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د  ُمحمَّ بِن  العزيِز  عبِد  الدكتور  يِخ  الشَّ َفضيلِة  تقديُم 
5 ������������������������������������������ طيف  آِل عبِد اللَّ

مة���������������������������������������������������� 6 ُمَقدِّ

11 ����������� ٌة في َتكفيِر الُمَعيَِّن ِمن أهِل الِقبلِة قواِعُد َشرعيَّ

13 �������������������������������������������������� تمهيد

13 ������������������������������������� من هم أهل القبلة؟

وهو   ، َحقٍّ بَغيِر  الُمسِلِم  تكفيُر  َيحُرُم  األولى:  القاعدة 
19 ��� ذريعٌة إلى الَقتِل بَغيِر َحقٍّ ما يَتَرتَُّب على َتكفيِر الُمَعيَِّن

الُمَعيَِّن في  َخَبِر وقوِع  ُت ِمن  التَثبُّ َيِجُب  انيُة:  الثَّ القاِعدُة 
الُكفِر��������������������������������������������������� 22

هذا  ِمن  صَدَر  ما  أنَّ  ِمن  ُت  ثبُّ التَّ يِجُب  الثُة:  الثَّ القاِعدُة 
ِن أنَّه ِمن الُكفِر الَبيِِّن عند الُعَلماِء، فال يجوُز َتكفيُر  الُمَعيَّ
ِمن  حالٍة  في  يكوُن  بأمٍر  أو  الُكفِر،  ُدوَن  بَذنٍب  ُمسلٍم 
حتى  الُكفِر،  دوَن  ا  ِممَّ ُأخرى  حالٍة  في  ويكوُن  الُكفِر، 
الِقسِم  ِمن  أو  الُكفِر،  ِقسِم  ِمن  لُِينَظَر هل هذا  ُيسَتفَصَل 
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35 ���������������������������������������� الذي ليس بُكفٍر

36 �������� اليُة وِمن تطبيقاِت هذه القاعدِة المسائُِل التِّْسُع التَّ

ِر  )1( ِمن الخطأِ في التَّكفيِر: إطالُق قاِعدة )َمن لم ُيَكفِّ
36 ��������������������������� الكاِفَر فهو كاِفٌر( دوَن تفصيٍل

)2( ِمن الخطأِ في التَّكفيِر: أْن َيعِمَد أَحُدهم إلى َوصِف 
ر ُكلَّ  َشخٍص ِمن أهِل الِقبلِة بأنَّه طاغوٌت، وِمن َثمَّ ُيَكفِّ
اغوِت؛  بالطَّ وَصَفه  الذي  خَص  الشَّ هذا  ر  ُيَكفِّ لم  َمن 

46 ��������������������������� اغوِت ِة أنَّه لم َيكُفْر بالطَّ بُحجَّ

اِر  ِد َمدِح الُكفَّ )3( ِمن الَخطأِ في التَّكفيِر: التَّكفيُر لُِمَجرَّ
53 �������������������������������������������� دوَن َتفصيٍل

ِد َمدِح  )4( ِمن الَخَطأِ في التَّكفيِر: َتكفيُر الُمسِلِم لُِمَجرَّ
55 ������������������������� اِر له أو ثنائِهم على أخالِقه الُكفَّ

وأعماٍل  بأقواٍل  التَّكفيُر  التَّكفيِر:  في  الَخَطأِ  ِمن   )5(
َقصِد  في  َظِر  النَّ دوَن  ُدوَنه،  وما  للُكفِر  اللِة  الدَّ ُمحَتِملِة 
ِة  ِة أو القرائِِن الَقويَّ َظِر في األِدلَّ قائِِلها أو فاِعِلها، ودوَن النَّ

60 ������������������������������ التي ُتَعيُِّن أحَد االحتِماَليِن
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 )6( ِمن الَخَطأِ في التَّكفيِر: التَّكفيُر بالمآِل أو بالِزِم الَقوِل 67

اِر،  )7( ِمن الَخَطأِ في التَّكفيِر: التَّكفيُر بُمطَلِق ُمواالِة الُكفَّ
باستِعماِل  أو  اِر  الُكفَّ بُمداراِة  التَّكفيُر  ذلك  من  وأعَظُم 

71 ��������������������������������������������� ِة معهم ِقيَّ التَّ

َمن  بَتكفيِر  الَقوِل  إطالُق  التَّكفيِر:  في  الَخَطأِ  ِمَن   )8(
الحيَن، سواٌء كان هذا  َيسَتهزُئ أو َيطُعُن بصالٍح ِمن الصَّ
الُِح عالًِما أو ُمجاِهًدا، أو آِمًرا بالمعروِف وناهًيا عن  الصَّ

الُمنَكِر�������������������������������������������������� 77

ُرك ِمن أهِل   )9( وِمن الَخَطأِ في التَّكفيِر: َتكفيُر َمن ُيَكفِّ
85 ��������������������������������������������������� الِقبلِة

 ، ِن ُكفٌر َقوليٌّ أو ِفعليٌّ ابعُة: إذا َثَبت عن الُمَعيَّ القاِعدُة الرَّ
ُشروُط  فيه  تجَتِمَع  حتى  الُمَعيَِّن  هذا  َتكفيُر  يجوُز  فال 

التَّكفيِر وتنتفَي عنه موانُِع التَّكفيِر������������������������ 88

القاِعدُة الخاِمسُة: ليس ِمن موانِِع التَّكفيِر َقوُل الُكفِر أو 
ِعِب، وليس ِمن موانِِع التَّكفيِر  ِفعُله على َسبيِل الَهْزِل واللَّ

139 ���������������������� الَخوُف ِمن َفوِت ماٍل أو َمنِصٍب
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الُمرَتدِّ  أداُء  التَّكفيِر  موانِِع  ِمن  ليس  اِدسُة:  السَّ القاِعدُة 

الِة� 147 هاَدتيِن وأداِء الصَّ بعَض أركاِن اإلسالِم، كُنطِقه بالشَّ

ابعُة: أنَّ الُعَلماَء قد يخَتِلفوَن في تكفيِر الُمَعيَِّن؛  القاِعدُة السَّ

ا الختاِلِفهم في ُثبوِت الَخَبر عن الُمَعيَِّن، أو الختاِلِفهم  إمَّ

أو  المَعيَِّن،  عن  َثَبت  الذي  الِفعِل  أو  الَقوِل  ُحكِم  في 

فيكوُن  الموانِِع،  وانتِفاِء  روِط  الشُّ ِق  تحقُّ في  الختاِلِفهم 

مسائِِل  ِمن  َتكفيِره،  َعَدُم  أو  حينئٍذ  الُمَعيَِّن  هذا  َتكفيُر 

ُل فيها الُمخالُِف����������������� 150 االجتِهاِد التي ال ُيَضلَّ

ِن إنَّما يقوُم به أهُل الِعلِم،  اِمنُة: أنَّ َتكفيَر الُمَعيَّ القاِعدُة الثَّ

156 �� ميَن ى له العوامُّ أو أنصاُف الُمَتَعلِّ وال يجوُز أن يتَصدَّ

القاِعدُة التَّاِسعُة: َمن َثَبت إسالُمه بَيقيٍن فال يجوُز َتكفيُره 
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