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 داءـــــــــــــــــــاإلى
 

 الذي لم يبخل عمي يومًا بشيء -رحمو ا– الطاىرة أبي روح ىدي ىذا العمل المتواضع إلىأُ 

لى أمي  .ودتني بالحنان والمحبةز التي  حفظيا ا وا 

 .األمل والنشأة عمى شغف االطالع والمعرفة انيوىبتم ا: أنتماأقول ليم

لى   زوجتي العزيزة ...وا 

لى أبنائي وبناتي األعزاء   ...وا 

لى    ...وأسرتي جميعاً  وأخواتي  إخوتيوا 

 المعرفة.لمواصمة العمم و  ثم إلى كل من عممني حرفًا أصبح سنا برقو يضيء الطريق أمامي

 النجاح.حببتيم وأحبوني... وتمنوا لي أإلى من  
 
 

 الباحث                                                                           
 األصبح محمد أحمد محمود                                                                           
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 عرفانشكر و 
 

 نيدرب العمم والمعرفة وأعاني أنار ل حيثجل في عاله، أحمده وأشكره عمى جزيل نعمو  والحمد الشكر 
 المتواضع. إلى انجاز ىذا العمل يووفقن إتمام ىذه الرسالةعمى 

 
 تفي تذليل ما واجيأسيم عمى انجاز ىذا العمل و ني الشكر واالمتنان إلى كل من ساعد وجو بجزيلكما أت

الدكتور شفيق موسى عياش  األستاذ المشارك المشرف عمى ىذه الرسالةخص بالذكر وأمن صعوبات، 
في إتمام  يل بتوجيياتو ونصائحو القيمة التي كانت عوناً  الذي لم يبخل عمي   جزاه ا عنا خير الجزاء؛

 .ه الدراسةىذ
 

ممت مشاق السير وصبرت إلى أن من  م محمد التي تح  إلى زوجتي العزيزة أُ  وال  يفوتني أن أتقدم بالشكر
 ىذه الدراسة عمى ىذا الوجو. بإتماما عمينا 

 
ي وأتاح لي إلى جامعتي الغالية ىذا الصرح العممي األصيل، الذي احتضنن أتقدم بجزيل الشكركما و  

  الدراسة، من هد العون وساىم في إتمام ىذي يم بالشكر الجزيل إلى كل من قدم لأتقد لي،فرصة التعميم العا
خراجيا بشكميا النيائي. أشخاص ومؤسسات، ولكل من قام  بتحكيم االستبانة من متخصصين وا 

  
 إلييم جميعًا  كل الشكر والتقدير

 
 الباحث                                                                           

 األصبح محمد أحمد محمود                                                                          
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 الدراسة: ممخص
 

دراسة فقيية تحميمية ميدانية، وتعالج ما  الفمسطيني تبحث ىذه الدراسة موضوع التمفظ بالكفر في المجتمع
يترتب عميو من آثار وأبعاد كثيرة تؤثر في المجتمع في شتى النواحي، خاصة فيما يتعمق باألبعاد الدينية 
واآلثار التربوية، واألبعاد االقتصادية واالجتماعية الخطيرة وقد تناولت الدراسة ىذه األبعاد وتبين مدى 

المجتمع ،كما إنيا تبحث دور التربية األسرية والمدارس والجامعات ، في مواجية خطورة ىذه اآلفة عمى 
 التمفظ بالكفر.

وتكمن أىمية الدراسة في  ظيور التمفظ بالكفر في بعض البمدان العربية وبخاصة بالد الشام وبين فئات 
الناس مما أوجب  معينة من أفراد المجتمع، حيث أصبح ىناك كثرة في التمفظ بالكفر بشكل واضح بين

 التطرق ليذه المواضيع وبيان عواقب ونتائج التمفظ بالكفر عمى الفرد والمجتمع .

تغطي ىذه الدراسة جوانب المشكمة واألسباب وعالجيا وقد بينت الدراسة كل ىذه األمور، وبينت أن التمفظ 
صة فيما يتعمق بالعالقات بالكفر يخضع لمعديد من األحكام الشرعية التي تنعكس عمى حياة المجتمع وخا

االجتماعية واألسرية، والناحية االقتصادية عمى المدى البعيد، كذلك تناولت موضوع التكفير والذي ال 
 ينفصل عن موضوع التمفظ بالكفر.

واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي االستقرائي واالستنباطي لمناسبتو لغرض الدراسة الذي  
 استنباط النتائج وبيانيا. من أجل يصف الظاىرة ويحمميا،

التمفظ بالكفر، والبحث في األسباب التي أدت الى وجود ىذه  وتيدف ىذه الدراسة إلى إظيار مفيوم
 ورة ىذا األمر عمى إيمان المسمم وعمى الفرد والمجتمع .الظاىرة والبحث في خط

وقد تم بحثيا وفق الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية المتمثمة في موضوع التمفظ بالكفر من ناحية 
عينات الفئات المستيدفة من محافظات الضفة الغربية والقدس وتم توزيع ، وجرت بعد دراسة شرعية فقيية

 . 25/9/2014 -1/9/2014االستبيان في الفترة 
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 وتوصل الباحث من خالل الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا :
يالحظ أن واقع ظاىرة التمفظ بالكفر في فمسطين ليا أثر كبير حسب  وجية نظر مختمف شرائح أبناء 

أن ىناك آثار سمبية دينية  توصمت وأيضا استجابوا الستطالعات ىذه الدراسةالشعب الفمسطيني ممن 
لمحاربة  عدة سبلتترتب عمى ىذا األمر، كذلك فإن الدراسة توصمت إلى  اجتماعية وقانونية في فمسطين

، ومن النتائج من وجية نظر المبحوثين خاٍل من ىذه اآلفة ظاىرة التمفظ بالكفر من أجل  بناء المجتمع
القوانين بمختمف ، وكذلك أظيرت الدراسة أن سرة أساسي في مكافحة ىذه الظاىرةأن دور المرأة و األأيضًا 
تترتب عمى التمفظ بالكفر لكنيا قاصرة عن وضع حد ليذه اآلفة  قانونية عمى عقوبات وآثار تنص أنواعيا
 لرأي.أيدتو نتائج استطالع ا ما وىذا

، العمل عمى إجراء بحوث عممية متخصصة لمعمل عمى دراسة الدراسة بعدد من التوصيات أىميا وخرجت
وضرورة إقرار القوانين الرادعة لمحاربة  ة في الحد من التمفظ بالكفر،يتعزيز مشاركة المؤسسات التعميم
  ظاىرة التمفظ بالكفر في فمسطين .
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The phenomenon of uttering disbelief in Palestinian society 

Doctrinal study Analytical Field” 
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Abstract   

This study discusses  the phenomenon of uttering disbelief in Palestinian society as a 

doctorial, empirical and analytical study. It also deals with the educational, social and 

economical implications that affect the society in different aspects.  The seriousness of this 

problem on the society has been shown in this study.  It also highlights the role of the family, 

school and university in facing the uttering of disbelief. 

The study shows that the uttering of disbelief exists in some Arabs country among some 

individuals. Accordingly, this topic should be discussed to show the consequences of this 

phenomenon on the society.         

  

This study also covers the aspects, reasons and remedy of this problem by showing that the 

uttering of disbelief is subjected by several legitimacy rules which reflects on  the society 

particularly with the social, economical  and family relationships. It also discusses the matter 

of judging a person as unbeliever which is not separated about the uttering of disbelief.  

 

This study depends on the descriptive, analytical, inductive and deductive method because 

they are suitable for the purpose of study. It also aims to show the concept of utter disbelief 

and search the reasons which cause this phenomenon.  

  
Time and place limitations are shown after studying the targeted samples from west bank 

provinces and Jerusalem. Also, the questionnaire is distributed between 1/9/2014-25/9/2014. 

During this study, the researcher finds out a set of results: 
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This phenomenon has negative religious and social implications according to the most 

Palestinians point of views.  The study also created several ways to limit the uttering disbelief 

in the society as the respondents think. Family has an important role stopping this 

phenomenon as well. All rules state sanctions on the uttering disbelief, but they can't be 

applied meantime. 

Finally, the study recommends making many scientific researches that involve educational 

system to help stopping this phenomenon and activating the dissuasive rules as well.        
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 المقدمة 
 

وعمى آلو  –صمى ا عميو وسمم –الحمد  وكفى، والصالة والسالم عمى النبي المصطفى سيدنا محمد 
 ؛وصحبو أجمعين وبعد

آيات ا  خرتز وقد  دب مع اآلخرين،أمكارم األخالق وحسن الكالم والت فقد حث الدين اإلسالمي عمى
جل شأنو : ﴿َوُقوُلوا  منيا قول اسن في القول والفعل بالنصوص الحاثة عمى الحُ  يمتعالى في كتابو الكر 

  (1)ِلمن اِس ُحْسًنا﴾
موجو إلى تعامل الناس مع عمى وجوب القول الحسن، والحقيقة أن كل ذلك  وقد دلت آيات القرآن الكريم

بعضيم البعض، فكيف إذا كان ىذا التعامل والتكمم في حق ا عز وجل أو أحد من رسمو أو كتاب من 
 دب مع ا جل شأنو.لتأشعائره، فمن باب أولى الحسن واشعيرة من  كتبو أو

 االجتماعيةاألبعاد  ونظرتو من حيث موضوع التمفظ بالكفر في المجتمع الفمسطيني تناولتالدراسة و 
حديث عن الغمو الكظاىرة اجتماعية سمبية مقيتة تضر المجتمع في ظل واألخالقية والتربوية  واالقتصادية

واحكامو  التمفظ بالكفروالتكفير، وموضوع ىذه الدراسة ييتم بشق من ىذا األمر لكن فيما يتعمق بفر في الك
  .وما يترتب عميو الشرعية
وبخاصة ازدراء األديان وما يروج لو إعالم الغرب فيما يتعمق  دخيمةمن العادات الغربية الًا ن كثير والواقع أ

أصبحت تيدد المجتمع الفمسطيني  ، إذمجتمعنا الحاضربالفحش وسوء الكالم انعكس بشكل ممحوظ عمى 
ليية ويسب األمة اإلسالمية والعربية لم يسمم أفرادىا من داء التمفظ بالكفر فظير من يسب الذات اإلو 

الرسول صمى ا وعميو وسمم وصحابتو الكرام ،وىذه الظاىرة ظاىرة التمفظ بالكفر أخذت تظير بكثرة في 
المجتمع الفمسطيني، فيي بحاجة الى دراسة وتحميل وعالج ليذه الظاىرة بمعالجة مخاطر التمفظ بالكفر 

من آثار سمبية عمى العالقات األسرية والخمقية وما يترتب عمى ذلك  واالقتصادية االجتماعيةوأبعاده 
 تربية االطفال والمجتمع. عمى لطالق ومخاطرهكا
بشكل مؤلم، يستدعي أن يقف العالم وقفة جادة لمواجية  في بعض المجتمعاتالتمفظ بالكفر  برزحيث  

الندوات  جاء إبراز دور التربية األسرية في مواجية التمفظ بالكفر بالكثير منلذا السمبية،  اآلفةىذه 
                                                 

 .03سورة البقرة: اآلية  (1)
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والمؤسسات الدينية والقانونية و والمؤتمرات داخل المجتمع الفمسطيني من خالل المدارس والجامعات 
النظر اليو بنظرة سمبية كل من يتجو الى التمفظ بالكفر، و بسن القوانين والتشريعات التي تعاقب المطالبة 

 في المجتمع .
اقب لما لو من عو  اتاالقتصادية واالجتماعية في المجتمع معيقات  التنميةإن  التمفظ بالكفر ىو أحد أىم  

 .سيئة
 

 :دراسة أىمية ال
، وبين فئات معينة من أفراد المجتمعالتمفظ بالكفر في بعض البمدان العربية وبخاصة بالد الشام  ظيور

وبيان بين الناس مما أوجب التطرق ليذه المواضيع  واضحبشكل التمفظ بالكفر ىناك كثرة في حيث أصبح 
 عواقب ونتائج التمفظ بالكفر عمى الفرد والمجتمع .

 حدود الدراسة:
 المكانية : تم بحث ىذه الدراسة وفقًا لعينات الفئات المستيدفة من محافظات الضفة الغربية والقدس.

 22/9/2012-1/9/2012ما بين الزمانية: تم توزيع االستبيان في الفترة 
 بالكفر من ناحية شرعية فقيية .الموضوعية : موضوع التمفظ 

 
 ختيار البحث:اأسباب 

 يعود سبب اختياري لمكتابة في البحث لعدة أمور منيا: 
 .بروز فتنة التمفظ بالكفر  .1
البحث في األسباب التي أدت الى وجود ىذه الظاىرة ومنيا ضعف الوازع الديني واألخالقي  .2

 السموكية . واالنحرافاتواالقتصادي 
 التمفظ بالكفر عمى إيمان المسمم بحيث تكون سببًا في خروجو من اإلسالم.خطورة ظاىرة  .3
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 مشكمة الدراسة :
واالقتصادية واألخالقية عمى المجتمع  االجتماعيةتظير مشكمة الدراسة في التمفظ بالكفر ونتائجو 

 .والشباب  الفمسطيني وخاصة األطفال
 

 منيج الدراسة :
  واالستنباطي الدراسة ىو المنيج الوصفي التحميمي واالستقرائيإن المنيج المستخدم في ىذه 

 الدراسات السابقة :
حيث  م2003التكفير أخطاره وآثاره، الكمية األوروبية لمدراسات اإلسالمية ، دراسة سيف،عمر، .1

ىدفت الدراسة الى بيان أخطار التكفير وآثاره وتطرقت الدراسة الى خطورة التمفظ بالكفر وىو ما 
 يت بو مع دراستي في اآلثار التربوية المترتبة عمى التمفظ بالكفر عمى تربية األطفالتشاب

وما  المجتمع   وأثرىا عمى، المنكرات الوقوع فيو ، سرقة ونيب وكذبمن ة من كاألخالق السيئ
غير عالقات الطالق و كالعمى العالقات األسرية  ، وأثرهمن تفكك وعالقات اجتماعية سيئةيقع فيو 

 الفواحش.انتشار الزنا و المشروعة ك
حيث ىدفت الدراسة الى بيان  م1999بوقرين أحمد محمد،التمفظ بالكفر أخطاره وآثاره وضوابطو، .2

أخطار التمفظ بالكفر عمى الحياة االجتماعية وخصوصًا االسرة وتربية األطفال حيث طبقت 
مة في لكفر يعتبر نسبة ضئيالدراسة عمى طمبة جامعة آل سعود وبينت الدراسة ان التمفظ با

يرىا من الدول األخرى ، وتشابيت الدراسة مع دراستي في اآلثار غالمممكة السعودية مقارنة ب
 التربوية عمى األسرة واألطفال والمجتمع ككل .

حيث تحدث عن اإلرىاب م  1990دراسة د.عادل العبد الجبار، اإلرىاب في ميزان الشريعة ، .3
ة اإلسالمية، كما تطرقت الدراسة الى التمفظ بالكفر ومخاطره اإلجتماعية وربطو بالتكفير بالشريع

عمى المجتمع وتشابيت ىذه الدراسة مع دراستي في انيا تبحث األبعاد االجتماعية الخطيرة في 
 .المجتمع من اخالق سيئة من سرقة وقتل ونيب واجرام 
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والتي تتحدث عن مفيوم م  2005دراسة الوسام الفضي ، التكفير مفيومو وأخطاره وضوابطو ، .4
التكفير وأخطاره ، والتمفظ بالكفر ومخاطره عمى الجانب األخالقي واالجتماعي ، وتشابيت ىذه 

 الدراسة مع دراستي في أخطار التمفظ بالكفر عمى الفرد والمجتمع.
م  2002دراسة د.فيد بن سعد الزايدي الجيني، التكفير بين العمم والجيل ، جامعة أم القرى ، .5

حيث ىدفت الدراسة الى اظيار بعض موقف التكفير القائمة عمى جيل صاحبيا بيا وتشابيت 
 ىذه الدراسة مع دراستي في مخاطر التمفظ بالكفر وعواقبو .

تناولت موضوع  ماعية أو اقتصادية أو دينية ، وقدكل تمك الدراسات لم تبحث الموضوع من ناحية اجت
التكفير ، أما دراستي ىذه فقد تناولت موضوع التمفظ بالكفر وبينت جوانبو وأسبابيا وآثارىا وأبعادىا عمى 

 المجتمع واألبعاد االقتصادية والقانونية .
 

 الخطة التفصيمية:
 

ج بينت فييا أىم النتائاقتضت طبيعة ىذه الدراسة أن أقسميا إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة 
 :،  وقد جرت الدراسة وفقًا لمتاليوالتوصيات

 المقدمة وبينت فييا أىمية ىذه الدراسة وسبب البحث فييا وأىدافيا.
 ثم فصول الدراسة:

 الفصل األول
 وفيو: الفمسطيني التمفظ بالكفر في المجتمع

 
 .المبحث األول: مفيوم التمفظ بالكفر لغًة واصطالحاً 

 .واالصطالح المطمب األول: الكفر في المغة
 .المطمب الثاني: التمفظ بالكفر لغة واصطالحاً    

 المبحث الثاني: أسباب التمفظ بالكفر 
 .المطمب األول: األسباب الدينية



س  

 

 .المطمب الثاني: األسباب االجتماعية
 المبحث الثالث: أنواع التمفظ بالكفر

 .المطمب األول: التمفظ بالكفر بعمم وقصد
 بالكفر بغير قصد أو دون عمم أو تحت اإلكراه. المطمب الثاني: التمفظ

 الفصل الثاني
 :وفيو:صور التمفظ بالكفر وأحكامو

 
 .المبحث األول: صور التمفظ المقصود بالكفر

 .المطمب األول: سب الذات اإلليية
 م.واألنبياء عمييم الصالة والسال -صمى ا عميو وسمم-المطمب الثاني: سب الرسول محمد 

وسب زوجات النبي عميو الصالة  -رضوان ا عمييم أجمعين–الثالث: سب الصحابة الكرام المطمب 
 :-والسالم

 .المطمب الرابع: سب اإلسالم واالستيزاء بشعائر الدين
 .المبحث الثاني: صور التمفظ بالكفر غير المقصود في فمسطين

 .المطمب األول: التمفظ بالكفر غير المقصود في فمسطين
 .لثاني: اإلكراه عمى التمفظ بالكفرالمطمب ا

 .المبحث الثالث: األحكام الشرعية المترتبة عمى التمفظ بالكفر
 .حكم المتمفظ بالكفر المطمب األول:

 .المطمب الثاني: الحكم بتكفير المتمفظ لمكفر
 .المطمب الثالث: ضوابط وشروط الحكم بالتكفير

 
 
 
 



ش  

 

 الفصل الثالث
 : وفيو:آثار التمفظ بالكفر

  
 :اآلثار الدينية لظاىرة التمفظ بالكفر المبحث األول:

 .المبحث الثاني: اآلثار واألبعاد االجتماعية لظاىرة التمفظ بالكفر 
 .المبحث الثالث: األبعاد القانونية المترتبة عمى التمفظ بالكفر 

 :المبحث الرابع: األبعاد االقتصادية لمتمفظ بالكفر
 الفصل الرابع

 : وفيو:في فمسطين دراسة تحميميةالتمفظ بالكفر 
 

جراءات الدراسة  :المبحث األول :منيج وا 
  نتائج الدراسة ومناقشتيا وطرق عالجيا المبحث الثاني:

 .طرق عالج ظاىرة التمفظ بالكفر :ثالمبحث الثال
 الخاتمة 

 مسرد آيات القرآن الكريم
 مسرد األحاديث النبوية الشريفة

 مسرد األعالم
 والمراجعمسرد المصادر 
 مسرد المحتويات
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 الفصل األول

 الفلسطينيالتلفظ بالكفر في المجتمع 

 الكفر لغًة واصطالحًا.المبحث األول: مفهوم 

 المطلب األول: الكفر في اللغة واالصطالح.                 

 المطلب الثاني: التلفظ بالكفر لغة واصطالحًا.                 

 المبحث الثاني: أسباب التلفظ بالكفر.

 المطلب األول: األسباب الدينية.               

 المطلب الثاني: األسباب االجتماعية.                 

 المبحث الثالث: أنواع التلفظ بالكفر

 المطلب األول: التلفظ بالكفر بعلم وقصد.               

  المطلب الثاني: التلفظ بالكفر بغير قصد أو دون علم أو تحت اإلكراه.              
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 الكفر لغًة واصطالحًا:المبحث األول: مفهوم 

 المطلب األول: الكفر في اللغة واالصطالح: 

 

الدراسة إذ من خالله  سهيتم تحديهد األف هار التهي سهتبحثرا الدراسهة  يعتبر هذا الفصل من أهم أجزاء هذه 

وبيان األف ار التي بنيت عليرا   قبل  الخوض في موضوع الدراسة وبيان أح ام األلفاظ التهي قهد تهدر  

ضمن التلفظ بالكفر بما يسرم في نراية ههذه الدراسهة بتحديهد الح هم  علهو األقهوال د وال بهد أواًل مهن فرهم 

الههتلفظ بههالكفر ووضههد  قاعههد  معلومههة مههن أجههل التفراهها بههين الكفههر والكههافر  ذلهه  أن الكفههر قههد مههدلول 

يصههدر قههواًل أو فعههاًل ب صههد أو بغيههر قصههد  أو ممههن ال يصههب أن نح ههم علههيرم بههالكفر لههذا وجههب بيههان 

 .األمر

 

 أواًل: مفهوم الكفر في اللغة: 

 

باهلل و فرنا بالطاغوتد  فر باهلل ي فر  فرا و فورا  الكفر: ن يض اإليماند آمنا  الُكفر: في لسان العرب

و فرانا. وي ال ألهل دار الحرب: قد  فروا أي عصوا وامتنعوا. والكفر:  فر النعمة  وهو ن يض 

أي جاحدون. د (1)﴾ِإنَّا ِبُكل ٍّ َكاِفُرونَ الش ر. والكفر: جحود النعمة  وهو ضد الش ر. وقول  تعالو:﴿ 

و فر نعمة هللا ي فرها  فورا و فرانا و فر برا: جحدها وسترها. و افره ح  : جحده. ورجل م فر: 

مجحود النعمة مد إحسان . ورجل  افر: جاحد ألنعم هللا  مشتا من الستر  وقيل: ألن  مغطو علو 
                                                           

 .82  اآلية82سور  ال صص   )1(
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الكفر بالفتب مصدر بالضم: ضد اإليمان  ويفتب  وأصل الكفر من  .وفي تا  العروس الكفر(1)قلب 

 .(8) فر بمعنو الستر   الكفور والكفران بضمرما

 

 ثانيًا: مفهوم الكفر في االصطالح:    

 

الكفر هو الستر والتغطية  والم صود  أنال يخر  مفروم الكفر في االصطالح عن معناه في اللغة إذ 

عدم اإليمان باهلل ورسول   سواء  ان مع  تكذيب أو لم ي ن مع  تكذيب  بل عن ش  وراب  أو » في 

 . (3)«إعراض عن ذل  حسدًا و برًا أو اتباعًا لبعض األهواء الصارفة عن اتباع الرسالة

ورفع  فوق   فبذل  ي ون المعنو في اللغة ال فالتغطية والستر تكون باتباع الروى وتغليب  علو الحا 

 يبعد  ثيرًا عن المعنو في االصطالح.

ويظرر مما سبا سواء في التعراف اللغوي أو التعراف االصطالحي أن  لمة الكفر بش ل عام إن  

أطل ت لرا عالقة باالعت اد ومن خاللرا يم ن الح م علو الشخص بالكفر أو عدم  وهنا تنبد أهمية 

الدراسة تبحث المصطلب بلفظية " التلفظ بالكفر" لذا فإنني أرى  أنلمبحث في هذه الدراسة  إذ هذا ا
                                                           

 -صادر ابن منظور  محمد بن م رم بن علو  أبو الفضل  جمال الدين  لسان العرب  الطبعة: الثالثة  دار  ( 1(
 (.5/188بيروت) -هه  1818

بيدي: أبو الفيض  الملّ ب بمرتضو  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني  تا  العروس من جواهر   )8( الزَّ
ال اموس  تح يا مجموعة من المح  ين  دار الرداية  دون طبعة  دون سنة نشر  دون م ان 

 (.18/55نشر )
ء  قدم ل  صالب بن عبد العزاز بن محمد  أصول اإليمان في ضوء الكتاب آل الشيخ  ونخبة من العلما  (3(

المملكة العربية السعودية  الطبعة األولو   -والسنة  وزار  الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعو  واإلرشاد 
 (.55هه  المملكة العربية السعودية )ص 1881
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لزامًا علو أن أبين معنو التلفظ بالكفر الم صود في هذه الدراسة  ألن التلفظ بالكفر  ما سنرى قد 

ن بحثنا ي ون م صودًا وقد ي ون بغير قصد   الخطأ والجرل وااللتباس والن ل عن آخر ونخر  م

 األفعال التي قد تكون من أفعال الكفر .
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 المطلب الثاني: التلفظ بالكفر لغًة واصطالحًا:

 

 أواًل:  التلفظ بالكفر في اللغة:

 

 ب   وتلفظت بالكالم ولفظت  لفاظة الشيء وذل  رميت  : لفظا ألفظ  فمي من الشيء لفظت:  لفظمن 

 .(1)مصدر األصل في وهو األلفاظ  واحد: واللفظ. ب  تكلمت أي

عدم اإليمان باهلل ورسول   سواء  ان مع  تكذيب أو لم ي ن مع  ففي اللغة هو التكلم بما يثبت ب  

تكذيب  بل عن ش  وراب  أو إعراض عن ذل  حسدًا و برًا أو اتباعًا لبعض األهواء الصارفة عن 

 .االستخفاف أو االستحاللاالسترزاء  أو   ومنرا السب والشتم و اتباع الرسالة

ويسرم في بيان معنو  واؤ د علو المعنو الذي أشرت إلي  أعاله من أهم ما  تب في ألفاظ الكفرو 

التلفظ بالكفر في اللغة  تاب ألفاظ الكفر حيث صنف صاحب  الكفر باللسان إلو أقسام ثالثة يم ن 

إلو معنو التلفظ بالكفر في اللغة  إذ ورد في  تحت عنوان " مرجد  لمات الكفر"  من خاللرا الوصول

ال تخلو من أحد األشياء الثالثة: إما االسترزاء  أو  ئلرادال»... ما يدل علو المعنو الذي نراد ف ال: 

 ة (.  وقال المح ا في الرامش في شرح االستخفاف أنرا تعني )اإلهان(8)«االستخفاف أو االستحالل

                                                           
 للغة وصحاح العربية تح يا: أحمد عبد الغفور عطارالجوهري  أبو نصر إسماعيل بن حماد الصحاح تا  ا  (1(

 (.1118/ 3بيروت ) –م  دار العلم للماليين  1821 - هه 1851الطبعة الرابعة 
بدر الرشيد  محمد بن اسماعيل بن محمود بن محمد  ألفاظ الكفر  تح يا: محمد بن عبد الرحمن الخميِّس    )8(

  دار إيالف الدولية للنشر والتوزاد  دون طبعة  دون سنة 8-1كفرالجامعة في ألفاظ الكفر سلسلة ألفاظ ال
 (.88-81نشر.)صفحة 
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وبذل  تصبب معالم التلفظ بالكفر فيما يصدر من أقوال تجاه شيء من الشرع" األح ام واألر ان " أو  

 االسترزاء واالستخفاف واإلهانة أو السب واالستحالل. ور الع يد  أو أحد األنبياء ب صدالم دسات أو أم

 ثانيًا: التلفظ بالكفر في االصطالح: 

تعراف التلفظ بالكفر في جزٍء من تعراف  للكفر بش ل عام   -رحم  هللا -(1)ذ ر اإلمام ابن تيمية

الكفر: عدم اإليمان  باتفاق المسلمين سواء اعت د ن يض  وتكلم ب  أو لم يعت د شيئا ولم يتكلم  »ف ال:

وال فرق في ذل  بين مذهب أهل السنة والجماعة الذين يجعلون اإليمان قوال وعمال بالباطن والظاهر  

أو إقرار اللسان   ول  (3)وأكثر األشعراة (8)ل من يجعل  نفس اعت اد ال لب   ول الجرميةوقو 

                                                           
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي ال اسم الحراني ابن تيمية الشيخ اإلمام العالم العالمة   (1(

نيف والذ اء والحافظة المفرطة المفسر الف ي  المجترد الحافظ المحدث شيخ اإلسالم نادر  العصر ذو التصا
ت ي الدين أبو العباس ابن العالم المفتي شراب الدين ابن اإلمام شيخ اإلسالم مجد الدين أبي البر ات مؤلف 
األح ام وتيميمة ل ب جده األعلو ولد بحران عاشر ربيد األول سنة إحدى وستين وتحول ب  أبوه إلو دمشا 

ران وسبد مائة. الصفدي  صالح الدين خليل بن أيب  بن عبد هللا سنة سبد وستين وتوفي سنة ثمان وعش
م  دار إحياء التراث 8555 -هه1885الوافي بالوفيات تح يا: أحمد األرناؤوط وتر ي مصطفو  دون طبعة  

 (.1/11بيروت.) –
الجرمية : ينسبون لجرم بن صفوان  ظررت بدعت  بترمذ وقتل  سالم بن أحوز المزني بمرو في آخر أيام بني   )8(

أمية  وهؤالء ي ولون بخلا ال رآن  وغلوا في التعطيل حتو نفوا األسماء والصفات جميعًا وال يثبتون هلل تعالو 
ل ادر بن محمد  مختصر معار  ال بول  الطبعة ذاتًا وال اسمًا وال صفة  آل ع د   أبو عاصم هشام بن عبد ا

 (.18الرااض.)صفحة  –هه م تبة الكوثر  1812: الخامسة   
األشعراة : نسبة إلو أبي الحسن األشعري  ظرر بالبصر  و ان أول أمره علو مذهب المعتزلة ثم تر      (3(

س في البلدان اإلسالمية  بعضرم واست ل عنرم  ول د أصبب االنتساب إلو األشعري هو ما علي  أكثر النا
علو معرفة بمذهب  الصحيب وآرائ  التي است ر عليرا أخيرا  وبعضرم علو جرل تام بذل  وبعضرم يتجاهل 
ويصر علو مخالفت  مد انتساب  إلي . وانتساب األشاعر  إلي  إنما هو بعد تر   لالعتزال وانتساب  إلو ابن 

حل التي مر برا األشعراة  ولم يدم فيرا إذ رجد إلو مذهب السلف  ولكن  الب  وهو المرحلة الثانية من المرا
بعض األشاعر  ينتسبون إلي  ولكن في مرحلت  الثانية  ومن انتسب إلي  في مرحلت  الثالثة ف د وافا السلف. 
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وبعض األشعراة فإن هؤالء مد أهل الحديث وجمرور  (8)  أو جميعرا   ول ف راء المرجئة(1)الكرامية

السنة  وغير وطوائف من أهل الكالم من متكلمي ... (5)والحنبلية (8)والشافعية (3)الف راء من المالكية

 .(1)والخوار  (5)متكلمي السنة من المعتزلة

                                                                                                                                                                                

  عواجي  د. غالب بن علي  فرق معاصر  تنتسب إلو اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منرا  الطبعة الرابعة
 (.3/1855م  الم تبة العصراة الذهبية للطباعة والنشر والتسواا  جد .) 8551 -هه  1888

 
الكرامية )أصحاب أبي عبد هللا محمد بن  رام( : وهؤالء أثبتوا هلل  الما ح ي ة متعل ا بالمشية وال در  قائما  )1(

عد أن لم ي ن فرو عندهم متكلم بذات الرب تعالو وهو حروف وأصوات مسموعة إال أنرم قالوا: هو حادث ب
 (.58ب درت  ومشيئت  بعد أن لم ي ن متكلما تعالو هللا عن هذا الباطل. مختصر معار  ال بول )صفحة 

د  (8( المرجئة قالوا: ال يضر مد اإليمان ذنب  ما ال ينفد مد الكفر  طاعة  فرم ي ولون: إن اإليمان ُمجرَّ
م  امل اإليمان وال يستحا دخول النار. فعلو هذا ي ون إيمان أفسا التصديا بال لب. فمرتكب الكبير  عنده

الناس  إيمان أكمل الناس. ال حطاني  د. سعيد بن علي بن وهف شرح الع يد  الواسطية لشيخ اإلسالم ابن 
نَّة  دون طبعة  مطبعة سفير  الرااض  مؤسسة الجراسي للتوزاد واإلعالن   تيمية في ضوء الكتاب والسُّ

 (.31ض)صفحة الراا
المازري  أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَّمِّيمي المالكي  شرح التل ين  تح يا  سماحة الشيخ محمَّد   )3(

سالمي  دون دار نشر. ) 8552المختار الّسالمي  الطبعة: الطبعة األولو    (.112/ 1م  دار الغرب اإلِّ
اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  تح يا م تب البحوث الشربيني شمس الدين  محمد بن أحمد الخطيب   )8(

 (.8/551بيروت.) –دار الف ر -والدراسات 
الحجاوي  موسو بن أحمد بن موسو بن سالم بن عيسو بن سالم الم دسي   اإلقناع في ف   اإلمام أحمد بن   )5(

 (.8/358لبنان) –حنبل  تح يا عبد اللطيف محمد موسو السب ي دار المعرفة بيروت 
المعتزلة: فرقة إسالمية نشأت في أواخر العصر األموي وازدهرت في العصر العباسي  وقد اعتمدت علو   )5(

الع ل المجرد في فرم الع يد  اإلسالمية لتأثرها ببعض الفلسفات المستورد  مما أدى إلو انحرافرا عن ع يد  
عتزلة وال دراة والعدلية وأهل العدل والتوحيد أهل السنة والجماعة. وقد أطلا عليرا أسماء مختلفة منرا: الم

والم تصد  والوعيدية. الموسوعة الميسر  في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصر  إشراف وتخطيط ومراجعة 
هه دار الندو  العالمية  1885الجرني ماند بن حماد الندو  العالمية للشباب اإلسالمي  الطبعة الرابعة  

 (. 1/58توزاد  دون م ان نشر)للطباعة والنشر وال
الخوار : الخوار  فرقة من أشرر الفرق اإلسالمية  ومن أقدمرا ظرورًا. ف د ذ ر ابن  ثير ه رحم  هللا ه في   )1(

حوادث سنة سبد وثالثين من الرجر  النبوية  التي وقعت فيرا موقعة صفين بين علي ومعاوية رضي هللا 
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وغيرهم: متف ون علو أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة علي  بالرسالة فرو  افر سواء  ان م ذبًا  أو  

 . (1)مرتابًا  أو معرضًا  أو مستكبرًا  أو مترددًا  أو غير ذل 

سبب  جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة أو التكفير ح م شرعي : » -رحم  هللا -(8)وقال السب ي

ن لم ي ن جحدا فذ ر في التعراف سبب التكفير ومن  ال ول  .(3)«قول أو فعل ح م الشارع بأن   فر وا 

 الذي ح م الشارع بأن   فر.

 

                                                                                                                                                                                

ا العام إثر قصة التح يم. حين رفد حزب معاوية المصحف علو أسنَّة عنرما  أن هذه الفرقة ظررت في هذ
الرماح  ونادوا بتح يم  تاب هللا تعالو  فأجابرم علّي إلو ذل   و ان من األمر ما  ان  ونتيجة لرذا التح يم 

سخطرم  خر  قوم من حزب علّي علي   ي رب تعدادهم من اثني عشر ألفًا  وانحازوا إلو قراة حروراء ه معلنين
لعلي حين رضي التح يم وقالوا ل   لمترم المشرور : ال ح م إال هلل ه وهي  لمة حا ُأراد برا باطل ه وانت دوا 
علي  أمورًا  علو رأسرا مسألة التح يم هذه التي  انت ذراعة لرم في انفصالرم عن علّي  ومناصبت  العداء. 

م م تبة 8558هه/1838والمتكلمين  الطبعة: األولو   الغامدي  أحمد بن عطية بن علي  اإليمان بين السلف
 (.12العلوم والح م  المدينة المنور   المملكة العربية السعودية.)صفحة 

ابن تيمية  شيخ اإلسالم ت ي الدين أحمد بن تيمية الحراني  مجموعة الفتاوى  اعتنو برا وخر  أحاديثرا عامر   )1(
 (.58-85/51م  المنصور .)8555هه/ 1885  3باعة والنشر والتوزاد  طالجزار وأنور الباز  دار الوفاء للط

م( علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السب ي األنصاري  1355 - 1828هه =  155 - 523)  )8(
الخزرجي  أبو الحسن  ت ّي الدين: شيخ اإلسالم في عصره  وأحد الحفاظ المفسران المناظران. وهو والد التا  

حب الطب ات.  ولد في سب  )من أعمال المنوفية بمصر( انت ل إلو ال اهر  ثم إلو الشام. وولي السب ي صا
هه واعتل فعاد إلو ال اهر   فتوفي فيرا  من  تب  " الدر النظيم " في التفسير  لم  138قضاء الشام سنة 

بن فارس  الدمش ي  ي مل   و " مختصر طب ات الف راء  الزر لي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي
 م دار العلم للماليين  دون م ان نشر. 8558أيار / مايو  -األعالم  الطبعة  الخامسة عشر 

السب ي  أبو الحسن ت ي الدين علي بن عبد الكافي   فتاوى السب ي  دون دار نشر  دون طبعة  دون سنة   (3(
 (.8/552نشر  لبنان/ بيروت.)
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 ذل  اعت اد ن يضة والتكلم برا  ح م الشارع بأن  ُ فر  وهو هو التكلم بقولٍّ  اصطالحاً  فالتلفظ بالكفر

االستحالل أو  أو االستخفاف أو االرتيابأو إقرار باللسان بما يناقض اإليمان  االسترزاء أو 

 سب الدين والرب أو ال رآن أو التش ي  ب در  هللا أو صفات     أو االعتراض أو االستكبار االنت اص

 وغيرها من األمور المماثلة.الربوب الراب   أو االعتراض علو أمر  اعتراض  علو نزول المطر أو
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 المبحث الثاني: أسباب التلفظ بالكفر:

 

المسائل التي من  اشأن غيره االمجتمد شأنر إذ أن هذه المسألة في تتعدد أسباب التلفظ بالكفر   

تتداخل في سلو يات التي عديد  العوامل فري تظرر بوجود بعض المؤثرات وال  تظرر في المجتمعات

عادات  وألفاظ  أو  لمات  التي يستخدمرا في التعبير عما في داخل   ومن ذل  الفرد وتؤثر علو 

استخدام  علو سبيل المثال ال الحصر بعض األمثلة الشعبية للتعبير عن شيء أو حالة مطاب ة 

للتشبي  أو السخراة   ذل   لحدث يواجر   فنراه يضرب لذل  الحدث مثاًل يشتر  مع  في المناسبة  أو

قد تكون  فرًا  لذل  فإن  يجدر  ادر  عن  جراًل بما تحمل من معانٍ تعبيرات  عند الغضب أو  لمات  الص

 جتماعية أو غير ذل  من األسباب  سواء  انت دينية أو اابنا إعاد   ل مرٍض أو ظاهر  إلو مسبباتر

  حيث إن من أهم ما يصوغ  لمات بش ل رئيسي نيةيم ن إرجاع ظاهر  التلفظ بالكفر إلو أسباب ديو 

اإلنسان أو أقوال  وتعابيره هو الدين  لذل  نرى أن أهل الدين في خطاباترم يستخدمون شواهد في 

 وأخص بالذ ر الشواهد اإلسالمية  اآليات ألن الناس يتأثرون بالخطاب الديني حديثرم من الدين

مثل قول الخطيب في الجمعة قال تعالو  والمأثورات عن السلف الصالب  الشرافة واألحاديث الكرامة

أو قال النبي صلو هللا علي  وسلم أو ورد عن أحد الصالحين فرو يحث الناس واؤثر فيرم من خالل 

 .إعطاء نموذ  من الكتاب الكرام أو السنة الشرافة 
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 األسباب الدينية:المطلب األول 

 : أواًل: ضعف الوازع الديني

 

في  ثير من المظاهر االجتماعية التي تعيشرا   مازال ضعف الوازع الديني من أهم األسباب المؤثر 

َفِإمَّا َيْأِتَينَُّكْم ِمنِ ي ُهًدى ي ول في  تاب  العزاز:﴿...  -عز وجل -المجتمعات المسلمة  ذل  أن هللا

فاآلية الكرامة تشير إلو أهمية اتباع الردى الذى أنزل    (1)﴾ َفَمِن اتََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى

وجعل ذل  سببًا لعدم الضالل والش اء لعباده  ثم إن مفروم المخالفة لآلية الكرامة  -عز وجل-هللا 

ذل  اآلية الكرامة التي تليرا   تؤ دتشير إلو أن عدم االتباع والبعد عن الدين سبب الضالل والش اء و 

َوَمْن َأْعَرَض  اض عن الدين وعدم اإلتباع سبب لضن  العيش  ف ال جل شأن : ﴿إذ تبين أن اإلعر 

  فالمسلم مطالب بالتمس  (8)﴾َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى 

ُقْل ِإنَّ   تعالو: ﴿في الدين في شتو أموره في قضايا الشرع وقضايا الحيا  وشعاره في ذل  قول هللا

ُل  َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ّلِلَِّ َربِ  اْلَعاَلِميَن * ال َشِريَك َلُه َوِبَذِلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ

 .(3)﴾اْلُمْسِلِمينَ 

رباط وثيا بين ال ضايا االجتماعية وال ضايا الع دية  ونحن أمة » فاألصل في المسلم أن ي ون عنده  

وحدانيت   والتزام أمره ومراقبت    ما  و -عز وجل-ال نفصل بين هذه ال ضايا  ع يدتنا مراقبة هللا 

                                                           
 .183سور  ط  اآلية ( 1(
 .188ور  ط  اآلية س  )8(
 .153-158سور  األنعام  اآليات )3(
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ر والعالنية  ال نعصي هللا عز وجل في  نخاف  في الشراد  نخاف  في الغيب  ونت ي  جلَّ وعال في السِّّ

قضايانا األسراة والبيتية  ال أقول: المسجد للعباد  والبيت أفعل في  ما أشاء   ما يحلوا لبعض الناس 

يجب أن ي ون ارتباطًا  -ن أمة الع يد  الصحيحةينحن المسلم-عل  ولرذا فارتباطنا أن ي ول أو يف

هذا األمر يتنافو مد ع يدتي وشراعتي  أم أن ع ديًا في  ل ال ضايا االجتماعية  أسأل وأبحث هل 

 .(1)«الشراعة اإلسالمية أباحت لي ذل ؟

لذل  فإن أول سبب من أسباب التلفظ بالكفر هو البعد عن الدين وضعف الوازع الديني الذي من 

 .(8)﴾يٌب َعِتيدٌ َما َيْلِفُظ ِمْن َقْولٍّ ِإالَّ َلَدْيِه َرقِ  خالل  يراقب المسلم  لمات  وتصرفات  قال تعالو: ﴿

قال:) من يضمن لي ما   -صلو هللا علي  وسلم–هللا عن رسول  -رضي هللا عن  -عن سرل بن سعدف

 .(3)بين لحيي  وما بين رجلي  أضمن ل  الجنة(

                                                           
السديس  أبو عبد العزاز عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد بن عبد العزاز بن محمد بن عبد هللا  ضعف   )1(

الوازع الديني والوالء للع يد   مش التنا االجتماعية في ضوء الكتاب والسنة  من دروس للشيخ عبد الرحمن 
تاراخ المشاهد   www.islamweb.netالسديس  دروس صوتية قام بتفراغرا موقد الشب ة اإلسالمية  

 م.11/5/8518
 .12سور  ق اآلية  )8(
البخاري  أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغير  الجعفي  الجامد الصحيب  وهو الجامد المسند   )3(

وسنن  وأيام )صحيب البخاري(  تشرف  -صلو هللا علي  وسلم –الصحيب المختصر من أمور رسول هللا 
هه  دون م ان 1888بخدمت  والعناية ب  محمد زهير بن ناصر الناصر  دار طوق النجا   الطبعة األولو 

نشر.  تاب الرقاق  باب حفظ اللسان وقول النبي صلو هللا علي  وسلم من  ان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فلي ل 
(.  رقم 12 اآلية55يلفظ من قول إال لدي  رقيب عتيد {سور  ق)خيرا أو ليصمت وقول  تعالو } ما 

 (.155 صفحة 2/الجزء8( )المجلد 5818الحديث)

http://www.islamweb.net/
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مما ت دم ندر  أهمية مراقبة ما يجري علو األلسنة من  لمات  إذ إن التلفظ بالكفر ال يعني بالضرور  

بل إن التلفظ بالكفر يشمل  -صلوات هللا عليرم-للذات اإللرية أو ألحد األنبياء الكرامالشتم والسب 

 .العبارات األخرى التي تصدر من المسلم ي ون فيرا ُ فر بعلم أو بغير علم

 

 ثانيًا: الجهل باألحكام الشرعية لبعض الكلمات والعبارات التي تعتبر من ألفاظ الكفر:

 

تجاهل  ...الجرل: ن يض العلم  وقد جرل  فالن جرال وجرالة  وجرل علي . وتجاهل: أظرر الجرلد 

أرى من نفس  الجرل وليس ب   واستجرل : عده جاهاًل واستخف  أيضًا. والتجريل: أن تنسب  إلو 

 الجرل  وجرل فالن حا فالن وجرل فالن علي وجرل برذا األمر. والجرالة: أن تفعل فعال بغير

 .(1)العلم

 قال ابن القيم الجهل قسمان:

 بسيط وهو عبار  عن عدم المعرفة مد عدم تلبس بضده . - 1

 ومر ب وهو جرل أرباب االعت ادات الباطلة . - 8

 . (8)وال سم األول هو الذي يطلب صاحب  العلم   أما صاحب الجرل المر ب فال يطلب  

                                                           
 (.11/188لسان العرب  ماد  جرل  )  )1(
عادل  -ابن ال يم  محمد بن أبي ب ر أيوب الزرعي أبو عبد هللا  بدائد الفوائد  تح يا: هشام عبد العزاز عطا  (8(

 -هه 1815م ة الم رمة  الطبعة األولو    -أشرف أحمد  م تبة نزار مصطفو الباز  -وي عبد الحميد العد
 (.8/1511م.)1885
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اإلنسان من قول أو فعل يعد من العوارض الم تسبةد ألن والجرل باألح ام الشرعية لكل ما يصدر من 
 .اإلنسان قادر علو إزالت  بالسؤال والتعلم

لذا فإن آفة التلفظ بالكفر مردها في بعض األحيان الجرل بح م الملفوظ مما يعد من ألفاظ الكفر   
  ول  ناها لما قالرا  وهي من األمور التي يتحدث برا اإلنسان بغير علم لم صدها  فلو  ان عارفًا لمع

وهذه من األلفاظ التي قد ي ولرا  -إن شاء هللا وشئت -و  ول اإلنسان -هذا من فضل هللا وفضل 
صاحبرا جاهاًل في ح مرا  لذا فإن الجرل باألح ام الشرعية يعتبر من أسباب التلفظ بالكفر  ألن 

أساسرا الجرالة العمياء  جرل بالشرع  ألن العبارات الخاطئة و الجرل آفة عظمو ي د برا  ثير البالءد 
 .(1)وجرل بالواقد  وجرل باآلثار المترتبة علو العبار  أو الكلمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بادحدح  علي بن عمر   محاضرات م روء  للشيخ علي بن عمر بادحدح  ) الكلمة مسؤوليترا وفعاليترا( ن اًل   )1(

 م(.11/8/8518موقد إسالم واب (تاراخ المشاهد  
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 :أما النوع اآلخر من الجهل الذي ذكره ابن القيم 

جرل أرباب الع ائد الباطلة فإن  يدخل في  اإلنسان الذي ي صد ب الم  التلفظ بالكفر ومن أمثلة ذل  أن 
ة أو ين ر آية من ال رآن الكرام ومن هذا النوع االنسان ممن يسمي نفس  مسلمًا لكن  ين ر السنَّ ي ون 

وهذه فئات من  (3)والشيعة... (8)ال اديانية األحمديةو  (1)نجد أصحاب المذاهب الباطلة الفاسد   الدرزاة
 . (8)الناس موجود  في فلسطين ولرم رموزهم وأعالمرم

                                                           
فرقة باطنية  تؤلِّ  الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر هللا  أخذت جل ع ائدها عن اإلسماعيلية  وهي الدرزاة:   (1)

تنتسب إلو نشتكين الدرزي. نشأت في مصر لكنرا لم تلبث أن هاجرت إلو الشام. ع ائدها خليط من عد  
ألبنائرا إال إذا بلغوا سن  أديان وأف ار   ما أنرا تؤمن بسراة أف ارها  فال تنشرها علو الناس  وال تعلمرا
هه  الموسوعة 835هه/ 315األربعين  المؤسس الفعلي لرذه الع يد  هو: حمز  بن علي بن محمد الزوزني 

الميسر  في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصر   الندو  العالمية للشباب اإلسالمي  إشراف وتخطيط 
هه  دار الندو  العالمية للطباعة والنشر والتوزاد   1885بعة   ومراجعة: د. ماند بن حماد الجرني  الطبعة الرا

 (.1/381دون م ان نشر )
م بتخطيط من االستعمار  اإلنجليزي في ال ار  الرندية  بردف إبعاد 1855ال اديانية: حر ة  نشأت سنة    (8)

اإلسالم  و ان لسان  المسلمين عن دينرم وعن فراضة الجراد )بش ل خاص  حتو ال يواجروا المستعمر باسم
 -م1238حال هذه الحر ة هو مجلة األديان التي تصدر باللغة اإلنجليزاة   ان مرزا غالم أحمد ال ادياني 

م أدا  التنفيذ األساسية إليجاد ال اديانية  الموسوعة الميسر  في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصر   1852
(1/815..) 

