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 المقدمة
 

أن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا،  
 ومن يضلل فال هادي له.من يهده اهلل فال مضل له، 

 ونشهد أن ال إله اهلل وحده شريك له ونشهد أن حمما عبده ورسوله.   

آل )   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  قال اهلل تعاىل: 
 (.٢٠١ عمران:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  چ قال اهلل تعاىل:  

 (.٢ النساء:) چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ      ٹٹ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٿٺ  ٺ         ٺ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  چ قال اهلل تعاىل:   

 (   ٠٢ - ٠٠األحزاب: ) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ    ڭۓ  ڭ    ڭ
 أما بعد:   

فإن حكم مرتكب الكبرية من عصاة املؤمنني قد اختلف الناس فيه من قدمي الزمان،  
فذهب اخلوارج واملعتزلة خبلوده يف النار إن مات ومل يتوب ولكن اختلفوا يف حكمه يف الدنيا، 
وذهب اخلوارج أنه كافر. وحكموا خبروجه من اإلمين يف الدنيا. وذهب املعتزلة إنه  ليس مبسلم 

مرتكب  وليس بكافر بل هو باملنزلة بني املنزلتني. وقابلتهم املرجئة واجلهمية فتساهلوا يف حكم
الكبرية وأفرطوا يف تساهل معه. فقالوا: ال يضر مع اإلميان معصية ألن اإلميان عندهم هو تصديق 
القلب فقط أو مع نطق اللسان على خالف بينهم وال تدخل فيه من األعمال فال يزيد بالطاعة 

حلها. وأهل وال ينقص باملعصية. فاملعاصي ال ينقص اإلميان وال يستحق صاحبها النار إذا مل يست
السنة واجلماعة توسطوا بني الفريقني فقالوا: إن العاصي ال خيرج من اإلميان جملرد املعصية. وهو 
حتت املشيئة  إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه يف النار، لكنه ال خيلد فيها. كما تقول اخلوارج 
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فو اهلل عنه. ومرتكب واملعتزلة. واملعاصي تنقص اإلميان ويستحق صاحتها دخول النار إال أن يع
 الكبرية يكون فاسقا ناقص اإلميان، ال كما تقول املرجئة إنه كامل اإلميان. واهلل تعاىل أعلم.

يف هذا البحث نتكلم عن موقف أهل السنة واجلماعة ىف حكم مرتكب الكبرية من  
 املسلمني، حدها، وأدلتهم من الكتاب والسنة واآلثار من السلف.

 البحث سبب اختيار 
سبب اختياري هذا البحث ألن كثري من املسلمني ال يعرفون حكم مرتكب الكبرية  

 حقيقة. وبعضهم يلتبسون بأراء وأقوال ومقالة من خيالف مذهب أهل السنة واجلاعة.
ولذا يف هذا البحث  أحاول ما أستطيعر لبيان هلم مذهب أهل السنة واجلماعة يف هذذة  

ها بفهم الصحيح وفق على فهم أهل السنة واجلماعة كما فهم القضية. حيت يستطيعوا أن يفهمو 
 .السلف األمة من الصحابة والتابعني ومن سار على هنجهم إليوم القيامة

  



4 
 

 الفصل األول:
 أول الخالف ظهر في األمة اإلسالمية كان سبب حكم مرتكب الكبيرة

 
مم، حيث بعث فيهم على هذه األمة، وفضلها على سائر األ -عز وجل-لقد امنتَّ اهلل  

خامت األنبيائه؛ وأفضل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على دين كله، وكفى باهلل شهيدا، وأنزل 
إليهم أشرف كتبه باحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فأكمل هلم الدين، وأمت 

على عاملني، أو على لسان  فكانوا شهداء اهلل -عدال خيارا–عليهم النهمة، وجعلهم خريأمة وسطا 
قال  .وما من شر فقد حذر أمته منه، وبني هلم أسباب اتقائه -صلى اهلل عليه وسلم –رسوله الكرمي 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ڇ اهلل تعاىل:

ڇ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ
٢. 

صراط املستقيم، وهو ما أنزله يف كتابه العزيز إىل عباده لزوم  -وجل عز–وقد عهد اهلل  

 .١ ڇڱ     ں  ں  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڇ   الذي
 -صلى اهلل عليه وسلم–وكان مما عظمت به وصية اهلل يف كتابه األمر باتباع سنة رسوله  

 ولزوم سبيله، واألمر باجلماعة واالئتالف، والنهي عن الفرقة واإلختالف.

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ            ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڇ  قال اهلل تعاىل:  

ک    ڑڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  

   ۓڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ڻڻ

 ڇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
3. 

                                                             

 ([.٢61( سورة آل عمران ]اآلية)٢)
 ([.1١( سورة فصلت ]اآلية)١)
 ([.٢٠1-٢٠3سورة آل عمران ]اآلية) (3)
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صلى اهلل عليه -حيح من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهللويف الص 
: )إن اهلل يرضى لكم ثالثا، ويكره لكم ثالثا، فريضى لكم: أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا، -وسلم

 .٢وأن تعتصموا حببل اهلل مجيعاوال تفرقوا. ويكره لكم: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال(
: ) وهذا األصل العظيم وهو: -رمحه اهلل تعاىل–اإلسالم ابن تيمية  قال شيخ 

االعتصامبحبل اهلل مجيعا؛ وأن ال يتفرق، هو من أعظم أصول اإلسالم، ومما عظمت وصية ااهلل به 
صلى اهلل –يف كتابه. ومما عظم ذمه ملن تركهمن أهل الكتاب وغريهم. ومما عظمت به وصية النيب 

 .١ن عامة وخاصة(يف مواط -عليه وسلم
وكان من حكمة اهلل البالغة، وسنة اليت أجراها على عباده ما قدره عليهم وأجراه بينهم من  

فاختلف الناس ووقع التفرق بينهم يف  –فال رادَّ لقضائه، وال مبدٍّل حلكمه  –التفرق واالختالف 
 مم اهلالكة قبلنا.أدياهنم واعتقاداهتمومذهبهم وآرائهم، واتبعت طوائف من األمة سبيل األ

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پڇ  قال اهلل  تعاىل: 

 ڇٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ
3 

صلى اهلل عليه –اهلل   قال: قال رسول -رضي اهلل عنه–وعن معاوية بن أيب سفيان  
اثنتني وسبعني ملة، إن هذه األمة ستفرتق على  : )إن أهل الكتابني افرتقوايف دينهم على-وسلم

 .1ثالث  وسبعني ملة كلهم يف النار إال واحدة، وهي اجلماعة(
 
 

                                                             

 ([.3/٢31٠)-٢٠٢1احلديث رقم) –( صحيح مسلم ]كتاب األقضية ٢)
 .(١١/313( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )١)
 ([.٢٢3-٢٢1( سورة هود ]اآليتان)3)
-نة([. أبو داود يف سننه ]كتاب السنة/باب شرح الس1/٢٠١) - (٢63٠3) ( أخرجه أمحد يف مسنده]احلديث رقم1)

([. أنظر: ٢/١٢٠)-(113احلديث رقم)-([. أخرجه احلاكم يف مستدرك ]كتاب العلم1/1) -(113٠) احلديث رقم
 ([.٢/311)-(١٠1) سلسلة األحاديث الصحيحة لأللتاين ]احلديث رقم
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عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال:  -رضي اهلل عنه–ففي الصحيح عن املغرية بن شعبة  
 .٢)ال تزال طائفة من أمة ظاهرين على حيت يأتيهم أمراهلل وهم ظاهرون(

اهلل هذه الطائفة املنصورة؛ والفرقة الناجية من الصحابة ومن تبعهم بإحسان  فقد رحم 
وكفلهم برعايته؛ وكألهم بعنايته، وجنبهم االختالف واالبتداع يف الدين؛ ومحاهم من الزيغ 

، جمانبني يف -صلى اهلل عليه وسلم–والضالل املبني، وذلك بسبب متسكهم بكتاب اهلل وسنة نبيه 
 .١الغالني؛ وانتحال املبطلني؛ وتأويل اجلاهلني ذلك كله حتريف

من تبعمهم بإحسان)قد اختلفوا يف  -صلى اهلل عليه وسلم–فنجد أصحاب رسول اهلل  
أحكام الدين، ومل بتفرقوا، وال صاروا شيعا، ألهنم مل يفارقوا الدين، إمنا اختلفوا فيما أذن هلم من 

فيما مل جيدوا فيه نصا، واختلفت يف ذلك أقواهلم،  اجتهاد الرأي، واالستنباط من الكتاب والسنة
 .3فصاروا حممودين ألهنم اجتهدوا فيما أمروا به(

السلف الصاحل هبذا االجتماع اخلريية اليت انفردوا هبا عمَّن سواهم ممن جاء بعدهم  فجاز 
م، مث )خريكم قرين، مث الذين يلوهن: -صلى اهلل عليه وسلم-من القرون، وهو مصادق قول التيب

 .1الذين يلوهنم(
: )كانوا أقل فتنا من سائر من بعدهم، فإنه كلما -رمحه اهلل تعاىل -قال شيخ اإلسالم  

 تأخر العصر عن النبوة كثر التفرق واخلالف.
وهلذا مل حتدث يف خالفة عثمان بدعة ظاهرة، فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان:  

 إالهيته. لرافضة املدعني إلمامته وعصمته، نبوته، أوبدعة اخلوارج املكفرين لعلي، وبدعة ا
                                                             

طائفة من  ( متفق عليه. صحيح البخاري]كتاب االعتصام بالكتاب والسنة/باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )ال تزال٢)
احلديث -([. صحيح مسلم ]كتاب اإلمارة1/١١13)-(٠3٢٢احلديث رقم)-أميت ظاهرين على احلق(. وهم أهل العلم

 ([.3/٢1١3)-(٢3١٢رقم)
 (.11( انظر: دراسات يف األهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها لناصر بن عبدالكرمي العقل ص)١)
 (.١/٠31( االعتصام للشاطيب )3)
([. صحيح مسلم ١/1٠٢)-(١61٢احلديث رقم) -البخاري ]كتاب الشهادات/باب ال يشهد جور إذا شهد ( صحيح1)

 ([.1/٢361)-(١131احلديث رقم) - ]كتاب فضائل الصحابة
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مث كان يف آخرعصر الصحابة، يف إمارة ابن الزبري وعبدامللك حدثت بدعة املرجئة  
 والقدرية.
مث ملا كان يف أول عصر التابعني يف أواخر اخلالفة األموية حدثت بدعة اجلهمية املعطلة،  

 .٢حابة شيء من ذلك(واملشبهة املمثلة، ومل يكن على عهد الص
وكان هذا االبتداع سببا لنشوبأول خالف يف األمة اإلسالمية يف معتقدها، وهو  

االختالف يف حكم فسقة املسلمني الذين مل يردعهم إمياهنم عن الوقوع فيما هني اهلل تعاىل عنه 
 من احملرمات، وسولت هلم أنفسهم يف اجرتاح الكبائر املوبقات.

الختالف الوخيمة أن خرجت اخلوارج، وهعتزلت املعتزلة، وأرجأت وكان من آثارهذا ا 

      ٴۇ      ڇ املرجئة، ففرقوا باختالفهم دين اهلل، وقطعوا األمر بينهم زبرا، وصاروا بذلك شيعا وأحزابا،

 .3‘١  ڇ ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ
غ و كان من فضل اهلل على أوليائه املؤمنني؛ أن ألزمهم كلمة التقوي، وحفظهم من الزي 

 والضالل يف هذا الباب.
وكذلك يف –فقد توسط أهل السنة واجلماعة يف باب األمساء واألحكام؛ والوعج والوعيد  

ين أخرجوا أهل الكبائر من اإلميان؛ ذبني إفراط الوعيدية من اخلوارج واملعتزلة ال -سائراألبواب
 مياهنم كإميان األنبياء والصاحلني.جمعلوهم يف النار خملدين، وتفريط الوعيد من املرجئة الذين جعلوا إ

صلى اهلل  –فكان أهل السنة واجلماعة بسبب متسكهم بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  
وما اتفقبه السابقون األولون من  املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان يف  -عليه وسلم

 معتقدهم أسلم الناس وأعلم الناس وأحكامهم.
 .1 فرق األمة وهحلها، كما أن أمتهم هي الوسط يف األمم ومللهاوكانوا هم الوسط يف 

                                                             

 (.6/١3٢( منهاج السنة لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٢)
 ([.13( سورة املؤمنون ]اآلية)١)
 (.١/131سفاريين )( انظر: شرح ثالثيات مسند اإلمام أمحد لل3)
 (. ٢6-٢١( انظر: الوصية الكربى لشيخ اإلسالم )1)
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: )كان الناس يف قدمي -رمحه اهلل تعاىل -ويف هذا املقاميقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  
الزمان قد اختلفوا يف فاسق املللي، وهو أول خالف حدث يف امللة، هل هو كافر أو مؤمن؟ 

