 
من كَفَر بِاِهللا من بعد إِميانِه إِال من مطمئنا باإلميان، قال تعاىل: 

هِملَيا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو انبِاِإلمي نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه 
يمظع ذَابع ملَهاِهللا و نم باةَ  * غَضيوا الْحبحتاس مهبِأَن كذَل

رِينالْكَاف مي الْقَودهأَنَّ اَهللا ال يو ةرلَى اآلخا عينالد .
واآلية تدل على أنه ال يعذر من املكرهني على الكفر أحد إال 

من كان قلبه مطمئنا باإلميان، وأما إن أكره على قول الكفر أو فعله 
مث انشرح صدره لذلك فقد كفر، والداللة على هذا يف اآلية من 

وجهني: 
 فإنه تعاىل مل يستثن إال املكره، إِال من أُكْرِه قوله: األول:

ومعلوم أن اإلنسان ال يكره إال على الفعل أو الكالم فقط، وأما 
عقيدة القلب فال يكره أحد عليها، ولذلك جاء الشرك يف بقاء هذا 

املكره على اإلسالم بعد تكلمه بالكفر، بأن يكون قلبه مطمئنا 
باإلميان، فإن فقد الشرط وانشرح صدره بالكفر بعد أن أكره، فقد 
كفر باهللا وخرج من امللة، إال أن شبهة اإلكراه الظاهرة جعلته كفر 

نفاق يف الباطن، ومل نؤمر أن ننقب عن قلبه فلنا الظاهر وهو أنه 
ولَكن من شرح بِالْكُفْرِ مكره وأما يف اآلخرة فقال سبحانه: 
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هِملَيا فَعردص يمظع ذَابع ملَهاِهللا و نم بغَض فظهر بذلك أن 
من تكلم بالكفر وفعله من غري إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، وإال 

ناقض أول اآلية آخرها. 
ذَلك بِأَنهم استحبوا الْحياةَ الدنيا  قوله تعاىل: الوجه الثاين:

ةرلَى اآلخع فبني سبحانه أن هذا الكفر والعذاب استحقوه بسبب 
أن هلم يف ذلك حظًا من حظوظ الدنيا آثروه على اآلخرة، فلم يكن 

هذا الكفر والعذاب بسبب االعتقاد من تكذيب القلب أو جهله 
بالتوحيد، فإن األصل الذي جعله اهللا موجبا للخسران، استحباب 

الدنيا على اآلخرة؛ وهذا السبب قد يكون مع التصديق والعلم بأن 
الكفر يضر يف اآلخرة. 

فإذا تكلم بكلمة الكفر اختياراًً من غري إكراه فقد شرح ا 
صدرا، وخرج من ثبت إكراهه عن أن يكون بإظهار الكفر كافرا، 

إىل رخصة اهللا تعاىل والثبات على اإلميان ما دام أن قلبه مطمئن 
باإلميان. 

ومما يلحق باإلكراه واالضطرار يف العذر ما يلي: 

- من كان قارئًا للكفر أو حاكيا له يف شهادة أو غريها. 1
- من كان جاهالً جهالً يعذر به، كذاك الذي أمر بأن حيرق 2

بعد موته وأن يذروا نصفه يف الرب ونصفه يف البحر، كما يف 
الصحيحني. 

- من كان خمطئًا خطأ يعذر به، كمن أخطأ من شدة الفرح 3
" أخطأ من شدة فرحه بدابته، أو اللهم أنت عبدي وأنا ربكفقال: "
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أخطأ من شدة الغضب كمن ألقى املصحف ذهوالً عنه لغضبه، 
كما ألقى موسى األلواح اليت كتبت التوراة فيها. 

- من كان مأذونا له شرعا، كاستئذان حممد بن مسلمة النيب 4
 أن يقول فيه، – عندما أراد الذهاب لقتل كعب بن األشرف 

 فهو الذي يأذن يف حقه. وهذا خاص يف حياة النيب 
فهذه األحوال مما يقطع فيها أن قلوم مطمئنة باإلميان، وأن 

فعلهم ليس استحبابا منهم للدنيا على اآلخرة، بل إن بعضهم فعل 
ما فعل إلرادته اآلخرة. 

هذه نبذة أصلها من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
خلصتها وهذبتها وزدت فيها ونقصت للتوضيح والبيان سائالً اهللا 
أن ينفعين ا وإخواين املسلمني واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا 

 وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه.

 
 
 
 

* * * * 
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