في نظر  -األصل يطلا علو فرق الشيعة  لرا  ولكن هذا المصطلب اليوم إذا أطلا الشيعة: ل ب الشيعة في   (3)
ال ينصرف إال إلو طائفة االثني عشراة. ال فاري  ناصر بن عبد هللا بن علي  -جمد من الشيعة وغيرهم 

  هه  دون دار نشر 1818  الطبعة: األولو   -عرض ون د  -أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشراة 
(  الشيعة  اإلمامية االثنا عشراة هم تل  الفرقة من المسلمين الذين زعموا أن علًيا هو 1/88دون م ان نشر )

األحا في وراثة الخالفة دون الشيخين وعثمان رضي هللا عنرم أجمعين وقد أطلا عليرم اإلمامية ألنرم جعلوا 
ي عشراة ألنرم قالوا باثني عشر إماًما دخل آخرهم من اإلمامة ال ضية األساسية التي تشغلرم وُسمُّوا باالثن

السرداب بسامراء علو حد زعمرم.  ما أنرم ال سم الم ابل ألهل السنة والجماعة في ف رهم وآرائرم المتميز   
وهم يعملون لنشر مذهبرم ليعم العالم اإلسالمي  الموسوعة الميسر  في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصر  

(1/51.) 
بادحدح  علي بن عمر   محاضرات م روء  للشيخ علي بن عمر بادحدح  ) الكلمة مسؤوليترا وفعاليترا( ن اًل   )8(

 م(.11/8/8518موقد إسالم واب (تاراخ المشاهد  
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 األسباب االجتماعية:المطلب الثاني: 

 

في  هميةفي المرتبة الثانية من حيث األالمجتمد  تأتي األسباب االجتماعية لظاهر  التلفظ بالكفر في

فالمجتمعات  العادات واألعراف والت اليد  اتستح مر بعض المجتمعات  إذ إن وجود هذه الظاهر 

دور  بير  إذ إنرا تصوغ أف ار وسلو يات أفرادها  وقد تكون هذه  الألسر  فير  ةمترابط اإلسالمية

العادات واألعراف من األمور السلبية التي تنمي الف ر الضال أو السيء من الخصال التي من بينرا 

  ف لمات وعبارات اآلباء في المست بل الناشئالتلفظ بالكفر  وهو أمر مرتبط بالجانب التربوي للجيل 

ات األبناء في الغالب األعم  وال ين ر عامل البناء والردم في سلو يات الناس ستكون هي  لم

 وعباراترم لذا  انت هذه األهمية لرذا العامل.

 وأهم األسباب االجتماعية:

 أواًل: نوعية التربية االجتماعية التي يكتسبها الفرد: 

 

وف ر  الضبط االجتماعي في اإلسالم قائمة  (1)إذ تعمل التربية االجتماعية علو الضبط االجتماعي

 :وهي علو أساس األنواع المعروفة من الضبط االجتماعي عند علماء االجتماع

                                                           
مختلف ال وى التي يمارسرا المجتمد للتأثير علو أفراده ويستعين برا علو حماية م ومات  والحفاظ علو قيم   (1(

   وي اوم برا عوامل االنحراف ومظاهر العصيان والتمرد  فينطوي مفروم الضبط علو ت رار العالقة ومواصفات
بين الفرد والنظام االجتماعي  وعلو  يفية ت بل األفراد وفئات المجتمد للطرق واألساليب التي يتم برا الضبط. 
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ضبط اجتماعي داخلي ُيبيِّّن  اإلسالم في المسلم قوام  ال يم واألخالق اإلسالمية التي  :النوع األول»

يمان  وع ل  الذي يردي  إلو معرفة الحالل  والحرام . تش ل ضميره وا 

ضبط خارجي يتمثل في تشراعات اإلسالم وع وبات  ال انونية فيما يختص ب ل أمور  :النوع الثاني

 .(1)«الحيا  االجتماعية والمختلفة

ر ومفاهيم تربوية هم في بيئات مغل ة  وفا معاييلناس فيما مضو  انوا يرّبون أبناءوالح ي ة أن ا 

لرذا فإن األطر التربوية السائد   انت في موضد إجماع  أو ما يشب  اإلجماع.  محّدد  وخاصة  

طرق و ان التفسير للشذوذ األخالقي لفرد عن باقي أفراد األسر  يعاد ألسباب محدود   في ظل 

اكتساب ال يم واألخالق التي  ان يم ن حصرها  أما في هذه األيام فال حصر لطرق اكتساب ال يم 

تفّسر علو نحو دائم علو أنرا بسبب مش الت في التنفيذ  ساب اً األزمات التربوية إن  واألخالق إذ

أما في ظل االنفتاح علو العالم وتطور طرق التواصل واالتصال فإن   وقصور في التطبيا ليس أكثر

 التربية االجتماعية لرا أكثر من رافد  فلم يعد األمر ي تصر علو األسر  والمدرسة  بل تعدى ذل 

والشارع واالصدقاء  ما يعرف بالشب ة العن بوتية أو الشب ة العالمية للمعلومات)انترنت(فأصبب هنا  

 والم اهي والمجالت والصحف والتلفاز و ٌل ي تسب من هذه المصادر.

يتلفظون بالكفر أثر فيرم هذا العامل االجتماعي بما  ون  الذينمن ذل  نستطيد التأكيد علو أن الناس 

تمر بدون  غير صحيحةباراترم  فرم يتكلمون بالكلمات التي يظنون أنرا صحيحة أو  لمات أسلوب ع

                                                                                                                                                                                

العربية  أكاديمية نايف العربية )األخرس  محمد صفوح  نموذ  الستراتيجية الضبط االجتماعي في الدول 
 (.18م  الرااض.)ص 1881للعلوم األمنية  الطبعة االولو

أبو العينين  علي خليل فلسفة التربية اإلسالمية في ال رآن الكرام  دون طبعة  دون دار نشر دون سنة نشر    (1(
 (.818-811دون م ان نشر)
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المتكلم بلفظ من ألفاظ  اترا الدنيوية واآلخروية  فلو أنقبرا وع وباتنبي  علو مخاطرها أو بدون بيان لعو 

 حت هذه العبار  جاراة علو لسان .الكفر تربو منذ الصغر علو ضبط  لمات  لما أصب

 نيًا: تأثير العادات واألعراف:ثا

 حّتو األحوال في ألف  فاّلذي ومزاج  طبيعت  ابن ال ومألوف  عوائده ابن اإلنسان : ) (1)قال ابن خلدون  

 وهللا صحيحا  ثيرا تجده اآلدمّيين في ذل  واعتبر والجبلة الّطبيعة منزلة تنّزل وعاد  وملكة خل ا صار

 .(8)(يشاء ما يخلا

مجتمد  وهي أساس في نشوء علو بناء  لمات وعبارات أفراد ال تؤثر العادات واألعرافلذا فإن  

بين ما    المؤدية إلو بروز التناقض في حيا  األفراد وما يجدون  من مفارقات وتناقضات  بير األف ار

التعبيرات   وما يتعلم  وما يعمل  وما يعيش   مما يحدث نوعًا من الشذوذ في يسمد وما ي ال وما ُي رأ

                                                           
ن محمد بن محمد  ابن خلدون أبو زاد  ولي الدين م(عبد الرحمن ب 1855 - 1338ه =   732)– (808  )1(

الحضرمي االشبيلي  من ولد وائل بن حجر الفيلسوف المؤرخ  العالم االجتماعي البحاثة  أصل  من إشبيلية  
ومولده ومنشأه بتونس  رحل إلو فاس وغرناطة وتلمسان واالندلس  وتولو أعماال  واعترضت  دسائس 

توج  إلو مصر فأكرم  سلطانرا الظاهر برقوق  وولي فيرا قضاء المالكية   ووشايات  وعاد إلو تونس  ثم
ولم يتزي بزي ال ضا  محتفظا بزي بالده  وعزل  وأعيد  وتوفي فجأ  في ال اهر    ان فصيحا  جميل الصور   

طانرا  عاقال  صادق اللرجة  عزوفا عن الضيم  طامحا للمراتب العالية  ولما رحل إلو االندلس اهتز ل  سل
وأر ب خاصت  لتل ي   وأجلس  في مجلس   اشترر ب تاب  )العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاراخ العرب والعجم 

مطبوع( في سبعة مجلدات  أولرا )الم دمة( وهي تعد من أصول علم االجتماع  ترجمت هي وأجزاء -والبربر 
 (.3/335من  إلو الفرنسية وغيرها.الزر لي   األعالم)

ابن خلدون  عبد الرحمن بن محمد بن محمد  ابن خلدون أبو زاد  ولي الدين الحضرمي اإلشبيلي  ديوان   )8(
المبتدأ والخبر في تاراخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر تح يا  خليل شحاد   الطبعة 

 (.155م  دار الف ر  بيروت )ص 1822 -هه  1852الثانية  
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عند حدوث حاالت الفرح أو الغضب أو الخوف أو الحزن وغيرها من المشاعر  فألفاظ الكفر قد 

في مثل هذه الحاالت لدى شراحة  واألعراف تصدر في  ل الحاالت الساب ة  وهي نابعة من العادات 

نابعة من أعراف  من الناس  لذا فإننا يم ن التأكيد علو أن تعبيرات االنسان في  ل مجراات حيات  

 . غير صحيحةوت اليده التي قد تكون صحيحة أو قد تكون 

 بين الروابط وت وية المجتمد وحد  تعزاز إلو واؤدي جتماعيةاال للحيا  مفيد العادات بعضوالواقد أن  

 ويشيد سلبي وبعضرا. ال ربو ذوي  وصالت والمائد   الحديث وآداب العام السلو  آداب مثل أفراده 

 األسباب من وهنا  والخمور  المخدرات وتعاطي الخرافية العادات مثل المجتمد  أبناء بين الفرقة

 نعزالرا وا المجتمعات حجم صغر منرا الجماعية  العادات سلطة ت وية علو يساعد ما والعوامل

 الجمود  إلو الجماعية العادات وتميل .الطب ية الررمية نظام وسياد  فيرا  العائلي النظام وصرامة

 ذل  ومد جتماعي اال االست رار عوامل من الخاصية هذه البعض ويعتبر التجديد  أمام حائالً  وت ف

 الجماعية فالعادات

 إلو البساطة من االجتماعية األش ال نت لتا ف د وال ديمة  الجامد  قوالبرا علو والخرو  للتطور قابلة

 .(1)... والنطاق الوظيفة حيث من األسر  نظام وتطور التع يد 

 

 

 

                                                           
-18م   ال اهر    )ص 1818الل  االجتماع الث افي  دون طبعة  دار الث افة للطباعة والنشرمدبولي  ج  (1(

25.)  
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 ثالثًا: الضغوط النفسية:

 

عوامل الضغط فن  ثيرًا من  لمات وألفاظ الكفر ت ال في حالة الغضب أو بعد ضغوط نفسية  بير   إ

رًا   إال أنرا ليست عذالمجتمعات العربية  الف ر والبطالة وضغوط الحيا  المختلفة ثير  في النفسي 

لمن ينزلا في السلو  المنحرف في التعبير عن حال  أو في قول عبارات   فمرما  ان الضغط  م بوالً 

فنرى أكثر ما النفسي علو الفرد أو شد  غضب  فإن  ال ينبغي ل  التلفظ بالكفر مرما  انت األسباب  

فة علو  ما تشير استجابات فئات المجتمد المختل يصدر ألفاظ الكفر من الجرلة العاطلين عن العمل

جراء بعدهم عن الدين فإن حياترم  در  ضن ة  ال بحسب االستجابات ؤالء ر  فورقة استطالع الرأي

توفيا لرم في حياترم نراهم يسارعون إلو االستخفاف بالخالا وهذا بسبب ضعف إيمانرم  فرم من 

تعلمين  ذل  فئة من الناس من الم -عز وجل–حيث ال يشعرون ال يوقنون بأن الرزق من هللا 

 – مون ألنفسرم بالعدوان علو حرمات هللا نتنرم يالعمل يصدر منرم ذات السلو   و أ العاطلين عن

هذه الشراحة المراضة من الناس تدفعرم أحوال حياترم االقتصادية واالجتماعية إلو  -عز وجل 

 استخدام الكثير من ألفاظ الكفر في حياترم.

المتلفظ بالكفر ال ت تصر علو البشر من حول  بل إن  يعتدي علو  ل فرذه العدوانية التي يمتلكرا 

 المحرمات  و أن األمر يصبب مستساغًا بعد االعتياد علي .
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 : السوء رفقاءمصاحبة رابعًا: 

لرف ة السوء تأثير  بير علو سلو يات الفرد  فال ش  أن مصاحبة أصدقاء السوء خطر عظيم وبالء 

صلو هللا  –النبي الكرام  رَّ سد والمخاطر المختلفة في الدنيا واآلخر   وقد حذمبين يعرض المرء للمفا

صلو هللا علي   – عن النبي -رضي هللا عن  -عن أبي موسو روي من هذا األمر ف د -علي  وسلم 

  فحامل المس : إما أن (1)قال: ) مثل الجليس الصالب والسوء   حامل المس  ونافخ الكير - موسل

ما أن   (8)يحذي  ما أن تجد من  راحا طيبة  ونافخ الكير: إما أن يحرق ثياب   وا  ما أن تبتاع من   وا  وا 

 .(3)تجد راحا خبيثة (

فرفيا السوء من أهم بواعث التلفظ بالكفر إذا  ان الرفيا ممن لدي  عاد  التلفظ بالبذاء  واألمور 

األمر  وفي محطات الن ل العام إذ إن هذاالكفراة  وهذا حال نراه في الطرقات واألسواق وأمام المدارس 

ن تَسُلط رفاق السوء علو رفاقرم هو ما يشجعرم المعصية والتلفظ  أكثر ما يظرر في هذه األماكن  وا 

 ف رم أفعالرم أو أقوالرم من رف ائرم اب بيب الكالم إلظرار قوت  أمام رفاق   إذ إنرم يستضعفون من ال يو 

رون  إلو التلفظ بمثل هذه الكلمات فيتسلو المس ين بصنيعرم  وفي ويعتبرونرا ع د  ن ص عنده فيج

ْيَطاِن ِإْذ َقاَل ِلإِلنَساِن اْكُفْر َفَلمَّا َكَفَر َقاَل ِإن ى َبِرىء م نَك مثل هؤالء قال تعالو: ﴿ َكَمَثِل الشَّ

                                                           
الكير ب سر الكاف وس ون التحتانية وفي  لغة أخرى  ور بضم الكاف والمشرور بين الناس أن  الزق الذي  )1(

ينفخ في  لكن أكثر أهل اللغة علو أن المراد بالكير حانوت الحداد والصائغ. ابن حجر  أحمد علي أبو الفضل 
 (. 8/22بيروت.) –ار المعرفة  د1318العس الني الشافعي فتب الباري شرح صحيب البخاري  دون طبعة  

ي ال: أحذيت فالنًا  بمعنو أعطيت . السبتي  عياض بن موسو بن عياض بن عمرون اليحصبي  شرح   )8(
َياض الُمَسمَّو إِّكَماُل المعلم بفوائد مسلم  تح يا يحيو اسماعيل   الطبعة: األولو   و عِّ صحيب مسلم لِّلَ اضِّ

 (.2/152ة والنشر والتوزاد  مصر.)م دار الوفاء للطباع 1882 -هه  1818
 (.1/85/الجزء8  )المجلد 5538صحيب البخاري   تاب الذبائب والصيد  باب المس   حديث رقم  )3(
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النَّاِر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء  ِإن ى َأَخاُف َّللاََّ َربَّ اْلَعاَلِميَن َفَكاَن َعاِقَبَتُهَما َأنَُّهَما ِفى

 .(1)﴾ الظَّاِلِمينَ 

وهذه المش لة تتفاقم في ظل غياب الدور التربوي لألسر  والمدارس  حيث تتنامو هذه السلو يات في 

في بيئة سلبية مراضة   ل  فإن هذه العوامل ال تتنامو إالظل غياب دور التوجي  والتوعية واإلرشاد  لذ

في  ثيٍر من حاالت األشخاص ممن يتلفظون بالكفر إذ يتأثرون بالبيئة المحيطة  يالحظ  وهذا ما

 نين التي توقف مثل هذه الظاهر .او ي  وبسبب غياب الع وبة وغياب ال حيث ال مراقبة أو توج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11 -15سور  الحشر  اآلية  )1(



23 
 

 :أنواع التلفظ بالكفر المبحث الثالث:

 

 المطلب األول: التلفظ بالكفر بعلم وقصد:

 

والرزل التكلم الصراب بألفاظ الكفر بالعبار  والمعنو  وادخل في  السب والشتم واالسترزاء وهو 

واالستخفاف واالستحالل  واالنت اص  والتكلم بما علم تحرام  في الشراعة اإلسالمية من صور التلفظ 

الكفر الذي ينت ده بالكفر  وأكثر ما ي د  ظاهر  سلبية في المجتمد الفلسطيني هو هذا النوع من التكلم ب

 وارع واألماكن العامة وفي البيوت.معظم الناس  وال يرضون  أن يجري علو األلسنة في األسواق والش

  إذ يعتبر ظاهر  اجتماعية سلبية  يندى أخطر اآلفات التي تواج  المجتمد وهذا النوع الصراب من  

ل علو الذات اإللرية و تاب  الكرام ورسل  وفيرا تطاو  دلرا الجبين  إذ ال احترام أليِّ حرمة مرما  انت

د ألن -عز وجل -واستسرال الخوض في الكالم الذي يغضب هللا -صلوات هللا عليرم أجمعين -الكرام

بعضًا من الناس يتفننون في اختراع السباب والشتائم وطرق االستخفاف واالسترتار واالسترزاء 

 واالستحالل للمعظمات والمحرمات.
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ِ َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم ﴿(1) :تعالوقال  َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباّلِلَّ

* اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفةٍّ ِمْنُكْم ُنَعذِ ْب َطاِئَفًة َتْسَتْهِزُئونَ 

 ما تشير اآلية  فرذه الفئة ال اصد  للتكلم بالكفر عدوانًا هم من المجرمين .(8)﴾ِبَأنَُّهْم َكاُنوا ُمْجِرِمينَ 

 الكرامة.

أن يسترزئ المسلم أو يسّب شيئًا من » وقد ذ ر العلماء صورًا لرذا النوع أذ رها بإيجاز  ومن صوره 

أو مما يعلم هو أن  من دين هللا تعالو  وذل  بأن  دين هللا تعالو مما هو معلوم من الدين بالضرور  

باهلل تعالو  أو باسم من أسمائ   أو بصفة من صفات  المجمد عليرا  أو  (3)يسترزئ بال ول أو الفعل

أو يسب دين هللا تعالو  أن يلعن هذا الدين  أو   يصف هللا تعالو بصفة  ن ص  أو يسب هللا تعالو

                                                           
 قال قتاد : بينما رسول هللا صلو هللا علي  وسلم في غزو  تبو   وبين يدي  ناس من المناف ين  إذ قالوا: أيرجو )1(

هذا الرجل أن يفتب قصور الشام وحصونرا هيرات هيرات ل  ذل   فأطلد هللا نبي  علو ذل  ف ال نبي هللا 
صلو هللا علي  وسلم: احبسوا علي الر ب  فأتاهم ف ال: قلتم  ذا و ذا  ف الوا: يا رسول هللا  إنما  نا نخوض 

بن  عب: قال رجل من المناف ين في غزو  ونلعب  فأنزل هللا تعالو هذه اآلية  قال زاد بن أسلم  ومحمد 
يعني رسول هللا صلو هللا  -تبو : ما رأيت مثل قرائنا هؤالء أرغب بطونا  وال أكذب ألسنا  وال أجبن عند الل اء

ف ال ل  عوف بن مال :  ذبت  ولكن  منافا  ألخبرن رسول هللا صلو هللا علي  وسلم.  -علي  وسلم وأصحاب 
جد ال رآن قد سب    فجاء ذل  الرجل إلو رسول هللا صلو هللا علي  وسلم وقد ارتحل فذهب عوف ليخبره  فو 

ور ب ناقت   ف ال: يا رسول هللا  إنما  نا نخوض ونلعب  ونتحدث بحديث الر ب ن طد ب  عنا الطرااد 
جعفر  أخبرنا أبو نصر محمد ]بن محمد[ بن عبد هللا الجوزقي  أخبرنا بشر بن أحمد بن بشر  حدثنا أبو

محمد بن موسو الحلواني  حدثنا محمد بن ميمون الخياط  حدثنا إسماعيل بن داود المررجاني  حدثنا مال  
علي  وسلم والحجار   بن أنس  عن نافد  عن ابن عمر قال: رأيت عبد هللا بن أبي يسير قدام النبي صلو هللا

صلو هللا علي  وسلم ي ول: أباهلل وآيات  ورسول   وهو ي ول: يا رسول هللا  إنما  نا نخوض ونلعب  والنبيتن ب  
 نتم تسترزؤن  المؤلف الواحدي  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي   النيسابوري  الشافعي  

 (.855بيروت.) –هه  دار الكتب العلمية  1811 مال بسيوني زغلول  الطبعة األولو   أسباب نزول ال رآن
 .55و 55سور  التوبة  اآلية  (8(
  أن يصند بيده إشار  يفرم منرا االسترزاء أو يخر  لسان  استرزاًء   أن يفعل أفعال الصال  باسترزاء .  )3(
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ي ول: إن هذا الدين متخلف  أو رجعي  أو ال يناسب هذا العصر  أو يلعن دين شخص مسلم  أو 

يسترزئ بمالئ ة هللا تعالو  أو بواحد منرم:  أن يسب مل  الموت  أو خزنة جرنم  أو يسترزئ أو 

من  بال ول  أو بالفعل   رامة   أو يسترزئ ب  أو بآيةالكرام يسب شيئًا من  تب هللا   أن يسب ال رآن

ونحو ذل   أو يسب أحدًا من أنبياء هللا المجمد علو نبوترم أو   ضع  في ال اذوراتبأن يرين  بو 

يسترزئ برم   أن يسب النبي صلو هللا علي  وسلم أو يسترزئ ب   أو يسترزئ بشيء مما ثبت في 

 من الواجبات أو السنن   أن يسترزئ بالصال   أو يسترزئ بالسوا   أو الشرافة أو السنة الكرام ال رآن

مد علم  بأن ذل   ل  من دين هللا تعالو  أو يسترزئ بشخص  ... بتوفير اللحية  أو بت صير الثوب 

لتطبي   واجبًا أو سنة ثابتة يعلم بثبوترا  وأنرا من دين هللا  و ان استرزاؤه ب ل هذه األمور من أجل 

لو صور هذا لعلماء إ  وأشار ا(1)«مجرد فعل هذا الح م الشرعي  ال من أجل ش ل الشخص وهيئت . 

اإلشار  باليد  أو اللسان  أو الشفة  أو العين  أو غيرها مما يدل علو : » التلفظ بالكفر وقالوا

االسترزاء واالسترانة  ومن  إهانة الشيء بوضع  في ال اذورات  أو بوضد ال دم علي   أو الجلوس 

 .(8)«... لو  وهو أعظم من السبّ   فإن هذا من أعظم االسترزاء بدين هللا تعا...علي  ونحو ذل 

 

 

 

 

                                                           
الجبران  عبد هللا بن عبد العزاز بن حماد   تسريل الع يد  اإلسالمية   الطبعة الثانية دار العصيمي للنشر   )1(

 (.888-885والتوزاد دون م ان نشر ودون سنة نشر.)صفحة 
 (.885المرجد السابا )صفحة   )8(
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 دون علم أو تحت اإلكراه:اني: التلفظ بالكفر بغير قصد أو المطلب الث

 

 أن ين ل الكلمات الكفراة لإلخبار  قد تصدر من اإلنسان  لمات أو عبارات  فراة بغير قصد الكفر 

أحرفًا تتحول برا الكلمة إلو  فر  أو ي دم  لمة م ان أخرى لسبب من  رابرا أو ي ول عبار  فيغير في

األسباب  الفرح أو الحزن وال ي صد أن يتكلم بالكفر  وقد يجرل المتلفظ بالكفر دخول لفظ من ألفاظ 

الكفر في  لمات   مما يعد من األخطاء الشائعة والمفاهيم الخاطئة التي يجب أن تصحب  وقد ي ون 

هًا علو التلفظ بالكفر  فيضطر إلو النطا برا بلسان  دون قلب  مد علم  التام بأنرا لفظ المسلم م ر 

 .خاصة امتلفظوا بالكفر أح  حال فري  إال أن  في ح م المضطر  ولرذا النوع من الناس 

ده  ما  فر عند الكل وال اعتبار باعت ا أو العباً  أن من تكلم ب لمة الكفر هازالً » في البحر الرائا ورد  

في فتاواه ومن تكلم برا مخطئا أو م رها ال ي فر عند الكل  ومن تكلم برا  (1)خان صرح ب  قاضي

عالما عامدًا  فر عند الكل  ومن تكلم برا اختيارا جاهال بأنرا  فر ففي  اختالف والذي تحرر أن  ال 

يفتي بتكفير مسلم أم ن حمل  الم  علو محمل حسن أو  ان في  فره اختالف ولو رواية ضعيفة 

ادخل في النوع األول من أنواع التلفظ و ( 8)«فأكثر ألفاظ التكفير المذ ور  ال يفتو بالتكفير برافعلو هذا 

ومثلرا صور عديد   غير الم صودالم صود و هذه األنواع الساب ة الذ ر من التلفظ بالكفر ولكل  بالكفر

 عبده بتوبة فرحا أشد هلل»  :-وسلم علي  هللا صلو- هللا رسول قال :قال – مال  بن أنسما روي عن  
                                                           

محمود البخاري الحنفي  قاضي خان * هو العالمة شيخ الحنفية  أبو المحاسن حسن بن منصور بن   )1(
االوزجندي  صاحب التصانيف  سمد الكثير من االمام ظرير الدين الحسن بن علي بن عبد العزاز. ومن 
إبراهيم بن عثمان الصفاري وطائفة. وأملو مجالس  ثير  رأيترا. روى عن : العالمة جمال الدين محمود بن 

 (.81/838ن وخمس مئة)األعالم للزر لي )أحمد الحصيري  أحد تالمذت  ب ي إلو سنة تسد وثماني
الناشر دار المعرفة  دون طبعة  دون سنة نشر   شرح  نز الدقائاابن نجيم  زان الدين الحنفي  البحر الرائا   )8(

 (.135-5/138).بيروت
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 منرا فأيس وشراب  طعام  وعليرا من  فانفلتت فال  بأرض راحلت  علو  ان أحد م من إلي  يتوب حين

 فأخذ عنده قائمة برا هو إذا  ذل  هو فبينا راحلت  من أيس قد ظلرا فو فاضطجد شجر  فأتو

 .(1) « الفرح شد  من أخطأ رب  وأنا عبدى أنت اللرم الفرح شد  من قال ثم بخطامرا

                                                           
 (.2/83(.)1135صحيب مسلم   تاب التوبة  باب في الحض علو التوبة والفرح برا  حديث رقم )  (1(
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 الفصل الثاني

 صور التلفظ بالكفر وأحكامه

 

 .التلفظ المقصود بالكفرالمبحث األول: صور 

 .المطلب األول: سب الذات اإللرية         

 واألنبياء عليرم السالم: -صلو هللا علي  وسلم-المطلب الثاني: سب الرسول محمد         

وسب زوجات النبي علي   -رضوان هللا عليرم أجمعين–الكرام المطلب الثالث: سب الصحابة         

 :-الصال  والسالم

 .اإلسالم واالسترزاء بشعائر الدينالمطلب الرابد: سب        

 .فظ بالكفر غير المقصودالمبحث الثاني: صور التل

 .فظ بالكفر غير الم صودالمطلب األول: التل         

 .علو التلفظ بالكفر ثاني: اإلكراهالمطلب ال         

 .فرالمبحث الثالث: األحكام الشرعية المترتبة على التلفظ بالك

 .تلفظ بالكفرح م الم المطلب األول:         

 .المطلب الثاني: الح م بتكفير المتلفظ للكفر        

 ضوابط وشروط الح م بالتكفير. المطلب الثالث:        
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 بالكفر: المبحث األول: صور التلفظ المقصود

 

الكفر ي ون أحد نوعين  م صود وغير م صود  والواقد أن أكثر ما ي د  بلفظ من ألفاظ ملكن من تقلنا إ

من التلفظ بالكفر في فلسطين هو من النوع األول الم صود  إذ تعتبر هذه األلفاظ ظاهر  سلبية في 

مختلف الفئات العمراة وعلو نة بعض أفراد الشعب الفلسطيني من الشارع الفلسطيني  تتردد علو ألس

 :تيةاختالف ث افاترم  ولرذا النوع من التلفظ بالكفر صور عديد  أبينرا في المطالب اآل

 

 لمطلب األول: سب الذات اإللهية: ا

 

ب والَمْرأ ُ . ُيَساُب َ  الذي: والسب الُمَشاَتَمُة : والسَبابُ  الشْتُم : السبب :السب : والسبُ   - أيضاً  - سِّ

: ُسَبَبةٌ  وَرُجلٌ . َيَتَسابُّْونَ : ُأْسُبْوَبةٌ  وَبْيَنرم. الَعْيبُ : السب وأْصلُ . الَعَراقِّْيبِّ  َسبابُ : للسْيفِّ  ُوي ال. الَ ْطدُ 

ْيَرُ   اإلْصَبدُ : والسباَبةُ . الناُس  َيُسب : وُسبة الناَس  َيُسب  .(1)أيضاً  المَِّسبةُ  وهي الُمشِّ

لحاق الن ص ب هو الشتم  وهو  ل  الم قبيب  وحينئذ و   ل ذل  داخل   فال ذف واالستخفاف بح   وا 

 .(8)في السب ...

                                                           
ابن إدراس  أبوال اسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد الطال اني  المحيط في اللغة ه تح يا  الشيخ   )1(

 (.2/858بيروت / لبنان.) -م  عالم الكتب  1888-هه 1818محمد حسن آل ياسين  الطبعة : األولو  
ليش  دار الف ر  دون طبعة  الدسوقي  محمد عرف   حاشية الدسوقي علو الشرح الكبير  تح يا: محمد ع  )8(

 (.8/358دون سنة نشر  بيروت  )
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 علو الناس ع ول في السب من  يفرم ما وهو واالستخفاف االنت اص ب  ي صد الذي الكالم (1)وهو"

 َيْدُعونَ  الَِّذينَ  َتُسبُّوا َوال﴿: تعالو قول  علي  دل الذي وهو ونحوه والت بيب  اللعن اعت اداترم اختالف

والواقد إن عظمة هللا في ال لوب تجعل المسلم   (8)﴾ِعْلمٍّ  ِبَغْيرِ  َعْدواً  َّللاََّ  َفَيُسبُّوا َّللاَِّ  ُدونِ  ِمنْ 

يخاف من التجرؤ علو سبِّّ هللا تعالو  فإنَّ سبَّ هللا سبحان  وتعالو  أو االنت اص من قدره  أو 

صراب يخر  صاحب  من الملَّةد ألنَّ  ل هذه األمور  االسترزاء ب   أو الشر  ب  شر ًا أكبر هو  فرٌ 

 .(3)سٌب هلل سبحان  وتعالو

ِإنَّ الَِّذيَن قال تعالو﴿ - سبحان  وتعالو -وسب الذات اإللرية هو التعرض ب ل  الم قبيب في حا هللا

ْنَيا َواآْلَِخَرِة  ُ ِفي الدُّ َ َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم َّللاَّ   .(8)﴾َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا ُمِهيًناُيْؤُذوَن َّللاَّ

ضافة ن يصة إلي  أو لصفة من صفات  أو  سبحان  وتعالو لذات  قد ي ون سبًا صراحاً السب ف سبحان  ا 

ظاهر  بريمية  يعتبر  وهذا يحدث في  ثير من البالد العربية هذا النوع من السباب والشتائم  وتعالو

للتعبير عن حالة من  ال يميز الضار والنافد من الكالم واأللفاظ –عز وجل –تجعل من الساب هلل 

ولن   جداً والواقد أن صور سب هللا جل في عاله  ثير   حاالت   الغضب أو المزاح أو إضحا  الناس 

 .سبحان  وتعالو -تأدبًا مد هللااإلجمال بش ل عام بأن لرا باأللفاظ في هذه الدراسة ولكن سأتناولرا 

  

                                                           
 (.551الصارم المسلول علو شاتم الرسول )ص  ابن تيمية )1(
 .152سور  األنعام   اآلية   )8(
عبد الغفار  محمد حسن شرح مختصر البعلي لكتاب الصارم المسلول علو شاتم الرسول البن تيمية  عنوان  ( 3(

البعلي لكتاب الصارم المسلول علو شاتم الرسول البن تيمية  دروس صوتية قام الدرس: شرح مختصر 
 بتفراغرا موقد الشب ة اإلسالمية.

 .51سور  األحزاب اآلية  )8(
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 إذا وصف هللا تعالى بما ال يليق به: الصريح وسب الذات اإللهية ومن صور التلفظ بالكفر

  وهذه الصور  األكثر انتشارًا في الوصف بصفات ال تليا ب  جل شأن  السب الصراب باللعن أو 

الناس واألشياء وغيرها من األمور  وهذا  فلسطين  إذ إن المتلفظين بالكفر يسبون هللا جل شأن   سبرم

يذاء هلل  ِإنَّ من قول هللا تعالو: ﴿ الذي يدخل في اآلية الكرامة  -عز وجل – فر واضب صراب وا 

ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا ُمِهيًنا ُ ِفي الدُّ َ َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم َّللاَّ  .(1)﴾الَِّذيَن ُيْؤُذوَن َّللاَّ

قال: " أراه قال هللا تعالو:  -صلو هللا علي  وسلم  –عن النبي -رضي هللا عن  -وعن أبي هرار  

يشتمني ابن آدم  وما ينبغي ل  أن يشتمني  وي ذبني وما ينبغي ل   أما شتم  ف ول : إن لي ولدا  وأما 

 (8)تكذيب  ف ول : ليس يعيدني  ما بدأني "

  -جل شأن –انت اص صفة من صفات هللا   و بأمر من أوامره  ذل  السخراة من اسم من أسمائ  أو

أو نسبترا إلو غيره أو أن ر صفة من صفات هللا تعالو  أو أن ر وعده أو وعيده أو جعل ل  شرا ا أو 

ولدا أو زوجة أو نسب  إلو الجرل أو العجز أو الن ص أو أطلا علو المخلوق من األسماء المختصة 

 .(3) يوم والرحمن وغيرها ي فرنحو ال دوس وال  بالخالا

وقول  حين  (8)... وبوصف  تعالو بالفوق والتحت لو أمرني هللا تعالو ب ذا لم أفعل :وي فر ب ول  

ن أراد ب  شيئا آخر ال   الغضب ال أخشو هللا إذا قيل ل  أال تخشو هللا تعالو  فر إذا نفو الخوف وا 
                                                           

 51سور  األحزاب اآلية  )1(
ده باب ما جاء في قول هللا تعالو: }وهو الذي يبدأ الخلا ثم يعي-صحيب البخاري   تاب بدء الخلاالبخاري    )8(

 (.8/155( )3183[  حديث رقم )81وهو أهون علي { ]سور  الروم:اآلية 
شيخي زاده  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان  يعرف بداماد أفندي مجمد األنرر في شرح ملت و األبحر    )3(

 (.1/585دون م ان نشر) دار إحياء التراث العربي بدون طبعة وبدون تاراخ
 فوق أو هللا تحت   مثل قولرم لو نزل ربنا أو مثل  ذل  من العبارات.وهو قول  الشخص  هللا  )8)
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المنام وب ول  المعدوم ليس بمعلوم هللا تعالو وب ول الظالم أنا وي فر ب ول  رأيت هللا تعالو في  ..ي فر.