ماعة: إنه مؤمن. وقالت طائفة: نقول هو فاسق؛ ال مؤمن وال  فقالت اخلوارج: إنه كافر. وقالت اجل
رمحه –كافر. ننزله منزلة بني املنزلتني، وخلدوه يف النار، واعتزلوا حلقة احلسن البصري وأصحابه 

 .٢، فسموا معتزلة-اهلل تعاىل
إذا علم هذا فالواجب على كل مؤمن يرجو اهلل والدار اآلخرة أن حيكم هذا الباب، وأن  

 لك يف معتقده فيه سبيل املؤمنني.يس
 

  

                                                             

 (.٢/13٢(. وانظر: االستقامة )٢13-3/٢1١( انظر: جمموع فتاوى شيخ اإلسىالم ابن تيمية )٢)
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 الفصل الثانى:
 ذكر معنى وحد الكبيرة

 
 المبحث األول: معنى الكبيرة

 
 حيسن يب قبل البدء بذكر تعريف الكبرية وحدها شرعا بيان معناها واشتقها اللغوي 
 أصل هذه املادة يف لغة العرب؛ ووضعها دال على ما يضاد الصغر ويقابله. 
وهو أبواحلسني أمحد بن فارس بن زكريا: )الكاف والباء والراء: أصل  قال ابن فارس 

َ على خالف الصغر(  .٢صحيح يدلُّ
 والكبرية: كالكبري. مشتق من الِكربرِ بكسر الكاف، وهو: اإلمث العظيم. 
ُر: اإلمث. جعل من أمساء الكبرية، كاخلطء من اخلطيئة( حكاه   قال الليث بن املظفر: )الِكب ر
 . 3‘١‘األزهري
 .1‘1‘والتأنيث فيه على املبالغة. قال به ابن سيده 
 .٠‘6‘واجلمع: كبائ. قال ابن دريد 
 : نقيض الصغر.-بضم الكاف  -والُكب ررُ  

                                                             

 (. 6٠٢(. القاموس احمليط للفريوز آبادي )٢١1(. لسان العرب البن منظور )6٢1( جممل اللغة البن فارس )٢)
منصور حممد بن أمحد بن األزهر بن طلحة بن نوح اهلروي، اإلمام اللغوي، تويف رمحه اهلل تعاىل سنة سبعني  ( هو أبو١)

 (.٢16وثالمثائة. انظر: البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة للفريوزآبادي )
 (.٢٠/١٢1( هتذيب اللغة لألزهري )3)
اللغة العربية، تويف رمحه اهلل تعاىل سنة مثان ومخسني وأربعمائة. انظر: ( هو أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي الضرير، إمام 1)

 (.٢1/٢11سري أعالم النبالء )
 (.٠/٢11( احملكم احمليط األعظم البن سيده )1)
( هو أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد بن عتاهية األزدي، اللغوي، ولد بالبصرة سنة ثالث وعشرين ومائتني، وتويف رمحه 6)

تعاىل ليلة األربعاء  لثنيت عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة إحدى وعشرين وثالمثائة. انظر: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني  اهلل
 (. ٢/٠3والنحاة للسيوطي )

 (.٢/3١٠( مجهرة اللغة البن دريد )٠)
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فتبنَي أن لفظ )الكبرية(؛ املشتق من لفظ )الكرب( ال خيرج عن هذين املعنيني ومها:  
 العظمة، واإلمث الكبري. 

 .١لكرب: العظمة. واإلمث الكبرية. هي كبرية أيضا(: )ا٢قال الصاحب ابن َعبَّاد 
 ڇ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ   ڦ ڦ ڦڇ  ومنه قول اهلل تعاىل: 

3 
 فعلى إرادة: اإلمث الكبري. -1وهي قراءة اجلمهور -فمن قرأ بكسر الكاف  
فعلى إرادة: عظم هذا  -6ومن وافقه  1وهي قراءة يعقوب -ومن قرأ بضم الكاف  
 .٠القذف  

  

                                                             

فضل بن العميد، ومن مث شهر القاسم إمساعيل بن عباد بن عباس الطالقين، األديب الكاتب، صحب الوزير أبا ال ( أبو٢)
بالصاحب، وكان وكان شيعيا معتزال، تويف يف صفرسنة مخس ومثانني وثالمثائة، عن تسع  ومخسني سنة. انظر: سري أعالم 

 (.٢٠/1٢٢النبالء للذهيب )
 (.6/١16( احمليط يف اللغة للصاحب بن عباد )١)
 ([.٢٢) ( سورة النور ]اآلية3)
(. البدور ٢1٠(. حتبري التيسري يف قراءات األئمة العشر البن اجلزري )١٢1ءات العشر البن مهران )( انظر: الغاية يف القرا1)

 (.١١١الزاهرة يف قراءات العشر املتواترة للقاضي )
( هو أبو حممد يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبداهلل بن أىب إسحاق احلضرمي، اإلمام، قارئ أهل البصرة يف عصره، تويف 1)

(. معرفة 3١/3٢1 تعاىل يف ذي احلجة سنة مخس ومائتني، عن مثان ومثنني سنة. انظر: هتذيب الكمال للمزي )رمحه اهلل
 (.١/316(. غاية النهاية يف طبقات القراء البن اجلزري )٢/٢1٠القراء الكبار للذهيب )

يب. انظر: معاين القرآن الكرمي ( وهم: أبو رجاء ومحيد بن قيس وسفيان الثوري ويزيد وعمرة بنت عبدالرمحن وابن قط6)
 (. ١/٢٠3(. احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها البن جين )1/1٠3للنحاس )

 (.١/36٠(. التبيان يف إعراب القرآن للعكربي )١/١1٠( انظر: معاين القرآن للفراء )٠)
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 ي: حد الكبيرةالمبحث الثان
 

أما حّد الكبرية؛ وضابطها الشرعي، فقد اختلفت أقوال أهل العلم فيه اختالفا كثريا،  
 وتشعبت يف ذلك آراؤهم، وتباينت حدودهم وضوابطهم.

من اخلالف يف هذا الباب )ال يرجع إىل  -رمحه اهلل تعاىل –وُجلُّ ما ورد عن سلف األمة  
 .٢تباين وتضاد، وأقواهلم متقاربة(

 و كان من أشهر التعاريف والضوابطا الواردة يف حّد الكبرية ما يلي: 
 . وهذا القول مروي عن: عبداهلل بن عباس رضي كل ماعصي به فهو: كبيرة -٢

 .١اهلل عنهما
 كل ذنب ختمه اهلل بنار، أوغضب، أولعنة، أوعذاب. -١

 .1 ‘ 1طلحة، وعلي بن أيب 3وهذا القول مروي عن: عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما
 ،6. وهذا القول مروي عن ابن عباسكل ما أوعد اهلل عليه النار -3

 
 

                                                             

 (.٢/31٠( مدارج السالكني البن القيم )٢)
(. شعب اإلميان للبيحقي ]باب يف حشرالناس بعد ما يبعثون من قبورهم إىل املوقف 1/1٠للطربي ) ( انظر: جامع البيان١)

(. الدراملنثور للسيوطي ٢/١٠٢)-(١3٠الذي بني هلم من األرض/فصل يف بيان كبائر الذنوب وضغائرها وفواحشها رقم )
(١/١٠٢)]. 
(. شعب اإلميان للبيحقي ]باب يف حشرالناس بعد ما 1/1٢( أخرجه الطربي والبيهقي. انظر: جامع البيان للطربي )3)

-(١3٠يبعثون من قبورهم إىل املوقف الذي بني هلم من األرض/فصل يف بيان كبائر الذنوب وضغائرها وفواحشها رقم )
(٢/١٠٢)]. 
، تويف رمحه اهلل تعاىل ( أبواحلسن بن علي بن سامل بن املخارق اهلامشي احلمصي، موىل العباس بن عبداملطلب ييضي اهلل عنه1)

(. هتذيب الكمال 6/١1٢(. التاريخ الكبري للبخاري )3٢١ثالث وأربعني ومائة. انظر: الطبقات خلليفة بن خياط ) سنة
 (.١٠/13٠للمزي )

 (.١/١٠١( انظر: معامل التنزيل للبغوي )1)
  (.3/331( أخرجه ابن أيب حامت. انظر: افسري القرآن العظيم البن أيب حامت )6)
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 .٠‘6، والضحاك1، وجماهد1‘3، واحلسن١‘٢وسعيد بن جبري

. وهذا القول م  روي عن : كل ما أوعد اهلل عليه حدا في الدنيا، أوعذابا في اآلخرة -1
 .1الضحاك

مقدماتها، وتزابعها ممـــا يجتمع  الكبائر: ما نهي اهلل من الذنوب الكبار. والسيئات: -1
. وهو قول: فيه الصالح والفاسق، مثل: النظرة، واللمسة، والقبلة، وأشباهها

 .٢٠‘3السُّدِّي
 .٢١‘٢٢هوقول: زيد بن أسلمكل ما ال تصح معه األعمال.  -6

 
                                                             

( هو سعيد بن جبري بن هشام األسدي الواليب موالهم الكويف، أبوحممد، ويقال: أبوعبداهلل، اإلمام، احلافظ املقرئ، املفسر، ٢)
قتله احلجاج يف شعبان سنة مخس وتسعني، وكان يومئذ ابن تسع وأربعني سنة.  انظر: الكبقات الكربى البن سعد 

 (.1/3١٢(. سري أعلم النبالء للذهيب )1/3) (. اجلرح والتعديل البن أيب حامت١6٠/6)
 (،1/1١( أخرحه الطربي. انظر: جامع البيان للطربي )١)
( هو أبو سعيد احلسن بن يسار البصري، موىل زيد بن ثابرتضي اهلل عنه، شيخ أهل البصرة، ولد لسنتني بقيتا من خالفة 3)

(. سري أعالم 6/31شر ومائة.   انظر: هتذيب الكمال للمزي )اهلل عنه تويف رمحه اهلل تعاىل يف أول رجب سنة ع عمر رضي
 (.1/163) النبالء للذهيب

 (.3/331(. تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت )1/1١( أخرجه الطربي وابن أيب حامت. انظر: جامع البيان للطربي )1)
 (.1/1١( أخرجه الطربي. انظر: جامع البيان للطربي )1)
ضحاك بن مزاحم اهلاليل اخلرساين، املفسر، تويف رمحه اهلل تعاىل بعد املائة، وقد جاوزالثمانني.   انظر: ( هو أبو حممد ال6)

 (.٢/١١١(. شذرات الذهاب البن العماد )3/١3٢(. البداية والنهاية البن كثري )1/131سري أعالم النبالء للذهيب )
 .(١/66( انظر: زاد املسري البن جوزي )٠)
 (.1/1١ي. انظر: جاهع البيان للطربي )( أخرجه الطرب 1)
( هو أبو حممد إمساعيل بن عبدالرمحن بن أيب كرمية اهلامشي احلجازي الكويف السدي، أحد مويل قريش، اإلمام املفسر، تويف 3)

 (.٢/٢٢٠(. طبقات املفسرين للداوودي )1/١61رمحه اهلل تعاىل سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: سري أعالم النبالء للذهيب )
 (.٢/31٢(. مدارج السالكني البن القيم )3/١٠3( انظر: معامل التنزيل للبغوي )٢٠)
( هو أبو أسامة العدوي املدين، موىل عمر بن اخلطاب، اإلمام الفقيه، تويف رمحه اهلل تعاىل يف ذي احلجة سنة ست ٢٢)

(. شذرات الذهب للعماد 1/3٢١ء للذهيب )(. سري أعالم النبال٢٠/٢١وثالثني ومائة. انظر: اهذيب الكمال للمزي )
(٢/٢33.) 
 (. ٢/1٠6( انظر: النكت والعيون للماوردي )٢١)
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وهوقول: مالك ب     ن  الكبائر ذنوب أهل البدع. والسيئات: ذنوب أهل السنة. -٠
 .١‘٢مغول

 ما كان فيه من المظالم بينك وبين العباد. والصغائر: مـــا كان بينـك الكبائر:  -1

 .1‘3هو قول: سفيان الثوري وبين اهلل، ألن اهلل كريم عفو.
ذنـــــــــوب المستحّلين، كذنب إبليس للعنه اهلل تعالى. والصغائر:  الكبائر: ذنوب -3

 .6‘1اسيبوهوقول: احلارث احمل .-عليه السالم –المستغفرين، كذنب آدم 

 ڇ ڇ    ڇ ڇكل ما سماه اهلل في القرآن كبيرا، عــــــــــظيمـا. نحو قولـــــه تعالـــــــــــــــــــــــى:  -11

 ڇ ڍ     ڍ
  ڇ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڇ .٠

 ڇ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڇ. 1

 ڇ ائ              ى ى ڇ .3

 ڇ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ڇ .٢٠

 ی ی ی ی ىئ ڇ .٢٢

 ڇ حئ جئ

٢١
. 