المرأت  أنت أحب إلي  :وب ول   لجنة وما فيرا للفناء عند البعضأفعل بغير ت دير هللا تعالو وبظن  أن ا

ن قال أردت الشرو  فال بأس ب  وبإدخال الكاف في آخر هللا  من هللا تعالو إذا أراد ب  الطاعة لرا وا 

ن  ان جاهال   عالماً  عمداً نداء من اسم  عبد هللا إن  ان عالما علو األصب وبتصغير الخالا عند  وا 

إن  نت فعلت  ذا أمس فرو  :وب ول   و لم ي ن ل  قصد في ذل  ال ي فرفي ذل  ال يدري ما ي ول أ

رضو بالكفر   افر وهو يعلم أن  قد فعل  إذا  ان عنده أن ي فر ب  وعلي  الفتوى ألن  ي ون هذا من 

فعامة المشايخ علو أن   -في  قوالن– يعلم هلل تعالو أن  قد فعل  ذا وهو يعلم أن  لم يفعل :وأما إذا قال

وب ول  هللا   هللا ال يعلم أني لم أزل أذ ر  بدعاء الخير عند البعض :وي فر ب ول   وقيل ال ي فر  ي فر

 .(1) تعالو يعلم أن  أحب إلي من ولدي وهو  اذب في 

بالعيب  وأعظم السب أن يلعن هللا ه والعياذ باهلل ه أو يعترض علو أح ام   -هللا -وصف ذل   

الكونية  أو الشرعية بالعيب  ولو علو سبيل اللمز والتعراض  حتو لو  ان تعراضًا فإن  ي فرد ألن 

   وسواء  ان جاّدًا أم هذا امتران لم ام الربوبية  وهو أمر عظيم  فمن سب هللا  سواء بال ول أم باإلشار 

َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ل ول هللا تعالو: ﴿ هازاًل  بل َسبُّ هللا هازاًل أعظم وأكبر  فإن  ي ون  افراً 

ِ َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن  َكَفْرُتْم َبْعَد  اَل َتْعَتِذُروا َقدْ ﴾﴿ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباّلِلَّ

 .(8)﴾ ِإيَماِنُكمْ 

 ي فر اختيار عن برا أتو أن  إال  فر أنرا يعلم لم وهو الكفر بلفظة أتو منورد في الفتاوى الرندية  " 

 ب فر تكلم إذا المسترزئ  أو الرازل الخالصة في  ذا بالجرل يعذر وال للبعض خالفا العلماء عامة عند

                                                           
 وما بعدها(. 1/585) مجمد األنرر في شرح ملت و األبحرشيخي زاده   ( 1(
 .55 واآلية 55سور  التوبة:اآلية   )8(
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ن الكل عند  فرا ي ون  ومزاحا واسترزاء استخفافا  علو أجرى  إذا الخاطئ ذل  خالف اعت اده  ان وا 

 لم خطأ الكفر  لمة لسان  علو فجرى  ب فر ليس بما يتكلم أن يراد  ان بأن خطأ الكفر  لمة لسان 

 .(1)الكل عند  فرا ذل  ي ن

وسلم أو شتم نبيا من من شتم هللا تبار  وتعالو أو شتم رسول  صلو هللا علي   وعند المالكية تفصيل :

أنبياء هللا صلوات هللا عليرم قتل إذا  ان مظررا لإلسالم بال استتابة ومنرم من يجعلرا رد  يستتاب 

منرا فإن تاب واال قتل واألول تحصيل المذهب واما الذمي في تل إن سب هللا أو سب رسول  إال أن 

 و ال حال  ل علو ذميا أو  ان مسلما قتل -وسلم علي  هللا صلو- النبي يسلم وقد قيل  ل من سب

 .(8)مال  عن ال ولين

 هي للكفر الموجبة واألفعال بالفعل  وتار   فر  هو الذي بال ول تار  ذل  ويحصل ": (3)النووي  قال

 . (8) "صراب بالدين واسترزاء تعمد عن تصدر التي

 

 

                                                           
البلخي  نظام الدين   وجماعة من علماء الرند  الفتاوى الرندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة   )1(

 (.8/815م دار الف ر  دون م ان نشر.)1881 -هه 1811النعمان  دون طبعة   
مدينة  ال رطبي  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  الكافي في ف   أهل ال  (8(

م م تبة الرااض الحديثة  1825هه/1855تح يا :محمد محمد أحيد ولد مادي  الموراتاني  الطبعة الثانية  
 (.8/1588الرااض  المملكة العربية السعودية)

م(يحيو بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني  النووي   1811 - 1833هه =  515 - 531)  )3(
الدين: عالمة بالف   والحديث. مولده ووفات  في نوا )من قرى حوران  بسوراة(  الشافعّي  أبو ز راا  محيي

 (.2/188واليرا نسبت . )
النووي  أبو ز راا محيي الدين يحيو بن شرف  روضة الطالبين وعمد  المفتين  تح يا زهير الشاويش    )8(

 (.15/58ان)عم -دمشا -م  الم تب اإلسالمي  بيروت1881هه / 1818الطبعة الثالثة  
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 استرزأ من و ذل . جادا أو مازحا  ان سواء  فر  تعالو  هللا سب ومن:  الم دسي قدامة أبن ي ول

تن ُّص ل  في ون خسرانًا  ف ل  -عّز وجل -وألن سب هللا  (1)  تب  أو برسل   أو بآيات  أو تعالو  باهلل

من تن َّص هللا ب ول   أو فعل   أو قلب  فرو  افرد ألن اإليمان إيمان باهلل عّز وجل  وبما ل  من 

ن قال: إنما قلت ذل  هازاًل ال الصفات الكاملة  والربوبية التامة   فإذا سب هللا فإن  ي ون  افرًا  حتو وا 

 . (8)جاّدًا  ن ول: هذا أقبب أن تجعل هللا تعالو محل الرزء  والرزل  والسخراة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ابن قدامة  المغني أبو محمد موفا الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيني الم دسي ثم   )1(
م  م تبة ال اهر   دون م ان 1852 -هه 1322الدمش ي الحنبلي  الشرير بابن قدامة الم دسي دون طبعة 

 (.8/82نشر )
العثيمين الشرح الممتد علو زاد المست ند   دار ابن الجوزي الطبعة: العثيمين  محمد بن صالب بن محمد   )8(

 (..18/881هه  دون م ان نشر) 1882 - 1888األولو  
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 واألنبياء عليهم الصالة والسالم: -صلى هللا عليه وسلم-سب الرسول محمد  المطلب الثاني:

 

وانت اص  ووصف   -صلو هللا علي  وسلم  –يجتريء  ثير من الناس علو سب النبي الكرام محمد 

بأقبب الصفات  أواالسترزاء ب  أو بصفة من صفات  أوهيئة من هيئات  أو سنة من سنن  الشرافة  أو 

براهيم ويع وب  عليرم صلوات هللا -سب غيره من األنبياء الكرام عليرم السالم  عيسو وموسو وا 

ذ إن شتم والح ي ة أن هذا السب والشتم واالنت اص ال ي ل قبحًا عن شتم الذات اإللرية  إ -وسالم 

واصطفاهم علو العالمين هو في حد ذات  انت اص  -عز وجل–ختارهم هللا الرسل واألنبياء الذين ا

 .-جل شأن  -اجتراء علو هللاو 

في الغرب و ذل   منتشر  بش ل واضب -صلو هللا علي  وسلم  –شتم النبي الكرام محمد والح ي ة أن  

من وجرى علو لسان بعٍض وشتم غيره من األنبياء سالم هللا عليرم    في بعض المجتمعات العربية

محمد صلو هللا علي  وسلم  ن بالنصارى من يشتمون ميالمسلمين في مناطا اختالط المسل الناس

 .لرم باللعن واالنت اص   واتعرضون واألنبياءعليرم السالم

وشاتم ب ية األنبياء عليرم  -صلو هللا علي  وسلم  –بين شاتم النبي محمد  في الحرمة واإلثم وال فرق  

الصال  والسالم  إن  ان مسلمًا في الح م الشرعي الذي يترتب علو قول  وفعل   فمن تعرض لنبي من 

 -وساب هللا -صلو هللا علي  وسلم  –األنبياء الكرام من المسلمين يسري علي  ح م الساب للرسول 

 ظ  بالسب والشتم لألنبياء الكرام.سواء في الع وبة أو اآلثار المترتبة علو تلف -جل شأن 
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ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم َعَذاًبا قال هللا تعالو: ﴿ ُ ِفي الدُّ َ َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم َّللاَّ ِإنَّ الَِّذيَن ُيْؤُذوَن َّللاَّ

 .(1)﴾ ُمِهيًنا

َل َعَلْيِهْم ُسوَرةٌ وقال تعالو: ﴿ ُئُهْم ِبَما ِفي ُقُلوِبِهْم ُقِل اْسَتْهِزُئوا  َيْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن ُتَنزَّ ُتَنبِ 

َ ُمْخِرٌج َما َتْحَذُروَن * َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباّلِلَِّ   ِإنَّ َّللاَّ

َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفةٍّ  َوَآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن * اَل َتْعَتِذُروا َقدْ 

 .(8)﴾ ِمْنُكْم ُنَعذِ ْب َطاِئَفًة ِبَأنَُّهْم َكاُنوا ُمْجِرِمينَ 

 -صلوات هللا عليرم–أو غيره من األنبياء الكرام  -صلو هللا علي  وسلم  –والح ي ة سب النبي الكرام 

 فري من جرة " حا هللا سبحان  من محرم من أوج  عديد  وهو أمر -كفريعتبر تلفظًا من ألفاظ ال

حيث  فر برسول وعادى أوليائ  وبارزه بالمحاربة ومن حيث طعن في  تاب  ودين  فإن صحترما 

ومن حيث طعن في ألوهيت  فإن الطعن في الرسول طعن في المرسل   موقوفة علو صحة الرسالة

ن ار لكالم  وأ مره وخبره و ثير من صفات  وتعلا حا جميد المؤمنين من وتكذيب  هلل تبار  وتعالو وا 

ها من األمم فإن جميد المؤمنين مؤمنون ب  خصوصا أمت  فإن قيام أمر دنيانرم ر هذه األمة ومن غي

ودينرم وآخرترم ب  بل عامة الخير الذي يصيبرم في الدنيا واآلخر  بوساطت  وسفارت  فالسب ل  أعظم 

رم وأبنائرم وسب جميعرم  ما أن  أحب إليرم من أنفسرم وأوالدهم وآبائرم عندهم من سب أنفسرم وآبائ

من حيث خصوص نفس  فإن  -صلو هللا علي  وسلم-والناس أجمعين  وتعلا ب  حا رسول هللا 

أكثر مما يؤذي  الضرب بل ربما  انت  داإلنسان تؤذي الوقيعة في عرض  أكثر مما يؤذي  أخذ مال 

خصوصا من يجب علي  أن يظرر للناس  مال عرض  وعلو قدره   حوهعنده أعظم من الجرح ون
                                                           

 .51سور  األحزاب: اآلية   )1(
 .55 – 58سور  التوبة: اآليات   )8(
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لينتفعوا بذل  في الدنيا واآلخر  فإن هت  عرض  قد ي ون أعظم عنده من قتل  ال ي دح عند الناس في 

نبوت  ورسالت  وعلو قدره  ما أن موت  ال ي دح في ذل  بخالف الوقيعة في عرض  فإنرا قد تؤثر في 

النفر  عن  وسوء الظن ب  ما يفسد عليرم إيمانرم واوجب لرم خسار  الدنيا  نفوس بعض الناس من

واآلخر  ف يف يجوز أن يعت د عاقل أن هذه الجناية بمنزلة ذمي  ان في ديار المسلمين فلحا ببالد 

لرا مد أن ذل  اللحاق ليس في خصوص  حا هلل وال رسول  وال ألحد من المسلمين؟  الكفار مستوطناً 

في  أن الرجل  ان معتصما بحبلنا فخرق تل  العصمة فإنما أضر بنفس  ال بأحد من  أكثر ما

فعلم بذل  أن السب في  من األذى هلل و لرسول  ولعباده المؤمنين ما ليس في الكفر   مؤمنينال

 .(1)والمحاربة ..."

"الح م في سب سائر أما فيما يتعلا بباقي األنبياء الكرام عليرم السالم ف د ذ ر صاحب الكتاب أن 

علي  الصال  والسالم  فمن سب نبينا مسمو باسم  من األنبياء  -األنبياء  الح م في سب نبينا

المعروفين المذ وران في ال رآن أو موصوفا بالنبو  ه مثل أن يذ ر في حديث أن نبيا فعل  ذا أو قال 

م من هو أو يسب نوع األنبياء علو  ذا فيسب ذل  ال ائل أو الفاعل مد العلم بأن  نبي و إن لم يعل

اإلطالق ه فالح م في هذا  ما ت دم ألن اإليمان برم واجب عموما وواجب اإليمان خصوصا بمن قص  

 .(8)هللا علينا في  تاب  وسبرم  فر ورد  إن  ان من مسلم ومحاربة إن  ان من ذمي..."

ُقوْا َبْيَن هللِا َوُرُسِلِه ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِباهلِل َورُ تعالو: ﴿ قال هللا ُسِلِه َوُيِريُدوَن َأن ُيَفرِ 

َويُقوُلوَن ُنْؤِمُن ِبَبْعضٍّ َوَنْكُفُر ِبَبْعضٍّ َوُيِريُدوَن َأن َيتَِّخُذوْا َبْيَن َذِلَك َسِبياًل ُأْوَلِئَك ُهُم 

                                                           
عبد هللا عمر الحلواني  ابن تيمية  أحمد بن عبد الحليم   الصارم المسلول علو شاتم الرسول تح يا  محمد   (1(

 (.1/355بيروت) -هه1811محمد  بير أحمد شودري  دار ابن حزم  الطبعة األولو  
 (.1/555المرجد السابا )  (8(
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ا﴾ ُق َبْيَن َأَحدٍّ  وقال تعالو:،(1)اْلَكاِفُروَن َحقًّ ﴿ُكلٌّ آَمَن ِباهلِل َوَمآلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه اَل ُنَفرِ 

ُسِلهِ   . (8)﴾مِ ن رُّ

ح م هذه المسألة بيانًا شافيًا حيث قال: والح م في سب سائر األنبياء  الح م في  ول د بّين ابن تيمية 

أو موصوفًا الكرام  وفين المذ وران في ال رآن سب نبينا  فمن سب نبيًا مسمو باسم  من األنبياء المعر 

مثل أن يذ ر في حديث: أن نبيًا فعل  ذا وقال  ذا  فيسّب ذل  ال ائل أو الفاعل  مد العلم  -بالنبو  

ن لم يعلم من هو  أو  ألن اإليمان برم واجب ...  يسّب نوع األنبياء علو اإلطالق بأن  نبي  وا 

بمن قّص  هللا علينا في  تاب   وسّبرم  فر ورد  إن  ان من مسلم  عمومًا  وواجب اإليمان خصوصًا 

  .(3)ومحاربة إن  ان من ذمي

 

 

 

 

 

 

                                                           
 151و.155سور  النساء: اآليتان   )1(
 .825سور  الب ر :اآلية  )8(
 (.1/555مرجد سابا  الصارم المسلول ) (3(
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ت النبي عليه الصالة اجوسب زو  -رضوان هللا عليهم أجمعين–المطلب الثالث: سب الصحابة الكرام 

 :-والسالم

 

ون يتعرضون أنفسرم أنرم مسلممن المسائل العظيمة في وقتنا الحاضر أن جماعة ممن يطل ون علو 

–   ذل  التعرض لنسائ منرم   لرم أو بعضٍ  - صلو هللا علي  وسلم –بة النبي الكرام محمد احلص

 -رضي هللا عنرا–باألذى والسب والشتم وبش ل خاص أم المؤمنين عائشة  -علي  الصال  والسالم 

بالسوء   ذل  بعض األشخاص ممن وهؤالء هم الشيعة والفئة العظمو منرم ال يتورعون من ذ رهم 

 المصراة خاصة والعربية بش ل عام وبعض البرامج في بالدنا مثل يسمون بفناني ونجوم السينما 

  إذ يسخرون من الصحابة الكرام وذل  "  الفلسطينيةاة " نامج وطن على وتر الذي تبثه قنبر 

أو التعدي علو  بنوٍع من السخراة واستخدام عباراترم أثناء التمثيل بازدراء وقلة حياء رمئبالتسمي بأسما

األستاذ الد تور  وقد تم التحذير من هذه البرامج واألساليب عبر فتاوى علماء فلسطين ومنرم هيئاترم

 . (1)الذي بين غلط هذه الحل ات ونب  عنراحسام الدين عفانة 

 :تحت عنوانين هذا األمروفي هذا المطلب سأتكلم عن 

 .رضوان هللا عليهم أجمعين -األول: سب الصحابة الكرام 

 مهات المؤمنين" رضوان هللا عنهن." أ-صلى هللا عليه وسلم-والثاني: سب زوجات النبي محمد 

 

 
                                                           

 بن موسو عفانة . ( فتوى د.حسام الدين1ملحا رقم ) 1
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 :-رضوان هللا عليهم–أواًل: سب الصحابة الكرام 

 

 بة ورفاقاصحفي الح ي ة إن سب الصحابة الكرام يش ل خطرًا عظيمًا علو الدين اإلسالمي  فرم 

 رم من ن لوا الدينفوالسالم   صال م انت اص من  علي  الروانت اص- وسلم علي  هللا صلو-النبي الكرام 

والسنة النبوية الشرافة  وهم حفاظ ال رآن الكرام  - وسلم علي  هللا صلو-اإلسالمي وأحاديث رسول هللا 

 علي  الصال  و السالم. –فرم أكرم خلا هللا تعالو بعد نبي  محمد 

تسمي  في اتخاذ بعض المذاهب التي -رضوان هللا علي  –في سبرم أو انت اصرم الخطور  إذ تكمن 

عز  – يت ربون برا إلو هللاالتي سب الصحابة شراعة لرا وقربة من ال ربات وأن نفسرا بأنرا إسالمية 

من المعلوم أن بما يخالف سالمة المنرج اإلسالمي وت ديره للصحابة الكرام رضوان هللا عليرم ف -وجل

ول د تضافرت األدلة من ال رآن   -رضي هللا عنرم جميعاً –هللا تعالو أثبت عدالة الصحابة الكرام 

َوَكَذِلَك    قال تعالو:﴿-نرمرضي هللا ع-الكرام والسنة الشرافة الدالة علو عدالة الصحابة الكرام 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً   ووج  (1)﴾َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ

 لمة أن  :الكرامة من هذه اآلية -رضي هللا عنرم أجمعين -الداللة علو عدالة الصحابة الكرام

   وألنرم المخاطبون برذه اآلية مباشر .(1)"  والوسط الخيار والعدلخياراً  عدوالً : بمعنوتأتي  "(8)وسطاً "

                                                           
 .183سور  الب ر  اآلية   )1(
الوسط محر ة من  ل شيء : أعدل  . وي ال : شيء وسط أي بين الجيد والرديء ومن  قول  تعالو : " و ذل    )8(

جعلناكم أمة وسطا " قال الزجا  : في  قوالن قال بعضرم : أي عدال وقال بعضرم : خيارا . اللفظان مختلفان 
 (.85/151ألن العدل خير والخير عدل  )الزبيدي  تا  العروس ) والمعنو واحد
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ًعا  وقول هللا تعالو:﴿ اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُركَّ اُء َعَلى اْلُكفَّ ِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ُمَحمٌَّد َرُسوُل َّللاَّ

 ِ ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن َّللاَّ ُجوِد َذِلَك َمَثُلُهْم ُسجَّ َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ

ْنِجيِل َكَزْرعٍّ َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه  ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اإلِْ

اَر وَ  رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ اِلَحاِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة َوَأْجًرا ُيْعِجُب الزُّ ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ َعَد َّللاَّ

 .(8)﴾ َعِظيًما

لم يلزم - وسلم علي  هللا صلو-بين من رواه وبين المصطفويصل    (3) ل حديث ل  سند ذل  فإن  

رجال  واجب النظر في أحوالرم سوى الصحابي الذي رفع  إلو  (8)العمل ب  إال بعد أن تثبت عدالة

خباره عن طرارترم  - وسلم علي  هللا صلو-النبي  ألن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل هللا لرم وا 

والواقد أن سب  واختياره لرم بنص ال رآن الكرام الذي ال يأتي  الباطل من بين يدي  وال من خلف  

محرم بنص الكتاب العزاز وهو ما تعت ده وتدين ب  الفرقة - وسلم علي  هللا صلو-أصحاب رسول هللا

  وقد جاءت اإلشار  إلو تحرام سبرم في  تاب هللا -أهل السنة والجماعة  -الناجية من هذه األمة

                                                                                                                                                                                
ال ِّنَّوجي  أبو الطيب محمد صديا خان بن حسن بن علي بن لطف هللا الحسيني البخاري   فتُب البيان في   )1(

العصراَّة م اصد ال رآن  عني بطبع ِّ وقّدم ل  وراجع : خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم األنَصاري  الَم تبة 
 (.1/355َبيروت.) –م َصيَدا  1888 -هه  1818للطَباعة والّنْشر  دون طبعة  

 .88سور  الفتب  اآلية  )8(
هو ما ارتفد وعال عن سفب الجبل ألن المسند يرفع  إلو قائل  واجوز أن ي ون مأخوذا من قولرم فالن سند   (3(

الن اد في الصحة والضعف علي  األنصاري  سرا   أي معتمد فسمو اإلخبار عن طراا المتن سندا العتماد
الدين عمر بن علي بن أحمد الم ند في علوم الحديث  تح يا عبد هللا بن يوسف الجديد الطبعة األولو   

 (.115السعودية)ص –هه دار فواز للنشر 1813
عند الناس. عتر  نور  العدالة وهي ملكة تحمل صاحبرا علو الت وى  واجتناب األدناس وما يخل بالمروء   )8(

 (.18سوراة)ص-م دار الف ر دمشا1881-هه 1812الدين منرج الن د في علوم الحديث  الطبعة الثالثة 
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ُلوَن ِمَن اْلُمَهاِجِريَن  منرا قول هللا تعالو: ﴿: تعالو اِبُقوَن اأْلَوَّ َواأْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن اتََّبُعوُهْم َوالسَّ

ُ َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّاتٍّ َتْجِري َتْحَتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ  ا ِبِإْحَسانٍّ َرِضَي َّللاَّ

 . (1)﴾ َأَبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

رضي هللا -رضوان هللا تعالو علو الصحابة الكرامالدالة علو  الكرامة ف يف يستباح بعد هذه اآلية

وفي ذل  داللة علو رفعة منزلترم  -وا عداد الجنة لرم وهم قد نالوا الرضا من هللا جل شأن  -عنرم

 سبحان  عند هللاالكرامة المنزلة  أصحاب هذهعنده  ف يف ي بل من هؤالء المعتدين التعدي علو 

 تعالو؟!و 

ْنَيا َواآلِخَرِة َوَأَعدَّ َلُهْم ِإنَّ ا وقول هللا تعالو:﴿ ُ ِفي الدُّ َ َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم َّللاَّ لَِّذيَن ُيْؤُذوَن َّللاَّ

فإيذاء الصحابة - وسلم علي  هللا صلو-. وأي أذية أعظم من شتم أصحاب الرسول (8)﴾َعَذابًا ُمِهيناً 

يذاء المختار المصطفو هو - وسلم علي  هللا صلو- إيذاء للرسول إيذاء هلل جل شأن  وانت اص من وا 

إيذاء - وسلم علي  هللا صلو-الرسول الداللة من هذه اآلية أن سب صحابة شأن رسول  الكرام  ووج 

العذاب الشديد واللعنة لرم  ما بينت   عز وجل و ل هذا حرام شرعًا يوجبهللا وانت اص في حال  

 اآلية الكرامة.

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُمَحمٌَّد  وقول هللا تعالو : ﴿ اُء َعَلى اْلُكفَّ ِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ َرُسوُل َّللاَّ

ُجودِ  ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن َّللاَّ عًا ُسجَّ َذِلَك  ُركَّ

ِفي اأِلْنِجيِل َكَزْرعٍّ َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى  َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهمْ 

                                                           
 .155سور  التوبة اآلية  )1(
 51سور  االحزاب اآلية. (8(



43 
 

اِلَحاِت ِمْنُهْم  ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ اَر َوَعَد َّللاَّ رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ َمْغِفَرًة ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ

 .(1)﴾َوَأْجرًا َعِظيماً 

فمن ن ص واحدا  (8):"  -رضي هللا عن  –بعد أن فسر هذه اآلية وساق رواية عن مال   قال ال رطبي

 المسلمين..."منرم أو طعن علي  في روايت  ف د رد علو هللا رب العالمين  وأبطل شرائد 

و ان في قلب  عليرم غل   - وسلم علي  هللا صلو-وقال مال  :" من يبغض أحدا من أصحاب النبي 

ُ َعَلى َرُسوِلِه ِمْن  فليس ل  حا في فيء المسلمين  ثم قرأ قول هللا سبحان  وتعالو :﴿ َما َأَفاَء َّللاَّ

ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن  ُسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ َأْهِل اْلُقَرى َفِللَِّه َوِللرَّ

َ إِ ُدولَ  ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَُّقوا َّللاَّ نَّ ًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ

َ َشِديُد اْلِعَقاِب  ف رأ - وسلم علي  هللا صلو-ينت ص أصحاب رسول هللا . وذ ر بين يدي  رجالً (3)﴾َّللاَّ

اِر ُرَحَماُء َبْيَنُهْم َتَراُهْم  ُمَحمَّدٌ  مال  هذه اآلية: ﴿ اُء َعَلى اْلُكفَّ ِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ َرُسوُل َّللاَّ

ُجودِ  ِ َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر السُّ دًا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن َّللاَّ عًا ُسجَّ َذِلَك  ُركَّ

ِفي اأِلْنِجيِل َكَزْرعٍّ َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى  َمَثُلُهْم ِفي التَّْوَراِة َوَمَثُلُهمْ 

اِلَحاِت ِمْنُهْم  ُ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ اَر َوَعَد َّللاَّ رَّاَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفَّ َمْغِفَرًة ُسوِقِه ُيْعِجُب الزُّ

                                                           
 .88سور  الفتب اآلية  )1(
 (.15/881تفسير ال رطبي )  )8(
 .1سور  الحشر اآلية  (3(
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صلو –ثم قال: من أصبب من الناس في قلب  غل علو أحد من أصحاب النبي  .(1)﴾َوَأْجرًا َعِظيماً 

 (8)  ف د أصابت  اآلية.-هللا علي  وسلم

هذا الدين وتز يترم في ال رآن الكرام  الم ام  ذل  أن الصحابة الكرام هم ناقلوواآليات  ثير  في هذا 

 .ال ي بل الش  وارد  بش ل واضب

والتعرض  - ذل  دلت السنة النبوية المطرر  علو تحرام سب الصحابة  رضوان هللا عليرم أجمعين 

من الوقوع في ذل  ألن هللا تعالو اختارهم - وسلم علي  هللا صلو-لرم بما في  ن ص وحذر النبي

ف ان ل  - وسلم علي  هللا صلو-لصحبة نبي  ونشر دين  وا عالء  لمت   وبلغوا الذرو  في محبة النبي 

حتو  سبحان  وتعالو  وزراء وأنصارًا يذبون عن  وسعوا جاهدين منافحين لتم ين الدين في أرض هللا

بلغ األقطار المختلفة ووصل إلو األجيال المتتابعة  اماًل غير من وص  ولم امرم الشراف ولما لرم 

وص النبوية ال طعية بتحرام من ال يام التام بأنواع العبادات  وصنوف الطاعات وال ربات جاءت النص

في صحيح   -رحم  هللا-رم أو الطعن فيرم والحط من قدرهم  ف د روى اإلمام البخاري حسبرم وتجرا

ال تسبوا ): - وسلم علي  هللا صلو-  قال: قال النبي -رضي هللا عن -عن أبي سعيد الخدري 

 .(1)((3) نصيف ما بلغ مد أحدهم  وال أصحابي  فلو أن أحد م أنفا مثل أحد  ذهباً 

                                                           
 88الفتب اآليةسور    )1(
البغوي  محيي السنة  أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي  شرح السنة  تح يا: شعيب   (8(

دمشا   -م الم تب اإلسالمي 1823 -هه 1853محمد زهير الشاويش  الطبعة: الثانية  -األرنؤوط
 (.1/888بيروت)

المد من  ل شيء والنصيف بوزن رغيف هو النصف  ما ي ال عشر وعشير وثمن وثمين وقيل النصيف  )3(
م يال دون المد والمد بضم الميم م يال معروف  العس الني  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي 

بإخراج  وصحح   فتب الباري شرح صحيب البخاري  رقم  تب  وأبواب  وأحاديث : محمد فؤاد عبد الباقي قام
وأشرف علو طبع  محب الدين الخطيب علا علي   عبد العزاز بن عبد هللا بن باز دار المعرفة دون طبعة  

 (. 1/38بيروت ) -هه1318
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 ": -صلى هللا عليه وسلم -ثانيًا: سب أمهات المؤمنين "زوجات النبي

 

أمرات المؤمنين لرن م انة عظيمة في اإلسالم  - وسلم علي  هللا صلو- الح ي ة أن زوجات النبي

إال أن خصوصية  -رضوان هللا عليرم أجمعين–وادخل سبرن أو انت اصرن في باب سب الصحابة 

تجعل من جرامة سبرن جرامة عظيمة إذ إن في ذل  انت اص - وسلم علي  هللا صلو-نساء الرسول 

 ضو اآلية الكرامة من قول هللا تعالو:﴿وذل  بم ت- وسلم علي  هللا صلو- واترام لرسول هللا
ِبيَن َوالطَّيِ ُبوَن ِللطَّيِ َباتِ  وتفسير  (8)﴾اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوالطَّيِ َباُت ِللطَّيِ 

 من للخبيثين ال ول من اتالخبيث معناه: بعضرم ف ال ذل   تأوال في التأوال أهل اختلفهذه اآلية " 

للطيبين من الناس  والطيبون  ال ول من والطيبات ال ول  من للخبيثات الرجال من والخبيثون  الرجال 

 الطيبات: ي ول -الم صود في  االفتراء علو عائشة وحادثة اإلف   -..من الناس للطيبات من ال ول.

 في قالوا لذينو ا في نزلت ال ول  من للطيبات الرجال من والطيبون  الرجال  من للطيبين ال ول من

 الخبيثة األعمال: للخبيثين الخبيثات: وي ال البرتان  من قالوا ما وسلم علي  هللا صلو النبيّ  زوجة

 الناس  من للخبيثين الكالم من الخبيثات ...للطيبين تكون  األعمال من والطيبات: للخبيثين تكون 

 هللا صلو-ووج  الداللة من اآلية الكرامة أن الرسول الكرام ( 3).الناس من للطيبين الكالم من والطيبات

                                                                                                                                                                                
لو »صلو هللا علي  وسلم: -صحيب البخاري   تاب أصحاب النبي صلو هللا علي  وسلم  باب قول النبي   (1(

 (.5/2  )3513 حديث رقم: « نت متخذا خليال
 .85سور  النور اآلية  (8(
الطبري محمد بن جرار بن يزاد بن  ثير بن غالب اآلملي  أبو جعفر جامد البيان في تأوال ال رآن  تح يا:   )3(

(  18/188م مؤسسة الرسالة  دون م ان نشر ) 8555 -هه  1885أحمد محمد شاكر الطبعة األولو   
أبو الفداء إسماعيل بن عمر ال رشي البصري ثم الدمش ي تفسير  ( ابن  ثير 18/811تفسير ال رطبي )
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خبيثات وال ول بخالف ذل  إدعاء  ه طيبات ال يم ن أن ي نؤ ة ونساطيب  رام المنزل- وسلم علي 

بيان أن رسول الكرامة فيرا  اآليةحاشاه عن ذل   وهذه - وسلم علي  هللا صلو-بخبث يترم ب  النبي 

النبي  طيب فلم تكن عنده زوجة إال طيبة  ومن قدح فيرا  أن  قدح في- وسلم علي  هللا صلو-هللا 

ال فإن   يف يرضو ووصف  بالن ص  بل  ذب هللا ورسول  - وسلم علي  هللا صلو-محمد  الكرام  وا 

عدٌد من مذاهب الشيعة ما يعيب رسول هللا علي  الصال  والسالم أن ي ون عنده نساء يعاب عليرن ب

 أم المؤمنين عائشة  –صلو هللا علي  وسلم  -أي علو بعض نساء النبي الكرام -نعلو بعضر

  وما يجري من انت اص ألمرات المؤمنين ليس ببعيد وحفصة ابنة عمر بن الخطاب رضي هللا عنرا

  إيذاء واؤذي  و ذل  يترتب علي- وسلم علي  هللا صلو-علو النبي  ي دفي الح م وم دار األذى الذي 

النصيب األكبر من األذى علو  -هللا عنرا رضي–وقد نالت أم المؤمنين عائشة  -حان  وتعالوسب-هلل 

من  في سور  من ال رآن الكرام  بما يجعل -عز وجل -ها هللارم يترمونرا بما برأ إذ إن ألسنة الشيعة 

 ش  صراحًا الرًا واترامرا بما برأها هللا من   ف -رضي هللا عنرا-عائشة  أم المؤمنين االنت اص من

تتلو إلو أن يرث هللا األرض  في سور  من ال رآن الكرام آياترا الكرامة تفي   إذ إن هذه البراء  ورد

ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم اَل َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو قال تعالو ومن عليرا :﴿ ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا ِباإلِْ

ْثِم َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم * َخْيٌر َلُكْم ِلُكلِ  اْمِرئٍّ مِ  ْنُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإلِْ

 َلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأْنُفِسِهْم َخْيًرا َوَقاُلوا َهَذا ِإْفٌك ُمِبيٌن* َلْواَل 

ِ ُهُم اْلَكاِذُبوَن* َوَلْواَل َجاُءوا َعَلْيِه ِبَأْرَبَعِة شُ  َهَداِء َفُأوَلِئَك ِعْنَد َّللاَّ َهَداَء َفِإْذ َلْم َيْأُتوا ِبالشُّ

ُكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب َعِظيٌم* ِإذْ  ْنَيا َواآْلِخَرِة َلَمسَّ ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه ِفي الدُّ  َفْضُل َّللاَّ
                                                                                                                                                                                

م. دار طيبة للنشر والتوزاد   1888 -هه 1885ال رآن العظيم تح يا سامي بن محمد سالمة الطبعة: الثانية 
 (.5/38دون م ان نشر)
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ْوَنُه ِبَأْلِسَنِتُكمْ  ِ  َتَلقَّ َوَتُقوُلوَن ِبَأْفَواِهُكْم َما َلْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َهيِ ًنا َوُهَو ِعْنَد َّللاَّ

 *  َعِظيٌم * َوَلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلَنا َأْن َنَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيمٌ 

ُ َعِليٌم  َيِعُظُكُم َّللاَُّ  ُ َلُكُم اآْلَياِت َوَّللاَّ َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِه َأَبًدا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن *  َوُيَبيِ ُن َّللاَّ

ْنَيا  َحِكيٌم * ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَِّذيَن آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َأِليٌم ِفي الدُّ

َ َرُءوٌف َرِحيمٌ َواآْلِخَرِة وَ  ِ َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َوَأنَّ َّللاَّ ُ َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن* َوَلْواَل َفْضُل َّللاَّ   َّللاَّ

 ومن المعلوم أن إن ار آية من آيات ال رآن الكرام تعتبر  فرًا واضحًا ال لبس في . (1) ﴾

صلو -وزوجات النبي  -رضوان هللا عليرم–الكرام والح ي ة أن هذه الصور  من صور سب الصحابة 

حيث يتواجد دول عربية أخرى  العراق ولبنان  ليست بارز  في فلسطين  بروزها في-هللا علي  وسلم

الشيعة   ما أن أتباع الع يد  الشيعية في هذه البالد المبار ة قلة نادر  إال أن  ال ين ر وجودهم بما 

وبر األمان وتصحيب ع يدترم التي لوثوها باتباع المذهب  صوابالإلو يستدعي ضرور  إعادترم 

 . سبيل الحاضل  ثيرًا من الناس وأخرجرم عن الشيعي الذي أ

 للنار مستح ة  افر  المؤمنين أم عائشة -رضي هللا عنرا –ومن أمثلة ذل  قولرم في حا عائشة 

 .((8) 515 ص ال مي طاهر محمدالطاهران  األئمة إمامة في األربعين) والعذاب للعن ومستح ة

 

 

 

                                                           
 .85-11سور  النور  اآليات  )1(
 (.8ملحا رقم )  )8(



48 
 

  وسلم علي  هللا صلو النبي وفا  بعد ارتدت ثم مناف ة  انت المؤمنين أم عائشةقولرم :

 البحراني إبراهيم محمد يوسف الشيخ المحدث الف ي   الناصب معنو بيان في الثاقب الشراب)

 (.(1)835ص

 ال رآن تفسير في البرهان عن  هللا رضي طلحة مد بالخيانة عنرا هللا رضي عائشة المؤمنين أم إترام

 الحسيني الجواد عبد إسماعيل سليمان هاشم السيد البصير والناقد الخبير المحدث الثبت الث ة العالمة

 (.وغيرها من الشواهد من  تب الشيعة.(8)(88/352) البحراني

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                           
 (3ملحا رقم )  )1(
 (.8) ملحا رقم  (8(
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 المطلب الرابع: سب اإلسالم واالستهزاء بشعائر الدين:

 

أفراد المجتمد بعد سب الذات اإللرية هو سب الدين  بعض أكثر ألفاظ الكفر التي يتكلم براإن 

وعند وقوع المشاكل  وهذا المظرر نراه في الشوارع واألماكن العامة  واالسترزاء ببعض شعائر اإلسالم 

د الغضب  نرا عنو أنرم ي ول-مبرران فعلترم هذه -ي ولونرا وقد يختلط األمر علو الناس في ولون 

وبعض آخر ي ولرا مداعبة ألبنائ  أو من باب الكالم الجاري علو اللسان  والح ي ة أن هذا النوع من 

 (1)مد احتمال التأوال  وقد أشار العلماء السب ال فرق في  بين جاٍد وهازل أو غاضب وغير غاضب 

المسلم دين  أو سب اإلسالم  أو رد  عن اإلسالم والعياذ باهلل  إذا سب  إلو أن سب الدين  فر أكبر و

 أنوقالوا  ومن العلماء من لم يفرق في ال صد تن ص اإلسالم وعاب  أو استرزأ ب  فرذه رد  عن اإلسالم

  قال هللا  (8). افر فرو الدين سب أو  البادية إلو ورجد عن  رغب عرف  ما بعد ثم الدين عرف من

ِ َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم  تعالو:﴿ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأِباّلِلَّ

                                                           
حمل السب علو حااللمسلم فيعبر سبًا لشخص المسلم ال للدين أو الملة وبذل  قال الحنفية " ينبغي أن ي فر   (1)

من شتم دين مسلم ولكن يم ن التأوال بأن مراده أخالق  الرديئة ومعاملت  ال بيحة ال ح ي ة دين اإلسالم 
ختار علو الدر المختار شرح تنوار األبصار ف   أبو فينبغي أن ال ي فر حينئذ..  ابن عابدين حاشية رد الم

ن 8/835م.دار الف ر للطباعة والنشر بيروت. )8555 -هه 1881حنيفة دون طبعة   (.أما المالكية ف الوا وا 
قصد حالة شخص وتدين  فرو سب المسلم ففي  األدب باجتراد الحاكم ويفرق بين ال صدين باإلقرار وال رائن 

الثاني  األول  عليش  محمد بن أحمد بن محمد  فتاوى ابن عليش رحم  هللا  فتب  وبعضرم يجعل ال صد
 - 1811العلي المال  في الفتوى علو مذهب اإلمام مال   جمعرا ونس را وفررسرا علي بن نايف الشحود 

 (.5/858هه  دون طبعة دون دار نشر  دون م ان نشر) 1888
بن حمدان بن مصلب بن حمدان بن مسفر بن محمد بن مال  بن الخثعمي  سليمان بن سحمان بن مصلب   )8(

عامر منرا  أهل الحا واالتباع في مخالفة أهل الجرل واالبتداع المح ا: عبد السالم بن برجس العبد الكرام 
 (.85م م تبة الفرقان)ص 8551 -هه 1888الطبعة الثالثة 
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 َتْسَتْهِزُئوَن *اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن َطاِئَفةٍّ ِمْنُكْم ُنَعذِ ْب َطاِئَفةً 

 .(1)﴾ َكاُنوا ُمْجِرِميَن  ِبَأنَُّهمْ 

-أن أهل العلم اعتبروا سب الدين اإلسالمي سبًا للرسول  هفير من سب الدين اإلسالمي مستندتك و

وبالمحصلة  -عز وجل-الرسالة المبلغ برا عن هللا ألن  المبعوث باإلسالم و  -والسالمعلي  الصال  

 :قال تعالووهو ما رضي هللا للناس أجمعين  -سبًا هلل سبحان  وتعالو ألن اإلسالم من عند هللا تعالو

ْساَلَم ِديًنا َفَمِن اْضُطرَّ  ﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلِْ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ِفي َمْخَمَصةٍّ غَ  ْثمٍّ َفِإنَّ َّللاَّ إذ إن الدين اإلسالمي هو الدين  ،(8)ْيَر ُمَتَجاِنفٍّ إلِ

الذي بعث هللا ب  رسول   وهو الذي رضي  لعباده دينًا  فإذا سب  المرء ف د سب هللا سبحان  وتعالو 

صاحب الرسالة د ألن  - وسلم علي  هللا صلو-وطعن في ح مت  واختياره  و ذل  سّب الرسول 

 وصاحب هذا الدين  فرو  فر والعياذ باهلل.

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .55 اآلية 55سور  التوبة: اآلية  )1(
 . 3سور  المائد  اآلية )8(
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 المبحث الثاني: صور التلفظ بالكفر غير المقصود:

 

 المطلب األول: التلفظ بالكفر غير المقصود:

 

فيما لو فسرلرم لعرفوا أن   فر ال  دالناس مما هو  فر صرابمن علو ألسنة عدد ترد بعض العبارات 

يصب التكلم ب   وأكثر ما ي د ب  بعض الناس في  المرم ببعض األمثال التي تخالف وتناقض سالمة 

ص من قدرت  بألفاظ صراحة واالنت ا -عز وجل–الشراعة اإلسالمية  وفيرا بعض التجرؤ علو هللا 

ال ول برا  فرذه المسألة تخضد لش ين من  ال يجوز   وهي  فرود  تعتبر من ألفاظ الكفرغير م ص

  بالمتكلم برا وما ح م  في الشرع األح ام  األول فيما يتعلا بالعبارات ذاترا والثاني فيما يتعلا

للتنبيه على عدم جواز التكلم   منها على سبيل المثالصور هذه العبارات كثيرة ويمكن إدراج عدد و

 :(1)بها ولبيان موضع الخلل فيها

لم يتر  اإلسالم أمر هدرًا  بل إن المسلم مسؤول عن  ل ما يصدر عن  من قول أوفعل  حتو إن 

-روى اإلمام البخاري اإلنسان المسلم يحاسب في بعض األحيان علو نيت  فيثاب عليرا وقد يعاقب 

 عن يروي  فيما وسلم علي  هللا صلو- النبي عن  -عنرما هللا رضي- عباس ابن عن  :-رحم  هللا

  تبرا يعملرا فلم بحسنة هم فمن ذل   بين ثم والسيئات الحسنات  تب هللا إن: »قال -وجل عز- رب 

 ضعف مائة سبد إلو حسنات عشر عنده ل  هللا  تبرا فعملرا برا هم هو فإن  املة  حسنة عنده ل  هللا

                                                           
نحو قولرم ) رزق الربل ع المجانين(  أو )يعطي الحلا لمن ليس ل  أذن ( أو )يعطي الحالو  لمن ليس ل    )1(

 ضروس ( وغيرها من األلفاظ والعبارات.
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 فعملرا برا هم هو فإن  املة  حسنة عنده ل  هللا  تبرا يعملرا فلم بسيئة هم ومن  ثير   أضعاف إلو

 عن   هللا رضي- الخطاب بن عمر سمعت: قال وقاص  بن عل مة عنو   (1)«واحد  سيئة ل  هللا  تبرا

نما بالنية  األعمال إنما الناس  أيرا يا: »ي ول -وسلم علي  هللا صلو- النبي سمعت: قال يخطب  وا 

 دنيا إلو هاجر ومن ورسول   هللا إلو فرجرت  ورسول   هللا إلو هجرت   انت فمن نوى  ما المرئ 

علو نيت  في بعض  اً ؤاخذفإذا  ان المسلم مُ   (8)«إلي  هاجر ما إلو فرجرت  يتزوجرا  امرأ  أو  يصيبرا

 هللا صلو-  سمد رسول هللا -رضي هللا عن -عن أبي هرار األحيان فإن  علو  ل  الم  محاسب ف

ما يتبين فيرا  يزل برا في النار أبعد مما بين إن العبد ليتكلم بالكلمة  )ي ول: - وسلم علي 

قال: )إن العبد - وسلم علي  هللا صلو-عن النبي  -رضي هللا عن –  وعن أبي هرار  (3)(المشرق 

ن العبد ليتكلم بالكلمة من ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا  ال يل ي لرا باالً    يرفع  هللا برا درجات  وا 

 .(8)  يروي برا في جرنم(سخط هللا  ال يل ي لرا باال

 يجب تصحيحرا في ضوء الكتابومن مثل تل  الكمات  ما يوردها صاحب  تاب أخطاء شائعة 

 :(5)النبوية الشرافة والسنة الكرام

 الخطأ) ال حول هلل ( : فيرا نفي ال در  عن هللا تعالو وهو من الكفر.

 والصواب: )ال حول إال باهلل   الحول والقو  إال باهلل(.

                                                           
 (.2/153( )5881صحيب البخاري   تاب الرقاق  باب من هم بحسنة أو بسيئة حديث رقم )البخاري   (1)
 58صحيب البخاري   تاب اإليمان ما جاء إن األعمال بالنية والحسبة  ولكل امرئ ما نوىحديث رقم بخاري ال  (8)

(1/85.) 
 (.151-2/155(.)5811صحيب البخاري:  تاب الرقاق  باب حفظ اللسان حديث رقم)البخاري  ( 3(
 (2/151()5812صحيب البخاري  تاب الرقاق  باب حفظ اللسان حديث رقم)البخاري   )8(
زانو  محمد بن جميل أخطاء شائعة  الصميعي للنشر والتوزاد  دون طبعة دون سنة نشر  دون م ان   (5(

 وما بعدها( -1نشر.)صفحة 
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الخطأ: ) هللا موجود في  ل م ان  هللا في قلبي(:وهذا ال ول يوجب تعدد ذات هللا )أو حلول ( ووجوده 

 .سبحان  وتعالو في أماكن نجسة وقذر   الحمامات وهي أماكن ال تليا باهلل

 و السماء وفوق العرش  وهللا معنا في  ل م ان بعلم  يسمد وارى(.لعصواب: ) هللا ال

رب  ماذا عملت لكي تفعل بي ه ذا(: هذا اعتراض علو هللا تعالو في ت ديره  وهو من الماذا ي :الخطأ

 الكفر.

نا إلي  راجعون(.  الصواب:) قدر هللا وماشاء فعل  إنا هلل وا 

الخطأ: )ما صدقت علو هللا أن يتم األمر الفالني( : وهذا في  نسبة العجز هلل تعالو وهو  فر  وهللا 

 قادر علو  ل شيء.

 اب: ) ما توقعت أن ين ضي األمر الفالني(.الصو 

الخطأ: ) ياخيبة الدهر  هذا زمن أقشر  الزمن غدار  يا خيبة الزمن الذي رأيت  في (: وهذا سب 

 للدهر وهو حرام.

:  - وسلم علي  هللا صلو-: قال رسول هللا-رضي هللا عن -ورد في صحيب البخاري :" قال أبو هرار  

 .(1)آدم الدهر  وأنا الدهر  بيدي الليل والنرار () قال هللا: يسب بنو 

قال: ) ال تسموا العنب الكرم  - وسلم علي  هللا صلو-  عن النبي : -رضي هللا عن -وعن أبي هرار 

 .(8)وال ت ولوا: خيبة الدهر  فإن هللا هو الدهر(

نا  نا هلل وا   "راجعون.إلي  الصواب: ي ول المصاب الحمد هلل  قدر هللا وما شاء فعل وا 
                                                           

 (.88-2/81(  )5121صحيب البخاري  تاب األدب  باب ال تسبوا الدهر  حديث رقم)البخاري    )1(
 (.2/81( )5128التسبوا الدهر  رقم الحديث )صحيب البخاري   تاب األدب  باب البخاري    (8(
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 قولهم:على السنة الناس ومن مثل هذه العبارات المشتهرة 

 .-عز وجل-)يعطي الحلا لمن ليس لرا أذن( وهذا في اعتراض علو عطاء هللا 

 وقولرم)رزق الربل علو المجانين( وهذا خطأ فادح في  لفظ صراب بالكفر ألن الرازق هو هللا تعالو.

فظ  فر واضب إذ إن هللا تعالو عندما يعطي ال ينتظر من يخلف ل را) يخلف علو هللا( :هذه الكلمة في

 ل  العوض عن عطاياه وال أحد يعطي غير هللا  واألجدر بالمسلم أن ي ول الحمد هلل.

أن  :الطير  وهذا أمر محرم واألمر اآلخر: ن األولالخمير  من البيت( وهذا في  أمرا قولرم) وجر  ي طد

سبب مند الرزق هو ذل  الشخص. فالمخالفة من هذا االعت اد ألن الرازق هو هللا تعالو وهو المعطي 

 وهو الماند.

 : كقولهم :الحلف بغير هللا بكل صيغه

عيون  وحيا  قلب  ومثل هذه الصيغ للحلف بغير هللا    وعرض أختي وحيا  الكعبة  وحيا  وحيا  أمي 

 تعالو.

قال: )من  ان حالفا  - وسلم علي  هللا صلو-: أن النبي -رضي هللا عنرما -عن عبد هللا بن عمر

 .(1)فليحلف باهلل أو ليصمت(

بير من أبناء الشعب الفلسطيني ا عدد  روالح ي ة أن هنا  الكثير من مثل هذه العبارات التي يستخدم

يصنف بأنرا مفاهيم خاطئة يجب تصحيحرا   ذل  فإن المتكلم برذه العبارات يسري علي  ح م  مما

  فإن عرف المعنو الم صود منرا وأصر الجاهل بح م هذه المسائل فال يالم إال بعد أن ينب  عليرا

 .مالم ومؤاخذ عليرا فإن  عليرا
                                                           

 (.3/125()8518صحيب البخاري   تاب الشرادات  باب  يف يستحلف حديث رقم)البخاري    )1(
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 المطلب الثاني: اإلكراه على التلفظ بالكفر:

 

لدفع  للنيل من دين  أو من هللا جل  -عز وجل–قد ي د المسلم محل إكراه فيضغط علي  أعداء هللا 

  أو حاسة من حواس   بما الشديد الذي يف ده عضوًا من أعضائشأن  بأن يرددوه بال تل أو التعذيب 

هذا المطلب بش ل   والبد لنا من بيان معنو اإلكراه واإللجاء في يعرف عن الف راء باإلكراه الملجيء

 :وفا التالي مختصر ألن  تب الف   عرفت  بإسراب ووضعت ل  شروطاً 

 أواًل: اإلكراه في اللغة واالصطالح:

  

لكاف والراء والراء أصٌل صحيٌب واحد  يدلُّ علو خالف الرِّضا والمحّبة. ي ال: ا اإلكراه في اللغة: -أ

يء أكَرُه  َ ْرهًا. والُكْره االسم.  وي ال: بل الُكْره: المشّ ة  والَكْره: أن تكلَّف الشيَء فتعمَل   رِّهُت الشَّ

د  في الحرب َية والَكَراهّية. والَكرِّارة: الشِّّ  .(1) ارهًا. وي ال من الُكره الَكَراهِّ

هو فعل   و (8)هو إلزام الغير بما ال يراده : -رحم  هللا -قال ابن حجر اإلكراه في االصطالح:  -ب

يوقع  اإلنسان بغيره يفوت ب  رضاه أو يفسد اختياره مد ب اء أهليت  وشرط  قدر  الم ره علو إي اع 

ما هدد ب  سلطانا  ان أو لصا وخوف الم ره وقوع ذل  و ون  ممتنعا قبل  عن فعل ما أكره علي  

                                                           
ابن فارس  أبو الحسين أحمد بن ز راا  معجم م اييس اللغة تح يا :عبد السالم محمد هارون  دار الف ر   )1(

 (.5/113نشر.)م  دون م ان 1818 -هه 1388دون طبعة  
العس الني  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي فتب الباري شرح صحيب البخاري  رقم  تب  وأبواب    (8(

وأحاديث : محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراج  وصحح  وأشرف علو طبع  محب الدين الخطيب علا علي  
 (.18/311بيروت ) -هه1318 عبد العزاز بن عبد هللا بن باز دار المعرفة دون طبعة  
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 ا عما يعدم الرضولح   أو لحا آخر أو لحا الشرع و ون الم ره ب  متلفا نفسا أو عضوا أو موجب

(1). 

 :اإللجاء في اللغة واالصطالحثانيًا:

 

 -اإللجاء في اللغة: -أ

 

)لجأ( الالم والجيم والرمز   لمة واحد   وهي اللََّجأ والملجأ: الم ان ُيلتَجأ إلي . ي ال: لجأت  

 هللا إلو أمري  وألجأت والتجأ لجأ ولجئ وملجأ ولجوءاً  لجأ يلجأ والم ان الشيء إلو لجأ والتجأت 

 من خر  ف د منرم تلجأ ثم المسلمين ديوان في دخل من عن  هللا رضي  عب حديث وفي أسندت

 عدلت أو ب  واعتضدت إلي  استندت إذا وتلجأت والتجأت وعن  فالن إلو لجأت ي ال اإلسالم قبة

 وألجأه إلي  اضطره الشيء إلو والجأه المسلمين عن واالنفراد الخرو  إلو إشار   أن  غيره إلو عن 

 .( 8) اإلكراه والتلجئة عصم 

 

 

 

 

                                                           
الَحَلبي  إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الَحَلبي الحنفي مجمد األنرر في شرح ملت و األبحر خرح آيات  وأحاديث   ( 1(

 1/32لبنان/ بيروت ) -م 1882 -هه 1818خليل عمران المنصور دار الكتب العلمية الطبعة األولو  
 ومابعدها(.

 (. 1/158( لسان العرب)5/835م اييس اللغة )  )8(
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 -:صطالحلجاء في االاإل  -ب

 

 واوجب الرضا يعدم فإن  عضوه أو نفس  علو يخاف بما الكامل هو :الملجئ أو التام اإلكراه

حيث ينعدم الرضا واالختيار  وتنتفي اإلراد  وال صد  وذل  بالوقوع   (1)االختيار ويفسد لجاءاال

َمن َكَفَر ِباهلِل الشديد أو نحو ذل   وهذه الحالة هي التي نزلت فيرا آية النحل:﴿تحت التعذيب 

 .(8) (155)سور  النحل اآلية ﴾ِمن َبْعِد إيَماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإليمان

 

 ثالثًا: شروط اإلكراه: 

 ": شروط اإلكراه أربعة:(3) قال ابن حجر

 فاعل  قادرًا علو إي اع ما يردد ب   والمأمور عاجزًا عن الدفد ولو بالفرار.( أن ي ون 1)

 ( أن يغلب علو ظن  أن  إذا امتند أوقد ب  ذل .8)

( أن ي ون ما هدد ب  فوراًا  فلو قال: إن لم تفعل  ذا ضربت  غدًا ال يعد م رهًا. ويستثنو ما إذا 3)

 ال يخلف. ذ ر زمنًا قرابًا جدًا  أو جرت العاد  بأن 

 ( أن ال يظرر من المأمور ما يدل علو اختياره.8)

                                                           
لمعرفة   ابن نجيم  زان الدين الحنفي  البحر الرائا شرح  نز الدقائا  دون طبعة   دون سنة نشر  دار ا  )1(

 (.2/18بيروت )
ال حطاني  محمد بن سعيد بن سالم الوالء والبراء في اإلسالم من مفاهيم ع يد  السلف ت ديم: فضيلة الشيخ   (8(

 .315المملكة العربية السعودية -  دار طيبة  الرااض  الطبعةاألولو  دون سنة نشر عبد الرزاق عفيفي
 (.18/311ابن حجر  فتب الباري )  )3(
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الم ره  إنلجاء شرط للوقوع في الم ره علي   فإننا ن ول اإل إنمعنو اإلكراه وشروط  وقلنا بعد أن بينا 

من المالمة والمؤاخذ  إن تح  ت شروط اإلكراه  ما  وبالكفر يدخل في ح م الم ره المعفعلو التلفظ 

 ت دم.

-حصلت مد الصحابة الكرام ف د والح ي ة أن أهل العلم أثبتوا آثارًا لإلكراه في مسألة التلفظ بالكفر  

  وأنزلت آية في الكتاب الكرام تبين جواز التلفظ بالكفر في وغيرهم السلف الصالب -رضوان هللا عليرم

ِ ِمْن َبْعِد ِإيَماِنِه ِإالَّ َمْن ﴿َمْن َكفَ قال تعالو:  .حالة اإلكراه مد اشتراط ب اء اإليمان في ال لب َر ِباّلِلَّ

ِ َوَلهُ  يَماِن َوَلِكْن َمْن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن َّللاَّ ْم ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإلِْ

 .(1)َعَذاٌب َعِظيٌم﴾

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .155سور  النحل اآلية  (1(
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 التلفظ بالكفر:المبحث الثالث: األحكام الشرعية المترتبة على 

 

 تلفظ بالكفر:محكم ال المطلب األول:

 

َما َيْلِفُظ ِمْن َقْولٍّ ِإالَّ َلَدْيِه لسان  قال تعالو: ﴿ا برا مؤاخذ ومسؤول عن  ل  لمة ينط إن المسلم

 عندما إال ب   فيتكلم قول من اإلنسان يلفظ مافي تفسير هذه اآلية ( 8)  قال المفسرون (1)﴾َرِقيٌب َعِتيدٌ 

ما يتكلم من  الم فيلفظ  وارمي  من   فمُمَعدُّ  عتيد يحفظ   حافظ يعني َعتيد  رقيب قول من ب  يلفظ

في  إال لدى ذل  الالفظ مل  يرقب قول  وي تب  والرقيب الحافظ المتتبد ألمور اإلنسان الذي ي تب ما 

والعتيد الحاضر المريأ. ي ول  من خير وشر  ف اتب الخير هو مل  اليمين. و اتب الشر مل  الشمال. 

: العتيد المريأ. ي ال: عتده تعتيدا وأعتده إعتادا. أي أعده. ومن : )وأعتدت لرن متكأ( (3)قال الجوهري 

  قال: قال -رضي هللا عن  -وروى البخاري عن أبي هرار  .(8)"والمراد هرنا أن  معد للكتابة مريأ لرا

                                                           
 .12سور  ق  اآلية   (1(
 (.1/382( تفسير ابن  ثير)88/388تفسير الطبري)  )8(
م( أحمد بن محمد بن عبيد هللا بن الحسن ابن عياش  أبو  1511 - 555ه =  851 - 555الجوهري ) ( 3(

 تب  )أخبار أبي هاشم الجعفري( عبد هللا الجوهري: فاضل إمامي  من أهل بغداد. اختل في آخر عمره  من 
ميري  و )اللؤلؤ وصنعت  )أخبار جابر الجعفي( و )االشتمال علو معرفة الرجال( و )أخبار السيد( يعني الحو

وأنواع ( و )م تضب االثر في االئمة االثني عشر (ول  اشتغال بالحديث وليس بث ة في  )األعالم للزر لي 
(1/815.) 

 (.13/158 )ال نوجي  فتب البيان  )8(
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يؤمن باهلل واليوم اآلخر فلي ل خيرًا أو ليصمت  ومن )من  ان :  - وسلم علي  هللا صلو-رسول هللا

 .(1) ان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره  ومن  ان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فلي رم ضيف (

فإذا  ان اإلنسان المسلم مؤاخذ علو  ل  الم  الخير قبل الشر من  فإن  الش  محاسب علو تلفظ  

اآلخروية إن لم يتب اإلنسان المسلم من تلفظ  بالكفر فإن  مؤاخذ عليرا ويضاف إلو الع وبة  بالكفر 

وعلو السلطان أو من ينوب عن  تنفيذ ع وبة مستح ة للتلفظ بالكفر  ف د رأينا في  واآلخر  في الدنيا

 المباحث الساب ة أن أهل العلم أعتبروا التلفظ بالكفر  فرًا  يستتاب صاحبرا وي تل حدًا عند من اعتبره

 .مرتدًا وي تل تعزارًا عند فراا آخر 

 

أواًل :من سب هللا أو انتقصه أو نسب إليه شيئًا ال يليق به جل وعال، ومن سب رسول 

رضوان هللا –أو اإلسالم أو أحدًا من الصحابة الكرام -صلى هللا عليه وسلم-هللا، 

 أو أم من أمهات المؤمنين: -عليهم

 

ثم ع التلفظ بالكفر حرام شرعاً  ويعتبر رد  توجب ال تل  ما ي ول عدٌد  بير من أهل العلم   ظيم وا 

:﴿ َوَلِئْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ ِإنََّما ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل وقررت ذل  اآلية الكرامة من قول  تعالو

ِ َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئوَن*اَل َتْعَتِذُروا َقدْ  َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم ِإْن َنْعُف َعْن  َأِباّلِلَّ

                                                           
 (.2/155( )5815صحيب البخاري   تاب الرقاق  باب حفظ اللسان  حديث رقم)البخاري   (1(
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ِ ِمْن َبْعِد  وقول  تعالو:﴿،(1)َطاِئَفةٍّ ِمْنُكْم ُنَعذِ ْب َطاِئَفًة ِبَأنَُّهْم َكاُنوا ُمْجِرِميَن﴾ َمْن َكَفَر ِباّلِلَّ

يَماِن َوَلِكْن َمْن  َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدًرا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِإيَماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإلِْ

ِ َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ   .(8)﴾ ِمَن َّللاَّ

من  اً أو أحد- وسلم علي  هللا صلو-أو الرسول محمد  -عز وجل–: أن من سب هللا (3)قال أهل العلم

من األنبياء أو استرزئ ب تاب هللا أو بشعير  من  اً زوجات  أو سب الدين اإلسالمي أو أحد أصحاب  أو

ون ل  شعائر اإلسالم أو ر ن من أر ان   فر سواء  ان جادًا في ذل  أو مازحًا وهذا باتفاق العلماء

َوِمْنُهُم الَِّذيَن ُيْؤُذوَن النَِّبيَّ َوِيُقوُلوَن :﴿: تعالى هللا لوق ومستند اجماعرم بعضرم االجماع في 

ِ َوُيْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِنيَن َوَرْحَمٌة لِ لَِّذيَن آَمُنوْا ِمنُكْم َوالَِّذيَن  ُهَو ُأُذنٌ  ُقْل ُأُذُن َخْيرٍّ لَُّكْم ُيْؤِمُن ِباّلِل 

ِ َلُهْم َعَذاٌب َأِليمٌ  َ أ ﴿: إلى قوله تعالى (4)﴾ ُيْؤُذوَن َرُسوَل َّللا  َلْم َيْعَلُموْا َأنَُّه َمن ُيَحاِدِد َّللا 

فإيذاء رسول هللا بسبه   (5)﴾ َفَأنَّ َلُه َناَر َجَهنََّم َخاِلًدا ِفيَها َذِلَك اْلِخْزُي اْلَعِظيمُ َوَرُسوَلُه 

وتنقصه محادة هلل ورسوله، وحكم هللا عز وجل لمن يحادد هللا ورسوله بأن له نار جهنم خالداً 

من يحارب هللا ورسوله،  فيها، والخلود للكافرين، قال ابن جرير الطبري في تأويل هذه اآلية: )إنه

البثاً فيها  ﴾ ..َخاِلًدا ِفيَها في اآلخرة َفَأنَّ َلُه َناَر َجَهنَّمَ  ﴿ ويخالفهما فيناوئهما بالخالف عليهما

                                                           
 .55  واآلية55وبة اآليةسور  الت  )1(
 .155سور  النحل  اآلية  )8(
(.ال رطبي الكافي 8/815البلخي  نظام الدين   الفتاوى الرندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ) )3(

(. ابن قدامة  15/58(.النووي  روضة الطالبين وعمد  المفتين )8/1588في ف   أهل المدينة)
 (.8/82المغني )

 .51التوبة: اآلية سور    )8(
 .53التوبة  اآلية  سور   )5(
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وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد ذكره لآليات السابقة: ).. دل ذلك على   (1( مقيماً إلى غير نهاية

أخبر أن له نار جهنم خالداً فيها ولم يقل: وهي جزاؤه، وبين أن اإليذاء والمحادة كفر، ألنه 

ومن تكلم ب لمة الكفر هازاًل  فمن استرزأ باهلل تعالو   أو بآيات  أو برسل    أو  تب    (2)الكالمين فرق(

 وقالوا :"أو دفد شيئا مما أنزل هللا تعالو أو قتل نبيًا من (3)أو العبًا  فر عند الكل وال اعتبار باعت اده

ن  ان )م رًا( ب ل ما أنزل هللا..."  وقال العلماء بوجوب تأديب ( 8)أنبياء هللا تعالو أن   افر بذل  وا 

. وانبغي أن ال ي تفو من الرازئ بذل   أو  ل واحٍد ممن ذ رنا في الدراسة :" -عز وجل -الساب هلل

 هللا صلو-سالم  حتو يؤدب أدبا يزجره عن ذل   فإن  إذا لم ي تف ممن سب رسول هللا بمجرد اإل

 .(5)بالتوبة فممن سب هللا تعالو أولو- وسلم علي 

اإلجماع علو ذل  ف ال في باب في ح م من سب هللا تعالو ومالئ ت  وأنبياءه  (5)ون ل ال اضي عياض

"ال خالف أن ساب هللا تعالو من  وأزواج  وصحب :- وسلم علي  هللا صلو-و تب  وآل النبي 

 .(1) "المسلمين  افر حالل الدم:

                                                           
 (.5/851تفسير الطبي )  (1(
 (8/52الصارم المسلول )  )8(
 (.1/522مجمد األنرر في شرح ملت و األبحر  مرجد سابا )  )3(
األمصار  تح يا ابن عبد البر  أبو عمر يوسف بن عبد هللا النمري ال رطبي االستذ ار الجامد لمذاهب ف راء   )8(

(. الشربيني  8/155م  بيروت)8555سالم محمد عطا و حمد علي معوض  دار الكتب العلمية  دون طبعة 
 (.8/835دون طبعة  بيروت ) -محمد الخطيب  مغني المحتا  إلو معرفة معاني ألفاظ المنرا  دار الف ر

 (.8/82) ابن قدامة   المغني  )5(
ال اضي عياض بن موسو اليحصبي السبتي المالكي المحدث.  ان من أعلم الناس ب الم العرب وأنسابرا    )5(

هه رحم  هللا تعالو. ابن غيرب ب ر بن عبد هللا أبو زاد بن محمد بن عبد هللا بن  588سنة توفي وأيامرا. 
م دار الرشد   1821 - هه 1851ب ر بن عثمان بن يحيو بن محمد  طب ات النسابين الطبعة: األولو  

 (.113الرااض )ص 
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ومن أعظم المن رات وه ذا سب الرب عز وجل  وهذان األمران من أعظم نواقض اإلسالم  ومن  

أسباب الرد  عن اإلسالم  فإذا  ان من سب الرب سبحان  وتعالو أو سب الدين ينتسب إلو اإلسالم 

وقال مر االفإن  ي ون بذل  مرتدًا عن اإلسالم وي ون  افرًا يستتاب  فإن تاب و إال قتل من جرة ولي 

بعض أهل العلم: إن  ال يستتاب بل ي تل  ألن جرامت  عظيمة  ولكن األرجب أن  يستتاب لعل هللا يمن 

علي  بالرداية فيلزم الحا  ولكن ينبغي أن يعزر بالجلد والسجن حتو ال يعود لمثل هذه الجرامة 

ال قتل  العظيمة  وه ذا لو سب ال رآن أو سب الرسول أو غيره من األنبياء فإن  يس تتاب فإن تاب وا 

فإن سب الدين أو سب الرسول أو سب الرب عز وجل من نواقض اإلسالم  وه ذا االسترزاء باهلل أو 

برسول  أو بالجنة أو بالنار أو بأوامر هللا  الصال  والز ا   فاالسترزاء بشيء من هذه األمور من 

اَل ﴿ (8)﴾ َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم َتْسَتْهِزُئونَ ُقْل َأِباّلِلَِّ ﴿ نواقض اإلسالم  قال هللا سبحان  و تعالو:

 .(8)(3)﴾ َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكمْ 

 هللا صلو-ذ روا سب هللا تعالو وسب النبي محمد وجملة قول العلماء في ح م المتلفظ بالكفر  أنرم 

أن في  حا هلل تعالو  يغفر بمجرد التوبة أما سب النبي  -عز وجل-اعتبروا سب هللا  - وسلم علي 

- وسلم علي  هللا صلو-ففي  حا هلل تعالو  وحا للنبي الكرام - وسلم علي  هللا صلو-حمد مالكرام 

 وقال بعض أهل العلم أن التوبة لشاتم الرسول الكرام علي  الصال  والسالم وقال بعٌض منرم ب بول
                                                                                                                                                                                

مذيال بالحاشية  -الشفا بتعراف ح وق المصطفو   اليحصبي: أبو الفضل ال اضي عياض بن موسو  (1(
المسما  مزال الخفاء عن ألفاظ الشفاء الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمنو  دار الف ر الطباعة والنشر 

 (. 8/815م  دون م ان نشر) 1822 -هه  1858والتوزاد  دون طبعة  
 .55سور  التوبة اآلية   )8(
 55سور  التوبة  اآلية  )3(
  أشرف علو جمع  -رحم  هللا-ابن باز عبد العزاز بن عبد هللا مجموع فتاوى العالمة عبد العزاز بن باز   )8(

المملكة العربية هه  الرااض  1885الطبعة األولو -وطبع : محمد بن سعد الشويعر  دار ال اسم
 (.5/321السعودية)
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ن سب هللا إتفصياًل في هذه المسألة ف ال:"  -رحم  هللا-  وذ ر ابن تيمية (1)التوبة إال أن  ُي تل تعزارًا 

أو سب رسول   فر ظاهرا وباطنا وسواء  ان الساب يعت د أن ذل  محرم أو  ان مستحال ل  أو  ان 

يمان قول وعمل...  و ذل  قال ذاهال عن اعت اده هذا مذهب الف راء وسائر أهل السنة ال ائلين بأن اإل

 علي  هللا صلو-وهو أحد األئمة من أصحاب مال : "أجمد العلماء أن شاتم النبي  (8)محمد بن سحنون 

 تل ومن ش  في  فره المنت ص ل   افر والوعيد جار علي  بعذاب هللا وح م  عند األمة ال- وسلم

 .(3)وعذاب   فر"

علو النحو التالي: حيث ذهب - وسلم علي  هللا صلو-وخالصة أقوال الف راء في ح م شاتم الرسول 

يعتبر مرتدًا    أي - وسلم علي  هللا صلو-: إن ساب النبي(8)الحنفية والحنابلة في رواية وابن تيمية 

 علي  هللا صلو-ي فيرون أن سب النب مرتد د ألن  بدل دين  فيستتاب   وت بل توبت  . أما الشافعية

 وسلم علي  هللا صلو-وأن  سب النبي  .رد  وزااد    وحجترم أن الساب  فر أوال   فرو مرتد - وسلم

 .(5)فاجتمعت علو قتل  علتان  ل منرما توجب قتل -

                                                           
 وما بعدها(. 15الصارم المسلول  )صفحة ابن تيمية   )1(
محمد بن عبد السالم )سحنون( بن سعيد بن حبيب التنوخو  أبو عبد هللا ف ي  مالكي  مناظر  ثير   )8(

 ( .855  5/858هه.  األعالم للزر لي)855التصانيف  توفي سنة 
 (.8/15المسلول ) الصارمابن تيمية   )3(
ابن عابدين  محمد أمين بن عمر بن عبد العزاز الدمش ي الحنفي رد المحتار علو الدر المختار دار الف ر   (8(

(.المرجد السابا  )صفحة 8/82(  المغني البن قدامة)8/833بيروت)-م1888 -هه 1818الطبعة الثانية  
513. ) 

المذهب عبد المل  بن عبد هللا بن يوسف بن محمد أبو المعالي  ر ن الجواني  نراية المطلب في دراية    (5(
الدين  المل ب بإمام الحرمين ح    وصند فرارس : أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب  دار المنرا  

 (.12/85م  دون م ان نشر)8551-هه1882الطبعة:األولو  
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ال يستتاب إال أن ي ون  افرا فيسلم   -صلو هللا علي  وسلم-بأن ساب النبي  (1) وصرح المالكية 

  -صّلو هللا علي  وسّلم-ورواية عند الحنابلة ي تَل وجوبًا وا ِّْن تاَبد ألن  َحاُّ آدميٍّ فال ُبدَّ من الثَّأر ل  

 ... قلت: وهذا هو الصواب- وسلم علي  هللا صلو-يتعين قتل من سب النبي وفي اإلنصاف  قال:

ي تل ب ل حال. وذ ر أن أحمد  :- وسلم علي  هللا صلو-قال وقال بعض أصحابنا  فيمن سب النبي 

 .(3)(8)نص علي 

-دلت السنة النبوية المطرر  علو تحرام سب الصحابة والتعرض لرم بما في  ن ص وحذر النبي  ذل  

من الوقوع في ذل  ألن هللا ه تعالو ه اختارهم لصحبة نبي  ونشر دين  وا عالء - وسلم علي  هللا صلو

  ف ان ل  وزراء وأنصارًا يذبون عن  - وسلم علي  هللا صلو- لمت   وبلغوا الذرو  في محبة النبي 

وسعوا جاهدين منافحين لتم ين الدين في أرض هللا حتو بلغ األقطار المختلفة ووصل إلو األجيال 

ابعة  اماًل غير من وص  ولم امرم الشراف ولما لرم من ال يام التام بأنواع العبادات  وصنوف المتت

رم أو الطعن فيرم والحط من حالطاعات وال ربات جاءت النصوص النبوية ال طعية بتحرام سبرم وتجرا

عن أبي سعيد  -رحم  هللا -قدرهم ومن تل  النصوص  الحديث الصحيب الذي رواه اإلمام البخاري 

                                                           
دي المالكي التل ين في الف ة المالكي  المح ا: أبو الثعلبي  أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدا   )1(

م  دون م ان 8558-هه1885أويس محمد بو خبز  الحسني التطواني دار الكتب العلمية الطبعة األولو 
 (.8/188نشر)

المرداوي: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمش ي الصالحي الحنبلي  اإلنصاف في معرفة الراجب   )8(
 (.8/851ن سنة نشر  دون م ان نشر)دو  –ف  دار إحياء التراث العربي  الطبعة الثانية من الخال

هه 1888العثيمين  محمد بن صالب بن محمد الشرح الممتد علو زاد المست ند دار ابن الجوزي الطبعة األولو   (3(
 (.8/32هه  دون م ان نشر ) 1882 -
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)ال تسبوا أصحابي  فلو أن : - وسلم علي  هللا صلو-  قال: قال النبي -رضي هللا عن -الخدري 

 .(1)أحد م أنفا مثل أحد  ذهبًا ما بلغ مد أحدهم  وال نصيف (

من سب أحدا من الصحابة فرو فاسا ومبتدع باإلجماع إال إذا اعت د أن   الواقد  ما ي ول الف راء :أنو 

مباح أو يترتب علي  ثواب  ما علي  بعض الشيعة أو اعت د  فر الصحابة فإن   افر باإلجماع فإذا 

نما سب أحدا منرم فينظر فإن  ان مع  قرائن حالية علو ما ت دم من الكفراات ف افر و  ال ففاسا وا  ا 

ال فالغال  منرم  فار  ي تل عند علمائنا سياسة لدفد فسادهم وشرهم وهذا في غير الغال  من الروافض وا 

قطعا فيجب التفحص فحيث ثبت أن  منرم قتل ألنرم زنادقة ملحدون وعلو هؤالء الفرقة الضالة بحمل 

 ون عن اعت ادهم الباطل في حال إتيانرم  الم العلماء الذين أفتوا ب فرهم وسبي ذرارارم ألنرم ال ينف

 .(8)بالشرادتين وغيرهما من أح ام الشرع  الصوم والصال  فرم  فار ال مرتدون وال أهل  تاب

 

 

 

 

 
                                                           

صلو هللا علي  وسلم: -بي صلو هللا علي  وسلم باب قول النبي صحيب البخاري   تاب أصحاب النالبخاري    (1(
 (.5/2  )3513 حديث رقم: «لو  نت متخذا خليال»

ابن عابدين حاشية رد المختار علو الدر المختار شرح تنوار األبصار ف   أبي حنيفة دار الف ر للطباعة   )8(
  محمد عرف   حاشية الدسوقي علو (  الدسوقي1/158م.  بيروت)8555 -هه 1881والنشر  دون طبعة 

النووي  روضة الطالبين  (358/ 8الشرح الكبير  تح يا محمد عليش  دار الف ردون سنة نشر  بيروت)
 .(185 /15( المغني)11/885هه  بيروت)1855وعمد  المفتين الم تب اإلسالمي دون طبعة 
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 ثالثة أقسام: -رضوان هللا عليهم -وقد قسم بعض العلماء سب الصحابة

 

 فرد ألن  تكذيب هلل ورسول  األول: أن يسبرم بما ي تضي  فر أكثرهم  أو أن عامترم فس وا  فرذا 

ُ َعِن اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ ُيَباِيُعوَنَك َتْحَت :قال تعالو بالثناء عليرم والترضي عنرم  ﴿ َلَقْد َرِضَي َّللاَّ

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا﴾ َجَرِة َفَعِلَم َما ِفي ُقُلوِبِهْم َفَأْنَزَل السَّ  .(1) الشَّ

أو  الكرام الكتاب من ن ل بل من ش  في  فر مثل هذا فإن  فره متعيند ألن مضمون هذه الم الة أن 

  فار  أو فساق. الشرافة السنة

الثاني: أن يسبرم باللعن والت بيب  ففي  فره قوالن ألهل العلم وعلو ال ول بأن  ال ي فر يجب أن يجلد 

 ويحبس حتو يموت أو يرجد عما قال.

 .(8)ن يسبرم بما ال ي دح في دينرم  الجبن والبخل فال ي فر ولكن يعزر بما يردع  عن ذل الثالث: أ

رحم  -حيث ن ل في  شيخ اإلسالم ابن تيمية    هذا الت سيم من وقد ورد في الصارم المسلول شيء 

أبو ب ر وعمر بعد أبي ب ر وعثمان بعد عمر - وسلم علي  هللا صلو-:"وخير األمة بعد النبي -هللا 

 وسلم علي  هللا صلو-وعلي بعد عثمان ووقف قوم وهم خلفاء راشدون مرديون ثم أصحاب رسول هللا 

بعد هؤالء األربعة خير الناس ال يجوز ألحد أن يذ ر شيئا من مساوارم وال يطعن علو أحد منرم -

                                                           
 12سور  الفتب   اآلية   (1(
 (. 5/28مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالب )  العثيمين )8(
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طان تأديب  وع وبت  ليس ل  أن يعفو عن  بل يعاقب  بعيب وال ن ص فمن فعل ذل  ف د وجب علو السل

ن ثبت أعاد علي  الع وبة وخلده الحبس حتو يموت أو يراجد  .(1)ويستتيب  فإن تاب قبل من  وا 

ي ون وفا  -رضوان هللا عليرم-وقد خلصت اللجنة الدائمة لإلفتاء إلو أن التعامل مد ساب الصحابة 

أو شتمرم وخاصة الثالثة أبا ب ر وعمر  - وسلم علي  هللا صلو-اآلتي: فمن سبَّ أصحاب رسول هللا 

وعثمان المسؤول عنرم ف د خالف  تاب هللا وسنة رسول  وعارضرما بمذمت  إياهم و ان محروما من 

المغفر  التي وعدها هللا من تابعرم واستغفر لرم ودعا هللا أال يجعل في قلب  غال علو المؤمنين. ومن 

لثالثة وأمثالرم يجب نصح  وتنبير  لفضلرم وتعراف  بدرجاترم وما لرم من َقدم صدق أجل ذّم  لرؤالء ا

ن تمادى في سبرم وجب األخذ علي يده مد مراعا   في اإلسالم  فإن تاب فرو من إخواننا في الدين وا 

عف السياسة الشرعية في اإلن ار ب در اإلم ان  ومن عجز عن اإلن ار بلسان  واده فب لب  وهذا هو أض

 . (8)اإليمان ....

–في ح م ساب الصحابة الكرام هن داخالت  – وسلم علي  هللا صلو-زوجات النبي الكرام   ذل  

لما س نا - وسلم علي  هللا صلو-باعتبار أن السب والشتم لرن انت اص ل  -رضوان هللا عليرم أجمعين

أم المؤمنين - وسلم علي  هللا صلو-من أدلة في المباحث الساب ة  لكن هنا  خصوصية لزوجة النبي 

ها هللا تعالو منرا هو إن ار آلية من إن التعرض لرا بالترمة التي برأ  إذ-رضي هللا عنرا -عائشة 

َوَلْواَل ِإْذ آيات ال رآن الكرام  وقد نفت اآلية اإليمان عن العائدين لمثل ذل  ال ول  قال تعالو:﴿ 
                                                           

 (.552الصارم المسلول علو شاتم الرسول )صفحة ابن تيمية    (1(
فتاوى إسالمية ألصحاب الفضيلة العلماء  جمد وترتيب: المسند  محمد بن عبد العزاز بن عبد هللا  عبد   )8(

هه(  1881محمد بن صالب بن محمد العثيمين )المتوفو: هه(  1885العزاز بن عبد هللا بن باز )المتوفو: 
هه(  إضافة إلو اللجنة الدائمة  وقرارات المجمد الف ري  1835عبد هللا بن عبد الرحمن الجبران )المتوفو: 

: 3هه  جه  1813: الطبعة األولو  8هه  جه  1813: الطبعة الثانية  1دار الوطن للنشر  الرااض  جه 
 (.1/113هه ) 1815:الطبعة األولو  8م  جه  1888 -هه  1818الطبعة األولو  
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ُ َأْن َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلنَ  ا َأْن َنَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم * َيِعُظُكُم َّللاَّ

: من سب أبا ب ر  وعمر جلد  أن  قالمال  بن أنس  عن .(1)﴾َتُعوُدوا ِلِمْثِلِه َأَبًدا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ 

رضي هللا  -تعالو ي ول في عائشة ومن سب عائشة قتل  قيل ل : لم ي تل في عائشة؟ قال: ألن هللا 

ُ  ﴿ –عنرا    و ذل  ال ول سائر أمرات (8)﴾ َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلِه َأَبًدا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنينَ َيِعُظُكُم َّللاَّ

َباُت  :﴿﴿المؤمنين  وال فرق. ألن هللا تعالو ي ول  اْلَخِبيَثاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيَثاِت َوالطَّيِ 

َباتِ  ُبوَن ِللطَّيِ  ِبيَن َوالطَّيِ   .(8)ف لرن مبرآت من قول إف  ...(3)﴾ِللطَّيِ 

: مال  قال َعائَِّشة؟ في ي تلُ  لِّمَ : ل  قيل ُقتِّل  َعائَِّشة َسبَّ  وَمن ُجلِّد  وُعمرَ  ب رٍ  أبا َسبَّ  َمن"قال مال  

 . (5)ُقتِّل  ال رآنَ  خالف وَمن ال رآن  خاَلفَ  ف دْ  رماها فَمن

 . (5) يب هلل تعالو في قطع  ببراءترا قال ابن حزم : قول مال  هرنا صحيب وهي رد  تامة وتكذ

 

 

 

                                                           
 .11  واآلية15سور  النور  اآلية  )1(
 .11سور  النور  اآلية  )8(

 .85سور  النور اآلية  )3(

ابن حزم  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي ال رطبي الظاهري المحلو باآلثار دار الف ر دون   (8(
 (18/885بيروت) -نشر طبعة  ودون تاراخ 

ْحَمنِ  َعْبدُ  القَاِسمِ  لَجْوَهِريُّ ،أَبُوا  )5( د   بنِ  هللاِ  َعْبدِ  بنُ  الرَّ ، ُمَحمَّ : للجوهري، تحقيق الموطأ المالكي مسند ا الغَافِِقيُّ

بيروت  اإلسالمي، الغرب م، دار 7991 سريح ،الطبعة األولى، بُو علي بن طه الصغير، محمد بن لطفي

 (.555 ص) المسلول والصارم ،(909/ 2 )المصطفى حقوق بتعريف والشفا ،(772)ص

 (18/885ابن حزم  المحلو باآلثار )  (5(
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 :المتلفظ للكفر تكفيربحكم الالمطلب الثاني: 

 

إن مسألة التكفير في هذه األيام من المسائل الخطير    ذل  أن الح م ب فر إنسان يعني رفد العصمة 

عن دم  ومال   وقد استسرل  ثير من الناس تكفير اآلخر ب ول أو فعل صدر من  يراه مخالفًا لرأي  أو 

والرم  والتكفير سلب لمنرج مجموعة يتبعرا  والح ي ة أن اإلسالم عصم دماء المسلمين وأعراضرم وأم

لرذه العصمة لذا ينبغي الحذر الشديد عند مثل هذه األح ام  إذ إن الح م بالتكفير لشخص ما هو 

 وايح موالسنة النبوية المطرر   ويس للعامة أن ح م شرعي يجب أن ي ون عن دليل من الكتاب الكرام 

 إذا: »قال -وسلم علي  هللا صلو- هللا رسول أن: -عن  هللا رضي- هرار  أبي فعنبالكفر  علو آخران

 صلو- النبي عن  -رضي هللا عن  -هرار وعن أبي   «أحدهما ب  باء ف د  افر  يا ألخي  الرجل قال

 -وسلم علي  هللا صلو- هللا رسول أن: -عنرما هللا رضي- عمر بن هللا عبد عن -وسلم علي  هللا

 .(1)«أحدهما برا باء ف د  افر  يا ألخي  قال رجل أيما: »قال

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقْوٌم ِمْن َقْومٍّ َعَسى َأْن َيُكوُنوا َخْيًرا  ﴿وقد فسر العلماء قول هللا تعالو:

ْلَقاِب ِبْئَس ِمْنُهْم َواَل ِنَساٌء ِمْن ِنَساءٍّ َعَسى َأْن َيُكنَّ َخْيًرا ِمْنُهنَّ َواَل َتْلِمُزوا َأْنُفَسُكْم َواَل َتَناَبُزوا ِباأْلَ 

يَماِن َوَمْن َلْم َيُتْب َفُأوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن ااِلْسُم اْلُفُسوُق   تطعنوا ال: أي( أنفس م تلمزوا وال) .(8)﴾َبْعَد اإلِْ

 ب  سمي ما بغير اإلنسان تدعوا ال أي( باألل اب تنابزوا وال)... والطعن العيب واللمز. دين م أهل

 أو  ان حسنا أي مطل ا  اللعب بالتحرا  والنبز المصدر وهو بالتس ين  النبز من التفاعل والتنابز

 ب  سمي الذي غير اسم وهو ل ب  جمد واألل اب أنباز  والجمد بال بيب  العرف في خص قبيحا 
                                                           

-5153 تاب األدب  باب من  فر أخاه بغير تأوال فرو  ما قال حديث رقم  صحيب البخاري البخاري   (1)
5158(  2/85.) 