                                                             

( هو أبو عبداهلل مالك بن مغول بن عاصم بن َغزَيَّة َخَرَشَة البجلي الكويف، اإلمام احملدث، تويف رمحه اهلل تعاىل سنة تسع ٢)
(. سري أعالم النبالء ١1/٢11(. هتذيب الكمال للمزي )1/١٢1مت )ومخسني ومائة. انظر: اجلرح والتعديل البن أيب حا

 (.٠/٢٠3للذهيب )
 (.٢/31٠(. مدارج السالكني البن القيم )١/١٠3( انظر: معامل التنزيل للبغوي )١)
، تويف ( هو أبوعبداهلل سفيان بن مسروق بن حبيب الثوري الكويف، سيد العالماء العاملني يف زمانه، ولد سنة سبع وتسعني3)

(. غاية النهاية البن ١61رمحه اهلل تعاىل يف شعبان سنة إحدى وستني ومائة.   انظر: مشاهري علماء األمصار البن حبان )
 (.٢/٢33(. طبقات املفسرين للداوودي )٢/3٠1اجلزري )

 (.٢/313(. مدارج السالكية البن القيم )١/١٠3( انظر: معامل التنزيل للبغوي )1)
اهلل احلارث بن أسد البغدادي احملاسيب، شيخ الصوفية، تويف رمحه اهلل تعاىل سنة ثالث وأربعني ومائتني. انظر: ( هو أبو عبد1)

 (.٢١/٢٢٠(. سري أعالم النبالء للدهيب )١/36٠(. صفة الصفوة آلبن اجلوزي )١/16طبقاب الصوفية للسلمي )
(. تيسري البيان ألحكام القرآن للموزعي ٢/31٢بن القيم )(. مدارج السالكني ال١/١٠3انظر: معامل التنزيل للبغوي ) (6)
(٢/6٢1.) 
 ([.١( سورة النساء ]اآلية)٠)
 ([.3٢( سورة اإلسراء ]اآلية)1)
 ([.٢3( سورة لقمان ]اآلية)3)
 ([.١1( سورة يوسف ]اآلية)٢٠)
 ([.٢6( سورة النور ]اآلسة)٢٢)
 ([.13( سورة األحزاب ]اآلية)٢١)
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وهوقول: الحسين بن الفضل
١‘٢. 

 .1‘3وهو قول: احلليمي كل محرم لعينه، منهي عنه لمعنى في نفسه. -٢٢
 .6‘1. وهو قول: املاورديكل ما أوجب الحد؛ أو توجه إليه الوعيد -٢١
 .كل جريرة تؤذن يقلة اكتراث مرتكبها بالدين؛ ورقة الديانة، فهي التي تحط العدالة -٢3

فهي اليت الحتط العدالة.  وكل جريرة ال تؤذن بذلك؛ بل تبقي حسن الظن ظاهرا لصاحبه؛ 
، 3وتابعه القشريي .1وقال: هذا أحسن ما مييز به أحد الضدين عن اآلخر .٠وهو قول اجلَُويرين
 ٢٢‘٢٠واختاره السبكي

                                                             

ني بن الفضل بن عمري البجلي الكويف، عامل عصره، تويف رمحه اهلل تعاىل يف شعبان سنة اثنتني ومثانني ( هو أبو علي احلس٢)
(. ٢/٢13(. طبقات املفسرين للداوودي )٢3/1٢1ومائتني، وهو ابن مائة وأربع سنني. انظر: سري أعالم النبالء للذهيب )

 (.١/٢٠1شذرات الذهاب البن العماد )
 (.٢/313(. مدارج السالكني البن القيم )١/3٠3لبغوي )( معامل التنزيل ل١)
( هو أبو عبداهلل احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري الشافعي، الفقيه احملدث، ولد جبرجان سنة مثان وثالثني 3)

املنتظم يف التاريخ امللوك وثالمثائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل سنة ثالث وأربعمائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل سنة ثالث وأربعمائة. 
 (.٢١/31٢(. الوايف بالوقيات للصفدي )٢٠/١3٢(. سريأعالم النبالء للذهيب )٢1/33واألمم البن اجلوزي )

 (.٢/٢٠(. الزواجر للهيتمي )٢٠/1١1(. فتح الباري للعسقالين )٢/١٠1( شعب اإلميان للبيحقي )1)
اوردي، شيخ الشافعية، تويف رمحه اهلل تعاىل يوم الثالثاء سلخ ربيع ( هو أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري امل1)

(. طبقات ٢١/٢٠١األول سنة مخسني وأربعمائة، وكان قد بلغ ستا ومثانني سنة.   انظر: التاريخ بغداد للخطيب البغدادي )
 (.٢1/61(. سري أعالم النبالء للذهيب )3/636الفقهاء الشافعية البن الصالح )

 (.٢/٢٠الزواجر للهيتمي )( انظر: 6)
( هو إمام احلرمني ضياء الدين أبواملعايل عبدامللك بن عبداهلل بن يوسف بن عبداهلل بن يوسف بن حممد بن ُحيُّوية اجلزيين ٠)

(. مرآة اجلنان 1/131النيسابوري، الشيخ الشافعية، ولد سنة تسع عشرة وأربع مائة.   انظر: سري أعالم النبالء للذهيب )
 (.1/٢61(. طبقات الشافعية  للسبكي )3/٢١3فعي )لليا

 (. ٢٠/1١1انظر: فتح الباري للعسقالين ) (1)
هو أبو نصر عبدالرحيم بن هوازن القشريي النيسابوري األشعري، املفسر النحوي،تويف رمحه اهلل تعاىل يف الثامن من  (3)

(. سري أعالم النبالء ٢/116لشافعية البن الصالح )مجادياآلخرة سنة أربع عشرة ومخسمائة.   انظر: طبقات الفقهاء ا
 (.٠/13٢(. طبقات الفقهاء الشافعية الكربي للسبكي )٢3/1١1للذهيب )

تقي الدين أبو احلسن علي بن عبدالكايف بن علي بن متام بن يوسف السبكي األنصاري، اخلزرجي،  شيخ الشافعية،  (٢٠)
(. طبقات الشافعية للحسيين 3/٢1٠.   انظر: الرر الكامىن للعسقالين )ولد يف غزة صفر سنة ثالث ومثانني وتسعمائة

 (.6/٢1٠(. شذر الذهب البن عماد )١3٠)
 (.٢/3انظر: الزواجر للهيتمي ) (٢٢)
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 .3‘١، والرافعي٢. وهوقول: البغويكان ما رتب عليه الحد   -٢1
فس الكبائر: ذنوب العمد. والسيئات: الخطايا، والنسيان، وما كره عليه، وحديث الن -٢1

 .1حكاه البغويالمرفوع عن هذه األمة. 
حكاه  الكبائر: ما يستصغره العباد. واالصغائر: ما يستعظمونه فيخافونمواقعته. -٢6

 .1البغوي
 الكبائر: الشرك وما يؤدي إليه. والصغائر: ما عدا الشرك من الذنوب أهل التوحيد. -٢٠

 .6حكاه البغوي
ده، أو َعُظَم ضرره في الوجود فهو:  ذنب َعظَّم الشرع التوع د عليه بالعقاب وشد كل -٢1

 .1‘٠وهو قول القرطيب كبيرة. وماعداه: صغيرة.
حكاه شيخ  : كل ما تعلق بها أحد الحدين. والصغائر: ما دون الحدين.الكبائر -٢3  -٢3

 .3اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
 

                                                             

أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء اللبغوي، اإلمام احلافظ، حميي السنة، تويف رمحه اهلل تعاىل يف شوال سنة  (٢)
(. سري أعالم النبالء ١/٢36شرة ومخسمائة، وعاش بضعا وسبعني سنة.   انظر: وفيات األعيان البن خلكان )ست وع
 (.٢١/١٠6(. البداية والنهاية البن كثري )٢3/133للذهيب )

مخس هو إمام الدين أبو القاسم عبدالكرمي بن حممد بن الفضل بن احلسني الرافعي القزويين، شيخ الشافعية، ولد سنة  (١)
ومخسني مخسمائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل يف ذي القعدة سنة ثالث وعشرين وستمائة.   انظر: سري أعالم النبالء للذهيب 

 (.  6/١66(. النجوم الزاهرة لألتابكي )١١/١1١)
 (.٢/1(. الزواجري للهيتمي )٢٠/1١1انظر: فتح الباري للعسقالين ) (3)
 (.١/١٠3معامل التنزيل للبغوي ) (1)
 (.١/١٠3معامل التنزيل للبغوي ) (1)
 (.١/١٠1معامل التنزيل للبغوي ) (6)
وهو أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر فرح األنصاري اخلزرجي القرطيب املالكي، اإل إمام املفسر، تويف رمحه اهلل تعاىل  (٠)

 (.١/63املفسرين للداوودي )ليلة االثنني التاسع من شوال سنة إحدى وسبعني وستمائة.   انظر: طبقات 
 (.1/٢٠1اجلامع األحكام القرآن للقرطيب ) (1)
 (.٢1٠(. الداء والدواء البن القيم )٢٢/61٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) (3)
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اهلل عليه صلى  -كل نهى اهلل عنه في القرآن فهو كبيرة. وما نهى عنه رسول اهلل  -١٠
 .٢حكاه ابن القيم فهو: صغيرة. -وسلم

 .١حكاه ابن القيم كل ما لعن رسوله فاعله فهو كبيرة. -١٢
وهو مذهب  كل ذنب يلحق صاحبه بخصومه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة. -١١

 .6‘1‘، واهليتمي1‘3‘مجهورالشافعية. حكاه ابن كثري
 .٠ه اهليتميحكا -أي بلفظ التحرمي -  كل فعل نص الكتاب على تحريمه. -١3

وبعد الفراغ من ذكر األقوال املتقدمة يف حد الكبرية، أخلص إىل بيان الراجح من هذه  
  األقوال:
اعلم أن أرجح هذه احلدود والضوابط، وأمجعها، وأمثلها؛ وأقرهبا إىل النصوص الشريعة  

 املطهرة هو القول بأن:
 عذاب.الكبرية: كل ذنب ختمه اهلل بالنار؛ أوغضب؛ أولعنة؛ أو  
 وما قاربه يف املعىن، مثل: 

 قول من قال: الكبرية: كل ما أوعد اهلل عليه حدا يف الدنيا؛ أوعذابا يف اآلخرة.  
 قول من قال: كل ما أوجب احلد؛ أوتوجه إليه الوعيد.و  

                                                             

 (.٢1٠الداء والدواء البن القيم ) (٢)
 (.٢1٠الداء والدواء البن القيم ) (١)
يل بن عمر بن كثري بن ضوء بن درع القيسي البصري مث الدمشقي، اإلمام املفسر، وهو عماد الدين أبو الفداء إمساع (3)

احلافظ احملدث، والفقيه الشافعي، ولد سنة إحدى وسبعمائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل بدمشق يوم اخلميس خامس عشر شهر 
ه.   انظر: تذكرة احلفاظ للذهيب سبعمائة، عن ثالث وسبعني سنة، وكان قد أضر يف أواخر عمر و شعبان سنة أربع وسبعني 

 (.٢/٢٠3(. إنباء الغمر بأبناء العمرللعسقالين )١/311(. الذيل على العبارللعراقي )٢1٠1/1)
 (.٢/16٢تفسري القرآن العظيم البن كثري) (1)
افعي، ولد هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن علي بن حجراهليتمي السعدي األنصاري املصري، مث مكي، الفقيه الش (1)

يف رجب سنة تسع وتسعمائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل مبكة يف رجب سنة أربع وسبعني وتسعمائة.   انظر: الكواكب السائرة 
 (.٢/٢٠3(. البدر الظالع للشوكاين )1/3٠٠(. شذرات الذهب البن عماد )3/٢٠٢للغزي )

 (.٢/1الزواجر للهيتمي ) (6)
 (.٢/٢٠يتمي )الزواجر عن اقرتاف الكبائر لله (٠)
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 وقول من قال: كل ما تعلق هبا أحد احلدين. وحنوها. 
، علي ابن أيب طلحة، وسعيد بن -رضي اهلل عنهما-القول املروي عن: ابن عباس وهو 

 .-رمحهم اهلل تعاىل-جبري، واحلسن، وجماهد، والضحاك 
وابن  ،3، واإلمام أمحد، واملاوردي، وابن عطية١، وأيب عبيد٢اختيار: ابن عيينة وهو 
، والذهيب، وابن 1، وأيب العباس القرطيب، والبيضاوي، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، والبارزي1الصالح

 .٢، وغريهم٠، والسعدي6ز، وابن حجر العسقالين، وسليمان آل الشيخأيب الع
                                                             

هو أبوحممد سفيان بن عيينة بن أيب عمران ميمون موىل حممدبن مزاحم اهلاليل الكويف مث مكي، حافظ العصر، ولد  (٢)
انظر:  ائة، وله إحدى وتسعني سنة.بالكوفة للنصف من شعبان سنة سبع ومائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل سنة مثان وتسعني وم

 (.٢/٢36(. طبقات املفسرين للداوودي )1/111. سري أعالم النبالء للذهيب )(٢٢/٢٠٠هتذيب الكمال للمزي )
هو القاسم بن سالم بن مثل عبداهلل البغدادي، اجملتهد، ذوالفنون، ولد سنة سبع ومخسني ومائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل  (١)