 .11سور  الحجرات اآلية (8(
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 قال ... برا والتداعي بعضا  بعضرم يل ب أن باألل اب والتنابز السوء ل ب هنا والمراد اإلنسان 

 قال نصراني  يا يرودي يا أسلم لمن ي ول أو منافا  يا فاسا يا المسلم ألخي  ي ول أن هو: المفسرون 

 الحسن قال خنزار يا حمار يا  لب يا   ول  اإلسالم من أخا  ب  أخرجت شيء  ل هو: عطاء

 العالية وأبو قتاد  قال وب  فنزلت  نصراني يا يرودي يا ل  في ال ب فره يعير الرجل  ان ومجاهد

 .(1)وع رمة

 أن دون  ب  واالستبداد الشيء إلو السبا وهو االفتيات من. .( تفتاتوا ال) :(8)قال مصطفو البغا

 تح موا وال فعل أو قول في وسلم علي  هللا صلو هللا رسول تسب وا ال والمعنو في  الرأي ل  من يستشير

 أن ومنرا ي ره  سوء بل ب بعضا بعض م يدعو( تنابزوا. )في  يح م أو ب  هو يأمر م أن قبل أمر في

 .(3) افر يا للمسلم ي ال

 سماحة برئاسة العلماء  بار هيئة مجلس بيان في جاءوفي هذه المسألة تكلم علماء هذا العصر وقد 

 رسول علو والسالم والصال  هلل  الحمد: (5) (8)-هللا رحم - باز بن العزاز عبد اإلمام العالمة الشيخ

 .بُرداه اهتدى وَمن وصحب  آل  وعلو هللا 

 

 
                                                           

 (.13/185فتب البيان  مرجد سابا )(.ال نوجي  1/315(  تفسير ابن  ثير )88/881تفسير الطبري ) ( 1)
 مصطفو ديب البغا الميداني الدمش ي الشافعي  عالم دين سني سوري  ومن أبرز ف راء الشافعية فيرا.  )8(
 (.5/131مصطفو البغا  )لشرح الهامش صحيب البخاري   (3)
(  1888مايو  13 - 1815نوفمبر  88عبدهللا بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدهللا آل باز )عبد العزاز بن   )8(

 .حتو وفات  1888قاض وف ي  سعودي. شغل منصب مفتي عام المملكة العربية السعودية منذ عام 
د العزاز بن ابن باز  عبد العزاز خطور  التكفير وما يترتب علي  من أح ام  ن اًل عن موقد م تبة الشيخ عب  (5)

 م.88/1/8518باز  تاراخ المشاهد 
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 من ابتداءً  بالطائف المنع د  واألربعين التاسعة دورت  في العلماء  بار هيئة مجلس درس ف د :بعد أما

 ينشأ وما والتفجير  التكفير من وغيرها اإلسالمية البالد من  ثير في يجري  ما هه 1818/  88 تاراخ

 إزهاق من علي  يترتب وما األمر  هذا خطور  إلو ونظرا  المنشآت وتخراب الدماء  سف  من عن 

تالف برائة  أرواح خافة معصومة  أموال وا   المجلس رأى ف د واست رارهم  ألمنرم وزعزعة للناس  وا 

ب بيان إصدار براءً  ولعباده  هلل ُنصحاً  ذل  ح م في  يوضِّّ زالة للذمة وا   َمن لدى المفاهيم في للَّبس وا 

 :التوفيا وباهلل فن ول ذل   في األمر عليرم اشتب 

 والتحرام التحليل أن ف ما  صلو هللا علي  وسلم-ورسول  هللا إلو مرّدهشرعي،  حكم التكفير: أوال

 من بالكفر وصف ما  ل وليس التكفير  ف ذل   -صلو هللا علي  وسلم -ورسول  هللا إلو واإليجاب

 .الملَّة عن مخرجاً  أكبر  فراً  ي ون  فعل  أو قول

نَّة الكتاب َدل َمن إال ن فر أن َيُجز لم ورسول د هللا إلو التكفير ح م َمَردّ   ان ولما  داللة  ْفرِّه علو والسُّ

ذا الخطير   األح ام من ذل  علو يترتب لَِّما والظن  الشبرة مجرد ذل  في ي في فال واضحة    انت وا 

 ُيْدَرأ أن أولو فالتكفير التكفير  علو يترتب مما أقل عليرا يترتب ما أن مد بالشبرات  تْدَرأ الحدود

: ف ال ب افر  ليس شخص علو بالتكفير الح م من وسلم علي  هللا صلو النبي حذَّر ولذل  بالشبراتد

ال قال  ما  ان إن أحدهما  برا باء ف د  افر  يا: ألخي  قال امرئ  أيُّما»  في َيرِّد وقد «علي  رجعت وا 

نَّة الكتاب  لوجود ب   اتصف َمن ي فَّر وال ُ ْفر  االعت اد أو العمل أو ال ول هذا أن من  ُيْفَرم ما والسُّ

 . فره من يمند ماند

 اإلرث  في  ما موانعرا وانتفاء وشروطرا  أسبابرا بوجود إال تتم ال التي األح ام من  غيره الح م وهذا

 فال المؤمن علي  ي ره الكفر وه ذا الدين   اختالف ماند لوجود برا يرث ال وقد -مثال -ال رابة سبب 

 .ب  ي فر
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 قصة في  ما ال صد  لعدم برا ي فر فال نحوهما أو غضب فرح لغلبة بالكفر ب لمة المسلم ينطا وقد

 .(1)«الفرح شد  من أخطأ رب  وأنا عبدي أنت اللرم: »قال الذي

 الن اح  وفسخ التوارث  ومند والمال  الدم استحالل من خطير  أمور علي  يترتب التكفير في التسرع

م أن للمؤمن يسوغ ف يف الرِّدَّ   علو يترتب مما وغيره  . شبرة؟ ألدنو علي  ُيْ دِّ

ذا شاعة عليرم  السالح وحمل عليرم التمرُّد من علي  يترتب لما أشد   ان األمور ُوال  في هذا  ان وا   وا 

 وصحب  آل  وعلو علي  هللا صلو- النبي َمَندَ  ولرذا والبالد  العباد وفساد الدماء  وسف  الفوضو 

 أن إال: قول  فأفاد (8)«برهان هللا من في  عند م بواحا  فرا تروا أن إال: »ف ال منابذترم  مِّن- وسلم

 وشرب  الظلم َ ُبَر  ولو الفسوق  ي في ال أن   فراً : قول  وأفاد. واإلشاعة الظن مجرد ي في ال أن  تروا

 أي ببواح ليس الذي الكفر ي في ال أن  بواحا: قول  وأفاد. المحرم واالستئثار ال مار  ولعب الخمر

 صحيب ي ون  بحيث صراب  دليل من بد ال أن  برهان هللا من في  عند م: قول  وأفاد ظاهر  صراب

 ال أن  هللا من: قول  وأفاد. الداللة غامض وال السند  ضعيف الدليل ي في فال الداللة  صراب الثبوت 

 صحيب صراب دليل ل ول  ي ن لم إذا واألمانة العلم في منزلت  بلغت مرما العلماء من أحد ب ول عبر 

 .األمر خطور  علو تدل ال يود وهذه. وسلم علي  هللا صلو رسول  ُسنَّة أو هللا  تاب من

                                                           
 (.2/83(.)1135صحيب مسلم   تاب التوبة  باب في الحض علو التوبة والفرح برا  حديث رقم )مسلم     (1(
سترون بعدي أمورا »البخاري  صحيب البخاري   تاب الفتن   باب قول النبي صلو هللا علي  وسلم:   (8(

 (.8/81)( 1555حديث رقم)« تن رونرا
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مَ  ِإنََّما ُقلْ ﴿: وجل عز هللا ل ولالعظيم  خطره ل  التكفير في التسرُّع أن: ال ول وجملة  اْلَفَواِحَش  َربِ يَ  َحرَّ

ْثمَ  َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما لْ  َلمْ  َما ِباّلِلَِّ  ُتْشِرُكوا َوَأنْ  اْلَحق ِ  ِبَغْيرِ  َواْلَبْغيَ  َواإلِْ  َتُقوُلوا َوَأنْ  ُسْلَطاًنا ِبهِ  ُيَنزِ 

 (8).(1) ﴾َتْعَلُمونَ  اَل  َما َّللاَِّ  َعَلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 33سور  األعراف  اآلية   )1(
خطور  التكفير وما يترتب علي  من أح ام  ن اًل عن موقد م تبة الشيخ عبد العزاز بن  ابن باز  عبد العزاز   (8(

 م.88/1/8518باز  تاراخ المشاهد 
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 ضوابط وشروط الحكم بالتكفير: المطلب الثالث:

 

ي د  ثيٌر من الناس في غلط  بير جراء إطالقرم أح ام الكفر والتكفير علو شخص بعين   ف ل ما 

سبا يتعلا بلفظ الكفر ال بالح م علو المتلفظ خال ما ن لناه من أقوال العلماء  ذل  أن موضوع 

مام  أما في عصرنا الذي ال خال فة في  التكفير فيما مضو من عصور وقت أن  ان للمسلمين دولة وا 

 شرعي  ح م التكفيروال دولة إسالمية فإن  من الخطر أن يتر  أمر التكفير للعامة فرذا ح م شرعي 

 .المعتبر  الشرعية األدلة عن إال في  يصدر ال الشرعية  األح ام  سائر

 في  الخرو  من وحذروا الشراعة  أح ام من الح م هذا خطور  بعدهم من وعلماؤها األمة سلف ف   وقد

 .والتشفي والرأي الروى  إلو المعتبر  الشرع أدلة عن

 بالخلود والح م الدم إباحة معناه إذ مثاًل  والحراة  الرق  شرعي ح م الكفر: " (1)الغزالي حامد أبو ي ول

ما بنص  إما فيدر  شرعي  ومدر   النار  في  (8)". منصوص علو ب ياس وا 

 (3)". في  للع ل مجال وال الشرع  مورده في   اللبس  شف: " أن عياض ال اضي واؤ د

                                                           
ولد في سنة خمسين   محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الغزالي حجة اإلسالم زان الدين الطوسي الشافعي  )1(

وأربعمائة صنف تسعمائة وتسعا وتسعين تصنيفا منرا ياقوت التأوال في تفسير ال رآن أربعين مجلدا مات يوم 
 .األثنين رابد جمادي اآلخر  سنة خمس وخمسمائة بطبران بفتب الباء بلد  بطوس هي ناحية من خراسان

 1881يمان بن صالب الخزي الطبعة األولو   تح يا : سل  أحمد بن محمد طب ات المفسران  األدنروي 
 (.153 158)ص المدينة المنور  -م تبة العلوم والح م 

الغزالي  حجة اإلسالم أبي حامد   فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة   قرأه وخر  أحاديث  وعلا علي  محمود   (8(
 (.85م )ص1883هه/1813بيجو  الطبعة األولو  

 (.828/ 8ح وق المصطفو )الشفا بتعراف   )3(
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 ال ول صواب ب  ُيعلم قد والع ل الشراعة  صاحب عن متل و شرعي ح م الكفر: " تيمية ابن وي ول

 في صواباً   ان ما  ل ليس أن   ما الشرع  في  فراً  ي ون  الع ل  في خطأً   ان ما  ل وليس وخطؤه 

  . (1)"معرفت  الشرع في تجب الع ل 

 نصوصرا  وف   الشراعة علم إلو مرده والحيا  الدين مسائل من وغيرها المسألة هذه في فال ول ه ذا

ح م  حتو يصدرشروط    فللتكفيرهللا دين من برهان وال علم بال الخوض  ل  ذل  في يجوز وال

ألنرا أح ام  الشرعية رم المؤهلون إلصدار مثل هذه األح اموهو يخر  عن طراا أهل العلم فالتكفير  

خطير  يترتب عليرا آثار عديد    وألهمية هذه اآلثار وخطورترا علو النفس والمجتمد اإلسالمي فإن 

هنا  حاجة ماسة لبيان الضوابط والشروط التي تتح م بصدور أح ام التكفير  والم صود بالتكفير حتو 

أهل إيمان وأهل  فر الناس إلو ت سيم  نال يتج  الف ر إلو ما ت وم ب  بعض الجماعات اإلسالمية م

ة العظمو من المسلمين وف ًا لما وضعوه من ضوابط لمنرجرم إذ يرون أن فئة من الناس وتكفير الغالبي

ما أن ي تلوا.... افرون   إما أن يعود  وا إلو دينرم وا 

 تلبس أن بعد شخص تكفير لتح ا مواند بانتفاء وألزموا شروطاً  المعتبران اإلسالم علماء وضد دوق

 ذل  يفعلوا ولم والسنة  الكتاب برا جاء التي الشرعية األدلة من انطالقاً  في   دخول  وتح ا باإلسالمد

نما لرغباترم  تلبية أو أهوائرم قبل من تشرياً   الكتاب ب  جاء الذي العلم ت راب ذل  علو لرم الحامل وا 

ومن هؤالء العلماء أن ل  والسلو ية والف رية الع دية العلمية المسائل من  ثير في فعلوه  ما والسنةد

 أقوالرم :

                                                           
ابن تيمية  ت ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا درء تعارض الع ل والن ل   )1(

م جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  المملكة  1881 -هه  1811محمد رشاد سالم الطبعة: الثانية  
 (.1/888)العربية السعودية
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ن أخطأ وغلط حتو ت ام علي  الحجة  قال  ابن تيمية: "فليس ألحد أن ي فر أحدًا من المسلمين  وا 

وتبين ل  المحجة  ومن ثبت إيمان  بي ين لم يُزل ذل  عن  بالش   بل ال يزال إال بعد إقامة الحجة  

زالة الشبرة"  .(1)وا 

اعلم أن الح م علو الرجل المسلم بخروج  من دين اإلسالم ودخول  في الكفر ال : "(8)الشو اني وقال

قد قال هللا ... ينبغي لمسلم يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن ي دم علي  إال ببرهان أوضب من شمس النرار 

فال بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة ال لب ب  وس ون   (3)وجل: }َمْن َشَرَح بِّاْلُكْفرِّ َصْدرًا{ عز

النفس إلي  فال اعتبار بما ي د من طوارق ع ائد الشر ال سيما مد الجرل بمخالفترا لطرا ة اإلسالم وال 

اعتبار بصدور فعل  فري لم يرد ب  فاعل  الخرو  عن اإلسالم إلو ملة الكفر وال اعتبار بلفظ تلفظ ب  

 من بالخرو  مسلم علو الح م وهو التكفير  ان ولما و الكفر وهو ال يعت د معناهالمسلم يدل عل

 وحماه احتياط  أيما الشرع ل  احتاط الوصف  ذل  في  يتح ا لم أن بعد أثيمد ومزلا خطير  اإلسالم

 التي المواند تل  وانتفاء الشروط تل  وجود بعد إال أحد  ل يت حم  ال حتو عديد   بسياجات

 .(8)الشرعية األدلة من العلماء استخرجرا

 نإ حيث ذل د ألهمية والمتأخران المت دمين من العلماء من  ثير ذل  رعاية ضرور  علو نب  وقد

 في صراحاً  ذل  جاء  ما علي   أثره ويعود مطل   علو وباالً  ي ون  الشرعية الضوابط تل  بغير التكفير

 علي  هللا صلو- هللا رسول أن: -عن  هللا رضي- هرار  أبي عنالذي رواه البخاري   الصحيب الحديث
                                                           

 (.18/855مجموع الفتاوى )تيمية  ابن   (1(
م( أحمد بن محمد بن علي الشو اني: قاض  من  1258 - 1218ه =  1821 - 1888الشو اني )  )8(

 (.1/885الزر لي  األعالم ) فضالء اليمانيين  من أهل صنعاء وهو ابن العالمة )الشو اني( الكبير.
 

 .155 اآليةسور  النحل:  )3(
السيل الجرار المتدفا علو حدائا األزهار الطبعة   محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني  الشو اني  )8(

 (.812  دون م ان نشر)صدار ابن حزمدون سنة نشر األولو 
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 عن عمار  بن ع رمة وقال  (1«أحدهما ب  باء ف د  افر  يا ألخي  الرجل قال إذا: »قال -وسلم

 هللا صلو- النبي عن  -رضي هللا عن  -هرار  أبا سمد: سلمة أبا سمد: يزاد بن هللا عبد عن يحيو 

: قال -وسلم علي  هللا صلو- هللا رسول أن: -عنرما هللا رضي- عمر بن هللا عبد عن -وسلم علي 

 .(8)«أحدهما برا باء ف د  افر  يا ألخي  قال رجل أيما»

 في أقوال  ومن ورسائل    تب  من  ثير في ال يد هذا علو د-هللا رحم - تيمية ابن اإلسالم شيخ  وأكد

 من البدع وغير البدع من قبح  ثبت ما أن”  ُهَنا اْلَمْ ُصودُ ”  َوا ِّنََّما : الفتاوى  مجموع في قول  ذل 

 ف د األشخاص من شخص عن صدر إذا والسنة للكتاب المخالف أو والسنة الكتاب في عن  المنري

ما في  يعذر ت ليد أو الجتراد إما في د يعذر وج  علو ي ون   هذا غير في قررت  قد  ما قدرت  لعدم وا 

 الوعيد"  نصوص فإن. الوعيد أصل علو المبني"  والتفسيا التكفير"  أصل في أيضا وقررت  الموضد

 في موجبرا ثبوت يستلزم ال ذل  ونحو والتفسيا بالتكفير األئمة ونصوص والسنة الكتاب في التي" 

 .(3) والفروع األصول بين ذل  في فرق  ال المواند وانتفت الشروط وجدت إذا إال المعين حا

 : أمران في ينظر أن( 5):(8)عثيمين بن صالب بن محمد الشيخ قالو 

 

                                                           
-5153 تاب األدب  باب من  فر أخاه بغير تأوال فرو  ما قال حديث رقم  صحيب البخاري البخاري   (1)

5158(  2/85.) 
-5153 تاب األدب  باب من  فر أخاه بغير تأوال فرو  ما قال حديث رقم  صحيب البخاري البخاري   (8)

5158(  2/85.) 
 (.15/318مجموع الفتاوى )  (3)
) 29 أبو عبد هللا محمد بن صالب بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي  )8(

 (.(2001 نايري 11 - 1929 مارس

 (.8/135مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالب العثيمين )  (5)

http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/29_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1929
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/11_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/2001
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 .الكذب هللا على يفتري  لئال مكفر هذا أن على والسنة الكتاب داللة: األول األمر

 .الموانع وتنتفي حقه، في التكفير شروط تتم بحيث المعين الشخص على الحكم انطباق: الثاني

 علو تؤ د وخلفاً  سلفاً  العلماء أقوال من النماذ  وهذه(1)قال الكاتب محمد بن عبد السالم األنصاري:

 الشروط في  تجتمد مالم شخص في يتح ا أن يم ن ال التكفير أن وهو ال يدد ذل  رعاية ضرور 

 .المواند عن  وتنتفي المعتبر 

 المعين  تكفير وبين المطلا التكفير بين يفرقوا لم حيث للعلم المنتسبين بعض علو اختلط ما وهذا

 .أبواب  أوسد من والتبديد التكفير باب في ودخلوا

 يتجاهل  ما وهو جيل  بعد جيالً  الث ات العلماء عن ن ل  تواتر قد التكفير في ال يد هذا بيان أن وال صد

 .علم بدون  التكفير في الخوض في غلواً  البعض

  تب وبعض الموسعةد السنة أهل اعت اد  تب فمحلرا المواند وتل  الشروط تل  تفاصيل معرفة وأما

ويم ن للباحث أن يجدها في مظانرا في  تب الع يد  و تب  المرتدد ح م أبواب في وخاصة األح ام

 و تب بعض علماء عصرنا. –رحمرم هللا –العلماء األئمة الف راء 

وقد وضد المعاصرون قواعد مرمة في التكفير والكفر تؤ د في مجملرا علو أن الح م بالتكفير ال 

 من إنسان عاديد بل يصدر من أهل العلم والث ة ألن األمر خطير  ما سنرى.يصدر 

 في علم بال فيفتي حّده الشخص تجاوز من تأتي الدين أمور في الكالم في المصائب من و ثير هذا

 سأل  فلو  بير  خطر وهذا يدرس  الذي الكتاب أصل من ليست تدراس  أثناء في جانبية مسائل

                                                           
في  8518يناير   13األنصاري  محمد بن عبد السالم  شروط التكفير  ن اًل عن موقد الس ينة نشر   (1)

 م.18/3/8518لمشاهد التأصيل الشرعي  تاراخ ا
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 وَسلِّم لنفس  َسلِّمَ  في ون  أدري  ال: ي ول بل ن الً  فيرا يجد لم التي الجانبية المسائل في ُيجب ال الطالب

 يدرس   الذي الطالب يستضعف  الجانبية المسائل هذه في يجب لم إذا بأن  المدرس ُيَف ِّر وال الطالب 

 . هذا إلو ينظر وال

 لوجر  دينرم بأمر الناس إفاد  مراده أن بالتدراس يبدأ ما أول المدرس يستحضر أن المرم إن ثم

 ال ي ول أن علي  يرون  الدرس أول النية هذه استحضر فإذا العلم  في قوي  عن  ي ال أن ال تعالو 

 . ن ل في  ل  ليس ما في أدري 

من تلفظ ب لمة الكفر دون قصد لمعناها مد اطمئنان ال لب باإليمان  وجملة ما مر من األقوال 

  قال: -رضي هللا عن  -من شروط المؤاخذ  ال صد  ورد عن أبي هرار  فإن  غير مؤاخذ بذل  ألن

)إن هللا تجاوز لي عن أمتي ما وسوست ب  صدورها  ما لم تعمل :- وسلم علي  هللا صلو-قال النبي 

م ب لمة لكاالسترزاء واالنت اص( إنما لمن ت  وهذا ال يدخل في  من تلفظ بالكفر " السب و (1)أو تكلم(

 -لكن  ال يعرف معناها أو يجرل أنرا  فر   سب الدهر أو قول  لمات مثل " ال حول هللهي  فر 

وغيرها مما ينظر في قائلرا إن  ان ي صدها أم ال   ذل  من سب في حالة الغضب الذي ال يميز ب  

علو والغضب الشديد ما يصحب  حالة من عدم اإلدرا  لألقوال واألفعال  أي مغلوبًا  بين الخير والشر 

ال فرو مدر  لكلمات  ومختار لرا وال يعفو واؤاخذ علو  فره   ذل  الم ره إكراهًا مل يلجؤه  ئاجع ل   وا 

  -ابن عباس رضي هللا عنرما -إلو لفظ  لمة الكفر مد سالمة اإليمان إذ ورد في سنن ابن ماج  عن

                                                           
صحيب البخاري  تاب العتا باب الخطإ والنسيان في العتاقة والطالق ونحوه  وال عتاقة إال لوج  البخاري    )1(

 (.3/185( )8582هللا حديث رقم)
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سيان وما استكرهوا قال: )إن هللا وضد عن أمتي الخطأ والن- وسلم علي  هللا صلو-عن النبي 

   وهذا فيما إذا لم ي ن الدافد لذل  هو عدم المباال   واالستخفاف بشعائر هللا تعالو.(1)علي (

أما من تلفظ بذل  عمدًا أو ان ذل  عادت  بسبب عدم المباال   والجرأ  علو هللا تعالو  فإن  مؤاخذ ب  

ي ول: )إن العبد ليتكلم بالكلمة  - وسلم علي  هللا صلو-وي ون  افرًا  عن أبي هرار   سمد رسول هللا 

عن  -رضي هللا عن –  وعن أبي هرار  (8)ما يتبين فيرا  يزل برا في النار أبعد مما بين المشرق(

قال: )إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان هللا  ال يل ي لرا باال  يرفع  - وسلم علي  هللا صلو-النبي 

ن العبد لي  .(3)تكلم بالكلمة من سخط هللا  ال يل ي لرا باال  يروي برا في جرنم(هللا برا درجات  وا 

 .هذا األثر الديني إذ إن اإلثم يترتب علو المتلفظ بالكفر

: )  ل من سب هللا سبحان  بأي نوع من أنواع السب  أو سب  -رحم  هللا–قال العالمة ابن باز 

  أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو هللا علي  وسلم- وسلم علي  هللا صلو- الرسول محمداً 

فرو  افر مرتد عن اإلسالم - وسلم علي  هللا صلو-سب اإلسالم  أو تن ص أو استرزأ باهلل أو برسول  

ِ َوآَياِتِه َوَرُسوِلِه ُكْنُتْم  إن  ان يدعي اإلسالم بإجماع المسلمين ل ول هللا عز وجل: ﴿ ُقْل َأِباّلِلَّ

 .(8)﴾اَل َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإيَماِنُكمْ ﴾...﴿َتْسَتْهِزُئونَ 

                                                           
 -عادل مرشد  -ابن ماج   أبو عبد هللا محمد بن يزاد ال زواني  سنن ابن ماج  تح يا: شعيب األرنؤوط   (1(

 -هه  1835َعبد الّلطيف حرز هللا  الناشر: دار الرسالة العالمية الطبعة األولو   - امل قره بللي محمَّد 
( قال المح ا: حديث صحيب  وهذا إسناد 3/851باب طالق الم ره والناسي) م  دون م ان نشر 8558

بن عمير  أخل  لم يسمع  من ابن عباس  والواسطة بينرما عبيد -وهو ابن أبي رباح-من طد  فإن عطاء 
بذ رها الوليد بن مسلم فإن ل  أوهاما  وذ رها بشر بن ب ر التنيسي وهو من ث ات أصحاب األوزاعي. وعبيد 

 بن عمير ث ة.
 (.151-2/155(.)5811) حديث رقم صحيب البخاري:  تاب الرقاق  باب حفظ اللسان البخاري   ( 8(
 (2/151()5812حديث رقم) فظ اللسان   تاب الرقاق  باب ح صحيب البخاري البخاري    )3(
 .55 – 55سور  التوبة اآليتان   (8(
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األدلة في هذه المسألة في  تاب : الصارم -رحم  هللا -وقد بسط العالمة اإلمام أبو العباس ابن تيمية 

المسلول علو شاتم الرسول  فمن أراد الوقوف علو الكثير من األدلة في ذل  فليراجد هذا الكتاب لعظم 

   ولجاللة مؤلف   واتساع علم  باألدلة الشرعية رحم  هللا.فائدت

وه ذا الح م في حا من جحد شيئا مما أوجب  هللا أو استحل شيئا مما حرم  هللا من األمور المعلومة 

من الدين بالضرور    من جحد وجوب الصال   أو وجوب الز ا   أو وجوب صوم رمضان  أو وجوب 

 .يل إلي   أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذل الحج في حا من استطاع السب

ومثل ذل  من استحل شرب الخمر أو ع وق الوالدين  أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حا  أو  

فإن   -استحل الربا أو نحو ذل  من المحرمات المعلومة من الدين بالضرور  وبإجماع سلف األمة 

 سالم بإجماع أهل العلم. افر مرتد عن اإلسالم إن  ان يدعي اإل

وال يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجرل في ذل د ألن هذه األمور من المسائل المعلومة بين المسلمين 

 .(1) - وسلم علي  هللا صلو-وح مرا ظاهر في  تاب هللا عز وجل وسنة رسول  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 (.1/11مرجد سابا ) -رحم  هللا -مجموع فتاوى العالمة عبد العزاز بن باز   (1(
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 الفصل الثالث

 آثار التلفظ بالكفر

  

 .بالكفر تلفظلار الدينية لالمبحث األول:اآلث

 .تلفظ بالكفرلل المبحث الثاني: اآلثار واألبعاد االجتماعية

 .تبة على التلفظ بالكفرالمبحث الثالث: األبعاد القانونية المتر  

 ألبعاد االقتصادية للتلفظ بالكفر.المبحث الرابع: ا
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 تلفظ بالكفر:ية للاآلثار الدين المبحث األول:

 

  النعمة أكبر نعم هللا علو عبده أن يردي  لإليمان  ويشرح صدره لإلسالم  وأن يديم علي  تل من إن

 ما أن أعظم الخسار  في الدنيا واآلخر  أن يدخل اإلنسان في دين هللا   حتو يل اه وهو علو ذل 

وادخل في  واذوق حالوت   ويستضيء بنوره  ثم يخر  مختارا من النور إلو الظلمات فيتر  دين هللا 

َأَفَمْن َيْمِشي  ﴿دين الشيطان  أيا  ان ذل  الدين  فيرتد علو ع بي  بعد أن  ان علو نرج سوي  

 .(8()1)﴾ُمِكب ًا َعَلى َوْجِهِه َأْهَدى َأمَّْن َيْمِشي َسِوي ًا َعَلى ِصَراطٍّ ُمْسَتِقيمٍّ 

ال فإنرا توجب الع وبة وهي وقد ت دم في ح م التلفظ بالكفر ان التلفظ بالكفر من رد  توجب االست تابة وا 

 علي  هللا صلو- تعالو أو حا النبي الكرام محمدإن التلفظ بالكفر سواء في حا هللاال تل  وقد قلنا 

أو أحٍد من أصحاب  الكرام  أو زوجات   أو شعير  من شعائر الدين اإلسالمي أو نبي من أنبياء - وسلم

هللا أو آية من آيات  في  من المفاسد العظيمة التي تنخر في تدين المجتمد المسلم  وتورث الش  في 

و الدين بجعل  التساهل في سب وشتم المنزه عن الرذائل والن ائص من أعظم ما يؤثر علالدين  إذ إن 

َذِلَك َوَمْن  عرضة لالسترزاء واالستصغار وهو خالف المطلوب من المسلمين  قال هللا تعالو:﴿

ِ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب   .(3)﴾ُيَعظِ ْم َشَعاِئَر َّللاَّ

                                                           
 .83سور  المل  اآلية   )1(
8الجمعة أل يت ليلة لو المجتمد اإلسالمي  من محاضر  قادري  عبد هللا بن أحمد  الرد  وخطرها ع  )8(

 م.13/8/8518م  تاراخ المشاهد  88/1/8518هه ن اًل عن موقد الموسوعة الشاملة تاراخ النشر 8/1388/ 
 .38سور  الحج  اآلية  (3(
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ال يبالون بتعظيم حرمٍة وال شعيرٍ  من شعائر هللا تعالو فرم يتعرضون  لمتلفظون بالكفروالواقد أن ا 

فعال لرب هذه الشعائر باالسترزاء والسب واالنت اص وال يضره جل شأن  شيء من هذا إال أن هذه األ

  سواء  انوا أنبياء أو ت وال يعظمون ما عظم  هللا تعالوفرم ال يراعون الحرماجرامة في حا أنفسرم  

ماكن  فال يعظمون هلل تبار  وتعالو مسجدًا وال حرمًة وال شعيرً  من أو آيات أو أر ان أو أ صحابة

ن  ان  ثيٌر منرم يعد نفس  من أهل  الشعائر  وهؤالء قوٌم قد ضرب هللا تعالو علو قلوبرم الغفلة وا 

  فرم عائرالخير ومن عامة المسلمين  لكنرم يغفلون عن تعظيم ما أمر هللا بتعظيم  من هذه الش

مسلمون اسمًا لكن قلوبرم خاوية فرؤالء من ناحية دينية ظالمون وحياترم بائسة بظلمرم أنفسرم قال 

َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى* َقاَل  تعالو:﴿

َقاَل َكَذِلَك َأَتْتَك آَياُتَنا َفَنِسيَتَها َوَكَذِلَك اْلَيْوَم  *ْنُت َبِصيًراَأْعَمى َوَقْد كُ َربِ  ِلَم َحَشْرَتِني 

  .(1)﴾ُتْنَسى

ن  انوا منف أصحاب الدنيا   المتلفظين بالكفر يشرد علو ضن  العيش وث ل الرموم التي يحملونرا وا 

لون عن السعاد  ءيتساعرضون للدين باألذى  ونراهم ن عن الدين وحسب بل هم متيألنرم ليسوا معرض

  وقد أعدنا في هذه الدراسة أسباب التلفظ بالكفر إلو البعد النفسية رغم الغنو وحياز  قطد من الدنيا

 في هداه اتبد من حال عن سبحان  أخبر لما أن  اعلمعن الدين وضعف الوازع الديني  قال المفسرون  

 الش اء وهذا. واآلخر  الدنيا في ش ائ  من يتبع   ولم عن  أعرض من حال عن أخبر ومعاده  معاش 

 ولم أنبيائ   خاتم ب  بعث الذي هللا هدى عن تولو لمن الالح ة العذاب أفانين من نوع هو ب سمي  

: وقال ابن  ثير (8) رب  أمر خالف  من م يم علي  هو عما فينزجر ب  يتعظ ولم ل   يستجب ولم ي بل 
                                                           

 .185188  185سور  ط  اآلية  )7(
محمد باسل عيون   تح يا محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق محاسن التأوال ل اسميا  )8(

 (.1/153 )بيروت – ةكتب العلميهه دار ال 1812 -األولو  الطبعة  السود
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يَشةً  َل ُ  َفإِّنَّ }  هداه غيره من وأخذ وتناساه عن  أعرض رسولي  علو أنزلت  وما أمري  خالف  َضْنً ا َمعِّ

ن لضالل   َحَر  ضيا صدره بل لصدره  انشراح وال ل   طمأنينة فال الدنيا  في: أي{   ظاهره  َتَنعَّم وا 

 .(1)قلب  فإن شاء  حيث وس ن شاء  ما وأكل شاء ما ولبس

لذا فإننا ندر  أن أسوأ اآلثار المترتبة علو هذه الظاهر  ما يتعلا بالدين  فرم ال يضرون أنفسرم بل 

يتعدون بذل  علو غيرهم  والح ي ة أن المتلفظين بالكفر يخدشون تدين الناس إذ إنرم يسبون هللا تعالو 

األطفال في الشوارع مثل هذه  جرارًا نرارًا وال أحد يت دم إليرم بع وبة فيفتن بعض الناس وقد يتعلم

الكلمات  فتجري علو ألسنترم في الصغر  ثم ما إن ي بر أحدهم حتو تجري علو لسان   لمات الكفر 

عند المزاح وعند الغضب فترى األسر  الطيبة تربي فيرا بذورًا خبيثة ال يستطيعون تغييرهم بسرولة ومن 

اآلخران واضب في نشر هذه العدوى أمام الناس   هنا فإن تأثير الناس المتلفظين بالكفر علو تدين

فتدخل هذه الكلمات في ع ولرم وقد يرددها بعضرم في نفس  أو ين لرا أحدهم إلو غيره  وبذل  يصب 

فطرترم السليمة  بل قد يصبب قولنا أن هؤالء يؤذون بتلفظرم بألفاظ الكفر صفاء الع ول وتدين الناس 

ن دينيًا ال يتورعون من يملتزم اً أناس تمعات وبين بعض االقوام فترى في بعض المجهذا األمر مستساغًا 

مصاحبة المتلفظين بالكفر ومجالسترم  وربما من الضح  معرم عند تلفظرم بالكفر  وهذا واضب في 

المجتمد لألسف الشديد  والح ي ة أن هللا جل شأن  أنزل آيات ألصحاب الع ول ف د قال هللا تعالو: 

َل َعَلى َرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َيا َأيَُّها ﴿ ِ َوَرُسوِلِه َواْلِكَتاِب الَِّذي َنزَّ الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا ِباّلِلَّ

ِ َوَماَلِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَقْد َضلَّ َضاَلاًل   َبِعيًدا َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َيْكُفْر ِباّلِلَّ

ُ ِلَيْغِفَر َلهُ ﴾*﴿ إِ   مْ نَّ الَِّذيَن آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ آَمُنوا ُثمَّ َكَفُروا ُثمَّ اْزَداُدوا ُكْفًرا َلْم َيُكِن َّللاَّ

ِر اْلُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ َلُهْم َعَذاًبا َأِليًما﴾ * ﴿الَِّذيَن َيتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِ َواَل ِلَيْهِدَيُهْم َسِبياًل  يَن ﴾*﴿َبشِ 

                                                           
 (.5/388تفسير ابن  ثير )  )1(
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ِ َجِميًعا ﴾*﴿َوَقْد َنزَّ  َل َعَلْيُكْم َأْوِلَياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة َفِإنَّ اْلِعزََّة ّلِلَّ

ِ ُيْكَفُر ِبَها َوُيْسَتْهَزُأ ِبَها َفاَل َتْقُعُدوا َمَعُهمْ  َحتَّى َيُخوُضوا  ِفي اْلِكَتاِب َأْن ِإَذا َسِمْعُتْم آَياِت َّللاَّ

َ َجاِمُع اْلُمَناِفِقيَن َواْلَكاِفِريَن ِفي َجَهنََّم َجِميًعا   .(1)﴾ِفي َحِديثٍّ َغْيرِِه ِإنَُّكْم ِإًذا ِمْثُلُهْم ِإنَّ َّللاَّ

ِ َفُأوَلِئَك ُهُم  وهؤالء المتلفظون بالكفر يدخلون في قول هللا تعالو ﴿ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

  فالمتلفظ لكلمات الكفر قد تخطو حدود األدب بل حدود الدين  لرا ألن  أصبب معتٍد (8)﴾الظَّاِلُمونَ 

ديد في في الدنيا والعذاب الش تعالو علو عظيم  فرم بذل  ظالمون ألنفسرم بتعراضرا للغضب من هللا

بعد اإلستتابة وربما  ل تل عرضوا أنفسرم للع وبة ال اسية التي قد تصل إلو ااآلخر   ولو وجد السلطان 

 .- وسلم علي  هللا صلو-ي تل بعد التوبة  ما قال أهل العلم في شاتم النبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .185 -135سور  النساء اآليات   )1(
 .888سور  الب ر   اآلية  )8(
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 :تلفظ بالكفر اعية للثاني: اآلثار واألبعاد االجتمالمبحث ال

 

 َأْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصِلحْ *  َسِديًدا َقْواًل  َوُقوُلوا َّللاََّ  اتَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّها َيا﴿ قال تعالو : 

 .(1)﴾ َعِظيًما َفْوًزا َفازَ  َفَقدْ  َوَرُسوَلهُ  َّللاََّ  ُيِطعِ  َوَمنْ  ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َوَيْغِفْر 

 

أي  فيما بحثت بحسب علمي من ناحية اجتماعية  فلم أجدالح ي ة أن ظاهر  التلفظ بالكفر لم تبحث 

أبعاد هذه الظاهر  علو المجتمد  خال الدراسات أو الم االت أو دراسات التي تبين خطور  النوع من 

وتناولرا من ناحية دينية ف ط  دون النظر إلو المآالت منتشر  التي تبين خطور  الظاهر  الفتاوى ال

 االجتماعية الخطير  المترتبة عليرا.

جتماعيين  الباحثين اال الذي يناقش   ثير منوالواقد أن التلفظ بالكفر يدخل في موضوع آفات اللسان 

إذ إن عددًا منرم تناول موضوع األلفاظ النابية التي ينتشر استعمالرا في بعض المجتمعات  فمن 

تمد للتعبير عن المعروف عندهم أن الكلمات التي يتكلم برا الناس هي اللغة التي يتعلمرا أفراد المج

  وتصبب أيًا  انت في نفوس أفراد المجتمد افة ت تل  الكلمات   ما أنرا تزرع الثواللآرائرم وف ًا لمد

  لماترم هي طرا ة تواصلرم وبيان آرائرم  وبالتالي عاداترم.

وقد أشرنا إلو أن مش لة التلفظ بالكفر بأنواعرا هي من الم تسبات التي تنت ل عبر السماع وتنمو في 

وعي بمعانيرا  ما هو حاصٌل نفوس الناس لتصبب من الكلمات الجاراة علو ألسنترم  وقد تكون دون 

ر في  لمات األمثال والتعبيرات المنتشر  التي صنفناها في هذه الدراسة علو أنرا  لمات  فر غي

 يب المعنو .وضم صود  وال تظرر إال ببيان وت

                                                           
 .11  15األحزاب:اآليتان سور    )1(
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التي يم ن أن ندخل فيرا التلفظ  –أن األلفاظ النابية :تشير الباحثة اإلجتماعية نسران العواد إلو 

لألسر  ...  وقالت : هي أحد الم تسبات من البيئة المحيطة  وهي من األمور السلبية المؤرقة  -بالكفر

لًة تخليَص  منرا  وُتعَتبر ال دوُ  السيئة باألسر   -ن األسر  إ - َتسَترجن بدورها هذه األلفاَظ  ُمحاوِّ

 أهمَّ مصادرِّ اكتساب هذه األلفاظ. -الفاسد  في الشارع   والمدرسة  ووسائلِّ اإلعالم والمخالطُة 

من األطفال في سنِّّ المدرسة  يتعرضون لأللفاظ  %25وقد بينت إحدى الدراسات أألوروبية: أن 

 .(1)السيئة من زمالئرمد  السخراة بش ل مباشر  واإلهانات الكالمية  أو الترديد بالضرب"

واصره فري ظاهر  خطير  أثيرًا سلبيًا علو المجتمد وتف   ة أن ظاهر  التلفظ بالكفر تؤثر تأوالح ي 

وتوزع اآلثار السلبية تباعًا علو  ل الرجال والنساء  و ألسر  واألطفال تطال أر ان المجتمد وأفراده  ا

يمان باهلل يفتب آفاقًا جديد   هؤالء  اًل وفا موقع  وسن  وحيات   للعالقة  بين البشر ترتكز علو إّن االِّ

يمان والت وى  األخو  والمساوا  واإلحترام  واصبب المعيار الوحيد  بين البشر ي وم أساسًا علو االِّ

والفضيلة  نرى التلفظ بالكفر يدعو الو الع س تمامًا  فرو يدعو الو العنصراة والفئوية والكره لمن 

َيا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكرٍّ َوُأْنَثى تعالو: ﴿ حول  والو العالقات االجتماعية السيئة  قال

َ َعِليٌم َخِبيرٌ  ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ َّللاَّ  .(8)﴾َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

وهي حاضر  في   -عز وجل-وى   ومخافة هللا و الت إذ إن العالقات اإلجتماعية بين البشر قائمة عل

تعاليم اآليات الكرامة في ال رآن الكرام  والسنة النبوية الشرافة... التي تؤسس لعالقة اجتماعية سليمة 

نرا اآلداب واألخالق الحسنة واأللفاظ الطيبة  إال أن التلفظ بالكفر يعمل ابين جميد أفراد المجتمد تز 

                                                           
صالح / أسر  / السالم  تراني  أطفالنا.. واأللفاظ النابية!  ن اًل عن موقد األلو ة   )1( شب ة األلو ة / مجتمد وا 

 م.15/11/8513حوارات وتح ي ات  تاراخ المشاهد  
 .13سور  الحجرات  اآلية  )8(
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بعض التلفظ بالكفر يدعو الو ت طيد العالقات اإلجتماعية والتباغض ونبذ  علو ن يض ذل   ل  إذ إن

غياب دولة  دخاصة وأن المجتمد اآلن يعاني بع لتباغض والتنافر والتسلطل وبالتالي الدعو  لجزء منرم

اإلسالم التي  انت تضد حدًا لمثل هذه الجرائم وتبتر المرض وال تجعل  ينخر في جسد األمة 

 .  اإلسالمية

من خالل مصطلحاترا البذيئة خاصة  عادات وت اليد جديد غرس التلفظ بالكفر يعمل علو والواقد أن  

ساسرا  حب المال والثرو  أ  وهي مبنية علو البغضبعيد  عن اإلسالمالتي تكون   الكفراةأللفاظ ا

يولد الخالفات  التلفظ بالكفر ما أن والجاه بغض النظر عن الطراا التي يسلكرا الشخص للوصول  

وادمر األسر  وقد فتنزرع في  المشاكل والصراخ والشتم  وبين أفراد األسر  وأفراد المجتمد  داخل البيت

يؤدي إلو وجود جرائم سببرا غياب مخافة هللا تعالو  فمن يتجرأ علو هللا ودين  و تب  ورسل  فإن  ليس 

الع وق للوالدين     أوالمخدرات والكحولالممنوعات   الوقوع في شر  المفاسد  تعاطي بصعب علي 

  بما يريء الطرق أمام ارتكاب المزاد من المعاصي والجرائم خالف مد الزوجةال أو تصعيد 

الشرعية بتفراا محاكم  ح م شرعي إذ ت ضي ال طالقالالو     ذل  فإن  يؤدي الزنا  االجتماعية

  المترتبة علو هذه الظاهر  .سنبحث  في اآلثار ال انونية ما الزوجين للرد  وهذا 

ن التلفظ بالكفر يؤدي الو تربية األوالد الو عدم أحترام اآلخران   وبالتالي عدم االحترام داخل أ ما 

العائلة الواحد  وبالتالي زرع عادات وقيم داخل األطفال تولد عندهم أخالق سيئة وتربية سيئة ت وم علو 

 اإلنحالل والعنف.

ن سرقة ونرب و التلفظ بالكفر يولد داخل الطفل البعد عن الدين وتعلم الرذائل مإن تربية األطفال عل

ستباحة اآلخران بالشتم واللعن والسب لذل  فإن التلفظ بالكفر في فلسطين قد اوضرب اآلخران و ذل  

عن اإلهمال من الوالدين إلنشغالرم بالدنيا   لذل  يولد اإلهمال والذي غالبًا ما يتواجد مد  اً ي ون ناتج
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غيره من أش ال سوء المعاملة والشدائد  فرو يشير الو غياب الرعاية األبوية والفشل المزمن لتلبية 

 اإلحتياجات األساسية لألطفال.

ي لألهل فرو قد ي ون اهمال احد الوالدين لتوفير ما إن التلفظ بالكفر في فلسطين هو نتا  الفشل التربو 

ن  من بيت  ابمن األهالي في فلسطين من يطرد  اً ي في للطفل من غذاء و ساء ومأوى   وقد نرى  ثير 

 وبالتالي يحاول الطفل الت رب من جماعات تضليل وفساد.