(. سري أعالم ٠/٢٢٢ل البن أيب حامت )سنة أربع وعشرين ومائتني مبكة، وقد بلغ سبعا وستني سنة. انظر: اجلرح والتعدي
 (.1/٢33(. صفة الصفوة البن اجلوزي )1/111النبالء للذهيب )

هو أبو حممد عبداحلق بن غالب بن عبدالرمحن بن عبدالرؤوف بن متام بن عبداهلل بن عطية ابن خالد بن خفاف بن  (3)
ة مثانني وأربعمائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل يف اخلامس أسلم بن مكرم احملاريب الغرناطي، القلضي، شيخ املفسرين، ولد سن

(. طبقات املفسرين ٢3/11٠ظر: سري أعالم النبالء للذهيب )نوالعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وأربعني ومخسمائة. ا
 (.٢/١61للداوودي )

شافعي، اإلمام احلافظ، ولد هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبدالرمحن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري ال (1)
سنة سبع وسبعني ومخسمائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل يف اخلامس والعشرين من ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعني وستمائة.   انظر: 

 (.٢3/٢٠3(. البداية والنهاية البن كثري)3١6/ 1(. طبقات الشافعية الكربى للسبكي )1/٢13٠تذكرة احلفاظ للذهيب )
الدين أبوالقاسم هبة اهلل بن عبدالرحيم بن إبراهيم بن هبة اهلل بن مسلم بن هبة اهلل اجلهين، القاضي، شيخ هو شرف  (1)

الشافعية، ولد يف خامس رمضان سنة مخس وأربعني وستمائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل يف وسط ذي القعدة سنة مثان وثالثني 
(. البداية والنهاية البن  31٠/ ٢3طبقات الشافعية الكربى للسبكي )وسبعمائة، وله من العمر ثالث وسبعون سنة. انظر: 

 (.٢1/٢33كثري)
الوهاب بن سليمان الوهيي التميمني اإلمام الفقيه، وجل بالدرعية سنة مائتني  اهلل بن حممد بن عبد هو سليمان بن عبد (6)

وذلك يف سنة ثالث وثالثني ومائتني  -ة العثمانيةقائد جيش الدول–وألف، وتويف رمحه اهلل تعاىل قتيال بأمر إبراهيم باشا 
(. علماء جند خالل مثانية قرون 3/٢١3(. األعالم للزركلي )٢/1٠1ر: هدية العارفني إلمساعيل باشا البغدادي )ظوألف. ان
 (.١/31٢للبسام )

ارث العلوم شيخ اإلسالم ابن الرمحن بن ناصر بن عبداهلل السعدي التميمي، عالمة القصيم، و  اهلل بن عبد عبد هو أبو (٠)
تيمية وتلميذه ابن القيم، ولد يف ثاين عشر من شهراهلل احملرمسنة سبعة وثالمثائة وألف، وتويف رمحه اهلل تعاىل قبيل فجر اخلميس 

(. علماء جند 3/١1٠الثالث والعشرين من شهر مجادى اآلخرة سنة ست وسبعني وثالمثائة ألف. انظر: األعالم للزركلي )
 (.١/31٢ل مثانية قرون للبسام )خال
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: )أمثل هذه األقوال يف هذه املسألة القول -رمحه اهلل تعاىل -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
املأثور عن ابن عباس، وذكره أبوعبيد؛ وأمحدبن حنبل؛ وغريمها، وهو أن الصغرية ما دون احلدين: 

 ة.حد الدنيا؛ وحد اآلخر 
 وهو معىن قول من قال: ما ليس فيها حد يف الدنيا. 
 وهو معىن قول القائل: كل ذنب ختم بلعنه، أوغضب، أوالنار، فهو من الكبائر. 
ومعىن قول القائل: وليس فيها حد يف الدنيا، وال وعيد يف اآلخرة. أي: وعيد خاص،   

اآلخرة، كالعقوبة اخلاصة يف  كالوعيد بالنار، والغضب، واللعنة. ذلك ألن الوعيد اخلاص يف
 الدنيا. 

فكما أنه يفرق يف العقوبات املشروعة للناس بني العقوبات املقدرة بالقطع، والقتل، وجلد  
مائة، أو مثانني، وبني العقوبات اليت ليست مبقدرة، وهي: التعزير. فكذل يفرق يف العقوبات اليت 

ني العقوبات املقدرة كالغضب، واللعنة، والنار، وبني ب -يف غريأمر العباد هبا –يعزراهلل هبا العباد 
 العقوبات املطلقة.

وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غريه، فإنه يدخل ما ثبت يف النص أنه كبرية:   
كالشرك، والقتل، والزنا، والسحر، وقذف احملصنات الغافالت املؤمنات، وغريذلك من الكبائر اليت 

ة مشروعة، كالفرار من الزحف، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق فيها عقوبات مقدر 
 الوالدين، واليمني الغموس، وشهلدة الزور، فإن هذه الذنوب وأمثاهلا فيها وعيد خاص.

وكذا كل ذنب توعد صاحبه بأنه ال يدخل اجلنة، ال يشم رائحة اجلنة، وقيل فيه: من فعله  
 ها من البائر.فليس منا، وأن صاحبه آمث، فهذه كل

 واملقصود هنا: أن نفي اإلميان واجلنة، أو كونه من املؤمنني ال يكون إال عن كبرية. 
أما الصغائر فال تنفي هذا االسم واحلكم عن صاحبها مبجردها، فيعرف أن هذا النفي ال  

 يكون لرتك مستحب، وال فعل صغرية، بل لفعل كبرية.
                                                                                                                                                                                         

(. فتح ١/1١1(. شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز )36(. الكبائر للذهيب )٢٢/61٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) (٢)
 (.١/1٠ الكرمي الرمحن للسعدي )ري(. تيس٢١/٢11) الباري للعسقالين
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 لوجوه: سائر تلك الضوابط املذكورةوإمنا قلنا: إن هذا الضابط أوىل من  
أحدها: أنه املأثور عن السلف، خبالف تلك الضوابط، فإهنا ال نعرف عن أحد من  

الصحابة والتابعني واألئمة، وإمنا قاهلا بعض من تكلمريف شيء من الكالم أو التصوف بغري دليل 
 شرعي.

 ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ڇ الثاين: أن اهلل قال: 

ڇ  ں     ڱ ڱ ڱ
٢. 

فقد وعد جمتنب الكبائر بتكفريالسيئات، واستحقاق الوعد الكرمي، وكل من وعد بغضب  
اهلل، أولعنة، أونار، أوحرمان جنة، أوما يقتضي ذلك، فإنه خارج من هذا الوعد، فال يكون من 

 جمتنيب الكبائر.
الكبائر، وكذلك كل من استحق أن يقام عليه احلد، مل تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب  

إذ لو كان كذلك مل يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، واملستحق أن يعاقب عليه، واملستحق 
 أن يقام عليه احلد له ذنب يستحق العقوبة عليه.

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إىل ماذكراهلل ورسوله من الذنوب، فهو حد يتلقى من  
اهلل ورسوله، بل هو قول رأي القائل وذوقه  خطاب الشارع، وما سوى ذلك ليس متلقى من كالم

 من غري دليل شرعي والرأي والذوق بدون دليل شرعي ال جيوز.
الرابع: أن هذا الضابط ميكن الفرق بني الكبائر والصغائر، وأما تلك األمور فال ميكن  

 الفرق هبا بني الكبائر والصغائر،ألن تلك الصفات ال دليل عليها.
 .3..(.١قوال فاسدة: أن تلك األاخلامس

 
                                                             

 ([.3٢سورة النساء ]اآلية) (٢)
 ذا القول؛ واليت تقدم ذطى بعضها.أي: األقوال املعارضة اه (١)
 (.61٠-٢٢/61٠جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) (3)
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وينبغي أن يعلم أن هناك أمرجليل له ارتباط وثيق بالذنوب واملعاصي من حيث تصيريها  
إىل كبائر، أوصغائر،وهو ما وراء معصية العبد وفعله، مما يقوم بالقلب، ويقرتن به من احلياء، 

 واخلوف، والتعظيم.
ة هذا األمر، وبيان حقيقته، فقال: يف جلي –رمحه اهلل تعاىل  -وقد أحسن اإلمام ابن القيم 

)وههنا أمر يتبغي التفطن له، وهو: أن الكبرية قد يقرتن هبا من احلياء، واخلوف، واالستعظام هلا ما 
يلحقها بالصغائر، وقد يقرتن بالصغرية من قلة احلياء، وعدم املباالة، وترك اخلوف، واالستهانة هبا 

 ى رتبها.ما يلحقها بالكبائر، بل جيعلها يف أعل
وهذا أمر مرجعه إيل ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على جمرد الفعل. واإلنسان يعرف  

 ذلك من نفسه، ومن غريه.
وأيضان فإنه يعفى للمحب، لصاحب اإلحسان العظيم ما ال يعفى لغريه، ويسامح مبا ال  

 يسامح به غريه.
صالمه -انظرإىل موسى يقول:  -قدس اهلل روحه –ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية  

، -هارون –رمى األلواح اليت فيها كالم اهلل الذي كتبه بيده فكسرها، وجرَّ باحية نيبٍّ مثله  -عليه
ورفعه  -صلى اهلل عليه وسلم –ولطمهعني ملك املوت ففقأها، وعاتب ربه ليلة اإلسراءيف حممد 

ألنه قام هلل تلك املقامات العظيمة  عليه، وربه تعاىل حيتمل له ذلك كله، وحيبه، ويكرمه، ويدهلل،
يف مقابلة أعى عدو له، وصدع بأمره، وعاجل أمَّيَت القبط وبين إسرائل أشد املعاجلة، فكانت هذه 

 األمور كالعشرة يف البحر.
انظر إيل يونس بن َميتَّ حيث مل يكن له هذه املقامات اليت ملوسى، غاضب ربه مرة،  

  حيتمل له ما احتمل ملوسى.فأخذه وسجنه يف بطن احلوت، ومل
وفرق بني من أتى بذنب واحد؛ ومل يكن له من اإلحسان ما يشفع له، وبني من إذا أيت  

 بذنب واحد جاءت حماسنه بكل شفيع. كما قيل:
 جاءت حماسن بألف شفيع  وإذا حبيب أيت بذنب واحد 
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ال تعاىل عن ذي فاألعمال تشفع لصاحبها عند اهلل، وتذكر به إذا وقع يف الشدائد. ق 

ڇ  ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ  ڻ ڻ ڇ النون:
٢. 

 ڇ  ڃ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڦ  ڦ ڦ ڦڤ ڇوفرعون ملا مل تكن له تشفع له، وقال:  
ڇ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ ڇ . قال له جربيل:١

3. 

أنه قال: )إن ما تذكرون من حالل اهلل من  -صلى اللع عليه وسلم –عنه  1ويف املسند 
ري والتحميد وبتعاطفن حول العرش، هلن دوي كجوي النحل، يذكرن بصاحبهن، التسبيح والتكب

 أفال حيب أحدكم أن يكون له من يذكربه(.
 وهلذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ومل يعذب، ووهبت له سيئاته ألجل حسناته. 
ا حيبه وألجل هذا يغفر اهلل لصاحب التوحيد ما ال يغفر لضاحب اإلشراك، ألنه قام به مم 

 اهلل ما اقتضى أن يغفر له، ويساحمه ما ال يسامح به املشرك.
وكلما كان توحيد العبد أعظم، كانت مغفرة اهلل له أمت، فمن لقيه ال يشرك به شيئا ألبته  

 غفر له ذنوبه كلها، كائنة مما كانت، ومل يعذب هبا.
 منهم يدخل بذنوبه، ولسان نقول: إنه ال يدخل  النار أحد من أهل التوحيد. بل كثري 

 ويعذب على مقدار جرمه، مث خيرج منها.
 .1وال تنايف األمرين ملن أحاط علما مبا قدمناه( 

 
  

                                                             

 ([.٢11-٢13سورة الصافات ]اآلية ) (٢)
 ([.3٠سورة يونس ]اآلية )( ١)
 ([.3٢سورة يونس ]اآلية ) (3)
 .[(1/١6)-(٢1311انظر: مسند أمحد ]احلديث رقم ) حديث النعمان بن بشري رضي اهلل عنهما. (1)
 (.31٠-٢/316مدارج السالكني البن القيم ) (1)
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 الفصل الثالث:
 عدد الكبائر ذكر

 
 اختلف سلف األمة؛ ومن بعدهم يف عددالكبائر بنحو اخلالف الواقع يف حدها.

 .٢لكبائر؛ أن تضبط بالعد، ال باحلدفذهبت طائفة من أهل العلم إىل أن األوىل يف معرفة ا 
 ومن مث اختلفوا يف عددها على أقوال عدة، أشهرها: 

 گ گ ڇ الكبائر: كل ما نهى اهلل عنه في سورة النساء من أولها؛ إلى قوله: -٢

 ڇ ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ
. وهذا القول مروي عن عبداهلل بن ١

 .1ا، وعبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهم3مسعود رضي اهلل عنه

 ڀ   ڀ  پ پ پ ڇوهو قوله تعاىل:  الكبائر: ما أخذ اهلل على النساء من الكبائر -١

ڇ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ
 .6. وهذا القول مروي عن عائشة رضي اهلل عنها1

 .٠وهذا القول مروي عن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه الكبائر: ثالث. -3
 .1اهلل عنهوهذا القول مروي عن عبداهلل بن مسعود رضي الكبائر: أربع.   -1

                                                             

 (.٢1/ 3(. روح املعاين لأللوسي )٢/٢3انظر: الزواجر للهيتمي ) (٢)
 ([.3٢سورة النساء ]اآلية) (١)
(. تفسري القرآن العظيم البن أيب 1/3٠أخرجه عبد بن محيد والبزار والطربي وابن أيب حامت. انظر: جامع البيان للطربي ) (3)

 (.١/١61(. الدر املنثور للسيوطي )3/333حامت )
 (.١/١61أخرجه ابن املنذر. انظر: الدر املنثور للسيوطي ) (1)
 ([.٢١سورة املمتحنة ]اآلية) (1)
(. الدر املنثور للسيوطي 3/333أخرجه ابن أيب حامت وابن مردويه. انظر: تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت  ) (6)
(١/١61.) 
 (. 1/3٠انظر: جامع البيان للطربي ) أخرجه الطربي. (٠)
 –الرزاق الصنعاين ]كتاب اجلامع/باب الكبائر  الرزاق الصنعاين و الرباين والطربي. انظر: املصنف لعبد أخرجه عبد (1)

 ([: )وهو٢/113(. قال ابن كثري يف ]تفسري القرآن العظيم )1/1٠(. املعجام الكبري للطرباين )٢٠/16٠) -( ٢31٠٢رقم)
 إليه بال شك(. صحيح
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، وعبداهلل بن ٢وهذا القول مروي عن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه الكبائر: سبع. -1
 .3‘١عمررضي اهلل عنهما

 .1وهذا القول مروي عن احلسن البصري الكبائر: ثمان. -6
 .1وهذا القول مروي عن عبداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما الكبائر: تسعة. -٠
 .6ن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنهماوهذا القول مروي ع عشرة. الكبائر: -1
 .٠وهذا القول مروي عن عبداهلل بن مسعودرضي اهلل عنه الكبائر: إحدى عشر. -3

 .3‘1قاله البلقيين الكبائر: ثالثون. -٢٠
 .٢٢‘٢٠قاله الديلميالكبائر: أربعون.  -٢٢
 .٢١وهذا القول مروي عن عبداهلل بن عباسرضي اهلل عنهما ئر: سبعون.االكب -٢١

                                                             

 (.1/3٠أخرجه الطربي. انظر: جامع البيان للطربي ) (٢)
 (.٢٠/16٢) -( ٢31٠٢رقم) –الرزاق يف مصنفه. انظر: ]كتاب اجلامع/باب الكبائر  أخرجه عبد (١)
 (.3/33١(. تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت  )1/31أخرجه الطربي. ابن أيب حامت. انظر: جامع البيان للطربي ) (3)
 (.٢/٢11الرزاق الصنعاين. انظر: تعفسري القرآن العظيم للصنعاين ) أخرجه عبد (1)
-أخرجه ابن راهويه والبخاري والطربي وعبد بن محيد وابن املنذر. انظر: األدب املفرد للبخاري ]باب لني الكالم لوالديه (1)

 (.١/١6١يوط )(. الدر املنثور للس1/33([. جامع البيان للطربي )٢3) - (1رقم)
 (.3/٢1انظر: روح املعاين لأللوسي ) (6)
 (.١/٢1انظر: زاد املسري البن اجلوزي ) (٠)
هو جالل الدين أبو الفضل عبدالرمحن بن عمر بن نصري بن صاحل بن السراج البلقيين القاهري الشافعي، ولد يف خامس  (1)

يف العاشر من شوال سنة أربع وعشرين ومثامنائة.   اكظر:  عشر رمضان سنة ثالث وستني وسبعمائة، وتفي رمحه اهلل تعاىل
 (.٠/٢66(. شذر الذهب البن العماد )1/٢٠6الضوء الالمع للسخاوي )

 (.٢/٢1الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي ) (3)
رضي اهلل  هو أبو شجاع شريويه بن فناخسره بن خسر كان الديلمي اهلمذاين، من ذرية الصحايب الضحاك بن فريوز (٢٠)

عنه، احلافظ املؤرخ، ولد سنة مخس وأربعني وأربعمائة، وتويف رمحه اهلل تعاىل يف تاسع عشر رجب سنة تسع ومخسمائة، وله 
 (.٢3/١31(. سري أعالم النبالء للذهيب )٢/116أربع وتسعون سنة.   انظر: طبقات الفقهاء الشافعية البن الصالح )

 (.٢/٢٢٢كبائر للهيتمي )انظر: الزواجر عن اقرتاف ال (٢٢)
أخرجه عبدالرزاق الصنعاين والطربي وعبد بن محيد وابن املنذر وابن أيب حامت والبيهقي.   انظر: تعفسري القرآن العظيم  (٢١)

(. شعب اإلميان للبيهقي 3/331(. تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت  )1/1٢(. جامع البيان للطربي )٢/٢11للصنعاين )
 (.١/١6١الدر املنثور للسيوط ) (.٢/١٠3)
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 . ٢قاله اهليتمي ئة وسبع وستون.الكبائر: أربعما -٢3
 .١وهذا القول مروي عن عبداهلل بن عباس رضي اهلل عنهما الكبائر: سبعمائة. -٢1

والذي يظهر لنا بعد اساعراض جممل األقوال الواردة يف عّد الكبائر، أن الكبائر غري  
 نف الذكر. منحصرة يف عدد معني، وأن األوىل أن تضبط الكبرية، ومتيز عن الصغرية باحلّد اآل

 .3وهواختيار طائفة من العلماء كابن الصالح، والنووي، وابن كثري، والسفاريين، وغريهم 
: وال احنصار للكبائر -رمحهم اهلل تعاىل –: )قال العلماء -رمحه اهلل تعاىل –قال النووي  

 .1يف عدد مذكور(
ذنوب، كحديث: وجياب عن األحاديث اليت ورد فيها النص على عدد معني من كبائر ال 

 . وحنوه.1)اجتنبوا السبع املوبقات(
بأن العدد ال مفهوم له، وأن االقتصار على السبع وحنوها كان حبسب ما يقتضيه املقام  

 بالنسبة ملال السائل.
: )فالنص على هذه السبع بأهنن كبائر ال ينفي ما عداهن -رمحه اهلل تعاىل -قال ابن كثري 

، وهو ضعيف عند عدم القرينة، وال سيما عند قيام الدليل 6للقبإال عند من يؤقول مبفهوم ا
 .٠باملنطوق على عدم املفهوم، كما سنورده من األحاديث املتضمنة من الكبائر غري هذه السبع(

  

                                                             

 (.١/31٠الزواجر عن اقرتاف الكبائر للهيتمي ) (٢)
(. تفسري القرآن العظيم البن أيب حامت  1/1٢أخرجه الطربي وابن املنذر وابن أيب حامت. انظر: جامع البيان للطربي ) (١)
 (.١/١61(. الدر املنثور للسيوطي )3/331)
 (.٢/161(. أيسر التفاسري للجزاءري )٢/116(. تفسري القرآن العظيم البن كثري )١/11شرح صحيح مسلم للنووي ) (3)
 (.١/11شرح صحيح مسلم للنووي ) (1)
أخرجه الشيخان يف صحيحهما من حديث أيب هريرة رضي اهلل عنه. انظر: صحيح البخاري ]كتاب الوصايا/باب قول  (1)

 -([. صحيح مسلم كتاب اإلميان١/113) -(١٠66ما(. احلديث رقم)اهلل تعاىل: )إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظل
 (.٢/3١)-(13احلديث رقم)

(. ١/٠36مفهوم اللقب: هو أن خيص اسم حبكم، فيدل على أن ما عداه خبالفه. انطر: روضة الناظر البن قدامة ) (6)
 (.٠36/ ١إرشاد الفحول للشوكاين )

 .(٢/116تفسري القرآن العظيم البن كثري ) (٠)
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 الفصل الرايع:
 ذكر أقسام الكبائر

 
ين أن أحلي إعلم أن كبائر الذنوب تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبريا، وهي على أقسام عدة، ومبكن

 عن هذه األقسام وأبرزها فيما يلي:
 فية تلبسه هبا إىل قسمني:يأوال: أن كبائر الذنوب تنقسم بالنظر إىل مرتكبها، وك 
 القسم األول:الكبئر الباطنة. 
 الثاين: الكبائر الظاهرة.  القسم 
 .٢وتسمى أيضا: الكبائر القلبية والكبائر القالبية 

 
كبائر اجلنان. وهي كل ما ينظوي عليه قلب العبد، وفؤاده من   هي:فأما الكبائر الباطنة ف 

 مهلكات الذنوب، وموبقاته اليت ال يطلع عليها أحد إال اهلل تعاىل.
و)كبائر القلوب أعظم من كبائر اجلوارح، ألهنا كلها توجب الفسق والظلم، وتزيد كبائر  

 .١القلوب بأهنا تأكل احلسنات، وتوايل شدائد العقوبات(
 مثل: الشرك باهلل، والقنوط من رمحة اهلل، وإساء الظن باهلل، واألمن من مكراهلل، وعريها. 

 
 كبائر اللسان واجلوارح.  وأما الكبائر الظاهرة: 
 فاما الكبائر اللسان فهي: كل ما يتلفظ به العبد بلسانه من مهلكات الذنوب، وموبقاته. 
 والنميمة، اليمني الغموس، والكذب، وغريها. ومثاهلا، القذف، وعقوق الوالدين، والغيبة، 
وأما كبائر األركان فهي: كل ما يبطشه العبد بيده، وخيطووه برجله من مهلكات الذنوب.  

 وموبقاته.
                                                             

 (.٢/61انظر: غذاء األلباب شرح منطومة اآلداب للسفاريين ) (٢)
 (.٢/61الزواجر للهيتمي ) (١)
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ومثاهلا: قتل النفس اليت حرم اهلل إال باحلق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والسحر،  
 اخلمر، والسرقة، وترك الصالة، وغريها.والتويل يوم الزحف، والزنا، واللواط، وشرب 

وجيب العلم بأن الكبرية الواحدة قد تكون مندوجة حتت هذين القسمني، وقد تكون  
 خمتصة بأحدمها.

فالشرك مثال: ميكن إدراجه حتت الكبائر الباطنة والظاهرة، وذلك أن احللف بغري اهلل  
شرك، إال أن كل واحدة منها تندرج حتت قسم تعاىل، والرياء، والذبح لغري اهلل تعاىل، كلها من ال

خاص، فالرياء من الكبائر القلب، وهو من األمور الباطنة، واحللف بغري اهلل اعاىل من كبائر 
 اللسان، والذبح لغري اهلل تعاىل من كبائر اجلوارح، ومها من األمور الطاهرة.

بائر اجلوارح، ومها من وكذلك الكبرية الواحدة قد تكون مندرجة حتت لكبئر اللسان وك 
 األمور الظاهرة، وقد تكون خمتصة بأحدمها.

فالعقوق مثال: ميكن إدراجه حتت كبائر اللسان واجلوارح، وذلك السب، واللعن،  
والتأفيف، والضرب كلها من العقوق، إال أن كل واحدة منها تندرج حتت قسم خاص، فالسب 

 كبائر اللسان، والضرب من كبائر اجلوارح.  واللعن والتأفيف من كبائر اللسان، والضرب من
 

 ثانيا: أن كبائر الذنوب تنقسم بالنظر إلى متعلقها بحقوق اآلخرين إلى ثالثة أقسام:  
 القسم األول: كبائر الذنوب املتعلقة حبق اهلل تعاىل. 
 القسم الثاين: كبائر الذنوب املتعلقة حبق اآلدمي. 
 لقة حبق النفس.القسم الثالث: كبائر الذنوب املتع 
  
كل كبرية تنقض األصل العظيم الذي أوجبه   فأما الكبائر المتعلق بحق اهلل تعالى، فهي: 

 ، أو تذهب كماله الواجب، أوتنقصه.-وهو عبادته وحده ال شريك له –اهلل تعاىل على عباده 
 كراهلل،وغريها.ومثاهلا: الشرك باهلل، والقنوظ من رمحة اهلل، وإساءة الظن باهلل، واألمن من م 
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كل كبرية يتعّدى ضررها إىل غري صاحبها، مع   وأما الكبائر المتعلقة بحق اآلدمي فهي: 
 ما احلق صاحبها بسببها من الوزر واإلمث العظيم.