حية الطبية والتعليمية مما يجعل إن التلفظ بالكفر ي ون أحد نتائج اإلهمال من الوالدين بالطفل من النا

 فة التلفظ بالكفر آشباب مما يؤدي الو االنحراف نحو هنال  رد  فعل لدى ال

  باب الفلسطيني علو المستوى الصحيإن من أحد  أسباب التلفظ بالكفر هو وجود مشاكل لدى الش

طيني سبب  بالدرجة مما يؤدي الو رد  فعل الطفل   ذل  نجد ان التلفظ بالكفر لدى الشباب الفلس

فنرى   مخدرات والعنف المنزلي واإلكتئاباألولو البطالة والف ر والبعد عن الدين وبالتالي تعاطي ال

  فنرى ج  سوء المعاملة واإلهمال والف رتوا فلسطينية التي يولد عندها أطفال ثيرًا من العائالت ال

 اإلسالمي معت دًا أن هللا ال ي ف بجانبرم .  والن مة علو الدين ألطفال فيرا يسبون الذات اإللريةا

 ما أن التلفظ بالكفر لدى الطفل ي ون المشاكل والعنف الداخلي في المنزل الناتج عن سماع ألفاظ 

ة فتربي لدى الطفل مش لة وقد ي ون حالة لالتلفظ بالكفر من الوالدين أو أحدهما عند حدوث مش 

طيني تبين ان ارتباط اإلهمال بالطب ة االجتماعية من األسر نفسية فرذه دراسة للمر ز اإلحصاء الفلس

الف ير   ومن المرجب أن تسيء معاملة أطفالرا وخاصة علو ش ل إهمال جسدي تعزى مباشر  الو 

 الف ر.
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 ت ليد أتباع الديانات األخرى ت ليد الغرب وحب  الداعية إلون التلفظ بالكفر يولد األخالق السيئة  ما أ

واليرودية  فنرى أمثلة  من المجتمد الفلسطيني من  انت أخالق  سيئة واتلفظ بألفاظ الكفر  النصرانية 

وقد استغلت سًا يروديًا  يعتنا اليرودية وآخر سافر الو الغرب وأعتنا المسيحية وآخر أصبب جاسو 

ساهل تل  ال صص التي تدعو الناس إلو الت مثل هذه الحاالت وسعت في نشر وسائل اإلعالم الغربية

في تغيير معت داترم تحت عنوان حراة الدين واالعت اد والتعبير عن الرأي  وتنشر في الم ابل  ل ما 

 ضغينة لإلسالم.الكره و من شان  أن يزرع ال

وجد أن المتوسطات الحسابية للف رات المرتبة من المتوسط الحسابي األعلو إلو  االستبانةمن خالل 

من  بي للف ر  تأثر البعد االجتماعي لما زاد المتوسط الحسا نرى أن   فيما يتعلا برذا المحور األدنو

  مما يعني أن التلفظ بالكفر يعود علو الوضد االجتماعي بالسوء من حيث ينوجرة نظر المبحوث

ادخال عادات سيئة وصفات سيئة   ما ينشيء النزاعات داخل المجتمد    ما يؤدي الو تف ي  االسر  

ا يعمل علو تربية االطفال تربية بعيد  عن االسالم وقد  ان هذا الدور  بيرًا في وتشجيد الطالق مم

 جميد الف رات  إال أن الدرجة الكلية  انت أيضا  بير  .

والح ي ة أن العلماء المعاصران قد قالوا بعد  فتاوى إسالمية تخص الواقد االجتماعي للتلفظ بالكفر 

األقارب واألصدقاء والزوجة  –بين المتلفظ بالكفر وغيره من الناس منرا ما يتعلا بالعالقة االجتماعية 

ومن ناحية التعامل مد الناس في الوظائف واألعمال والحالة االجتماعية للمتلفظ بالكفر  -واألبناء

 وتأثيرها علو م انت  االجتماعية ومنظور الناس إلي :
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 سرية:أواًل فيما يتعلق بعالقته األ

 

آراء شراحة من المستردفين في هذه الدراسة تبين أن عالقة المتلفظ بالكفر مد من خالل استطالع 

أسرت  مبنية علو التشاحن والتباغض  والم صود باألسر  بالمفروم الذي أراده هم أخوان  وأخوات  

وهو إنسان مم وت في أغلب  وأعمام  وأخوال  وه ذا .. فرو في ش اق معرم إن لم ي ونوا علو شاكلت  

يان وال يرحب بحضوره بينرم  وهذا واقد يدل علو ب اء الخير في هذه األمة  إذ إن المتلفظ بالكفر األح

يعاقب أواًل في النظر  االجتماعية إلي   باعتباره من صغائر ال وم بل من أسوئرا أخالقًا  فالناس 

نرم أو يتعرض بطبيعة الحال ال يحبون اإلنسان البذيء ألن  يؤذيرم ب الم  ف يف بالذي يسب دي

 .  هذا من ناحية موسعة في األسر للذات اإللرية بالسب والشتم؟!!

والظاهر أن الناس يرغبون في م اطعة المتلفظ بالكفر نظرًا لعدم وجود ع وبة رادعة تصده عن مثل 

ن  ان قد نص علو ماد  تتعلا برذا األمر إ -قانون الع وبات -هذه األلفاظ الكفراة  إذ إن ال انون  ال وا 

أن  ال يبسط نفوذه بحيث يخاف من وجوده المتلفظون بالكفر  ما سنرى في المبحث ال ادم المتعلا 

باألبعاد ال انونية للتلفظ بالكفر  بذل  تت طد صالت الناس بالمتلفظين بالكفر  فعالقت  باسرت  تكون 

ن  ان حاضرًا تليرا نظرات مشمئز  من المتلفظ بالكفر ال يرحب ب  في مجلس وال في مرزوز   بيت وا 

إال أن قلوب الناس تلعن   ذل  فإن بعض العائالت المحترمة ال تلتفت إلو المتلفظ بالكفر وال ت وم 

 باعتباره جزءًا منرا بل تنبذه وتشعره بالذنب ألن  في ح م المرتد  ما أشار الف راء.
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 :أثر التلفظ بالكفر على الزواج ثانيًا:

 

 علي  هللا صلو رسول  سب أو   تعالو هللا  سب   اإلسالم عن الرد  يوجب ما الزو  من صدر إذا

  الحال في الن اح انفسخ:  بالزوجة الدخول قبل  ان فإن   بالضرور  الدين من علم ما جحد أو   وسلم

 أهل عامة قول في   الن اح انفسخ   الدخول قبل الزوجين أحد ارتد إذا: " هللا رحم  قدامة ابن قال

 تعالو هللا قول:  ولنا   الن اح ب اء األصل ألن   بالرد  ينفسخ ال أن    داود عن ح ي أن  إال   العلم

 َيْحُكمُ  َّللاَِّ  ُحْكمُ  َذِلُكمْ  َأْنَفُقوا َما َوْلَيْسَأُلوا َأْنَفْقُتمْ  َما َواْسَأُلوا اْلَكَواِفرِ  ِبِعَصمِ  ُتْمِسُكوا َواَل ﴿: 

اِر اَل ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َواَل ُهْم ﴿:  تعالو وقال (1) ﴾َحِكيمٌ  َعِليمٌ  َوَّللاَُّ  َبْيَنُكمْ  َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلى اْلُكفَّ

 لو  ما   الن اح فسخ فأوجب[   الجماع:  يعني] اإلصابة يمند دين اختالف وألن (8)﴾َيِحلُّوَن َلُهنَّ 

 .(3)" افر تحت أسلمت

ن  ففي  العد ؟ ان ضاء علو الفرقة تتوقف أم   الحال في الفرقة ت د فرل   الدخول بعد الرد   انت وا 

 عد  ان ضاء قبل اإلسالم إلو عاد إن أن  الحنابلة عند والصحيب الشافعية فمذهب  الف راء بين خالف

ن   هو  ما باقٍ  فن اح  زوجت   يرجد أن ل  وليس   الفرقة وقعت لإلسالم رجوع  قبل العد  ان ضت وا 

وجين المسلمين  بانت من  امرأت   أن   (8)الحنفية ومذهب  جديد بع د إال زوجت  إلو إذا ارتد أحد الزَّ

                                                           
 .15سور  الممتحنة اآلية   )1(
 .15سور  الممتحنة اآلية   )8(
 ( .1/133ابن قدامة  المغني" )  (3(
-هه1818 بدون طبعة  –السرخسي  محمد بن أحمد بن أبي سرل شمس األئمة   المبسوط  دار المعرفة  ( 8)

(  الزالعي  فخر الدين عثمان بن علي الحنفي تبين الح ائا شرح  نز الدقائا  دون 5/88م  بيروت)1883
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مسلمة  انت أو  تابية  دخل برا أو لم يدخلد ألنَّ الرِّد  تنافي النِّّ اح  وي ون ذل  فسخًا عاجاًل ال 

و   فلرا نصف  يتوقف علو قضاء.طالقًا  وال ثمَّ إن  انت الرِّد  قبل الدُّخول  و ان المرتد هو الزَّ

ن  انت هي المرتد  فال شيء لراالمسمَّو أو المتعة   ن  ان بعد الدُّخول فلرا المرر  ل  سواء   وا  وا 

وجة. و  أو الزَّ  و -لالدخو  بعد ذل   ان ولو   الحال في الفرقة توجب الرد  أن والمالكية ان المرتد الزَّ

وجين المسلمين   ان ذل  طل ة بائنة  فإن رجد إلو اإلسالم لم ترجد ل  (1)المشرور : إذا ارتد أحد الزَّ

وقيل:   ينفسخد معاملة لرا بن يض قصدها إال بع د جديد  ما لم ت صد المرأ  بردترا فسخ النِّّ اح  فال

 .(8)إنَّ الرِّد  فسخ بغير طالق

افعية - وجة  :(3)وقال الشَّ وجين المسلمين  فال ت د الفرقة بينرما حتَّو تمضي عد  الزَّ إذا ارتد أحد الزَّ

ن عاد إلو  قبل أن يتوب وارجد إلو اإلسالم  فإذا ان ضت بانت من   وبينونترا من  فسخ ال طالق  وا 

 اإلسالم قبل ان ضائرا فري امرأت .

                                                                                                                                                                                

في شرح ملت و (. شيخي زاده   مجمد األنرر 115/ 8هه ال اهر   )1313طبعة  دار الكتب اإلسالمي  
 (. 1/313األبحر)

 
(   الموسوعة الف رية الكواتية  صادر عن: وزار  األوقاف والشئون اإلسالمية 1/133المغني )ابن قدامة    (1(

 - 88الكوات األجزاء  –السالسل  : الطبعة الثانية  دار83 - 1هه( األجزاء  1881 1858الطبعة: )من 
 –: الطبعة الثانية  طبد الوزار  85 - 38مصر األجزاء  –الصفو  : الطبعة األولو  مطابد دار 32

 ابن الدين صالح بن يونس بن منصور  البروتو(   2/815"اإلنصاف" ) المرداوي (.  88/182الكوات )
دون  العلمية الكتب داردون طبعة دون سنة نشر  اإلقناع متن عن ال ناع  شاف  الحنبلو إدراس بن حسن

روجعت   تحفة المحتا  في شرح المنرا   أحمد بن محمد بن علي بن حجر  الريتمي   (5/181)م ان نشر
م الم تبة التجاراة  1823 -هه  1351  بدون طبعة وصححت: علو عد  نسخ بمعرفة لجنة من العلماء

(   حاشية 1/338(   "الفتاوى الرندية" ) 1/382)  دون م ان نشرالكبرى بمصر لصاحبرا مصطفو محمد
 ( 8/815) علو الشرح الكبير قيالدسو 

 (.8/815حاشية الدسوقي علو الشرح الكبير ) (8)
الشافعي  أبو عبد هللا محمد بن إدراس بن العباس بن عثمان بن شافد بن عبد المطلب بن عبد مناف   (3)

 (.5/113بيروت) –م 1885هه/1815المطلبي ال رشي الم ي   األم  دار المعرفة دون طبعة  
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وجين قبل الدُّ (1)وقال الحنابلة -  خول انفسخ النِّّ اح فورًا وتنصف مررها إن  ان : إذا ارتد أحد الزَّ

و  هو المرتد  ولو  انت الرِّد  بعد الدُّخول ففي رواية تنجز   وس ط مررها إن  انت هي المرتد  الزَّ

 الفرقة. وفي أخرى تتوقف الفرقة علو ان ضاء العد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(.  ابن ضويان  إبراهيم بن محمد بن سالم منار السبيل في شرح الدليل  المح ا 5/315ابن قدامة  المغني )  (1)

 (.8/125م  دون م ان نشر )1828-هه 1858زهير الشاويش  الم تب اإلسالمي  الطبعة:السابعة 
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 بالكفر:األبعاد القانونية المترتبة على التلفظ المبحث الثالث: 

 

رغم انتشار الظاهر  السلبية للتلفظ بالكفر في فلسطين خاصة في األسواق والجامعات وفي األماكن 

قانون الع وبات مشروع العامة ووجود أفراد تنفيذ ال انون المتمثلة بأفراد الشرطة الفلسطينية إال أن 

إن أمر المتلفظ بالكفر مترو  بل الفلسطيني ال يفرض نفس  علو المجتمد وال يردع المتلفظ بالكفر  إذ 

إن أفرادًا من رعا  ال انون يتعرضون للدين باالزدراء والسب والشتم دون رقيب وال حسيب من الدولة أو 

ال انون الفلسطيني قاصر عن ردع المتلفظين بالكفر أو الحد من هذه   ال انون  وأستطيد الجزم أن

لسبب في تعطيلرا هو عدم معرفة الناس لح رم العام في الظاهر  ألن بعض مواده ال انونية معطلة  وا

رفد الدعوى باسم الحا العام ضد  ل من يتلفظ بالكفر  ذل  في التفراا بين المتلفظ بالكفر وزوجت  

قانون الع وبات  مشروع وحرمان  من الميراث   ل هذه األمور منصوص عليرا بال انون سواء 

حيث   في فلسطين المعمول ب  في المحاكم الشرعية األردني ةالفلسطيني أو قانون األحوال الشخصي

يعمل في غير المنصوص علي  في قانون األحوال الشخصية وف ًا للمذهب الحنفي وعلي  فإن  يفرق 

بين المتلفظ بالكفر ويفسخ علو زوجت   ويحرم من الميراث وهو محجور علي  للرد   ما ي رر قانون 

علو  123إذ نصت الماد   معمول ب  في المحاكم الشرعية الفلسطينيةال األردنياألحوال الشخصية 

العمل بال ول الراجب من مذهب أبي حنيفة   ماال ذ ر ل  في هذا ال انون يرجد في  إلو الراجب من 

 مذهب أبي حنيفة .

بدعاوى والح ي ة أننا نادرًا ما نسمد عن قضية تفراٍا للرد  أو حجر علو مرتد ألن الناس ال يت دمون 

التفراا حتو إن الزوجات ممن يتلفظ أزواجرن ب لمة الكفر يعيشون مد أزواجرن وانجبون منرم 

 األطفال ويعاشرونرم رغم معرفترم بتلفظ أزواجرن ب لمة الكفر دون ت وى أو مخافة هلل تعالو.
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ينظرها المجتمد وهذا يدل علو حالة من قلة الدين الذي تعيش  بعض األسر ونظرًا للنظر  السلبية التي 

للمطل ة  أو تحت حجة األوالد والحفاظ علو األسر   وهذه حجج واهية البد من إعاد  النظر فيرا والبد 

 من تنبي  الناس إليرا وهذه مرمة الوعاظ وأهل العلم والدعا .

 غيره من قوانين الع وبات في الدول العربية والدول فرو قانون الع وبات الفلسطيني مشروع أما 

لمجاور  منرا علو وج  الخصوص فإن  ال يخلو من ماد  تتعلا بموضوع سب وشتم الذات اإللرية  ا

  لكن الموجود في  قانون الع وبات ب برذه الدعوى في قانون الع وباتوالح ي ة أن  اليوجد نص صرا

ص المطبا في فلسطين ع وبة علو اطالة اللسان علو أرباب الشرائد وهي تستخدم في قضائنا  ن

قانون الع وبات الفلسطيني علو ثالثة مواد في هذا مشروع للع اب علو سب الذات االلرية  وقد نص 

 .(1)الموضوع 

 (388ماد  )

ب علنًا في الذات اإلّلرية أو إحدى الشرائد السماوية أو الرسل أو األنبياء )عليرم س ل من تجرأ بال

 السالم( يعاقب بالحبس.

 (383ماد  )

م ان عام وعلو مسمد من شخص آخر ب لمة أو بصوت من شأن  أن يؤدي إلو  ل من تلفظ في 

إهانة الشعور أو المعت د الديني لفراا من الناس  يعاقب بالحبس مد  ال تزاد علو ثالثة اشرر وبغرامة 

 ال تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين الع وبتين.

 (388ماد  )

                                                           
 م.8515مشروع قانون الع وبات الفلسطيني    لسنة   )1(
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انتر  حرمة شرر رمضان بإفطاره علنًا في م ان عام يعاقب بالحبس مد  ال تزاد علو شرر  من  ل

 تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين الع وبتين.توبغرامة ال 

" ف د نص علو المواد التالية 1855( لسنة 15أما قانون الع وبات الفلسطيني" قانون الع وبات رقم )

 فيما يتعلا برذا الموضوع:

 :في  الفصل األولورد 

 في الجرائم التي تمس الدين والتعدي علو حرمة األموات

 -813الماد  

 اطالة اللسان علو ارباب الشرائد من األنبياء

من ثبتت جرأت  علو إطالة اللسان علنًا علو أرباب الشرائد من األنبياء يحبس من سنة إلو ثالث 

 سنوات.

 -815الماد  

 :والمؤسساتتدنيس اماكن العباد  

 ل من خرب أو أتلف أو دنس م ان عباد  أو شعارًا أو أي شيء ت دس  جماعة من الناس قاصدًا 

بذل  إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذل  مد علم  بأن تل  الجماعة ستحمل فعل  هذا علو 

ر إلو خمسين محمل اإلهانة لدينرا يعاقب بالحبس من شرر إلو سنتين أو بغرامة من خمسة دناني

 دينارًا.

 -815الماد  
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 :التشويش على الشعائر الدينية

 ل من أزعج قصدًا جمعًا من الناس اجتمعوا ضمن حدود ال انون إلقامة الشعائر الدينية أو تعرض لرا 

بالرزء عند إقامترا أو أحدث تشويشًا أثناء ذل  أو تعدى علو أي شخص ي وم ضمن حدود ال انون 

في ذل  االجتماع أو علو أي شخص آخر موجود في ذل  االجتماع دون أن ي ون  بالشعائر الدينية

 ل  مبرر أو عذر مشروع يعاقب بالحبس ثالثة أشرر أو بغرامة حتو عشران دينارًا.

إذ إن   وال تلتزم بم تضو الشرع اإلسالميوالح ي ة أن هذه الع وبات ليست رادعة بما في  الكفاية 

أح ام الشراعة اإلسالمية يستتاب فإن تاب فإن  قد ال يعاقب وقد يعاقب ع وبة فظ بالكفر في لالمت

 صلو-تعزاراة  وقد قضت آراء الف راء ب تل المرتد إن لم يتب  ذل  قضو بعضرم ب تل شاتم الرسول

ألن التوبة حا هلل تعالو أما ال تل فرو ألن  حا متعلا بآدمي وهو  بتاب أو لم يت- وسلم علي  هللا

 ي الكرام علي  الصال  والسالم لذا ي تل عند بعضرم وأمره إلو هللا  ما بينا في المباحث الساب ة.النب
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 المبحث الرابع: األبعاد االقتصادية للتلفظ بالكفر:

 

إن البعد االقتصادي لظاهر  التلفظ بالكفر غير ملموس بش ل واضب في مجتمعنا الفلسطيني  إذ إن 

التلفظ بالكفر في بالدنا يعتبر حاالت فردية غير مدعومة بل إنرا منت د  في  ل الحاالت وال نجد من 

يدعمرا تحت عنوان حراة التعبير  والح ي ة أن للتفظ بالكفر أبعاد اقتصادية شديد  التأثير فيما لو  ان 

ما حصل في الدنمار  وما التلفظ بالكفر سياسة دولة أو مدعومًا ب رارات دولية أو بتغاٍض دولي  

صلو هللا علي  وسلم –انتشر في صحفرم ومجاالترم من نشر لرسوم  ر اتيراة مرينة تترم النبي محمد 

را مد شخص واحد وناصرت  في بأبشد الترم  وتسخر من  ومن زوجات   إذ وقفت الدولة وساست –

الحال في دول أخرى سمحت   ذل  -صلو هللا علي  وسلم–  علو شخص الرسول الكرام محمد اعتدائ

وال رآن الكرام  أو  -علي  الصال  و السالم–ألفرادها باالعتداء علو رموز الدين اإلسالمي  النبي 

 -صلو هللا علي  وسلم-أو االعتداء علو زوجات النبي  -رضوان هللا عليرم أجمعين -الصحابة الكرام

أو الواليات المتحد  األمرا ية التي  - علي  وسلمصلو هللا- رولندا التي نشرت فيلمًا مسيئًا للنبي الكرام

 لم مسيء وسمحت آلخر بإحراق نسخ من المصحف الشراف.يسمحت ألحد قساوسترا بنشر ف

الذي  ان فعااًل جدًا في مثل هذه الحاالت   في هذه األحداث تم استخدام سالح الم اطعة االقتصادية

انت تغزو األسواق وقد  ان لرذه الم اطعة صدًا واسعًا إذ تمت م اطعة المنتجات الدنمار ية التي  

حول هذا االعتداء إلو مصلحة المسلمين   ما ي تب الكتاب العرب في الصحف العربية ومن ذل  ما 

 أعلن م8555 ابرال شرر نراية في :" المرندس عبدال ادر أحمد نشر في جراد  الرااض علو لسان

 التي الحاد  األزمة ضوء في  لياً ( العربية مبادرترا) تراجد سوف بالده أن الدنمار ي الخارجية وزار

 علي  هللا صلو محمد الكرام الرسول عن الكارا اتيراة بالرسوم والمتعل ة الماضية األشرر خالل شردترا



112 
 

 11 اعتداءات بعد م8553 عام المحافظة الليبرالية الح ومة اطل ت  مشروعاً  المبادر  هذه و انت وسلم 

 هو يدعّون   ما المشروع هذا من الغرض و ان األمرا ية  المتحد  الواليات علو م8551 سبتمبر

 !!العربية البالد في الديموقراطية ونشر والمرأ  اإلنسان ح وق  احترام طراا عن لإلرهاب التصدي

 صحيفة نشر بعد والمسلمة العربية الدول من وعدد الدنمار  بين الدبلوماسية العالقات تدهورت وقد

 إلو تسيء وسلم علي  هللا صلو الكرام للرسول(  ارا اتيرااً  رسماً  18) الدنمار ية بوستن يوالندس

لو والمسلمين اإلسالم إلو وتسيء بل والمرسلين  األنبياء أفضل  ف د لذل  ونتيجة. جمعاء البشراة وا 

  ما األوسط  والشرق  وافرا يا آسيا في للدنمار  معادية مظاهرات في شخصاً  55 من أكثر قتل

 .الدنمار ية البضائد م اطعة لدعوات المسلمة الدول جميد في المسترلكين ماليين استجاب

 صدرت حيث الدنمار ي  االقتصاد علو وقوي  مباشر تأثير اقتصادياً  الدنمار  م اطعة لحملة  ان وقد

 قد الدنمار ية للبضائد االقتصادية الم اطعة هذه بأن تفيد م8555 ابرال شرر في البيانات بعض

 وواضب ملموس تأثير أول في الدنمار ية األلبان منتجات صادرات في ٪25 بنسبة تراجد في تسببت

 في(  رونة مليون  135) حوالي إلو والزبد  والجبن الحليب مثل األلبان منتجات صادرات وانخفضت

 لم تب وف اً  الماضي العام من نفسرا الفتر  في  رونة مليون  285)  انت أن بعد م8555 فبراير

 .الدنمار ي االحصاءات

 العربية المملكة في نشاطرا بأن األلبان لمنتجات التعاونية السوادية الدنمار ية آرال شر ة ذ رت  ما

 فبراير مذ ٪25 من أكثر إلو يصل  بير بش ل انخفض قد التصديراة أسواقرا أكبر من وهي السعودية

 بعد منتجاترا عرض إعاد  علو واف ت قد السعودية التجزئة متاجر بعض أن من وبالرغم. م8555

 خالل مبيعاترم زادوا منافسيرا لكن المسترلكين  ث ة  سب إلعاد  م ثفة إعالمية حملة الشر ة اطالق

 . بير بش ل الم اطعة فتر 
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 م8555 عام في األلبان مبيعات مستوى  ان الدنمار ي األلبان صناعة مجلس باسم المتحدث وذ ر

 المتاجر إلو الدنمار ية المنتجات عود  أن علو ور ز الماضية  األعوام في مستواها عن  ثيراً  سي ل

 ..المنتجات لرذه المسترلكين است بال حسن علو دليالً  ليس

 وهي المبيعات  في االنخفاض هذا في  بير دور لرا  ان الدنمار ية االقتصادية الم اطعة ان والش 

 أكثر وهو ال دم  منذ المؤثر  اللغة هو فاالقتصاد الغربية  الع لية وتخشاه تفرم  الذي األساسي الشيء

 لنصر  اإلسالمي العالم رابطة اطل ت  الذي البرنامج فإن ذل  ومد.. المادي العصر هذا في تأثيراً 

 واتضمن المسلمين لصالب الغربي االتجاه لتغيير المرمة البرامج أحد هو وسلم علي  هللا صلو الرسول

 شخصية حول( م8555) العام هذا صيف خالل أوروبا في يع د عالمي مؤتمر إقامة البرنامج هذا

 للبشراة الخير وحب والتسامب الرحمة جوانب إلو واالشار   -وسلم علي  هللا صلو- الكرام الرسول

 مساب ة البرنامج يتضمن  ما الغربية  الع لية تخاطب وبحوث عمل  أوراق خالل من وذل  جمعاء 

 يأخذ بأسلوب المسلمين لغير موّج  وسلم علي  هللا صلو الكرام بالرسول تعرافي  تاب ألفضل دولية

 ..(1)واسد نطاق علو وتوزع وتطبد العالمية باللغات الكتب هذه تترجم ثم الغربية  الع لية اعتباره في

وسياسة أما فيما  بالكفر من  افر ت ف خلف  دولةهذا فيما يتعلا فيما لو  انت اإلساء  أو التلفظ 

يتعلا باألفراد داخل المجتمعات اإلسالمية  فلسطين فإن الم اطعة ب افة أنواعرا تأتي في مرحلة 

متأخر  عن الوعظ واإلرشاد والتنبي  علو فحش وعظم األمر   وبيان أن  معصية توجب غضب هللا عز 

مجتمعنا ال تحمل من ناحية الع وبة علو محمل الجد  إذ ال وجل وع وبت  إال أن هذه الظاهر  في 

رقيب وال حسيب من الدولة أو من األفراد إال نادرًا  لكن في حال اتخذ الناس نرجًا في ع وبة المتلفظ 

بالكفر بان قاطعوه ونبذوه اجتماعيًا واقتصاديًا فإن  سيتنب  إلو عظم جرم  وقد تنتري هذه الظاهر  ألن 
                                                           

1881ربيد اآلخر  81الجمع   أحمد عبدال ادر المرندس  جراد  الرااض  .ة للدنمار  الم اطعة االقتصادي  (1)
 13283العدد  -م 8555مايو  18 -هه  



114 
 

 ل عام مجبول علو حب المال  فلو أن مصنعًا في فلسطين علو سبيل المثال أساء لرمز اإلنسان بش

ووصل األمر إلو -صلوات هللا عليرم-إسالمي أو تعرض لدين هللا عز وجل أو لنبي من أنبياءه الكرام 

عامة الناس فإن  بيدهم سالحًا يدفد بصاحب هذا المصند الذي أساء بأن يعيد حسابات  واجبر علو 

 ع وبة قد تؤثر في  أكثر من العظة.االرتجاع واالتعاظ ألن ال

 وال السالم عليرم ت رأ فال.... ":  (1)-تعالو هللا رحم - عثيمين ابن العالمة قالوفي مثل هذه المسألة 

 تسلم لم إذا أن  وهو مصلحة علي  السالم تر  في  ان إذا بفس   المعلن الفاسا و ذل  عليرم تسلم

 أو سلمت سيان ل  بالنسبة األمر وأن مصلحة هنا  ي ن لم إذا أما هللا إلو ورجد فس   من تاب علي 

 النصيحة من  ي بل وال باطل  في ويستمر علي  عداو  قلب  في يجعل علي  سالم  عدم و ان تسلم لم

 :أقسام ثالثة صاروا الناس أن نجد سبا مما .علي  فسلم

 .مصلحة هجره في  ان إذا إال علي  سلم فرذا بفس   المعلن الفاسا األول ال سم - 1 

 .علي  رد علي  سلم إن لكن علي  تسلم ال الكافر الثاني ال سم - 8 

 البادئ أنت تكون  أن علو واحرص علي  فسلم فس ا علي  تعلم ال مسلم إنسان الثالث ال سم - 3 

 الصال  علي  وقال الخلا أشرف وهو بالسالم ل ي  من يبدأ  ان وسلم علي  هللا صلو النبي ألن بالسالم

 يبدأ الذي وخيرهما هذا ويعرض هذا فيعرض يلت يان ثالث فوق  أخاه يرجر أن للمؤمن يحل ال والسالم

 .(8)"...  بالسالم

                                                           
-هه  1885محمد بن صالب بن محمد شرح رااض الصالحين  دار الوطن للنشر  دون طبعة   العثيمين  (1)

 (.8/385الرااض )
 (.8/385)العثيمين شرح رااض الصالحين    (8)
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 الفصل الرابع:

 التلفظ بالكفر في فلسطين دراسة تحليلية

 

ج يةمنهج المبحث األول :  .راءات الدراسةوا 

جراءات االستمار و االستبانة  المبحث الثاني :  ة وعرض النتائج .ا 

 .طرق عالج ظاهرة التلفظ بالكفر :المبحث الثالث
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جراءات الدراسة المبحث األول:   :منهجية وا 

 

يتضمن هذا الفصل وصف منرج الدراسة  وصفا لمجتمد الدراسة وعينترا والم ان المحدد للبحث 

جراءات واألدا  المستخدم   وطرق جمد البيانات وصدقرا وثباترا  والمعالجة بنائراة فيرا وتصميمرا وا 

 اإلحصائية التي استخدمت في تحليل نتائجرا.

منرج الوصفي التحليلي  لمناسبت  غرض الدراسة الذي يصف موضوع الدراسة ويحللرا  تم استخدام ال

دخالرا الو جراز الحاسوب تم ومراجعترا  وبعد جمد البيانات ينة أي تحوال إعطائرا أرقامًا معوا 

 بش ل تل ائي عبر تعبئترا بواسطة برنامج تحليل االستبيانات.اإلجابات اللفظية إلو أخرى رقمية 

 وقد توزعت عبارات االستطالع على خمسة محاور كاآلتي:

 

 وأسبابه بالكفر التلفظ مفهوم: األول المحور

 

  . الشرعية األح ام في الجرل إلو ألفاظ  بعض في بالكفر التلفظ يعود  .1

    . الديني الوازع ضعف بالكفر التلفظ سبب  .8

    . اجتماعية أسباب إلو بالكفر التلفظ يعود  .3

  . الفرد ي تسبرا التي االجتماعية التربية نوعية إلو بالكفر التلفظ يعود  .8



117 
 

    . واألعراف العادات إلو بالكفر التلفظ يعود  .5

    . بالكفر التلفظ أسباب أحد النفسية الضغوط  .5

    . بالكفر التلفظ أسباب أحد السوء رفاق مصاحبة  .1

    . قانونية ألسباب بالكفر التلفظ يعود  .2

    . م صوداً  ي ون  قد بالكفر التلفظ  .8

    . م صود غير الكفري  اللفظ ي ون  قد  .15

    .  فر هللا سب  .11

    .  فر وسلم علي  هللا صلو الرسول سب  .18

    .  فر وسلم علي  هللا صلو النبي وزوجات الصحابة سب  .13

    .  فر والعبادات واألر ان الدين و ال رآن سب  .18

    . سيئة اجتماعية عاد  بالكفر التلفظ  .15

  . بالكفر التلفظ أسباب أحد السيئة التربية  .15

   

 :بالكفر للتلفظ االجتماعي البعد: الثاني المحور

 

    . أسري  نزاع إلو يفضي بالكفر التلفظ  .11
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    . البذيئة األلفاظ علو اللسان يعود بالكفر التلفظ  .12

    . الناس عند مرفوض أمر بالكفر التلفظ  .18

    . مذموماً  شخصاً  المتلفظ من يجعل بالكفر التلفظ  .85

    . العنف إلو يؤدي بالكفر التلفظ  .81

    . الطالق إلو يؤدي بالكفر التلفظ  .88

    . بذل  ل  يسمحون  وال بالكفر المتلفظ الناس يردع  .83

   . من  ي تربون  فال النزاع وقت بالكفر المتلفظ من الناس يخاف  .88

    . بوعظ  بالكفر المتلفظ علو الناس ين ر  .85

    . ب لوبرم بالكفر المتلفظ علو الناس ين ر  .85

   . بالكفر التلفظ من تمنع  قد بالكفر المتلفظ لشخص الم اطعة  .81

   . للشخص االجتماعية الم اطعة إلو يؤدي قد بالكفر التلفظ  .82

    . سيئة تربوية آثار بالكفر للتلفظ  .88

  . الدينية التنشئة علو بالكفر التلفظ يؤثر  .35
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 :بالكفر للتلفظ القانوني البعد: الثالث المحور

 

    . قانونياً  بالكفر المتلفظ مسائلة يم ن  .31

  . بالكفر يتلفظ لمن رادعة ع وبة في يوجد ال المجتمعات أغلب  .38

  

 :االقتصادي البعد:  الرابع المحور

 

    . بالكفر التلفظ في البطالة تسرم قد  .33

    . بالكفر التلفظ في الف ر يسرم قد  .38

    . البعيد المدى علو اقتصادية آثار ل  بالكفر التلفظ  .35

  . االقتصادية الم اطعة إلو يؤدي بالكفر التلفظ  .35

   

 العالج: سبل: الخامس المحور

 

  . وآثاره وأح ام  بالكفر التلفظ بخصوص الناس بين توعية نشر يجب  .31

   . اآلفة هذه من للحد جرودهم تكثيف والدعا  العلماء من مطلوب  .32
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   . بالكفر التلفظ لوقف والع وبة ال انونية المسائلة تفعيل يجب  .38

  . اآلفة هذه من للحد التنفيذية والسلطة الشرعية المحاكم تتعاون  أن يجب  .85

  

 المعالجة اإلحصائية :

 

 والتكرارات للمعالجة اإلحصائية تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياراة والنسب المئوية

دراسة   لفظ بالكفر في المجتمد الفلسطينيظاهر  التإلجابات عينة الدراسة علو ف رات االستبانة حول " 

الحسابية واالنحرافات  والنسب المئوية والمتوسطات التكراراتباستخرا   "ميدانية ف رية تحليلية

 أرقام وتحليلرا تل ائيًا.المعياراة  وذل  بإدخال البيانات إلو برنامج خاص قام بتحوال البيانات إلو 

 

 :أداة الدراسة

 

من مختلف الفئات العمراة والمستويات من استبانة تم توزاعرا علو أفراد العينة تكونت أدا  الدراسة 

 وقد قسمت االستبانة إلو قسمين هما : و من مختلف المحافظات الفلسطينية التعليمية

  السن والعمل حيث ضمت متغيرات  الشخصيةال سم األول : اشتمل هذا ال سم علو المعلومات

 والتعليم والجنس وم ان الس ن.
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 ظاهرة التلفظ بالكفر " ال سم الثاني: اشتمل هذا ال سم علو م ياس وجرة نظر المبحوثين نحو

عبار  جميعرا ( 85والذي تكون من ) "في المجتمع الفلسطيني ،دراسة ميدانية فقهية تحليلية

 ثالثي ) موافا/ ال أدري/ غير موافا(.المغل ة وتر زت في االختيار من سلم  من العبارات

 

  صدق األداة :

 

بعرضرا علو مجموعة من المح مين من ذوي االختصاص والخبر   تّم التح ا من صدق أدا  الدراسة

خمسة محاور م ونة  والذين أبدوا مالحظاترم حولرا  وعلي  تم إخرا  االستبانة بش لرا الحالي متضمنة

 .عبار ( 85) من

 

  :مفتاح التصحيح

ل د أعتمدت الدراسة في تحليل نتائجرا علو مفاتيب رئيسية  أستخدم لت دير قيم المتوسطات الحسابية 

 وهي  التالي :

 = درجة قليلة 1055-8088

 =درجة متوسطة8055-3088

 = درجة  بير 3055-5055

 الحسابية.وذل  استنادًا إلو قيم المتوسطات 
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جراءات االستمار االستبانة و  المبحث الثاني :  ة وعرض النتائج:ا 

 

 : أواًل : خطاب التحكيم

 حضر  السيد :................................................................ المحترم.

 السالم علي م ورحمة هللا وبر ات د

ء العينة عدادها ألخذ  آراإ ا  البحث " االستبانة " التي تم يسرني أن أضد بين يدي م أديطيب لي و 

التلفظ بالكفر في فلسطين : بعنوان "وم حاليًا بإجراء دراسة أكاديمية  حيث إنني أقالمختار   لرذه الدراسة

نيل درجة  الماجستير في الدراسات  لمتطلبات التخر  و " وذل  استكماال -دراسة ف رية ميدانية تحليلية

 .من جامعة ال دس  مية المعاصر اإلسال

ونظرًا لخبرتكم العلمية والعملية فإن  يشرفني مساهمتكم في تح يم هذه االستبانة أرجو تفضلكم ب راءترا 

بداء الر  لتكرم بإبداء آماًل من م ا  أرجو أن استفيد من مالحظاتكم أي ومدى مناسبترا لموضوع الدراسةوا 

 :  ًا للتاليرأي م وتح يمرا وف

 مة العبار  " الصياغة " سليمة أم غير سليمة ".سال .7

 ارتباط العبار  بالبحث " مناسبة أم غير مناسبة ". .2

 الحذف أو اإلضافة أو التعديل . .9

 مد فائا الش ر والت دير لحسن تعاون م ومساعدتكم.
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 األول " "بيانات المحكم 

 

 د.عرو  ع رمة صبري  االسم  :

 مشار ستاذ أ الدرجة العلمية:

 د تورا  ف   إسالمي التخصص:

 جامعة ال دس -يةاإلسالمالدراسات رئيس دائر  ال رآن الكرام و  العمل الحالي :

 osabri@is.alquds.edu البراد االلكتروني:

  - رقم الجوال  "اختياري"

 

 

 الثاني" "يانات المحكم ب

 

 د.محمد سليم مصطفو "محمد علي"  االسم  :

 مساعدستاذ أ الدرجة العلمية:

 د تورا  في الف   الم ارن  التخصص:

 جامعة ال دس  -ستاذ في  لية ال رآنأ العمل الحالي :

 M_salim208@yahoo.com البراد االلكتروني:

 - رقم الجوال  "اختياري"
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 حضر  األخ /هت الكرام /هة 

بإجراء دراسة حول "  محمود األصبب :  -أبو ديس  –ي وم الباحث الطالب في جامعة ال دس       

" بإشراف الد تور شفيا موسو عياش  لذا يرجو من م  – ظاهر  التلفظ بالكفر في المجتمد الفلسطيني

 م ذات أهمية ءستبانةد حيث إن آراالتكرم بإبداء آرائ م حول الموضوع من خالل تعبئة آرائ م في اال

تمام الدراسة علو أتم وج  .وتسرم في مصداقية البحث و   بير    ا 

 هذه الدراسة تستخدم ألغراض البحث العلمي فقط .

 

 مع الشكر 

 محمود األصبح: الطالب
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 القسم األول :

 المعلومات شخصية :

 /ها : يرجى من األخوة و األخوات الكرام وضع دائرة حول الحالة التي تنطبق عليه

 السن :  

 فما فوق  55من      55-81من        85-85من          85أقل من 

 الجنس :  

 ذ ر          أنثو        

 المستوى التعليمي:  

 دراسات عليا    )دبلوم/ ب الوراوس(   جامعي   ة عامةثانوي  ي رأ و ي تب     

 مكان السكن  :       

 مخيم              مدينة                  قراة  

 العمل: 

 يعمل                      ال يعمل      
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 : التي تم توزيعهافيما يلي االستبانة 

 

 الرقم

 

 العبار  

 

 

 موافا

 

 ال أدري 

 

 غير موافا 

 

 المحور األول: مفروم التلفظ بالكفر وأسباب 

 

يعود التلفظ بالكفر في بعض ألفاظ  إلو الجرل في   .1

 الشرعية .األح ام 

   

    سبب التلفظ بالكفر ضعف الوازع الديني .  .8

    يعود التلفظ بالكفر إلو أسباب اجتماعية .  .3

يعود التلفظ بالكفر إلو نوعية التربية االجتماعية التي   .8

 ي تسبرا الفرد .

   

    يعود التلفظ بالكفر إلو العادات واألعراف .  .5

    بالكفر .الضغوط النفسية أحد أسباب التلفظ   .5

    مصاحبة رفاق السوء أحد أسباب التلفظ بالكفر .  .1

    يعود التلفظ بالكفر ألسباب قانونية .  .2

    التلفظ بالكفر قد ي ون م صودًا .  .8

    قد ي ون اللفظ الكفري غير م صود .  .15



117 
 

    سب هللا  فر .  .11

    سب الرسول صلو هللا علي  وسلم  فر .  .18

النبي صلو هللا علي  وسلم سب الصحابة وزوجات   .13

  فر .

   

    سب ال رآن و الدين واألر ان والعبادات  فر .  .18

    التلفظ بالكفر عاد  اجتماعية سيئة .  .15

    التربية أحد أسباب التلفظ بالكفر .  .15

 

 المحور الثاني: البعد االجتماعي للتلفظ بالكفر

 

    التلفظ بالكفر يفضي إلو نزاع أسري .  .11

    التلفظ بالكفر يعود اللسان علو األلفاظ البذيئة .  .12

    التلفظ بالكفر أمر مرفوض عند الناس .  .18

    التلفظ بالكفر يجعل من المتلفظ شخصًا مذمومًا .  .85

    التلفظ بالكفر يؤدي إلو العنف .  .81

    التلفظ بالكفر يؤدي إلو الطالق .  .88

    ل  بذل  .يردع الناس المتلفظ بالكفر وال يسمحون   .83

يخاف الناس من المتلفظ بالكفر وقت النزاع فال   .88

 ي تربون من  .
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    ين ر الناس علو المتلفظ بالكفر بوعظ  .  .85

    ين ر الناس علو المتلفظ بالكفر ب لوبرم .  .85

الم اطعة لشخص المتلفظ بالكفر قد تمنع  من التلفظ   .81

 بالكفر .

   

الم اطعة االجتماعية التلفظ بالكفر قد يؤدي إلو   .82

 للشخص .

   

    للتلفظ بالكفر آثار تربوية سيئة .  .88

    يؤثر التلفظ بالكفر علو التنشئة الدينية .  .35

 

 المحور الثالث: البعد ال انوني للتلفظ بالكفر

 

    يم ن مسائلة المتلفظ بالكفر قانونيًا .  .31

أغلب المجتمعات ال يوجد في ع وبة رادعة لمن يتلفظ   .38

 بالكفر .

   

 

 المحور الرابد : البعد االقتصادي:

 

    قد تسرم البطالة في التلفظ بالكفر .  .33

    قد يسرم الف ر في التلفظ بالكفر .  .38
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    التلفظ بالكفر ل  آثار اقتصادية علو المدى البعيد .  .35

    التلفظ بالكفر يؤدي إلو الم اطعة االقتصادية .  .35

 

 العال المحور الخامس: سبل 

 

يجب نشر توعية بين الناس بخصوص التلفظ بالكفر   .31

 وأح ام  وآثاره .

   

مطلوب من العلماء والدعا  تكثيف جرودهم للحد من   .32

 هذه اآلفة .

   

يجب تفعيل المسائلة ال انونية والع وبة لوقف التلفظ   .38

 بالكفر .