ومثاهلا: أكل مال اليتيم، والقذف، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والغيبة، والنميمة،  
 وغريها.
كل كبرية يلحق مرتكبها إىل نفسه ذنبا وجرما، حق النفس فهي: وأما الكبائر المتعلقة ب 

 ويعرضها لسخط اهلل تعاىل، وعقابه، وهي مع ذلك قاصرة الضرر على مرتكبها، دون ما سواه.
 ومثاهلا: شرب اخلمر، وترك الصالة، وفطر ما وجب عليه من صيام شهر رمضان، وغريها. 

 
لنظر إلى حكمها ومسمى صاحبها إلى ثالثا: أن كبائر الذنوب تنقسم من حيث ا 
 قسمين:
 القسم األول: كبائر الذنوب املكفرة. 
 القسم الثاين: كبائر النوب غري املكفرة. 
كل كبرية خيرج العبد بسبب ارتكاهبا وتلبسه هبا من دائرة فأما الكبائر المكفرة فهي:  

لكفر، ولو كان الفعل من اإلسالم، مع عدم إغفال استحالل الفعل، فإن العبد خيرج به إىل ا
 صغائر الذنوب، وملمها.

 ومثاهلا: الشرك باهلل تعاىل،والقول عليه تعاىل بالعلم، والسحر، وغريها، 
كل كبرية يقرتفها العبد من غري أن توجب له اخلروج عن وأما الكبائرغير المكفرة فهي:  

 مسمى اإلسالم، مع تعرض لسخط اهلل تعاىل، وعظيم عذابه.
 : أكل الربا، والتويل يوم الزحف، والسرقة، وشهادة الزور، وغريها.ومثاهلا 
وجيب أن يعلم بأنه ال تعارض بني أقسام الكبائر املتقدمة الذكر، وال تباين بينها يف  

القسمة والتضاد، ألن مرجع كل قسمة إىل متعلق الكبائر، واتباطها بغريها، وقد تكون هذه 
الثالثة املشار إليها آنفا، بل هي خاضعة إىل مزيد من اجلزئة الكبائر غري هحصورة يف األقسام 

  والتقسيم حبسب تدبرها، وإمعان النظر فيها، وباهلل التوفيق.
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 الفصل الخامس:
 ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة وأدلتهم وموقفهم منه

 
 لكبيرةالمبحث األول: ذكر مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب ا

 
 -سبحانه وتعاىل –علي هذه األمة، ومنتة، عليهم، تكلفه  -عز وجل –أن من نعم اهلل  

حبفظ كتابه العزيز، وصيانته عن التحريف والتبديل، ومل يكن حفظه ألحد من خلقه، فقال اهلل 

ڇ  ں ڱ  ڱ ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ ڇ تعاىل:
٢. 

عباد شؤون دينهم؛ ودنياهم، فشرع يف كتابه املبني ما يصلح لل -عزوجل -وقد أودع اهلل  
هلم من األحكام؛ وما يتفرع عنها من األوامر والنواهي؛ ما نصبه ابتالء هلم واختبارا، فالسعيد من 
اتبع هدى اهلل، وقام مبا افرتضه اهلل عليه من العمل، فقاجه كتابربه إىل رضوان اهلل واجلنة. والشقي 

 إىل عذاب النار، وأوجب عليه سخط اجلبار. من أعرض عنه؛ وتنكب طريق اهلداية؛ فقاده

 ائ  ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉۅ  ۅ ۋ ۋ ڇ قال تعاىل: 

 ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ  ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ

    پ پ پٻ ٻ ٻ           ٻ ٱ  مب  خب            حب  جب   يئ ىئ      مئ حئ جئ ی ی     ی

 .١  ڇ ٹ ٹ   ٹ     ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ
اهلل تعاىل بأوليائه املؤمني؛ وحمبته هلم؛ أن اجتباهم؛ ووفقهم للعلم به، وكان من عناية  

فكانوا أسعد الناس به، وأوفرهم حظا، وأعظمهم قدرا، فهدوا إىل الطيب من القول؛ وهدوا إىل 
 صراط احلميد.

                                                             

 ([.3سورة: احلجر ]اآلية) (٢)
 ([.٢١1-٢١3سورة: طه ]اآلية) (١)
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يف كتابه، وبني حكمها لعباده: حدوده  –عزوجل  -وكان من بني األمور اليت ذكرها اهلل  
 ، فنهى العباد عن االقاراب منها؛ فضال عن مقارفتها.وحرماته

 .٢ ڇ  ڳ ڳ  ڳ گ گ     گ گک ک ک ک ڑ ڇ قال تعاىل: 

سبحانه وتعاىل لعلمه بضعف عباده؛ وميلهم إىل شهوات النفس، بني هلم  -مث إن اهلل  
 سبل اهلداية والرشاد، وفتح للمذبني باب توبته؛ وعظم  يف قلوهبم الرجاء.

 ۇئوئ وئ ەئ ەئ     ائ ائ ى ى ې ې ې ڇ :فقال تعاىل 

 ڀ ڀ ڀ پ     پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ

  ڇ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
١. 

لعباده حكم   –سبحانه وتعاىل  –وكان من أمارات هذا التحفيف؛ ودالئله أن بني اهلل  
 هم.عصاةاملوحدين؛ املنتهكني حلدوده، واجملرتحني لكبائر السيئات واآلمث، فلم يعمه عن

بقول؛ أو عمل؛  –سبحانه وتعاىل  –أهل السنه واجلماعة مل يكونوا ليقدموا بني يدي اهلل  
وإمنا استجيبون لداعي اهلل تعاىل إذا دعاهم بالسمع والطاعة، حيث سلكوا صراط اهلل املستقيم 

ومن األحكام  الذي ال اعوجاج فيه، فأثبتوا ملرتكب الكبرية من األمساء الالئقة به يف احلياة الدنيا،
صلى اهلل عليه  –بقول، ورسوله  –سبحانه وتعاىل  –التابعة هلا يف الدار األخرة ما اختاره اهلل 

 ، ومل يكن هلم اخلرية ذلك.-وسلم 
خال الشرك،  –فمذهب أهل السنة واجلماعة إىل أن من ارتكب كبرية من كبائر الذنوب  

اإلميان، وال يسمى هبذا الفعل كافرا، بل يعتربمؤمنا فإنه ال خيرج عن دائرة  –ومن غري استحالل هلا 
ناقص اإلميان، وهو يف اآلخرة حتت مشيئة اهلل تعاىل، إن شاء اهلل غفرله بفضله ومنَّه، وإن شاء 

ڇ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڇه،عذبه بعدل
3.  

 هذا جممل قول أهل السنة واجلماعة يف هذه املسألة. 
                                                             

 ([.٢1٠سورة: البقرة]اآلية) (٢)
 ([.١1-١6سورة: سورة النساء ]اآليات) (١)
 ([.13. سورة الكهف :]اآلية)3
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ميان اهلامة، وتسمى ب : )مسألة األمساء وهذه املسألة العقدية هي أحد مباحث اإل 
 واألحكام. 

فرياد باألسمء: أمساب الدين، مثل: مسلم، ومؤمن، كافر، ومنافق. ويراد باألحكام:  
 أحكام مرتكيب الكبائر يف الدنيا واألخرة.

: )وتنازع الناس يف األمساء واألحكام، أي: يف أمساء -رمحه اهلل تعاىل –قال شيخ اإلسالم  
 مثل: مسلم، ومؤمن، وكافر، وفاسق، ويف أحكام هوؤالء يف الدنايا واألخرة(. الدين

لعباده حكم   –سبحانه وتعاىل  –وكان من أمارات هذا التحفيف؛ ودالئله أن بني اهلل  
 عصاةاملوحدين؛ املنتهكني حلدوده، واجملرتحني لكبائر السيئات واآلمث، فلم يعمه عنهم.

بقول؛ أو عمل؛  –سبحانه وتعاىل  –ونوا ليقدموا بني يدي اهلل أهل السنه واجلماعة مل يك 
وإمنا استجيبون لداعي اهلل تعاىل إذا دعاهم بالسمع والطاعة، حيث سلكوا صراط اهلل املستقيم 
الذي ال اعوجاج فيه، فأثبتوا ملرتكب الكبرية من األمساء الالئقة به يف احلياة الدنيا، ومن األحكام 

صلى اهلل عليه  –بقول، ورسوله  –سبحانه وتعاىل  –لدار األخرة ما اختاره اهلل التابعة هلا يف ا
 ، ومل يكن هلم اخلرية ذلك.-وسلم 

خال الشرك،  –فمذهب أهل السنة واجلماعة إىل أن من ارتكب كبرية من كبائر الذنوب  
كافرا، بل يعتربمؤمنا فإنه ال خيرج عن دائرة اإلميان، وال يسمى هبذا الفعل   –ومن غري استحالل هلا 

ناقص اإلميان، وهو يف اآلخرة حتت مشيئة اهلل تعاىل، إن شاء اهلل غفرله بفضله ومنَّه، وإن شاء 
 هذا جممل قول أهل السنة واجلماعة يف هذه املسألة. عذبه بعدله

وهذه املسألة العقدية هي أحد مباحث اإلميان اهلامة، وتسمى ب : )مسألة األمساء  
 واألحكام. 

ء: أمساب الدين، مثل: مسلم، ومؤمن، كافر، ومنافق. ويراد باألحكام: افرياد باألمس 
 .أحكام مرتكيب الكبائر يف الدنيا واألخرة
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: )وتنازع الناس يف األمساء واألحكام، أي: يف -رمحه اهلل تعاىل –قال شيخ اإلسالم  
 .٢ال يف الدنيا واألخرة(األمساء الدين مثل: مسلم، ومؤمن، وكافر، وفاسق، ويف أحكام هؤ 

  
                                                             

 (.٢١3(. انظر: شرح العقيدة الواسطية للفوزان )١1بني احلق والباطل لشيخ اإلسالم ) الفرقان (٢)
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 المبحث الثاني:
 ذكر أدلة أهل السنة والجماعة التي استدلوا بها على

 مذهبهم.
 

 المسألة األولى:  أدلتهم من كتاب اهلل تعالى.
  

وقد أسس أهل السنة واجلماعة ببيان معتقدهم على تقوي من اهلل، ورضوان، حيث سلكوا  
ن سالمة معتقدهم، ما جاء تقريره يف كتاب اهلل العزيز، يف االستدالل على صحة مذهبهم، وبيا

املطهرة، )فالسنة تفسر القرآن، وتبينه، وتدل  –صلى اهلل عليه وسلم  –وجاء ببيانه يف سنة نبيه 
صلى اهلل عليه  –. وهم يف ذلك مستنريين يف فهم كتاب اهلل تعاىل، وسنة نبيه ٢عليه، وتعرب عنه(

الذين ال يستقل بفهم نصوص الشرع احلكيم دون فهمهم  -احلني، بآثار سلف األمة الص -وسلم
 فأصابوا مبعتقجدهم السداد، وحازوا به طريق احلق والرشاد. –

أما نصوص الكتاب العزيز املقررة ملذهب أهل السنة واجلماعة يف هذه املسألة املعنية حبكم  
 مرتكب الكبرية، فهي كثرية جدا، فمن ذلك:

 گ گ گ   گ کک ک ک ڑ          ڑ ژ ژ ڈ ڇ :قال اهلل تعاىل -٢ 

 ھہ ہ ہ ہ ۀ ۀڻ ڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ  ڳ

ڇ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ھ
١. 

فأثبت اهلل يف هذه اآلية األخوة الدينية  بني القاتل واملقتول، وخاطبهما مبسمى اإلميان، ومل  
 رتكبها. حيكم بكفر القاتل، وخروجه من مسمى اإلميان بسسب كبريةالقتل اليت ا

                                                             

 (.3١. العقيدة الواسطية لسيخ اإلسالم )٢
 ([.٢٠1. سورة البقرة: ]اآلية)١
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: )ويف اآلية دليل على أن القاتل ال يصري كافرا بالقتل، ألن -رمحه اهلل تعاىل –قال البغوي  

. وقال يف ڇک ڑ          ڑ ژ ژ ڈ ڇاهلل خاطبه بعد القتال خبطاب اإلميان، فقال: )

 .٢ل(. وأراد به أخوة اإلميانية، فلم يقطع األخوة بينمها بالقتڇ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڇآخر اآلية: )

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڇقال تعاىل:  -١ 

  ڇ ۇ  ۇ     ڭ ڭ
١. 

فأخرب اهلل تعاىل يف هذه اآلية أن مغفرته حجبت عمن لقيم وهو يسرك به شيئا، وأهنا نائلة  
 مبشيئته من سواهم.

صاحبها  : ) باب: املعاصي من أمر اجلاهلية، وال يكفر-رمحه اهلل تعاىل –قال البخاري  
 .3: )إنك امرؤ فيك جاهلية(-صلى اهلل عليه وسلم -بارتكاهبا، إال الشرك، لقول النيب

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڇوقول اهلل تعاىل:   

ڇ  ۇ     ڭ ڭ
1. 

 ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ       پ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ ڇقال اهلل تعاىل:  -3 

 ڦ     ڦ ڤ ڤ ڤ          ڤ ٹ ٹٹ ٹ     ٿ ٿ        ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ

 ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڇ گ ک ک ک  ک
1. 

                                                             

 (.٢/٢3٢معامل التنزيل للبغوي ) (٢)
 ([.11سورة النساء ]اآلية) (١)
الغفاري رضي اهلل عنه. انظر: صحيح البخاري]كتاب اإلميان/ باب أخرجه الشيخان يف صحيحيهما من حديث أيب ذر  (3)

-(٢66٢احلديث رقم)-([. صحيح مسلم ]كتاب اإلميان٢/31)-(3٠احلديث رقم)-املعاصي من أمر اجلاهلية
(3/٢١1١.]) 
 (.٢٢6-11سورة النساء ]اآلية) (1)
 ([.3١سورة النساء ]اآلية) (1)
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أن كفارة قتل  اخلطأ هي: حتري رقبة مؤمنة، فمن لزمته هذه الكفارة  -عزوجل -فأخرب اهلل  
 وأجزأته. فامتثل األمر بعتق رقبة مرمن متلبس بكبرية من كبائر الذنوب، صحت كفارته، 

ويف هذه دليل على أن مقارنة العبد املؤمن للذنوب الكبائر ال توجب خروجه عن مسمى  
 اإلميان.

. ولوأعتقه ڇ ٺ ٺ ٺ   ڇ  : )قال تعاىل:-رمحه اهلل تعاىل -قال شيخ اإلسالم 
 .٢مذنبا أجرأ عتقه بإلمجاع العلماء(

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ چقال تعايل: -1 

چ گ گ گ گ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎڎ ڌ    ڌ ڍ
١. 

ملا عزم أن يقطع النفقة عت  -رضي اهلل عنه -وهذه األية نزلت يف حق أيب بكرالصديق 
رضي اهلل  –بعد اقرتافه لكبرية قذف أم املؤمنني عائسة  -رضي اهلل عنه -قريبه مسطح بن أثاثة

 .3عنها
، واملشتملة -رضي اهلل عنه -ثةفانظر إىل هذه الكبرية العظيمة اليت اقرتفها مسطح بن أثا 

صلى اهلل عليه  -، واملفضية إىل إيذاء رسول اهلل-رضي اهلل عنها -على قذف أم املؤمنني عائشة
عزوجل قريبه أبا بكر  -، ومع ذلك مل توجب خروجه من مسمى اإلميان، بل ندب اهلل -وسلم

 ؛ وحثه على اإلحسان إليه، والصفح عنه.-رضي اهلل عنه -الصديق
: )الذين قذفوا عائشة أم املؤمنني كان فيهم مسطح -رمحه اهلل تعاىل -ال شيخ اإلسالمق 

 بن أثاثة، وكان من أهل بدر، وقد أنول اهلل فيه ملا حلف أبو بكر أن اليصله: 

 ڈ ڎڎ ڌ    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ چ

 .چ گ گ گ گ  کک ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ
                                                             

 .(٠/6٠٢جمموع فتاوى لشيخ اإلسالم ) (٢)
 ([.١١سورة النور ]اآلية) (١)
(. أسباب النزول للقاضي ٢٠٠(ز الصحيح املسند من أسباب النزول للواعدي )3١١انظر: أسباب ابنزول للواحدي ) (3)
(٢11.) 
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 مل يسرتط يف األمر بالعفوعنهم، والصفح، وقيل: إن مسطح، وأمثاله تابوا، لكن اهلل 
 .٢وإحسان إليهم: التوبة(

  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤٹ  ٹ ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ چقال تعاىل: ) -1 

 چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ
١. 

ويف هذه اآلية دليل على أن مقارفة العبد املؤمن كبائر الذنوب، وصغائرها، وظلمه لنفسه  
ليس أحد من بين آدم خيلو عن ذنب، لكن من تاب  ال يوجب خروجه عن مسمى اإلميان. فإنه

 كان مقتصدا، أوسابقا.

 گ گ گ گ چكذلك من اجتنب الكبائر كفرت له سيئاته، كما قال تعاىل:  

چ ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ
3. 

 .1فال بد أن يكون هناك ظامل لنفسه مزعود باجلنة، لو بعد عذاب يطهر من اخلطايا 

 ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ چقال تعالى:  -6 

 ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ  ۓ ے ےھ ھ    ھ ھ ہ    ہ  ہ ہ ۀ

چ ې ې ې  ې ۉ ۉۅ ۅ ۋ      ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ
1. 

يف هذه اآلية األحوة الدينية بني املتقاتلني، وخاطبهم مبسمى  -عزوجل -ت اهللبفأث  
 اإلميان، ومل يلزم من نقاتلهم زوال هذا املسمى. 

  
                                                             

 (.٠/116جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) (٢)
 (].3١سورة  فاطر ]اآلية) (١)
 ([.3٢سورة النساء ]اآلية) (3)
 ( ضمن جمموع فتاوى شيخ اإلسالم.٠/111تيمية ) اإلميان األوسط البن (1)
 ([.٢٠-3سورة احلجرات ]اآليتان) (1)
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 ٢: )فسماهم مؤمنني مع االقتتال، وهبذا استدل البخاري-رمحه اهلل تعاىل -قال ابن كثري 
وغريه على أنه ال خيرج من اإلميان باملعصية، وإن عظمت، ال كما يقول اخلوارج ومن تبعهم من 

  .١العتزلة وحنوهم

                                                             

 (.٢/31صحيح البخاري ) (٢)
 (.٢/١٢١القرآن العظيم البن كثري) تفسري (١)
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 المسألة الثانية:  أدلتهم من السنة النبوية المطهرة.
 

هذه املسألة، فكثرية جدا،  -االسنة واجلماعةاملقررة ملذذهب أهل –أما األحاديث النبوية السريفة 
 نذكر منها:

صلى اهلل عليه  -قال: كنا مع رسول اهلل  -رضي اهلل عنه -عن عبادة بن الصامط  -٢ 
)تبايعوني على أن التسركوا باهلل شيئا، وال تزنوا، وال تسرقوا، وال يف جملس، فقال:  -وسلم

ن وفى منكم فأجره على اهلل، ومن أصاب من ذلك تقتلوا النفس التي حرم اهلل إال بالحق، فم
شيئا فعوقب به فهوو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره عليه فأمره إلى اهلل، إن شاء 

 .٢متفق عليه عفا عنه، وإن شاء عذبه(
تنفي خبث  -املقامة على أصحاب الكبائر –فدل هذا احلديث العظيم على أن احلدود  

عليه إزارسرته،  -عزوجل -، وتنقيه من دون الكبرية، وأن من أسبل اهلل الذنب، وتطهر صاحبها
 فهو حتت مشيئته، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.

وقد أحاط العلم بأن العقوبات على الذنوب كفارات، وجابت بذلك السنن الثابتة عن  
 لفطر يف رمضان. ، كما جاءت بكفارة األميان، والظهار، وا-صلى اهلل عليه وسلم –رسول اهلل 

 -وإن مات مصريا -وأمجع علماء املسلمني أن الكافر ال يرث املسلم. وأمجعوا أن املذنب 
 .١يرثه ورثته، ويصلى عليه، ويدفن يف مقابر املسلمني(

صلى اهلل عليه -)أتيت النبيقال،  -رضي اهلل  عنه -عن أيب ذر 3يف الصحيحني -١ 
يت قد استيقظ، فقال: ما من عبد قال: ال إله إال وعلي ثوب أبيض وهونائم، ثم أت -وسلم

اهلل، ثم مات على ذلك إال ددخل الجنة. قلت: إن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن 
                                                             

احلديث -([. صحيح مسلم ]كتاب احلدود٢/3٠)-(٢1احلديث رقم)-(٢٢صحيح البخاري ]كتاباإلميان/باب) (٢)
 .([3/٢333)-(٢٠٠3رقم)

 (.٢٠/٢3التمهيد البن عبد الرب ) (١)
([. صحيح مسلم ]كتاب 1/٢111)-(11١٠احلديث رقم)-صحيح البخاري ]كتاب اللباس/ باب الثياب البيض (3)

 ([.٢/31) - (31احلديث رقم)-اإلميان
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سرق. قلت: إن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: إن زنى وإن سرق؟ قال: 
 وإن زنى وإن سرقعلى رغم أنف أبي ذر(.

، مع نظائرمها -حديث عبادة وأيب ذر-: ) فهذان احلديثان-اىلرمحه اهلل ت –قال النووي  

ڇے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڇ يف الصحيح، مع قول اهلل تعاىل:
، مع ٢

ال  -غريالشرك -إمجاع أهل احلق على أن الزاىن، والسارق، والقاتل، وغريهم من أصحاب الكبائر
تابوا سقط عقوبتهم، وإن ماتوا مصرين على يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصوا اإلميان، وإن 

الكبائر كانوا يف املشيئة، فإن شاء اهلل تعاىل عفا عنهم، وأدخلهم اجلنة أوال، وإن شاء عذهبم، مث 
 .١أدخلهم اجلنة(

صلى اهلل عليه وسلم -قال: رأيت رسول اهلل  -رضي اهلل عنه –عن أيب بكرة الثقفي  -3 
)إن ابني جنبه، وهو يقبل على الناس مرة، وعليه أخرى، ويقول:  على املنرب، واحلسن بن علي إىل

 .3أخرجه البخاري هذا سيد، ولعل اهلل أن يصلح به فئتين عظيمتين من المسلمين(
ال  -وهو من كبائر الذنوب -فدل هذا احلديث العظيم على أن االقتتال بني املسلمني 

 به روابط األخوة اإلميانية. يوجب خروج املتقاتلني من مسمى اإلسالم، وال تنقطع
)وفيها: رد على اخلوارج الذين كانوا يكفرون  -رمحه اهلل تعاىل -قال ابن حجر العسقالين 

للطائفتني بأهنم من  -صلى اهلل عليه وسلم -عليا؛ ومن معه، ومعاوية؛ ومن معه، بشهادة النيب
 املسلمني.
. يعجبنا )من المسلمين(وله: ومن مث كان سفيان بن عيينة يقول عقب هذا احلديث: ق 

 .1جدا(
                                                             

 ([.٢٢6-11سورة النساء ]اآليتان) (٢)
 (.١/1٢شرح صحيح مسلم للنووي ) (١)
صلح/باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم للحسن بن علي رضي اهلل عنهما: )إن ابين هذا صحيح البخاري ]كتاب ال (3)

 (.١/1١١)-(١٠٠1احلديث رقم)-سيد، ولعل اهلل أن أن يصلح به فئتني عظيمتني(
 (.٢3/٢٠فتح الباري للعسقالين ) (1)
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صلى اهلل عليه  -: )أن رجال على عهد النيب-رضي اهلل عنه -عن عمر بن الطب -1 
وكان  -صلى اهلل عليه وسلم -كان عبداهلل، وكان يلقب محارا، وكان يضحك رسول اهلل  -وسلم
فجلد، فقال رجل من قد جلده يف الشراب، فأيت به يوما فأمر به  -صلى اهلل عليه وسلم -النيب

)ال تلعنوه، فواهلل : -صلى اهلل عليه وسلم -القوم: اللهم اللعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النيب
 .٢أخرجه البخاريما علمت إال أنه يحب اهلل ورسوله( 

صلى اهلل عليه  -فدل هذا احلديث الشريف على أنه ال منافاة بني حمبة اهلل تعاىل ورسوله 
، وبني اقرتاف كبائر الذنوب واآلثام. وإن كان من لوازم احملبة الصادقة أن حبمل الصادقة -وسلم

 احملب على اجتناب ما يبغضه احملبوب.
قد  -صلى اهلل عليه وسلم -: )فإن النيب-رمحه اهلل تعاىل -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ته، ومعلوم أنن من بأنه حيب اهلل ورسوله، وهنى عن لعن -املخلود مرات -شهد لشارب احلمر
 .١أحب اهلل ورسوله؛ أحبه اهلل ورسوله بقدر ذلك(

إىل غري ذلك من األحاديث النبوية الشريفة املبينة لسالمة مذهب أهل السنة واجلماعة،  
 وصحة ما استدلوا به.

 

  

                                                             

 
-(١٠1٠احلديث رقم) -ج من امللةصحيح البخاري كتاب ]احلدود/باب مايكره من لعن شارب اخلمر وأنه ليس خبار  (١)
(1/١٢٢٠.]) 
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 المسألة الثالثة:
 أدلتهم من إجماع سلف األمة وأئمتها.