   

يجب أن تتعاون المحاكم الشرعية والسلطة التنفيذية   .85

 للحد من هذه اآلفة. 
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 :عينة الدراسة

 

 اختيار عينة الدراسة :أواًل :

 

الم ونة من مختلف الفئات من  ال اختيار عينة الدراسة بأسلوب العينة العشوائية البسيطة بقام الباحث 

 العينة المستردفة من س ان محافظات الضفة الغربية وال دس.الجنسين ومن مختلف األعمار   و انت 

استمار  بش ل عشوائي وزعت علو الفئات المستردفة في الفتر  الزمنية من  (1155وقد تم توزاد )

   وقد روعي في اختيار العينة أن ي ونوا ممن لديرم الوعي بما 85/8/8518حتو  -1/8/8518

 االستمارات جمد منأن معظم العينة  انت من المتعلمين  وقد  سيسألون عن  في استطالع الرأي  أي

و ان التسلم والتعبئة باليد من خالل من قاموا بتوزاد االستبيان في المحافظات  ( استمار  1518)

 وجمعرا في الحال أثناء وجود الموزعين.
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 وصف أفراد عينة الدراسة :ثانيًا : 

 

تميزوا بعدة خصائص في ضوء المتغيرات التي حددتها الدراسة ويمكن إن أفراد عينة الدراسة   

 عرضها فيما يلي:

 

 نوعية المشاركين : -أ

 

علو  ما بين الذ ور واإلناث مؤثرًا في التنوع في االستجابات مثل متغير نوعية المشار ين عامالً ي

الستطالع الرأي آفة التلفظ في االستجابة  شار وا اختالف أعمارهم وأعمالرم و مستواهم العلمي ممن

 بالكفر في المجتمد .

 

 : همجنس وفق المشاركون 

 

 :المشار ين  جنسزاد أفراد عينة الدراسة وفا تو  (1)الجدول  

 

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %11 123 ذ ر

 %83 888 انثو

 %155 1518 المجموع
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واإلناث  حيث ش ل عدد الذ ور ما نسبت   ( أن النسبة متفاوتة ما بين الذ ور1يالحظ من الجدول )

  وهذا يضمن تنوع االستجابات ألسئلة  %83من أفراد العينة أما اإلناث ف د بلغت نسبترم  11%

 محاور االستبانة .

 

 :مستواهم التعليمي وفق المشاركون  

 

 :( توزاد أفراد عينة الدراسة وفا المستوى التعليمي8)الجدول 

 

 النسبة المؤية العدد المستوى التعليمي

 %8 15 ي رأ و ي تب

 %18 183 ثانوي 

 %18 188 ب الوراوس-دبلوم  جامعي

 %18 188 دراسات عليا

 

تضب من   حيث ييختلف مستوى تعليم أفراد عينة الدراسة من دون الجامعي إلو ما فوق الجامعي

الشراد   ممن يحملون ( أن أعلو قيمة ألفراد عينة الدراسة بالنسبة للمستوى التعليمي هم 8الجدول رقم )

ثم يليرم مباشر  الحاصلون علو ما بين الدبلوم و الب الوراوس   %18الجامعية   ف د بلغت نسبترم 

بة بنس التعليم الثانوي ثم يليرم من حصل علو   %18قد بلغت نسبترم و  في الدراسات العليامؤهل 

  اما %82ويم ن ال ول أن المتعلمين من التعليم الثانوي حتو ما فوق الجامعي يش لون نسبة  18%
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مما يعني أن الفئات المستردفة التي أجابت عن عبارات هذا  %8من قال أن  ي رأ وي تب فرم 

 االستطالع  انوا علو ث افة جيد  وهم واعون لما يسألون عن .

 

 :دمهالعمل أو ع وفق المشاركون 

 

 من الفئات المستردفة. %85وش لوا نسبة  858العاملون: وعددهم 

 من الفئات المستردفة. %5وش لوا نسبة  52غير العاملون: وعددهم 

 

 :الفئة العمرية وفق المشاركون 

 

 سنرم:( توزاد أفراد عينة الدراسة وفا 3)الجدول رقم 

 

 النسبة المئوية العدد السن

 %2 21 85أقل من 

85 - 85 251 18% 

81-55 111 11% 

 %8 18 فما فوق  55

 %155 1518 المجموع
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للفئة العمراة هم من تراوحت ( أن أعلو قيمة ألفراد عينة الدراسة بالنسبة 3تضب من الجدول رقم )ي

 85 يليرم مرحلة األعمار الصغير  أقل من  %18سنة حيث بلغت نسبترم  85-85أعمارهم ما بين 

سنة حيث  انت هذه العينة من طلبة الجامعات حيث بلغت  12ممن تجاوزوا سن وهم من الشباب 

ف ط وهذا  %8 55 ومن جاوزوا سن %11أما من تجاوزوا سن األربعين بلغت نسبترم  %2نسبترم 

 يعني أن معظم من استطلعت آراءهم من الشباب .

 

 عينة الدراسة وفق مكان السكن:

 

 : لآلتي وفقاً  محافظات الضفة الغربية والقدس توزعت عينة وفقًا لمكان السكن في

 : الفئات المستهدفة وفق مكان السكن(4الجدول رقم )

 النسبة المؤوية العدد مكان السكن

 %83 839 مدينة

 %11 111 قرية

 %7 73 مخيم

 %111 1112 المجموع

 

 ال دس وضواحيرا /الخليل / بيت لحم/ رام هللا / نابلس/ جنين / طولكرم.

 

 استطالع لف  هذه المتغيرات تسرم في إعطاء نتائج أكثر دقة أثناء وبعد تحليل االستبيان  ل 

 فعينة هي وهذه النتائج عن قرابة ف ر  ليعطيناًا  افي ي ون   شخص وأكثر ألف بين مايستجيب إلي  
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   ذل  التوزاد اإلجابات من إجابة  ل علو ف ط %3 – أو+  حوالي خطأ تعطينا شخص ألف بحجم

 الح ي ي التوزاد ت راباً  تحاكي وبطرا ة عشوائية  بطرا ة العينة اختيارالعشوائي ودون تسجيل االسم و 

 غير أن  األسئلة علو إجابات  دلت من  ل استبعاد يتم ندرس  الذي المجتمد في المختلفة للفئات

 تعبئة االستجابة . في راغب غير أو ل  مسموح
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 . تحليل االستبيان 

 

ظاهر  نحو الفئات من  ال الجنسين ما هي اتجاهات وآراء  »: لالستبانة لإلجابة علو التساؤل الرئيس

 «؟ التلفظ بالكفر في فلسطين  وآراؤهم في أسبابرا وآثارها وسبل عالجرا

وقد قسمت أوراق االستبانة إلو خمسة محاور  تحت  ل محور عدد من األسئلة  حيث  انت 

 عة أحد ثالثة اختيارات ) موافا  ال أدري  غير موافا ( .االستجابة المتوق

 :االستجابات تحليل ثم المئوية والنسب التكرارات عرض ثم العباراتالمحور و  عرض سيتم

 

 :تحليل عبارات المحور األول: التلفظ بالكفر مفهومه وأسبابه(: 5الجدول رقم )

 غير موافا  ال أدري  موافا العبار   الرقم

 

 األول: مفروم التلفظ بالكفر وأسباب المحور 

 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار 

يعود التلفظ بالكفر في بعض ألفاظ    .14

 .إلو الجرل في األح ام الشرعية

223 21% 83 8% 25 2% 

سبب التلفظ بالكفر ضعف الوازع   .14

 .الديني

888 83% 85 8% 82 5% 

 %8 32 %3 35 %83 888يعود التلفظ بالكفر إلو أسباب   .14
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 اجتماعية 

يعود التلفظ بالكفر إلو نوعية التربية   .11

 .االجتماعية التي ي تسبرا الفرد

528 51% 155 15% 835 83% 

يعود التلفظ بالكفر إلو العادات   .14

 واألعراف .

581 52% 35 3% 881 88% 

الضغوط النفسية أحد أسباب التلفظ   .14

 بالكفر 

531 58% 83 8% 852 85% 

رفاق السوء أحد أسباب التلفظ مصاحبة   .14

 بالكفر .

855 88% 2 1% 82 5% 

 %1 18 %82 821 %15 113 يعود التلفظ بالكفر ألسباب قانونية .  .14

 %5 82 %88 888 %13 188 التلفظ بالكفر قد ي ون م صودًا .  .14

 %11 111 %35 353 %53 532 قد ي ون اللفظ الكفري غير م صود .  .45

 %5 55 %3 31 %88 885 سب هللا  فر .  .44

 %11 111 %3 31 %25 215 سب الرسول صلو هللا علي  وسلم  فر   .44

سب الصحابة وزوجات النبي صلو هللا   .44

 علي  وسلم  فر .

552 55% 883 88% 111 11% 

سب ال رآن و الدين واألر ان والعبادات   .41

  فر .

885 88% 31 3% 55 5% 

 %5 55 %5 5 %85 851 التلفظ بالكفر عاد  اجتماعية سيئة .  .44
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أحد أسباب التلفظ السيئة التربية   .44

 .بالكفر

818 85% 11 8% 83 8% 

 

 

تشير إلو  األدنو و األعلو  التكرارات والنسب المئويةنالحظ أن  (5) رقم  بالنظر إلو معطيات الجدول

أن التلفظ بالكفر يرجد سبب  إلو أسباب دينية بش ل  بير ثم تأتي أسباب أخرى فاألسباب الدينية التي 

ومما  من آراء المستجيبين وتؤ د علو أن السبب ديني  %83تشير إلو نسبة  8ش لترا العبار  رقم 

طالع ي ولون عن أمور هي يؤ د ذل  النتائج األخرى لألسئلة حيث بينت أن بعض المستجيبين لالست

  لكنرم بنسب مرتفعة يؤ دون  %83 فر أنرا ليست  فر رغم اعتبارها عاد  اجتماعية سيئة بنسبة 

علو أن سب هللا  فر وسب ال رآن والعبادات  فر بينما يعدون بعضًا آخر مما هو  فر من الذنوب أو 

للجرل في  %21ألول التي أعطت نسبة ال يعرفون الح م الشرعي فيرا وهذا ما يؤ ده اجابة السؤال ا

 األح ام الشرعية  سبب من أسباب التلفظ بالكفر وهي نسبة مرتفعة.

ف د  انت نتائج الجدول تبين أن أعلو الف رات  ان  يعود التلفظ بالكفر في بعض ألفاظ  إلو جرل 

ا باقي العبارات  ما يبنرا ج عن ضعف الوازع الديني "  تليرال ائلين ب  و ذل  الف ر  "التلفظ بالكفر نات

لمستطلعين في الح م الشرعي لكل ما أجابوا جرل عند بعض االجدول  ويعزو الباحث هذه النتائج إلو 

المتعل ات ب ون اللفظ  15و 8عن   سب النبي علي  الصال  والسالم وغيرها من العبارات  عبارتي رقم 

 الكفري قد ي ون م صودًا أو غير م صود .
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 :البعد االجتماعي للتلفظ بالكفرالمحور الثاني  (:6رقم )الجدول 

 

 غير موافا  ال أدري  موافا العبار   الرقم

 

 المحور الثاني: البعد االجتماعي للتلفظ بالكفر

 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار 

 %13 135 %8 11 %25 255 التلفظ بالكفر يفضي إلو نزاع أسري .  .4

يعود اللسان علو األلفاظ التلفظ بالكفر   .4

 البذيئة .

283 21% 115 11% 18 2% 

 %8 85 %8 11 %88 855 التلفظ بالكفر أمر مرفوض عند الناس .  .4

التلفظ بالكفر يجعل من المتلفظ شخصًا   .1

 مذمومًا .

821 82% 11 8% 2 1% 

 %1 58 %2 25 %25 251 التلفظ بالكفر يؤدي إلو العنف .  .4

 %5 53 %5 58 %85 851 إلو الطالق .التلفظ بالكفر يؤدي   .4

يردع الناس المتلفظ بالكفر وال يسمحون   .4

 ل  بذل  .

515 51% 118 18% 812 88% 

يخاف الناس من المتلفظ بالكفر وقت   .4

 النزاع فال ي تربون من  .

221 21% 88 5% 28 2% 



131 
 

 %81 815 %15 188 %52 521 ين ر الناس علو المتلفظ بالكفر بوعظ    .4

 %11 111 %1 8 %28 285 .الناس علو المتلفظ بالكفر ب لوبرمين ر   .45

الم اطعة لشخص المتلفظ بالكفر قد   .44

 تمنع  من التلفظ بالكفر .

528 52% 151 15% 155 15% 

التلفظ بالكفر قد يؤدي إلو الم اطعة   .44

 االجتماعية للشخص .

188 18% 15 1% 812 81% 

 %11 118 %1 2 %22 288 للتلفظ بالكفر آثار تربوية سيئة .  .44

 %1 15 %8 85 %81 888 .يؤثر التلفظ بالكفر علو التنشئة الدينية  .41
 

أن للتلفظ بالكفر  األعلو إلو األدنو (5الجدول رقم) لف راتيتضب من خالل التكرارات والنسب المئوية 

(  انت نسبة األسباب االجتماعية نسب مرتفعة وصلت 5أبعاد اجتماعية  بير  حيث في الجدول رقم )

و  ذل  في هذا الجدول حيث اعتبر المستجيبون لرذا االستطالع أن التلفظ بالكفر امر  %85إلو 

وحي بتدين المجتمد وهي نسبة مرتفعة ت %82مذموم بل إن شخص المتلفظ بالكفر مذموم بنسبة 

الفلسطيني  ذل  برفض  لمثل هذه األلفاظ واعتبار الشخص المتلفظ بالكفر شخصًا شاذًا أو خارجًا عن 

ستطلعين واضب سواء علو التربية أو التنشئة من وجرة نظر المالسرب  فتأثر البعد االجتماعي  

 والديني لو الوضد االجتماعي  مما يعني أن التلفظ بالكفر يعود ع %81الدينية التي وصلت إلو 

بالسوء من حيث إدخال عادات سيئة وصفات سيئة   ما ينشئ النزاعات داخل المجتمد    ما يؤدي 

إلو تف ي  األسر  وتشجيد الطالق مما يعمل علو تربية األطفال تربية بعيد  عن اإلسالم وقد  ان هذا 

  انت أيضا  بير  .الدور  بيرًا في جميد الف رات  إال أن الدرجة الكلية 

 المجتمد. ويعزو الباحث هذه النتائج إلو وجود دور سلبي  بير للتلفظ بالكفر وأثره علو
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 ::المحور الثالث البعد القانوني للتلفظ بالكفر (7الجدول رقم)

الح ي ة ان معطيات هذا الجدول قليلة وذل  يعود إلو عدم بروز الدور ال انوني في المجتمد الفلسطيني 

التلفظ بالكفر   ذل  فإن من استجاب لرذا االستطالع من مختلف الفئات لم يلمسوا إجراءات  تجاه

 قانونية للحد من هذه اآلفة في المجتمد :

 :المحور الثالث البعد القانوني للتلفظ بالكفر(7الجدول رقم )

 غير موافا  ال أدري  موافا العبار   الرقم

 

 للتلفظ بالكفرالمحور الثالث: البعد ال انوني 

 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار 

 %2 12 %11 158 %28 285 يم ن مسائلة المتلفظ بالكفر قانونيًا .  .4

وجد في ع وبة رادعة لمن يتلفظ نال   .4

 بالكفر .

158 15% 885 88% 83 8% 

 

( نالحظ أن هنال  عدم وضوح في الجوانب ال انونية للظاهر  إذ إن 1بالنظر إلو معطيات الجدول )

ت ول بأنرا ال تعلم إن  ان يم ن المسائلة ال انونية أم ال في حا المتلفظ بالكفر في حين  %83نسبة 

وهذا يؤ د ما توصل  %15( أعادوا التلفظ بالكفر إلو أسباب قانونية بنسبة 5أنرم في الجدول رقم )

من خالل نتائج هذا الجدول  وهي أن  رغم وجود نصوص قانونية إال أن المشرع إلو الباحث 

الفلسطيني والسلطة التنفيذية والمحاكم الشرعية ال تظرر أثر المواد ال انونية فيما يتعلا بالتلفظ بالكفر 
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لو  ان في المجتمد وهذا يدل علو ت صير من ناحية الدولة والجرات المسؤولة تجاه هذه اآلفة   وفيما 

 أن يعتبروا التلفظ بالكفر وجرة نظر الذين شملترم الدراسة  ملموس لظرر هذا علو قانوني هنا  بعد 

 . ية باإلضافة إلو  ونرا مخالفة دينيةقانونمخالفة 

  وهذا يتضب من خالل المتوسطات الحسابية للف رات المرتبة من المتوسط الحسابي األعلو إلو األدنو

وجود تلفظ بالكفر لعدم ال علو بعد ال انونيللالنتائج إلو  وجود  تأثير  بير ويعزو الباحث هذه 

المجتمعية من خالل بيان األبعاد التوعية أو عدم المحاسبة ل   وهذا بحاجة إلو  متلفظمسؤولية تجاه ال

ظ خطور  التلفوبيان والجامعات والمدارس في المساجد الندوات  ال انونية لرذا األمر من خالل ع د

 . ال انونية باعتبارها جنايةبالكفر وعواقب  
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 (: المحور الرابع: البعد االقتصادي:8الجدول رقم)

 غير موافا  ال أدري  موافا العبار   الرقم

 

 المحور الرابد: البعد االقتصادي 

 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار 

 %3 35 %81 852 %15 158 قد تسرم البطالة في التلفظ بالكفر .  .4

 %8 83 %18 132 %28 231 قد يسرم الف ر في التلفظ بالكفر .  .4

التلفظ بالكفر ل  آثار اقتصادية علو   .4

 المدى البعيد .

582 58% 181 18% 183 18% 

التلفظ بالكفر يؤدي إلو الم اطعة   .1

 االقتصادية .

558 55% 325 32% 52 1% 

 

للتلفظ بالكفر " لبعد االقتصادي نالحظ التكرارات والنسب المئوية ل (2)بالنظر إلو معطيات الجدول 

بالكفر علو البعد  للتلفظهنال  تأثير  حسب وجرة نظر فئات الدراسة الذين شملترم الدراسة حيث إن

بنسب وقد  ان هذا الدور  المستجيبيناالقتصادي وتأثير االقتصاد علو المتلفظ بالكفر من وجرة نظر 

إعاد  التلفظ بالكفر إلو مسببات اقتصادية   إال أن ميد الف رات داللة علو مدى التأثيرم بولة في ج

أن الف ر سبب من أسباب التلفظ بالكفر  %28 انت أكبر من تأثيره علو المجتمد اقتصاديًا حيث يرى 

ما وهذا يعني أن فئات الدراسة تشير إلو أن أكثر  %15أو يسرم في ذل     ذل  البطالة وبنسبة 
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يصدر لفظ الكفر هو من هاتين الفئتين من الناس وهم الف راء والعاطلين عن العمل  والح ي ة أن هذا 

األمر يؤاده حال األسواق واألماكن التي تظرر فيرا آفة التلفظ بالكفر وغالبًا هي تصدر من أناس 

 في المجتمد. يجلسون علو جوانب الطرقات في أوقات النزاع أو المزاح فيما بينرم وهذا ظاهر

 (: المحور الخامس :سبل العالج:9الجدول رقم )

 غير موافا  ال أدري  موافا العبار   الرقم

 

 المحور الخامس: سبل العال  

 

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار 

يجب نشر توعية بين الناس بخصوص   .4

 التلفظ بالكفر وأح ام  وآثاره .

888 81% 22 8% 5 5% 

العلماء والدعا  تكثيف مطلوب من   .4

 جرودهم للحد من هذه اآلفة .

283 22% 155 15% 18 8% 

يجب تفعيل المسائلة ال انونية والع وبة   .4

 لوقف التلفظ بالكفر .

222 22% 155 15% 18 8% 

يجب أن تتعاون المحاكم الشرعية   .1

 والسلطة التنفيذية للحد من هذه اآلفة.

288 22% 152 11% 15 1% 
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  األعلو الو األدنوالتكرارات والنسب المئوية في حدها  ( و8معطيات الجدول رقم ) خالليتضب من 

أن هنال  حاجة ماسة إلو عال  هذه اآلفة   ما أنرا تدل علو عدم الرضا عن أداء الجرات المسؤولة 

ويظرر  من ناحية قانونية أو الجرة الدينية التي من مرمترا الوقوف أمام هذه اآلفات في المجتمعات 

  حيث ال  %88هذا في إلحاح المستجيبين علو ضرور  قيام الجرات المعنية بدورها وذل  بنسبة 

ي رون بدور ملموس لرذه الجرات    ما أنرم ال يلمسون تعاون بين الجرات ال ضائية والتنفيذية في 

ذا يعني أن العال    وه %22 ومطالبترم بتفعيل ال انون والع وبة بذات النسبة %22هذا األمر بنسبة 

 يبدأ من  ل الجرات في المجتمد سواء األسر  أو مؤسسات الدولة وفرض ال انون.
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 طرق عالج ظاهرة التلفظ بالكفر : :المبحث الثالث

 

 :التلفظ بالكفر تكون كما يلي عالج آفةإن 

الرضا بال ضاء  إذا   ان من جرة المصائب التي تصب علو االنسان فعلي  التسليم ان  .1

 . سعاده وانتظار  الفر  من هللا عباد

 بة في ال لوب من هللا تعالو  وتوقير هللا تعالو.من طاع  هللا تعالو وتربية المراالبد  .8

 مار  بالسوء ومخالفة هواها .النفس األ ةال بد من مخالف .3

  نال  -عز وجل – رب  وأطاع  بليس وخالف إعوان   فمن عاند أ بليس و إال بد من  عداء  .8

 .والعياذ باهلل بليسإس وجنوده فمصيره النار مد حليف  بليإما من حالف أرضاه وجنت   

 الطمد وثوران الغضب   فالغضب يسلب ذا الع ل ع ل    والطمد والغضب يصرعان الع الء. .5

مزالا الكفر نسان  وي د في المال  فيتسلط  الشيطان علو اإل ةوقد ي ون بسبب الف ر وقل .5

والعصيان من حيث ال يدري   فيتحد الشيطان والنفس علو االنسان   فيجرل  عواقب الكفر 

 اللفظي والعصيان في فر بالواحد الديان .

 .     إقرار ع وبات رادعة واعتبار التلفظ بالكفر جرامة يعاقب عليرا ال انون.1

 .     رفد دعاوى باسم الحا العام في المحاكم الشرعية وفي محاكم الصلب ضد المتلفظين بالكفر 2

وتجرادهم من ح وقرم السياسية والمالية وفرض حجر عليرم بوصفرم سفراء اليؤتمنون علو غيرهم وال 

 علو أموالرم.
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 الخاتمة:

مام هذه الدراسة علو هذا الوج  هللا علي بإت الحمد هلل الذي بنعمت  تتم الصالحات ف د منَّ 

   وقد توصل الباحث إلو أهم النتائج والتوصيات:والمنة فل  الش ر ول  الحمد

 أواًل : النتائج:

 

مختلف شرائب وجرة نظر  حسب  لرا أثر  بير فلسطينأن واقد ظاهر  التلفظ بالكفر في  يالحظ •

 الدراسة. أبناء الشعب الفلسطيني ممن استجابوا الستطالعات هذه

حسب  كبيرال األثر  حيث  ان ل  فلسطينفي وقانونية اجتماعية  دينية وأيضا أن هنا  آثار سلبية •

 وجرة نظر المبحوثين الذين شملترم الدراسة .

من وجرة نظر المبحوثين   فظ بالكفر من أجل  بناء المجتمدالتل ظاهر  هنال  عد  سبل لمحاربة •

  انت أيضا  بير  .

فري  األم التي تربي األبناء وهي التي تغرس في ظاهر  هذه الفي م افحة  أساسي   أ أن دور المر  •

نفوسرم تعظيم الشعائر الدينية وغيرها من األمور وهي التي تعلمرم عن طراا ال دو  الحسنة  

 .وتراقب  لماترم  وعباراترم

لكنرا قاصر  عن  ب علو التلفظ بالكفرتنين بمختلف أنواعرا علو ع وبات وآثار تتر واتنص ال  •

 وضد حد لرذه اآلفة.
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اآلثار االقتصادية لرذه اآلفة غير ملموسة بش ل واضب في مجتمعنا لكنرا برزت في مجتمعات  •

أخرى وقد بين نموذ  الدنمار  والم اطعة االقتصادية لرا خطور  هذه الظاهر  علو المدى البعيد 

 علو مجتمعنا.

لح م علو المتلفظ بالكفر وقد بينت هذه الدراسة أن الح م ان أهم ما تناولت  هذه الدراسة موضوع ا •

استحالل للدماء  يصدر من أهل االختصاص وليس من عامة الناس  ألن موضوع التكفير في  

وآثار اجتماعية ومالية  التفرقة بين الزوجين والحجر علو أموال المتلفظ بالكفر ومند التوارث بين 

 الكافر وبين أبناءه أو أقارب .

هم ما توصلت إلي  الدراسة أن هذه الظاهر  تراكمية تربوية وتفت ر إلو التوعية الكافية إلو خطور  أ  •

هذا الموضوع إذ ال يوجد دور ملموس لكافة منابر التوعية الدينية أو التربوية حول الموضوع  بل 

ت وم ب  إن موضوع التكفير الذي يتناول  بعض هذه المنابر ينساق للحديث عن التكفير الذي 

 بعض الجماعات اإلسالمية وبما ينساق مد ما يسمي  الغرب " التطرف واإلرهاب" .

هذه الدراسة ال عالقة لرا بموضوع الغلو في التكفير المرتبط بالتطرف واإلرهاب بل هذه تناقش  •

ر  وقد تخ  التلفظ بالكفر  ظاهر  سلبية وآفة من آفات اللسان التي يترتب عليرا أح ام شرعية عديد

 صاحبرا عن الملة خاصة فيما يتعلا بانت اص الذات اإللرية.

 التلفظ بالكفر في  تبين أن.و  األسباب الدينية مرتفعة في  ونرا أحد أسباب التلفظ بالكفريتبين أن و

 الذين شملترم الدراسة . المستجيبينالو جرل ال ائلين ب  حسب وجرة نظر  أسباب  يعود بعض 

  نالحظ أن نالحظ أن البعد االجتماعي يتأثر تأثيرًا  بيرًا بالتلفظ بالكفر   حيث  ان  ل  دورًا  بيرًا

الذين شملترم  المستجيبينالذين شملترم الدراسة حسب وجرة نظر  المستجيبينحسب وجرة نظر 

 الدراسة .
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 نظر المبحوثين الذين  نالحظ أن هنال  تأثير  بير للتلفظ بالكفر علو البعد ال انوني حسب وجرة

شملترم الدراسة  مما يؤدي الو مخالفة ال انون وارتكاب الجرائم في المجتمد وتخراب االمن العام 

لعدم وجود وازع ديني داخلي مما يمند المساءلة والشفافية نالحظ أن "البعد االقتصادي  " حسب 

المتوسطات الحسابية للف رات  الذين شملترم الدراسة وهذا يتضب من خالل المستجيبينوجرة نظر 

المرتبة من المتوسط الحسابي األعلو الو األدنو  بحيث  لما زاد المتوسط الحسابي للف ر   لما 

 ان هنال  تأثير لظاهر  التلفظ بالكفر علو البعد االقتصادي وتأثير االقتصاد علو المتلفظ بالكفر 

في جميد الف رات  إال أن الدرجة الكلية  انت وقد  ان هذا الدور  بيرًا  المستجيبين من وجرة نظر

 أيضا  بير  

   يتضب من خالل المتوسطات الحسابية للف رات المرتبة من المتوسط الحسابي األعلو الو األدنو

بحيث  لما زاد المتوسط الحسابي للف ر   لما  ان هنال  آثار التربوية  سيئة للمتلفظ بالكفر من 

وقد  ان هذا الدور  بيرًا في جميد الف رات  إال أن الدرجة الكلية  انت  المستجيبين وجرة نظر

 أيضا  بير  .

  ق تعزى لمتغير الجنس. وقد  انت الفرو  وجود فروق ذات داللة إحصائيةإلو  نتائج التشير

 اإلناث. معطيات االستجابات لدى  م ابل لصالب الذ ور الذين  انت درجة 

  من مختلف الفئات االجتماعية والعمراةويعزو الباحث هذه النتيجة أن  بالرغم من  ون المستطلد  

من  ال الجنسين إال أن غالبية الدراسة تتر ز علو الذ ور  حيث انرم اكثر عرضة لظاهر  التلفظ 

 .لكفر با
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 :التوصيات

 

 هنا  العديد من التوصيات توجررا الدراسة  وهي  ما يلي:

العمل علو اجراء بحوث علمية متخصصة للعمل علو دراسة تعزاز مشار ة المؤسسات  •

 التعليمية في محاربة ظاهر  التلفظ بالكفر.

   في المجتمد  لتعزاز دورها ال يادي في تربية جيل بعيد عن التلفظ بالكفر.أ دعم المر  •

تجاه هذه  المجتمد أبناءلتوعية  في المساجد والجامعات والمدارسعمل دورات وورش عمل  •

 اآلفة

 تعزاز الوعي الجماهيري حول ظاهر  التلفظ بالكفر وما ينتج عنرا من جرائم .  •

 قرار ال وانين الداعمة لمحاربة ظاهر  التلفظ بالكفر في سوق العمل الفلسطيني. إ •

علو  الكفرختيار الوظيفي بين الجميد لمند التلفظ بإلاوفير العدالة وتكافؤ الفرص أمام ت •

ن إ  ار أن الرزق بيد هللا بما يدفد عتبار أن البطالة قد تسرم في غرس نزعة الغل والح د وا 

 .تلفظوا بألفاظ الكفر خاصة في عباراترم المتعل ة بالرزق عن العمل أن يعض العاطلين ب

فإنَّ   واآلثار الناتجة عنرا بعاداألمن اآلثار التربويَّة من خالل وأخيرًا  وبعد أن َعَرْفَنا ُجملًة  •

السؤاَل الذي يطرح نفَس   هو:  يف ُيم ن توظيف هذه المضامين وتفعيل دورها تربويًّا  

 ليستفيد منرا النَّاس جميًعا؟ 
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د  في مجتمعنا  العربي وُاجاب: بأنَّ هذه اآلثار التربويَّة ُيم ن أن ُتفعََّل من خالل قنوات متعدِّّ

 ال نوات التي تدعو الو تجنب التلفظ بالكفر : اإلسالمّي . ومن تل  و 

المنهزل: حيث ُيم ن أن ُتوظَّف هذه اآلثار التربويَّة في تنمية الجانب الروحي ألفراده   من خالل  -1

د  الكثير  د من  الممارسات والتطبي ات اليوميَّة في حياترم   ومن خالل أدائرم ألنواع العبادات المتعدِّّ

 علو الصدق وحسن التعامل وغير ذل  . فرائض  وتربية نفس

ف هذه اآلثار التربويَّة -8   من خالل في تنمية الجانب الروحي لألفراد المجتمد : حيث ُيم ن أن ُيوظِّّ

جار ٍ   وشراٍء  ماعيَّةد من بيدٍ عالقاترم الفرديَّة والج مما تدعو الو تجنب    ونحو ذل  من المعامالتوا 

  التلفظ بالكفر في المنازعات.

معالم  إليرا د ف لُّ قيمٍة ُتشيرهذه اآلثاَر في تنمية ال َِّيم  ول د وظََّف المجتمُد الذي ربَّاه رسوُلنا الكرامُ 

دً  بوضوٍح في سلو  ذل  المجتمد األنبل واألفضل .ديننا    تستطيد أن تراها مجسَّ

َف هذه اآلثاَر التربويََّة في تنمية  -3 للُطالَّب بشتَّو الجانب الروحّي المدرسة : وبإم انرا أن ُتوظِّّ

اب ات   من خالل األنشطة الصفيَّة وغير الصفيَّة  وذل  بطرحرا في موضوعات المسالطرق والوسائل

نزالرا منهزلترا  لغرس مبدأ وأنشطة اإلذاعة المدرسيَّة  والصحافة الحائطيَّة  ونحوها   احترام  الدين وا 

ي برا في الحيا  اليوميَّة    وتجنب التلفظ بألفاظ الكفر.والتأسِّّ

وُيم ن لل ائمين علو التعليم أن ُيدخلوا هذه اآلثار التربويَّة  الحسنة في المناهج الدراسيَّة في  -8

  من خالل تضمين مفردات المواّد وموضوعاترا ما تشتمل علي  ال يم ميَّةمختلف المراحل التعلي

نشأ عن تدبُّرها من آثار عظيمٍة في حيا  اإلنسان   وما يت الحسنة من معان تربويَّة ساميةوالعادا

 المسلم .
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د إذ بإموم علو تبنِّّي الُردىت ي تال ةويّ دوَر وسائل اإلعالم الترب وال ننَس  -5 أن  ا انر  ورعاية الحاِّّ

وتعظيم  تب  ورسل  وأنبيائ   سبحان  وتعالو  ووجوب تعظيم   وبأسمائ  وصفات عرِّف النَّاس بربِّرمتُ 

  واجتثاث الرذيلة من تأصيل الفضيلةتكون من خالل هذا التعراف  . ونتيجةُ وشعائره وم دسات 

 .جذورها

ذا ما اشتر ت  لُّ هذه المؤّسسات التربويَّة في تفعيل دور م افحة التلفظ بالكفر   والدينية واإلعالمية وا 

  األولو في سبيل اإلصالح الح ي ّي الذي يحتا  منَّا إلو ُجرٍد ن ون بعون هللا تعالو قد خطونا الخطو 

  بيٍر  ُيصاحب  شعوٌر بالمسؤوليَّة المل ا  علو عات نا.

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 مسرد آيات القرآن الكريم

رقم  رقمها اآلية السورة

 الصفحة

 85 183 ﴾ ... ُأمًَّة َوَسطاً ﴿ َوَ َذلَِّ  َجَعْلَناُكْم  الب ر 

ِّ َفُأوَلئَِّ  ُهُم الظَّالُِّموَن﴾   21 888 ﴿ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

 32 825 ﴾...ُ لٌّ آَمَن بِّاهللِّ َوَمآلئَِّ تِّ ِّ َوُ ُتبِّ ِّ َوُرُسلِّ ِّ  ﴿ 

 

ِّ  النساء ُنوا بِّاّللَّ يَن آَمُنوا آمِّ  25 135 ﴾ ...﴿َيا َأيَُّرا الَّذِّ

يَن آَمُنوا ُثمَّ َ َفُروا﴿    25 131 ﴾...إِّنَّ الَّذِّ

رِّ اْلُمَنافِّ ِّيَن بَِّأنَّ َلُرْم    25 132 ﴾...﴿َبشِّّ

ُذوَن اْلَكافِّرِّانَ   يَن َيتَّخِّ  21 138 ﴾ ...﴿الَّذِّ

 21 185 ﴾ ...﴿َوَقْد َنزََّل َعَلْيُ ْم فِّي اْلكَِّتابِّ  

يَن َيْ ُفُروَن بِّاهللِّ َوُرُسلِّ ِّ    32  31 151 155 ﴾...﴿إِّنَّ الَّذِّ

 

يَنُ ْم  المائد   55 3 ﴾...﴿ اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِّ

 

ينَ  َتُسبُّوا َوال﴿ األنعام ِّ  ُدونِّ  مِّنْ  َيْدُعونَ  الَّذِّ  ﴾... َّللاَّ

 

152 35 

 11 158 ﴾...﴿ ُقْل إِّنَّ َصالتِّي َوُنُس ِّي  



144 
 

ُل اْلُمْسلِّمِّيَن﴾  ْرُت َوَأَنا َأوَّ  11 153 ﴿ال َشرِّاَ  َلُ  َوبَِّذلَِّ  ُأمِّ

 

َش  َربِّيَ  َحرَّمَ  إِّنََّما ُقلْ ﴿ األعراف  18 33 ﴾...َما اْلَفَواحِّ

 

يَن ُيْؤُذوَن :﴿ التوبة ْنُرُم الَّذِّ دِّ َّللّاَ َوَرُسوَلُ  َفَأنَّ َلُ  يُ ...َومِّ َحادِّ

يمُ َناَر َجَرنََّم  ْزُي اْلَعظِّ  ﴾ َخالًِّدا فِّيَرا َذلَِّ  اْلخِّ

51-53 51 

 35 58 ﴾...﴿َيْحَذُر اْلُمَنافُِّ وَن َأْن ُتَنزََّل َعَلْيرِّْم ُسوَر ٌ  

 35 55 ﴾...﴿ َوَلئِّْن َسَأْلَتُرْم َلَيُ وُلنَّ إِّنََّما ُ نَّا َنُخوُض  

ُروا َقْد َ فَ   ُ ْم ﴿اَل َتْعَتذِّ  35 55 ﴾...ْرُتْم َبْعَد إِّيَمانِّ

رِّانَ   َن اْلُمَراجِّ ُلوَن مِّ ابُِّ وَن اأْلَوَّ  88 155 ﴾...﴿ َوالسَّ

 

ْن َبْعدِّ إِّيَمانِّ ِّ  النحل ِّ مِّ  51  52 155 ﴾...﴿َمْن َ َفَر بِّاّللَّ

 

نِّّي ُهًدى ط   11 183 ﴾...﴿... َفإِّمَّا َيْأتَِّينَُّ ْم مِّ

ْ رِّي    25  11 188 ﴾...﴿ َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِّ

 25 185 ﴾...﴿َقاَل َربِّّ لَِّم َحَشْرَتنِّي أَْعَمو 

 25 185 ﴾ ...﴿َقاَل َ َذلَِّ  َأَتْتَ  آَياُتَنا  

 

ِّ  الحج ْم َشَعائَِّر َّللاَّ  28 38 ﴾ ....﴿ َذلَِّ  َوَمْن ُيَعظِّّ
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ْف ِّ ُعْصَبةٌ  النور يَن َجاُءوا بِّاإْلِّ  85 11 ﴾ ...﴿ إِّنَّ الَّذِّ

ْعُتُموُه َظنَّ    85 18 ﴾...﴿ َلْواَل إِّْذ َسمِّ

 85 13 ﴾...﴿ َلْواَل َجاُءوا َعَلْي ِّ بَِّأْرَبَعةِّ ُشَرَداءَ  

ِّ َعَلْيُ ْم َوَرْحَمُت ُ    85 18 ﴾...﴿َوَلْواَل َفْضُل َّللاَّ

َنتُِّكْم َوَتُ وُلونَ    85 15 ﴾...﴿ إِّْذ َتَل َّْوَنُ  بَِّأْلسِّ

ْعُتُموُه ُقْلُتْم    81 15 ﴾....﴿ َوَلْواَل إِّْذ َسمِّ

ْثلِّ ِّ   ُظُ ُم َّللاَُّ َأْن َتُعوُدوا لِّمِّ  81 11 ﴾ ...﴿  َيعِّ

 81 12 ﴾ ...﴿َوُاَبيُِّّن َّللاَُّ َلُكُم اآْلَياتِّ َوَّللاَُّ  

يَد   بُّوَن َأْن َتشِّ يَن ُيحِّ  81 18 ﴾...﴿ إِّنَّ الَّذِّ

ِّ َعَلْيُ ْم َوَرْحَمُتُ     81 85 ﴾ ...﴿ َوَلْواَل َفْضُل َّللاَّ

﴿ اْلَخبِّيَثاُت لِّْلَخبِّيثِّيَن َواْلَخبِّيُثوَن لِّْلَخبِّيَثاتِّ َوالطَّيَِّّباُت  

 ﴾  لِّلطَّيِّّبِّيَن َوالطَّيُِّّبوَن لِّلطَّيَِّّباتِّ

85 85  58 

 

 1 82 ﴿ إِّنَّا بُِّ لٍّ َ افُِّروَن﴾ ال صص

 

يَن ُيْؤُذوَن َّللاََّ َوَرُسوَل ُ  األحزاب   31  35 51 ﴾...﴿إِّنَّ الَّذِّ

35  88 

ينَ  َأيَُّرا َيا﴿    22 15 ﴾ ... آَمُنوا الَّذِّ
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 22 11 ﴾... َلُكمْ  َوَيْغفِّرْ  أَْعَماَلُكمْ  َلُكمْ  ُيْصلِّبْ ﴿  

 

نِّيَن  الفتب َي َّللاَُّ َعنِّ اْلُمْؤمِّ  51 12 ﴾ ...﴿ َلَ ْد َرضِّ

يَن َمَعُ    ِّ َوالَّذِّ   88  81 88 ﴾..﴿ ُمَحمٌَّد َرُسوُل َّللاَّ

83 

 

ينَ  َأيَُّرا َيا﴿  الحجرات  15 11 ...﴾ َقْومٍ  مِّنْ  َقْومٌ  َيْسَخْر  اَل  آَمُنوا الَّذِّ

 28 13 ...﴾َوُأْنَثو َذَ رٍ  مِّنْ  َخَلْ َناُكمْ  إِّنَّا النَّاُس  َأيَُّرا َيا﴿ 

 

 58  18 12 َقْوٍل إِّالَّ َلَدْي ِّ َرقِّيٌب َعتِّيٌد﴾﴿ َما َيْلفُِّظ مِّْن  ق

 

 83 1 ...﴾اْلُ َرى  أَْهلِّ  مِّنْ  َرُسولِّ ِّ  َعَلو َّللاَُّ  َأَفاءَ  َما﴿  الحشر

ْيَطانِّ  َ َمَثلِّ ﴿   َقالَ  َ َفرَ  َفَلمَّا اْكُفْر  لِّإلِّنَسانِّ  َقالَ  إِّذْ  الشَّ

ينَ  َربَّ  َّللاََّ  َأَخافُ  إِّّنو ّمن َ  َبرِّىء إِّّنو  َفَ انَ  اْلَعاَلمِّ

ينَ  النَّارِّ  فِّو َأنَُّرَما َعاقَِّبَتُرَما  َجَزاء َوَذلِّ َ  فِّيَرا َخالِّدِّ

ينَ   ﴾ الظَّالِّمِّ

15  11 81 

 

ُ وا َواَل ﴿ الممتحنة َصمِّ  ُتْمسِّ  َوْلَيْسَأُلوا َأْنَفْ ُتمْ  َما َواْسَأُلوا اْلَكَوافِّرِّ  بِّعِّ

ِّ  ُحْ مُ  َذلُِّكمْ  َأْنَفُ وا َما   َيْحُ مُ  َّللاَّ

15 88 
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ُعوُهنَّ  َفاَل ...َح ِّيمٌ  َعلِّيمٌ  َوَّللاَُّ  َبْيَنُ مْ   اَل  اْلُكفَّارِّ  إَِّلو َتْرجِّ

لٌّ  ُهنَّ  لُّونَ  ُهمْ  َواَل  َلُرمْ  حِّ  ﴾َلُرنَّ  َيحِّ

 

ي َأَفَمنْ ﴿  المل   28 83 . ﴾..أَْهَدى َوْجرِّ ِّ  َعَلو ُم ِّّباً  َيْمشِّ
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 المصادر والمراجعمسرد 

 القرآن الكريم

 

نموذ  الستراتيجية الضبط االجتماعي في الدول العربية  أكاديمية نايف     محمد صفوحخرساأل .1

 م  الرااض.1881ولوعربية للعلوم األمنية  الطبعة األال

ال اني  المحيط في اللغة ه إدراس  أبو ال اسم إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد الطابن  .8

بيروت  -م  عالم الكتب  1888-ه ه1818محمد حسن آل ياسين  الطبعة  األولو   تح يا

 لبنان./

  ولوران  تح يا : سليمان بن صالب الخزي الطبعة األدنروي  أحمد بن محمد طب ات المفساأل .3

 المدينة المنور . -م تبة العلوم والح م 1881

آل الشيخ  ونخبة من العلماء  قدم ل  صالب بن عبد العزاز بن محمد  أصول اإليمان في ضوء  .8

السعودية   المملكة العربية -الكتاب والسنة  وزار  الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعو  واإلرشاد 

 هه  المملكة العربية السعودية .1881الطبعة األولو  

آل ع د   أبو عاصم هشام بن عبد ال ادر بن محمد  مختصر معار  ال بول  الطبعة : الخامسة    .5

 الرااض. –هه م تبة الكوثر  1812

 8518 يناير  13نصاري  محمد بن عبد السالم  شروط التكفير  ن اًل عن موقد الس ينة نشر األ .5

 م.18/3/8518في التأصيل الشرعي  تاراخ المشاهد 

  علي بن عمر   محاضرات م روء  للشيخ علي بن عمر ) الكلمة مسؤوليترا وفعاليترا(  بادحدح .1

 م(.11/8/8518ن اًل موقد إسالم واب (تاراخ المشاهد  
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  أشرف -حم  هللار -باز عبد العزاز بن عبد هللا مجموع فتاوى العالمة عبد العزاز بن باز ابن  .2

  الرااض  دار ال اسمهه  1885علو جمع  وطبع : محمد بن سعد الشويعر  الطبعة األولو

 المملكة العربية السعودية.

خطور  التكفير وما يترتب علي  من أح ام  ن اًل عن موقد م تبة الشيخ عبد  باز  عبد العزاز ابن  .8

 م.88/1/8518العزاز بن باز  تاراخ المشاهد 

ري  أبو عبد هللا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغير  الجعفي  الجامد الصحيب  بخاال .15

وسنن   -صلو هللا علي  وسلم –وهو الجامد المسند الصحيب المختصر من أمور رسول هللا 

وأيام )صحيب البخاري(  تشرف بخدمت  والعناية ب  محمد زهير بن ناصر الناصر  دار طوق 

 هه  دون م ان نشر.1888لو النجا   الطبعة األو 

بدر الرشيد  محمد بن اسماعيل بن محمود بن محمد  ألفاظ الكفر  تح يا: محمد بن عبد  .11

  دار إيالف الدولية للنشر 8-1الرحمن الخميِّس  الجامعة في ألفاظ الكفر سلسلة ألفاظ الكفر

 والتوزاد  دون طبعة  دون سنة نشر.

  مد بن الفراء الشافعي  شرح السنةن بن مسعود بن محبغوي  محيي السنة  أبو محمد الحسيال .18

م الم تب 1823 -هه 1853محمد زهير الشاويش  الطبعة: الثانية  -تح يا: شعيب األرنؤوط

 دمشا  بيروت. -اإلسالمي 

بلخي  نظام الدين   وجماعة من علماء الرند  الفتاوى الرندية في مذهب اإلمام األعظم أبي ال .13

 م دار الف ر  دون م ان نشر.1881 -هه 1811طبعة    حنيفة النعمان  دون 

بروتو  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدراس الحنبلو   شاف ال ناع عن ال .18

 متن اإلقناع دون طبعة دون سنة نشر دار الكتب العلمية دون م ان نشر.
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تح يا  محمد عبد هللا تيمية  أحمد بن عبد الحليم   الصارم المسلول علو شاتم الرسول ابن  .15

 .بيروت -هه1811عمر الحلواني  محمد  بير أحمد شودري  دار ابن حزم  الطبعة األولو  

تيمية  ت ي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد هللا درء تعارض ابن  .15

اإلمام محمد بن م جامعة  1881 -هه  1811الع ل والن ل  محمد رشاد سالم الطبعة: الثانية  

 سعود اإلسالمية  المملكة العربية السعودية.

تيمية  شيخ اإلسالم ت ي الدين أحمد بن تيمية الحراني  مجموعة الفتاوى  اعتنو برا وخر  ابن  .11

م  8555هه/ 1885  3أحاديثرا عامر الجزار وأنور الباز  دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزاد  ط

 المنصور .

لتل ين في الف ة المالكي  محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي اثعلبي  أبو ال .12

م دار الكتب 8558-هه1885أبو أويس محمد بو خبز  الحسني التطواني  الطبعة األولو  تح يا

 العلمية   دون م ان نشر.

ثانية دار جبران  عبد هللا بن عبد العزاز بن حماد   تسريل الع يد  اإلسالمية   الطبعة الال .18

 العصيمي للنشر والتوزاد دون م ان نشر ودون سنة نشر.

جرني  ماند بن حماد  الموسوعة الميسر  في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصر   الندو  ال .85

هه دار الندو  العالمية للطباعة والنشر والتوزاد   1885العالمية للشباب اإلسالمي  الطبعة الرابعة  

 دون م ان نشر.

مِّ َعْبُد الرَّْحَمنِّ بُن َعْبدِّ هللاِّ بنِّ ُمَحمٍَّد الَغافِّ ِّيُّ  ا المالكي مسند الموطأ ال .81 َجْوَهرِّيُّ  َأُبو الَ اسِّ

م   1881للجوهري  تح يا: لطفي بن محمد الصغير  ط  بن علي ُبو سراب  الطبعة األولو  

  دار الغرب اإلسالمي  بيروت .
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الصحاح تا  اللغة وصحاح العربية تح يا: أحمد عبد  جوهري  أبو نصر إسماعيل بن حمادال .88

 بيروت . –م  دار العلم للماليين  1821 - هه 1851الغفور عطار الطبعة الرابعة 

جواني  نراية المطلب في دراية المذهب عبد المل  بن عبد هللا بن يوسف بن محمد أبو ال .83

ارس : أ. د/ عبد العظيم محمود الّديب  المعالي  ر ن الدين  المل ب بإمام الحرمين ح    وصند فر

 م دار المنرا    دون م ان نشر.8551-هه1882األولو   الطبعة

حجاوي  موسو بن أحمد بن موسو بن سالم بن عيسو بن سالم الم دسي   اإلقناع في ف   ال .88

 لبنان. –اإلمام أحمد بن حنبل  تح يا عبد اللطيف محمد موسو السب ي دار المعرفة بيروت 

حجر  أحمد علي أبو الفضل العس الني الشافعي فتب الباري شرح صحيب البخاري  دون ن اب .85

 بيروت. –دار المعرفة   1318طبعة  

حزم  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي ال رطبي الظاهري المحلو باآلثار  دون ابن  .85

 بيروت. -طبعة دار الف ر   دون تاراخ نشر 

مد بن إبراهيم الَحَلبي الحنفي مجمد األنرر في شرح ملت و األبحر  َحَلبي  إبراهيم بن محال .81

 -هه 1818خرح آيات  وأحاديث  خليل عمران المنصور  دار الكتب العلمية الطبعة األولو  

 لبنان/ بيروت. -م 1882

خثعمي  سليمان بن سحمان بن مصلب بن حمدان بن مصلب بن حمدان بن مسفر بن محمد ال .82

منرا  أهل الحا واالتباع في مخالفة أهل الجرل واالبتداع المح ا: عبد السالم  بن مال  بن عامر

 م م تبة الفرقان.8551 -هه 1888بن برجس العبد الكرام الطبعة الثالثة 

خلدون  عبد الرحمن بن محمد بن محمد  ابن خلدون أبو زاد  ولي الدين الحضرمي ابن  .88

اصرهم من ذوي الشأن األكبر العرب والبربر ومن عاإلشبيلي  ديوان المبتدأ والخبر في تاراخ 

 م  دار الف ر  بيروت.1822 -هه  1852خليل شحاد   الطبعة الثانية    تح يا
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دسوقي  محمد عرف   حاشية الدسوقي علو الشرح الكبير  تح يا محمد عليش  دار الف ر ال .35

 دون سنة نشر  بيروت.

ح الكبير  تح يا: محمد عليش  دار الف ر  دسوقي  محمد عرف   حاشية الدسوقي علو الشر ال .31

 دون طبعة  دون سنة نشر  بيروت.

زَّبيدي: أبو الفيض  الملّ ب بمرتضو  محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني  تا  ال .38

العروس من جواهر ال اموس  تح يا مجموعة من المح  ين  دار الرداية  دون طبعة  دون سنة 

 نشر  دون م ان نشر.

لي  خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس  الدمش ي األعالم  الطبعة  زر ال .33

 م دار العلم للماليين  دون م ان نشر. 8558أيار / مايو  -الخامسة عشر 

زالعي  فخر الدين عثمان بن علي الحنفي تبين الح ائا شرح  نز الدقائا  دون طبعة  دار ال .38

 هه ال اهر . 1313الكتب اإلسالمي  

انو  محمد بن جميل  أخطاء شائعة  الصميعي للنشر والتوزاد  دون طبعة دون سنة نشر  ز  .35

 دون م ان نشر.

سالم  تراني  أطفالنا.. واأللفاظ النابية!  ن اًل عن موقد األلو ة شب ة األلو ة / مجتمد  .35

صالح / أسر / حوارات وتح ي ات  تاراخ المشاهد    م.15/11/8513وا 

 ي الدين علي بن عبد الكافي   فتاوى السب ي  دون دار نشر  دون سب ي  أبو الحسن تال .31

 طبعة  دون سنة نشر  لبنان/ بيروت.

سديس  أبو عبد العزاز عبد الرحمن بن عبد هللا بن محمد بن عبد العزاز بن محمد بن عبد ال .32

ة  من هللا  ضعف الوازع الديني والوالء للع يد   مش التنا االجتماعية في ضوء الكتاب والسن
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دروس للشيخ عبد الرحمن السديس  دروس صوتية قام بتفراغرا موقد الشب ة اإلسالمية  

www.islamweb.net   م.11/5/8518تاراخ المشاهد  

  دون –سرخسي  محمد بن أحمد بن أبي سرل شمس األئمة   المبسوط  دار المعرفة ال .38

 م  بيروت.1883-هه1818طبعة  

شافعي  أبو عبد هللا محمد بن إدراس بن العباس بن عثمان بن شافد بن عبد المطلب بن ال .85

 بيروت. –م دار المعرفة1885هه/1815عبد مناف المطلبي ال رشي الم ي  األم   دون طبعة  

ا شربيني شمس الدين  محمد بن أحمد الخطيب اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  تح يال .81

 بيروت. –دار الف ر -م تب البحوث والدراسات 

دون  -شربيني  محمد الخطيب  مغني المحتا  إلو معرفة معاني ألفاظ المنرا  دار الف رال .88

 طبعة  بيروت .

شو اني  محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني  السيل الجرار المتدفا علو حدائا ال .83

 .نشر دار ابن حزم  دون م ان نشراألزهار الطبعة األولو دون سنة 

شيخي زاده  عبد الرحمن بن محمد بن سليمان  يعرف بداماد أفندي مجمد األنرر في شرح  .88

 ملت و األبحر  دار إحياء التراث العربي بدون طبعة وبدون تاراخ دون م ان نشر.

ألرناؤوط صفدي  صالح الدين خليل بن أيب  بن عبد هللا الوافي بالوفيات تح يا: أحمد اال .85

 بيروت. –م  دار إحياء التراث 8555 -هه1885وتر ي مصطفو  دون طبعة  

ضويان  إبراهيم بن محمد بن سالم منار السبيل في شرح الدليل  المح ا زهير الشاويش  ابن  .85

 م  الم تب اإلسالمي    دون م ان نشر.1828-هه 1858الطبعةالسابعة 

http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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غالب اآلملي  أبو جعفر جامد البيان في تأوال  طبري محمد بن جرار بن يزاد بن  ثير بنال .81

م مؤسسة الرسالة  دون  8555 -هه  1885ال رآن  تح يا: أحمد محمد شاكر الطبعة األولو   

 م ان نشر .

عابدين  حاشية رد المختار علو الدر المختار شرح تنوار األبصار ف   أبو حنيفة  دون ابن  .82

 عة والنشر بيروت.م.دار الف ر للطبا8555 -هه 1881طبعة  

عابدين  محمد أمين بن عمر بن عبد العزاز الدمش ي الحنفي رد المحتار علو الدر ابن  .88

 بيروت.-م دار الف ر 1888 -هه 1818المختار الطبعة الثانية  

عبد البر  أبو عمر يوسف بن عبد هللا النمري ال رطبي االستذ ار الجامد لمذاهب ف راء ابن  .55

م  8555محمد عطا و حمد علي معوض  دار الكتب العلمية  دون طبعة األمصار  تح يا سالم 

 .بيروت

عبد الغفار  محمد حسن شرح مختصر البعلي لكتاب الصارم المسلول علو شاتم الرسول البن  .51

تيمية  عنوان الدرس: شرح مختصر البعلي لكتاب الصارم المسلول علو شاتم الرسول البن تيمية  

 م.18/15/8513موقد الشب ة اإلسالمية تاراخ المشاهد   دروس صوتية قام بتفراغرا

م دار الف ر 1881-هه 1812نور الدين منرج الن د في علوم الحديث  الطبعة الثالثة  عتر  .58

 سوراة.-دمشا

هه 1888عثيمين  محمد بن صالب بن محمد الشرح الممتد علو زاد المست ند الطبعة األولو ال .53

  ان نشر .هه دار ابن الجوزي  دون م1882 -

عثيمين  محمد بن صالب بن محمد العثيمين  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن ال .58

دار الثراا  دون  -صالب العثيمين جمد وترتيب: فرد بن ناصر بن إبراهيم السليمان  دار الوطن 

 ه  دون م ان نشر.1813 -طبعة 
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دار الوطن للنشر  دون طبعة محمد بن صالب بن محمد شرح رااض الصالحين   عثيمين ال .55

 الرااض.-هه  1885

عس الني  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي فتب الباري شرح صحيب البخاري  ال .55

رقم  تب  وأبواب  وأحاديث : محمد فؤاد عبد الباقي قام بإخراج  وصحح  وأشرف علو طبع  محب 

 -هه1318ز دار المعرفة دون طبعة  الدين الخطيب علا علي   عبد العزاز بن عبد هللا بن با

 بيروت. 

عليش  محمد بن أحمد بن محمد  فتاوى ابن عليش   فتب العلي المال  في الفتوى علو  .51

هه  دون  1888 - 1811مذهب اإلمام مال   جمعرا ونس را وفررسرا علي بن نايف الشحود 

 طبعة دون دار نشر  دون م ان نشر.

عاصر  تنتسب إلو اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منرا  عواجي  د. غالب بن علي  فرق مال .52

 م  الم تبة العصراة الذهبية للطباعة والنشر والتسواا  جد . 8551 -هه  1888الطبعة الرابعة  

فلسفة التربية اإلسالمية في ال رآن الكرام  دون طبعة  دون دار نشر دون  العينين  علي خليل  .58

 سنة نشر  دون م ان نشر.

أحمد بن عطية بن علي  اإليمان بين السلف والمتكلمين  الطبعة: األولو  غامدي  ال .55

 م م تبة العلوم والح م  المدينة المنور   المملكة العربية السعودية.8558هه/1838

غزالي  حجة اإلسالم أبي حامد   فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة   قرأه وخر  أحاديث  ال .51

 م  دون دار نشر دون م ان نشر.1883هه/1813عة األولو  وعلا علي  محمود بيجو  الطب

غيرب  ب ر بن عبد هللا أبو زاد بن محمد بن عبد هللا بن ب ر بن عثمان بن يحيو بن ابن  .58

 م دار الرشد  الرااض . 1821 -هه  1851محمد  طب ات النسابين الطبعة: األولو  
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عبد السالم محمد  لغة تح يا:فارس  أبو الحسين أحمد بن ز راا  معجم م اييس الابن  .53

 م  دون م ان نشر.1818 -هه 1388هارون  دار الف ر دون طبعة  

فتاوى إسالمية ألصحاب الفضيلة العلماء  جمد وترتيب: المسند  محمد بن عبد العزاز بن ال .58

هه(  محمد بن صالب بن محمد العثيمين 1885عبد هللا  عبد العزاز بن عبد هللا بن باز )المتوفو: 

هه(  إضافة إلو اللجنة 1835هه(  عبد هللا بن عبد الرحمن الجبران )المتوفو: 1881المتوفو: )

 1813: الطبعة األولو  8هه  جه  1813: الطبعة الثانية  1الدائمة  وقرارات المجمد الف ري  جه 

هه دار الوطن  1815:الطبعة األولو  8م  جه  1888 -هه  1818: الطبعة األولو  3هه  جه 

 .لنشر  الرااضل

 ادري  عبد هللا بن أحمد الرد  وخطرها علو المجتمد اإلسالمي  من محاضر  أل يت ليلة ال .55

م  تاراخ 88/1/8518هه ن اًل عن موقد الموسوعة الشاملة تاراخ النشر 8/8/1388الجمعة 

 م.13/8/8518المشاهد  

تأوال  تح يا  محمد  اسمي محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق محاسن الال .55

 .بيروت –هه دار الكتب العلمية  1812 -باسل عيون السود  الطبعة األولو 

 حطاني  د. سعيد بن علي بن وهف شرح الع يد  الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية في ال .51

نَّة  دون طبعة  مطبعة سفير  الرااض  مؤسسة الجراسي للتوزاد واإلعالن   ضوء الكتاب والسُّ

 ض.الراا

قحطاني  محمد بن سعيد بن سالم  الوالء والبراء في اإلسالم من مفاهيم ع يد  السلف ت ديم:  .52

المملكة  -فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي  دار طيبة  الرااض  الطبعة األولو  دون سنة نشر 

 العربية السعودية.
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قدامة الجماعيني  قدامة  المغني أبو محمد موفا الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بنابن  .58

 م  م تبة ال اهر   دون م ان نشر.1852 -هه 1322الم دسي ثم الدمش ي الحنبلي دون طبعة 

 رطبي  أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  الكافي في ال .15

ف   أهل المدينة  تح يا :محمد محمد أحيد ولد مادي  الموراتاني  الطبعة الثانية  

 م م تبة الرااض الحديثة  الرااض  المملكة العربية السعودية.1825هه/1855

عرض  - فاري  ناصر بن عبد هللا بن علي أصول مذهب الشيعة اإلمامية اإلثني عشراة ال .11

 هه  دون دار نشر  دون م ان نشر. 1818  الطبعة: األولو   -ون د 

بن لطف هللا الحسيني البخاري     ِّنَّوجي  أبو الطيب محمد صديا خان بن حسن بن عليال .18

فتُب البيان في م اصد ال رآن  عني بطبع ِّ وقّدم ل  وراجع : خادم العلم َعبد هللا بن إبراهيم 

 –م َصيَدا  1888 -هه  1818األنَصاري  الَم تبة العصراَّة للطَباعة والّنْشر  دون طبعة  

 .َبيروت

عبد هللا  بدائد الفوائد  تح يا: هشام عبد ال يم  محمد بن أبي ب ر أيوب الزرعي أبو ابن  .13

م. 1885 -هه 1815الطبعة األولو  -أشرف أحمد   -عادل عبد الحميد العدوي  -العزاز عطا

 م تبة نزار مصطفو الباز م ة الم رمة    

 ثير  أبو الفداء إسماعيل بن عمر ال رشي البصري ثم الدمش ي تفسير ال رآن العظيم ابن  .18

م. دار طيبة للنشر والتوزاد   1888 -هه 1885حمد سالمة الطبعة: الثانية تح يا سامي بن م

 دون م ان نشر.

 -ماج   أبو عبد هللا محمد بن يزاد ال زواني  سنن ابن ماج  تح يا: شعيب األرنؤوط ابن  .15

َعبد الّلطيف حرز هللا  الناشر: دار الرسالة العالمية   -محمَّد  امل قره بللي  -عادل مرشد 

  .م  دون م ان نشر8558 -هه  1835عة األولو  الطب
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يمي المالكي  شرح التل ين  تح يا  سماحة ال .15 مازري  أبو عبد هللا محمد بن علي بن عمر التَّمِّ

سالمي  دون  8552الشيخ محمَّد المختار الّسالمي  الطبعة: الطبعة األولو   م  دار الغرب اإلِّ

 دار نشر. 

 .م  ال اهر 1818ة للطباعة والنشرالث افي  دون طبعة  دار الث افمدبولي  جالل  االجتماع  .11

مرداوي: عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمش ي الصالحي الحنبلي  اإلنصاف في ال .12

دون سنة نشر  دون م ان  –معرفة الراجب من الخالف الطبعة الثانية   دار إحياء التراث العربي 

 نشر.

 م.8515الفلسطيني    لسنة مشروع قانون الع وبات  .18

ربيد  81أحمد عبدال ادر المرندس  جراد  الرااض  الجمع   .م اطعة االقتصادية للدنمار   .25

 .13283العدد  -م 8555مايو  18 -هه 1881اآلخر 

م ند  سرا  الدين عمر بن علي بن أحمد في علوم الحديث  تح يا عبد هللا بن يوسف  .21

 السعودية. –دار فواز للنشر هه 1813الجديد الطبعة األولو   

منظور  محمد بن م رم بن علو  أبو الفضل  جمال الدين  لسان العرب  الطبعة: ابن  .28

 بيروت. -هه  1818 -الثالثة  دار صادر 

 1858موسوعة الف رية الكواتية  صادر عن: وزار  األوقاف والشئون اإلسالمية الطبعة: )من  .23

: الطبعة 32 - 88الكوات األجزاء  –ثانية  دار السالسل : الطبعة ال83 - 1هه( األجزاء  1881

 الكوات. –: الطبعة الثانية  طبد الوزار  85 - 38مصر األجزاء  –األولو  مطابد دار الصفو  

نجيم  زان الدين الحنفي  البحر الرائا شرح  نز الدقائا الناشر دار المعرفة  دون طبعة  ابن  .28

 دون سنة نشر  بيروت.
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ز راا محيي الدين يحيو بن شرف  روضة الطالبين وعمد  المفتين  تح يا زهير  نووي  أبوال .25

 عمان. -دمشا -م  الم تب اإلسالمي  بيروت1881هه / 1818الشاويش  الطبعة الثالثة  

ريتمي  أحمد بن محمد بن علي بن حجر  تحفة المحتا  في شرح المنرا   روجعت ال .25

م الم تبة  1823 -هه  1351علماء بدون طبعة  وصححت: علو عد  نسخ بمعرفة لجنة من ال

 التجاراة الكبرى بمصر لصاحبرا مصطفو محمد  دون م ان نشر.

واحدي  أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي   النيسابوري  الشافعي  أسباب نزول ال .21

 بيروت. –هه  دار الكتب العلمية  1811ال رآن  مال بسيوني زغلول  الطبعة األولو  

مذيال  -يحصبي: أبو الفضل ال اضي عياض بن موسو  الشفا بتعراف ح وق المصطفو ال .22

بالحاشية المسما  مزال الخفاء عن ألفاظ الشفاء الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد الشمنو  دون 

 م  دار الف ر الطباعة والنشر والتوزاد  دون م ان نشر. 1822 -هه  1858طبعة  

َياض الُمَسمَّو إِّكَماُل المعلم بفوائد مسلم  تح يا يحصبي  شرح صحيب مسلم لِّ ال .28 و عِّ لَ اضِّ

م دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزاد   1882 -هه  1818يحيو اسماعيل   الطبعة: األولو  

 مصر.
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 المالحق
(1ملحق رقم)  

باإلسالم وباألحكام الشرعية” وطن على وتر“استهزاُء برنامج   

 حسام الدين عفانه

 السؤال:

بعنوان تخاريف، الذي تبثه إحدى الفضائيات ” وطن على وتر“شاهدت حلقة من برنامج 
فيها االستهزاء باألحكام الشرعية وتكذيب أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم، الفلسطينية، ورأيت 

 فما هو حكم الشرع في ذلك، أفيدونا؟

 

 اإلجابة:

  فوجدت هذا ”تخاراف“ومنرا حل ة ” وطن علو وتر“شاهدت عبر اليوتيوب بعض حل ات برنامج 
ب الممثلون الجرلُة أنفَسرم قضاً  البرنامج التاف  والسخيف يطعن ويسترزئ باألح ام الشرعية  وقد  نصَّ

امًا علو الشراعة اإلسالمية  لي ولوا لنا إن هذه األمور المذ ور  في البرنامج ليست من الدين  وح َّ
اإلسالمي بل هي تخاراف  وقد صدق النبي صلو هللا علي  وسلم عندما قال في هؤالء الجرلة التافرين 

ُق فيرا الكاذب  وُيَ ذَُّب فيرا الصادق  واؤتمن فيرا سيهأتي علو الناس سنوات »وأمثالرم:  اعات ُيَصدَّ خدَّ
ن فيرا المؤتمن  وانطُا الروابضة. قيل: وما الروابضة؟ قال: الرجُل التافُ   يتكلم في  الخائن  واخوَّ

)رواه أحمد وابن ماجة والحاكم وصحح  العالمة األلباني في السلسلة الصحيحة(. ومن « أمر العامَّة
 وجدت ما يلي:” وطن علو وتر“الل مشاهدتي لبعض حل ات برنامج خ

علو إساءاٍت بالغٍة واسترزاٍء صراٍب ”وطن علو وتر“من برنامج ”تخاراف” أواًل: اشتملت حل ة
باإلسالم  بل اشتملت علو تكذيٍب صراٍب لحديث النبي صلو هللا علي  وسلم الثابت في الصحيحين  

بر إذا نودي للصال  أد»فعن أبي هرار  رضي هللا عن  أن رسول هللا صلو هللا علي  وسلم قال: 
ب بالصال  أدبر حتو  الشيطاُن ول  ضراٌط  حتو ال يسمد التأذين  فإذا ٌقضي النداء أقبل  حتو إذا ثوَّ

http://ar.islamway.net/scholar/1882/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86%D9%87
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إذا قضي التثواب أقبل  حتو يخطر بين المرء ونفس  ي ول: اذ ر  ذا اذ ر  ذا لما لم ي ن يذ ر  
ر: ]قول  "ل  ضراط". )رواه البخاري ومسلم(. قال الحافظ ابن حج« حتو يظل الرجُل ال يدري  م صلو

. . قال عياض يم ن حمل  علو ظاهره ألن  جسم متغٍذ يصب من  خرو  الراب  ويحتمل أنرا عبار  
عن شد  نفاره  وي وي  رواية لمسلم "ل  ُحصاص" بمرمالت مضموم األول  ف د فسره األصمعي وغيره 

ن بالصوت الذي يمأل السمد  بشد  الَعْدو  قال الطيبي: شبَّ  شغل الشيطان نفس  عن سماع األذا
 .8/25ويمنع  عن سماع غيره ثم سماه ضراطًا ت بيحًا ل [ فتب الباري 

علو إساءٍ  بالغٍة لل رآن الكرام عندما ”وطن علو وتر“من برنامج ”تخاراف”ثانيًا: اشتملت حل ة
تِّي َتَخاُفوَن ي ول هللا تعالو: }َوالال” تخاراف”تعرضت ل ضية ضرب الزوجة  وخاصة أن عنوان الحل ة

دِّ َواْضرُِّبوُهنَّ َفإِّْن َأَطْعَنُ ْم َفال َتْبُغوا َعَلْيرِّنَّ َسبِّ  ُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ فِّي اْلَمَضاجِّ ياًل{ ]سور  ُنُشوَزُهنَّ َفعِّ
{ أمر هللا أن ُيبدأ النساُء بالموعظة 38النساء اآلية [. قال اإلمام ال رطبي: ]قول  تعالو: }َواْضرُِّبوُهنَّ

واًل  ثم بالرجران  فإن لم ينجعا فالضرب  فإن  هو الذي يصلحرا ويحملرا علو توفية ح    والضرُب أ
. وليس الم صود بالضرب إلحاق 5/118في هذه اآلية هو ضرب األدب غير المبرح[ تفسير ال رطبي

نما الم صود بالضرب هو إصالح حال ا لمرأ   األذى بالزوجة  أن ي سر أسنانرا أو يشوه وجررا  وا 
ات وا هللا في النساء  فإن م أخذتموهن بأمانة هللا  واستحللتم فروجرن »قال النبي صلو هللا علي  وسلم: 

)رواه « ب لمة هللا  ولكم عليرن أال يوطئن فرش م أحدًا تكرهون   فإن فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح
لحافظ ابن حجر: ]إن  ان ال بد مسلم(. وقال عطاء: ]الضرب غير المبرح بالسوا  ونحوه[ وقال ا

. فإذا تح ا الردف من هذه الخطوات فبرا 11/815فلي ن التأديب بالضرب اليسير[ فتب الباري 
 ونعمت  واجب الوقوف عند ذل  حينئذ  قال تعالو: }َفإِّْن َأَطْعَنُ ْم َفال َتْبُغوا َعَلْيرِّنَّ َسبِّياًل{ .

علو االسترزاء بإطالق اللحية  مد أن إطالق ”ن علو وتروط“من برنامج ”تخاراف”ثالثًا: اشتملت حل ة
اللحية من السنن الثابتة عن النبي صلو هللا علي  وسلم  ف د ورد في إطالقرا عدٌد  بيٌر من األحاديث  

  ما ورد في النري عن حل را أحاديُث أخرى  ثيرٌ .

رآن قبل األذان علو سماعات مند قراء  ال ”بعنوان”وطن علو وتر”رابعًا: ورد في حل ة من برنامج
بوا أنفسرم مفتين للناس. وال ش  أن ”المساجد وقد استرزئ الممثلون الجرلة بح ٍم شرعٍي صحيٍب  ونصَّ

قراء  ال رآن الكرام من العبادات العظيمة التي يت رب برا العبد إلو رب  وهي جائز  في جميد األوقات  
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حافظة علو ذل  بصفة دائمة  فأمٌر مخالف لما  ان علي  وأما تحديد ال راء  وجعلرا قبل األذان والم
الرسول صلو هللا علي  وسلم  فلم يرد عن  علي  الصال  والسالم أن   ان يأمر المؤذن ب راء  ال رآن قبل 
األذان  ولم ي م دليٌل علو أن ذل  مشروع  فينبغي ترُ  هذا وعدُم فعل   ألن تخصيص العباد  بوقٍت 

 شرعي يعتبر بدعًة مخالفًة لردي المصطفو علي  الصال  والسالم.معيٍن بدون دليل 

خامسًا: اشتملت نفس الحل ة الساب ة علو استرزاٍء واضٍب بخطيب الجمعة  حيث ت مص الممثل 
الجاهل شخصية خطيب الجمعة و ان يخطب بش ٍل تر مي  واتكلم بألفاظ بذيئة في حا خطباء 

لتاف  لصال  الجمعة استرزأ بالصال  وبأئمة المساجد  حيث الجمعة والمفتين. ولما جاء الممثل ا
استعمل ألفاظًا بذيئًة لما سعل أحُد الممثلين أثناء الصال . وتضمنت الحل ة ذاترا مشردًا لتاجٍر يصلي  
وال يتوانو عن قطد صالت  ليصحب للعامل لدي  مبلغ حساب مشتراات الزبون  طالبًا من  عدم الصوم 

 زه  ويطلب من  أن يدخن أثناء الصيام وأن  سيجد ل  فتوى تبرر ذل .الذي يف ده تر ي

سادسًا: في إحدى الحل ات تظرر الممثلة بمالبس فاضحة  والممثل يشرب البير   ويسترزآن بالجلباب 
الشرعي  وباألح ام الشرعية  الصال  والصيام والوضوء والتيمم  وي دمون مفاهيم مغلوطة عن 

 الحل ة االسترزاء بالشيخ ال رضاوي.اإلسالم.  ما تضمنت 

من استرزاٍء باإلسالم وباألح ام الشرعية ”وطن علو وتر”سابعًا: هذه بعض النماذ  مما احتواه برنامج
الثابتة عن رسول هللا صلو هللا علي  وسلم  وال بد أن أبين أن الف راء قد اتف وا علو  فر من استخف 

ًا شرعية  مثل االستخفاف بالصال   أو الز ا   أو الحج  أو باألح ام الشرعية من حيث  ونرا أح ام
. قال الشيخ 3/851الصيام  أو االستخفاف بحدود هللا  حد السرقة والزنا. الموسوعة الف رية الكواتية 

 فر سواء  ان مازحًا أو جادًا و ذل  من استرزأ باهلل تعالو   ابن قدامة الم دسي: ]ومن سبَّ هللا تعالو
ِّ  : أو  تب  قال هللا تعالو  ات  أو برسل أو بآي }َوَلئِّْن َسَأْلَتُرْم َلَيُ وُلنَّ إِّنََّما ُ نَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِّاّللَّ

ُروا َقْد َ َفْرُتْم َبْعَد إِّيَمانُِّ ْم{  و من الرازئ بذل  وانبغي أن ال ُي تف َوَءاَياتِّ ِّ َوَرُسولِّ ِّ ُ ْنُتْم َتْسَتْرزُِّئوَن اَل َتْعَتذِّ
فإن  إذا لم ُي تف ممن سبَّ رسول هللا صلو هللا علي    بمجرد اإلسالم حتو يؤدب أدبًا يزجره عن ذل 

. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ]إن االسترزاء 8/82[ المغنيوسلم بالتوبة  فممن سبَّ هللا تعالو أولو
. واالسترزاء باإلسالم 1/813ان [ مجموع الفتاوى باهلل وآيات  ورسول   فٌر  ي فر ب  صاحب  بعد إيم

ُضوا  لِّ لُِّيْدحِّ يَن َ َفُروا بِّاْلَباطِّ ُل الَّذِّ وبشعائر الدين من أخالق الكافران والمناف ين قال هللا تعالو: }َوُاَجادِّ
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ُروا ُهُزوًا{ ]سور  الكرف اآلية    وتعالو: }َوا َِّذا َناَدْيُتْم [   وقال سبحان55بِّ ِّ اْلَحاَّ َواتََّخُذوا آَياتِّي َوَما ُأنذِّ
بًا َذلَِّ  بَِّأنَُّرْم َقْوٌم الَّ َيْع ُِّلوَن{ ]سور  المائد  اآلية  اَل ِّ اتََّخُذوَها ُهُزوًا َوَلعِّ [. وقال سبحان  52إَِّلو الصَّ

 ِّ َوَءاَياتِّ ِّ َوَرُسولِّ ِّ ُ ْنُتْم َتْسَتْرزُِّئوَن اَل وتعالو: }َوَلئِّْن َسَأْلَتُرْم َلَيُ وُلنَّ إِّنََّما ُ نَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِّاّللَّ
ُروا َقْد َ َفْرُتْم َبْعَد إِّيَمانُِّ ْم{ ]سور  التوبة اآليتان [. فراتان اآليتان نزلتا في بعض المناف ين 55-55َتْعَتذِّ

لوا:  ما قال الشيخ ابن  ثير رحم  هللا: ]قال أبو معشر المديني عن محمد بن  عب ال رظي وغيره قا
قال رجٌل من المناف ين ما أرى قراءنا هؤالء إال أرغَبنا بطونًا وأكذبنا ألسنًة وأجبننا عند الل اء   فرفد 
ذل  إلو رسول هللا صلو هللا علي  وسلم  فجاء إلو رسول هللا صلو هللا علي  وسلم وقد ارتحل ور ب 

 ِّ  َوَءاَياتِّ ِّ َوَرُسولِّ ِّ ُ ْنُتْم َتْسَتْرزُِّئوَن{ إلو قول : ناقت   ف ال يا رسول هللا إنما  نا نخوض ونلعب ف ال: }َأبِّاّللَّ
يَن{ [ وذ ر ابن  ثير رحم  هللا بعض الروايات األخرى في سبب نزول اآليات: منرا أن  }َ اُنوْا ُمْجرِّمِّ
جماعًة من المناف ين  انوا يسيرون مد الرسول صلو هللا علي  وسلم وهو منطلٌا إلو غزو  تبو    

الد بني األصفرف ا   تال العرب بعضرم بعضًا؟ وهللا لكأنا  –قتال الروم-ل بعضرم لبعض أتحسبون جِّ
. وال ش  أن الصال  هي 8/351ب م غدًا م رنين في الحبال  إرجافًا وترهيبًا للمؤمنين[ تفسير ابن  ثير

لدين ي ول هللا عمود اإلسالم وهي ر ن من أر ان اإلسالم فمن استرزأ بالصال  ف د  فر وخر  من ا
بًا َذلَِّ  بَِّأنَُّرْم َقْوٌم الَّ َيْع ُِّلوَن{ ]سور  اَل ِّ اتََّخُذوَها ُهُزوًا َوَلعِّ [. 52المائد  اآلية  تعالو: }َوا َِّذا َناَدْيُتْم إَِّلو الصَّ

ا قال اإلمام ابن العربي المالكي: ] ان المشر ون واليرود والمناف ون إذا سمعوا النداء إلو الصال  وقعو 
في ذل  وسخروا من د فأخبر هللا سبحان  بذل  عنرم  . . . روي أن رجاًل من النصارى  و ان 
بالمدينة  إذا سمد المؤذن ي ول: أشرد أن محمدًا رسول هللا قال: ُحرق الكاذب  فس طت في بيت  شرار  

برً  للخلا[ أح ام من نار وهو نائم  فتعل ت النار بالبيت فأحرقت   وأحرقت ذل  الكافر مع د ف انت ع
. واجب أن ُيعلم أن  ال فرق بين أن ي ون المسترزئ جادًا أو مازحًا هازاًل فإن 535-8/538ال رآن

أح ام الشرع محترمٌة ال يجوز اللعب برا  ال في حال الجد وال في حال المزاح  وهللا سبحان  وتعالو 
ا َنُخوُض َوَنْلَعُب{ وهؤالء الذين نزلت فيرم اآلية قالوا للرسول صلو ي ول: }َوَلئِّْن َسَأْلَتُرْم َلَيُ وُلنَّ إِّنََّما ُ نَّ 

نما يتحدثون ليصرفوا عنرم عناء  هللا علي  وسلم إنرم  انوا يمزحون واتكلمون  المًا ال ي صدون   وا 
: الطراا  فأح ام الشرع ال يدخلرا المزاح وال الرزل بحال من األحوال. قال اإلمام ابن العربي المالكي

دًا أو هزاًل  وهو  يفما  ان  فرد فإن الرزل بالكفر  فر  ال  ]ال يخلو أن ي ون ما قالوه من ذل  جِّ
خالف في  بين األمة  فإن التح يا أخو الحا والعلم  والرزل أخو الباطل والجرل[ أح ام 
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رع ذات   فمن . واجب أن ُيعلم أن االسترزاء بمن يلتزم بأح ام الشرع  هو استرزاٌء بالش8/815ال رآن
 يسخر ويسترزئ بمن يصلي ي ون مسترزئًا بالصال   وهذا  فٌر والعياذ باهلل.

وقد سئل الشيخ العالمة محمد العثيمين عن ح م من يسخر بالملتزمين بدين هللا ويسترزئ برم؟ فأجاب 
فاٍق  ألن هللا قال عن هؤالء الذين يسخرون بالملتزمين بدين هللا المنفذين ألوامر هللا  فيرم نوع ن: ]ب ول 

ُدوَن إِّالَّ ُجْرَدُهْم  المناف ين:  يَن اَل َيجِّ َدَقاتِّ َوالَّذِّ نِّيَن فِّي الصَّ َن اْلُمْؤمِّ يَن مِّ يَن َيْلمُِّزوَن اْلُمطَّوِّعِّ }الَّذِّ
ْنُرْم َوَلُرْم َعَذاٌب َألِّيمٌ  َر َّللّاُ مِّ ْنُرْم َسخِّ ن أجل ما هم علي  من { ثم إن  انوا يسترزئون برم مَفَيْسَخُروَن مِّ

الشرع  فإن استرزاءهم برم استرزاٌء بالشراعة  واالسترزاء بالشراعة  فٌر  أما إذا  انوا يسترزئون برم 
يعنون أشخاصرم وزارم ب طد النظر عما هم علي  من اتباع السنة  فإنرم ال ي فرون بذل د ألن 

  لكنرم علو خطر عظيم  والواجب اإلنسان قد يسترزئ بالشخص نفس  ب طد النظر عن عمل  وفعل 
تشجيد من التزم بشراعة هللا ومعونت   وتوجير  إذا  ان علو نوع من الخطأ حتو يست يم علو األمر 

 . 181[ فتاوى الع يد  ص المطلوب

ثامنًا: ال بد أن نعرف ح َم تكذيب أحاديث النبي صلو هللا علي  وسلم الثابتة  فمن المعلوم أن السنة 
هي المصدر الثاني للتشراد اإلسالمي  وأن الوحي  ان ينزل علو النبي صلو هللا علي  وسلم النبوية 

ُا َعنِّ اْلَرَوى إِّْن ُهَو إِّالَّ َوْحٌي ُيوَحو{  بالسنة  ما نزل علي  ال رآن الكرام  قال هللا تعالو: }َوَما َيْنطِّ
النبوية  ف ال جل جالل : }َفاَل َوَربَِّ   [. وقد أمر هللا عز وجل بالتسليم بالسنة8-3]سور  النجم اآليتان

رِّْم َحَرًجا مِّمَّا َقَضْيَت َويُ  ُدوا فِّي َأْنُفسِّ ُنوَن َحتَّو ُيَح ُِّموَ  فِّيَما َشَجَر َبْيَنُرْم ُثمَّ اَل َيجِّ َسلُِّموا َتْسلِّيمًا{ اَل ُيْؤمِّ
نة النبوية من أصلرا  أو  ذََّب [. وقد اتفا أهل العلم علو أن َمْن أن ر حجية الس55]سور  النساء اآلية

أحاديث النبي صلو هللا علي  وسلم وهو يعرف أنرا من  الم النبي صلو هللا علي  وسلم فرو  افٌر ال 
ه  محالة. قال إسحاق بن راهوي : ]مْن بلغ  عن رسول هللا صلو هللا علي  وسلم خبٌر ُي رُّ بصحت  ثم ردَّ

يوطي: ]اعلموا رحم م هللا أنَّ َمن أن ر  ون حديث النبي صلو بغير ت يٍة فرو  افر[ وقال الجالل الس
هللا علي  وسلم قواًل  ان أو فعاًل بشرط  المعروف في األصول حجٌة  فر  وخر  عن دائر  اإلسالم  

. 18وحشر مد اليرود والنصارى أو من شاء من فرق الكفر [ مفتاح الجنة في االحتجا  بالسنة ص
ر اليماني: ]التكذيب لحديث رسول هللا صلو هللا علي  وسلم مد العلم أن  حديث  وقال العالمة ابن الوزا

. وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ]إن ما أخبر ب  الرسول صلو 8/818 فٌر صراٌب[ العواصم وال واصم
هللا علي  وسلم عن رب   فإن  يجب اإليمان ب   سواء عرفنا معناه أو لم نعرفدألن  الصادق المصدوق. 



167 
 

ن لم يفرم معناه[ مجموع الفتاوى  . 3/81فما جاء في الكتاب والسنة وجب علو  ل مؤمٍن اإليمان ب   وا 
وقالت اللجنة الدائمة لإلفتاء:  الذي ين ر العمل بالسنة ي ون  افرا د ألن  م ذب هلل ولرسول  وإلجماع 

 .3/188المسلمين[ فتاوى اللجنة

هؤالء المسترزئين الذين سماهم هللا تعالو في  تاب  تاسعًا: الواجب علو المسلم أن يبتعد عن 
وْا بِّرِّْم َيَتَغا يَن آَمُنوا َيْضَحُ وَن َوا َِّذا َمرُّ َن الَّذِّ يَن َأْجَرُموا َ اُنوْا مِّ َمُزوَن َوا َِّذا بالمجرمين ف ال تعالو: }إِّنَّ الَّذِّ

يَن{ ]سور  انَ َلُبوْا إَِّلو أَْهلِّرُِّم انَ َلُبوْا َف ِّرِّيَن َوا َِّذا َرَأْوهُ  ُلوا َعَلْيرِّْم َحافِّظِّ ْم َقاُلوا إِّنَّ َهؤاَُلء َلَضالُّوَن َوَما ُأْرسِّ
بل يجب ”وطن علو وتر”[. وبناًء علو ما سبا فيجب شرعًا م اطعة برنامج33-88المطففين اآليات

وأئمة المساجد شرعًا علو من بيده األمر معاقبُة ممثلي  التافرين.  وختامًا فإنني أدعوا العلماء والدعا  
 والخطباء إلو بيان ح ي ة هذا البرنامج التاف  وتحذير الناس من مشاهدت .

 

 وهللا الرادي إلو سواء السبيل

 المصدر: شب ة يسألون  اإلسالمية

(88/3/8518) 1835جمادى األولو  82تاراخ النشر:   
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 (2ملحق رقم )
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	خامساً: اشتملت نفس الحلقة السابقة على استهزاءٍ واضحٍ بخطيب الجمعة، حيث تقمص الممثل الجاهل شخصية خطيب الجمعة وكان يخطب بشكلٍ تهكمي، ويتكلم بألفاظ بذيئة في حق خطباء الجمعة والمفتين. ولما جاء الممثل التافه لصلاة الجمعة استهزأ بالصلاة وبأئمة المساجد، حيث ...
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	سابعاً: هذه بعض النماذج مما احتواه برنامج”وطن على وتر”من استهزاءٍ بالإسلام وبالأحكام الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن أبين أن الفقهاء قد اتفقوا على كفر من استخف بالأحكام الشرعية من حيث كونها أحكاماً شرعية، مثل الاستخفاف بالصل...
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