 
يف هذه  -املقررة ملذهب أهل السنة واجلماعة -ئمةواألقوال املأثورة من سلف األمة واأل 

 املسألة، كثرية جدا يعسر حصرها؛ واستصاؤها إال بكلفة. فمن ذلك: 
: )وال نشهد على أحد من أهل القبلة -رمحه اهلل تعاىل -فال اإلمام أمحد بن حنبل -٢ 

ملذنب؛ ونرجو له بعمل يعمله جبنة وال نار، نرجو للصاحل؛ وخناف عليه، وخناف على املسيء ا
 رمحة اهلل.
ومن لقي اهلل بذنب جيب له به النار تائبا غري مصر عليه؛ فإن اهلل يتوب عليه، ويقبل  

 التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات. 
ومن لقيه وقد أقني عليه حد ذلك الذنب يف الدنيا فهو كفارته، كما جاء يف اخلرب عن  

 صلى اهلل عليه وسلم. -رسول اهلل
من لقيه مصرا غريتائب من الذنوب اليت قد استوجب هبا العقوبة، فأمره إىل اهلل، إن شاء و  

 .٢ععذبه، وإن شاء غفرله(
 .١رمحه اهلل تعاىل -وروي حنوه عن اإلمام علي بن املديين -١ 
–: )لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم -رمحه اهلل تعاىل -قال اإلمام البخاري -3 

لقيتهم   -مكة، واملدبنة، والكوفة، والبصرة، وواسط، والبغداد، والشام، ومصرأهل: احلجاز، و 
كرات، قرنا بعد قرن، مث قرنا بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعني سنة.فما 
رأيت واحدا منهم خيتلف يف هذه األشياء: أن الدين قول وعمل.ومل يكونوا يكفرون أحدا من أهل 

                                                             

 (.٠1أصول السنة الإلمام أمحد بن حنبل  ) (٢)
 (.٢٠1-٢/٢٠3انظر: شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة للاللكائ ) (١)
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 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڇ ذنب، لقوله:القبلة بال

ڇ  ۇ     ڭ ڭ
١(٢. 

رضي اهلل عنه من الذين يهدون -هذه مجلة من أحرف أئمة السنة وأصحاب احلديث 
باحلق، وبه يعدلون، وهي مبينة ملعتقد أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب أوضح بيان، فمن رام 

 واله اهلل ما توىل، وتوعده بالصلية، وبئس املصري والقرار. غري هديهم، واتبع غري سبيلهم،
 

  
                                                             

 ([.٢٢6-11سورة النساء ]اآليتان) (٢)
 (.٢٠1-٢/٢٠3أخرجه الاللكائي. انظر: شرح اعتقاد أهل السنة واجلماعة للاللكائ ) (١)
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 المبحث الثالث
 موقف أهل السنة والجماعة من مرتكب الكبيرة.

 
بعد بيان مذهب أهل السنة واجلماعة يف حكم مرتكب الكبرية، وسرد األدلة الشرعية اليت  

ه ألمر جليل، أال وهو: أن أهل السنة استدلوا هبا، وتعزيزها بإمجاع سلف األمة وأئمتها، وجيب التنب
واجلماعة عندما يبينون هذا األصل العظيم من أصول اعتقادهم ال بعنون هبذا أن يعطى مرتكب 
الكبرين، ويصرف له من احملبة والوالء مثلما يصرف ألولياء اهلل تعاىل، حاشا وكال، فإن هذا من 

 عله بني العباد حمرما.على نفسه؛ وح -عزوجل -الظلم واجلور الذي حرمه اهلل

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  قال تعاىل: 

 ٢(چڦ               ڦ  

ى  ى    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ قال تعاىل: ) 

 .١(چوئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ    وئائ  ائ  ەئ  ەئ
فإن مرتكب الكبرية؛ واملصر على معصية اهلل تعاىل يصرف له من احملبة والوالء بقدر ما  

 معه من اإلميان، ويصرف له من البغض واملعاداة بقدر ما معه من العصيان.
: )من كان فيه إميان وفجور، أعطي من املواالة -رمحه اهلل تعاىل -قال شيخ اإلسالم 

فجوره، وال خيرج من اإلميان بالكلية مبجردالذنوب واملعاصي  حبسب إميانه، ومن البغض حبسب 
كما يقول اخلوارج واملعتزلة، وال جيعل األنبياء والصديقون والشهداء والصاحلون مبنزلة الفساق يف 

 .3اإلميان والدين، واحلب البغض، واملواالة واملعاداة(
   

                                                             

 ([.١1سورة ص ]اآلية) (٢)
 ([.١٢سورة اجلاثية ]اآلية) (١)
 ([.١١3-١1/١١1جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) (3)
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الزجر، كاهلجر، والقطيعة، وترك بل إن أهل السنة واجلماعة زجروا مرتكب الكبرية بأنواع  
السالم، والتحذيرمن اجملالسته، وما ذلك إال لتنكيل به  جلرأته على انتهاك حدود اهلل تعاىل، 

 واستهانته حبرماته. 
وهذا اهلجر واقع منهم على وجه التأديب حىت يقلع مرتكب الكبرية عن معصيته، ويفيء  

 إىل رشد.
مشروعية هجر مرتكب الكبرية، وزجره بأدلة من كتاب واستدل أهل السنة واجلماعة على  

ررضي اهلل عنهم، وهي كثرية جدا –صلى اهلل عليه وسلم، وآثار سلف األمة  -اهلل تعاىل وسنة نبيه
 منها:

ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ   قول اهلل تعاىل: -٢ 

يئ  حئ  مئ  ىئ     جئی  ی  ی  یۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

چجب  حب  خب  مب  ىب   
٢. 

 يئىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی    ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ چ   قوله تعاىل: -١ 

چ  ىت مت  خت حت جت يب ىب مب خب  حب جب
١. 

: )وهذا دليل على أن جمالسة أهل املنكر ال -رمحه اهلل تعاىل -قال أبو  بكر بن العريب 
 .3حتل(

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڱ      ڳ ڳ ڳ چقوله تعاىل:  -3 

(چ ہ ہ ہ   ۀ ۀ
1. 

 
                                                             

 ([.٢1٠سورة النساء ]اآلية) (٢)
 ([.61سورن األنعام ]اآلية) (١)
 (.١/١6٠أحكام القرآن البن العريب ) (3)
 ([.٢٢3ورة هود ]اآلية)س  (1)
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. قيل: أهل چڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   چ : )قوله تعاىل: -رمحه اهلل تعاىل –قال القرطيب  

 چېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی  چ  الشرك. وقيل عامة فيهم، ويف العصاة. على حتو قوله تعاىل:

 اآلية. وقد تقدم.
وهذا الصحيح يف معىن اآلية؛ وأهنا دالة على هجران أهل الطفر واملعاصي من أهل البدع  

 ريهم، فإن صحبتهم كفر أة معصية، إذ الصحبة ال تكون إال عن مودة.وغ
إىل غري ذلك من اآليات الكرمية الدالة على وجوب جمانبة أهل املعاصي، حيت يتوبوا إىل  

 اهلل تعاىل، ويعقلوا عن معصيتهم. 
ألهل  -صلى اهلل عليه وسلم–وىف السنة من األحاديث الكثرية ما يدل على هجرالنيب  

 عاصي، وهومما يعضد هذا األصل العظيم، ويدل عليه، فمنها: امل
 -رضي اهلل عنهم–لكعب بن مالك وصاحبيه  -صلى اهلل عليه وسلم–هجر النيب  -٢ 

مخسني ليلة، حيت  -صلى اهلل عليه وسلم-حني ختلفوا عن غزوة تبوك، فقد هجرهم رسول اهلل 
 .٢عليهمبتوبة اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم-آذن رسول اهلل 

 -رضي اهلل عنها–لزوجه زينب بنت جحش  -صلى اهلل عليه وسلم–هجر النيب  -١ 
، فقد هحرها -رضي اهلل عنها–حني استباحت عرض ضرهتا صفية بنت حيي بن األخطب 

 .١ما يربو على الشهرين -صلى اهلل عليه وسلم–رسول اهلل 
 

                                                             

من حديث كغبنب مالك رضي اهلل عنه.   انظر: صحيح البخاري ]كتاب املغازي/ باب  أخرجه الشيخان يف صحيحيهما (٢)
([. ٢336-3/٢33١)-(11٢1احلدبث رقم) -حديث كعب بن مالك وقوله عزوجل: ))وعلى الثلث الذين خلفوا((

 ([.١٢١1-1/١٢١٠)-(١٠63احلديث رقم)-صحيح مسلم ]كتاب التوبة
عائشة رضي اهلل عنها.   انظر: سنن أيب  دازد ]كتاب الرتجل/باب ترك السالم  أخرجه أبو داود يف سننه من حديث  (١)

([. ويف إسناده: من مل يعرف.   انظر: غاية املرام لأللباين ]احلديث 1/1)-(16٠١احلديث رقم)-على أهل األهواء 
 ([.116)-(1٢٠رقم)

-(1٢٠6احلديث رقو)- اخللوف للرجلأخرجه أبو داود ىف سنه. انظر: سنن أيب داود ]كتاب الرتجل/باب يف (3)
(1/1٠١.) 
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برتك السالم عليهم؛  لبعض أصحابه؛ وذلك -صلى اهلل عليه وسلم–هجر النيب  -3 
 ملالبستهم اخللوق. -رضي اهلل عنهم– ١؛ وغريه٢لتلبسهم ببعض املعاصي، كهجره لعمار بن ياسر

 ىف هذا الباب كثرية جدا، منها: -رمحه اهلل–وآلثار الواردة عن السلف األمة  
لزياد بن جرير ملا رأى عليه  -رضي اهلل عنه–هجر أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  -٢ 
 .1؛ وشاربه عافية3طيلسانا
صلى اهلل –البنه ملخالفته حديث رسول  -رضي اهلل عنهما–هجر عبداهلل بن عمر  -١ 

 .1يف عدم النساء من يهود اجلماعة يف املسجد، فما كلمه حيت فرق بينهما املوت -عليه وسلم
 .6وقوله: )باب من ترك السالم على املتخلق وأصحاب املعاصي -3 
: )ذهب اجلمهور إيل أنه ال يسلم على -رمحه اهلل تعاىل–العسقالين  وقال ابن حجر 

 .1: ترك السالم على أهل املعاصي سنة املاضية٠الفاسق، وال املبتدع...قال املهلب
: )ويرتتب على إثبات الكبائر والصغائر أحكام -رمحه اهلل تعاىل–قال ابن عاشور  

 .3شديدا...ومنها جواز هجران املتجاهر هبا تكليفية: منها املخاطبة بتجنب الكبائر جتنبا
 

                                                             

 -أخرجه البخاري يف األدب. انظر: األدب املفرد للبخاري ]باب من ترك السالم على املختلق وأصحاب املعاصي (٢)
 ([.313)-(٠٠1([. وحسنه األلباين. انظر: صحيح األدب املفرد ]احلديث رقم)١٢3)-(٢٠1١) احلديث رقم

ن الزعفران وغريه، وتغلب عليه احلمرة، وهو مما يكثر أن يتطيب به النساء.   انظر: النهاية البن اخللوق: طيب يتخذ م (١)
 (.١/٠٢األثري )

(. ٢١/333طيلسانة: ضرب من األكسية، وكانت اليهود يلبسوهنا، وهو فارسي معرب.   انظر: هتيب اللغة لألزهري) (3)
 (.6/٢١1لسان العرب البن املنظور )

 (.٢31-1/٢3٠نعيم األصبهاين. انظر: حلية األولياء لألصبهاين ) أخرجه أبو (1)
 أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده من حديث عنداهلل بن عمر رضي اهلل عنهما. (1)
 (.١٢3األدي املفرد للبخاري ) (6)
، الفقيه املالكي، هو أبوالقاسم املهلب بن أمحد بن صفوة أسيد بن عبداهلل األسدي األندلسي املريي التميمي، القاضي (٠)

 (.٢٠/1٠3تويف رمحه اهلل تعاىل يف شوال سنة مخس وثالثني وأربعمائة.   انظر: سري أعالم النبالء للذهيب )
 (.٢٢/13فتح الباري للعسقالين ) (1)
 (.1/١٠التحرير والنوير البن عاشور ) (3)
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: )اهلجر الشرعي للفجار من املبتدعني، والفساق: -رمحه اهلل تعاىل–قال يكر أبو زيد  
 عبادة. والعبادة البد من توفر ركنيها:

 اإلخالص. وهو ميزان األعمال يف باطنها. -٢ 
 وااملتابعة. وهو ميزاناألعمال يف ظوارها. -١ 
يكون اهلجر: خالصا صوابا. فاهلجر هلوى النفس: ينقض اإلخالص. واهلجر فال بد أن  

 .٢على خالف األمر: ينقض املتابعة. واهلل أعلم
ألهل السنة ةاجلماعة للوسطية يف حكم مرتكب الكبرية، فقد  -عزوجل–ومبثل توفيق اهلل  

 ريط يف إمهاله.وفقوا للوسطية يف هحر مرتكب الكبرية، من غري إفراط  يف إعماله، وال تف
: )فإن أقواما جعلوا ذلك عاما، فاستعملوا من اهلجر -رمحه اهلل تعاىل–قال شيخ اإلسالم  

 واإلنكار ما مل يؤمروا به؛ فال جيب وال يستحب، ورمبا تركوا به واجبات؛ أوحمستحبات؛ وفعلوا به حمرمات.
من السيئات البدعية،  وآخرون أعرضوا  عن ذلك بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا ما هبجره 

بل تركوها ترك املعرض، ال ترك املنتهي الكاره، وال ينهون عنها غريهم، وال يعاقبون باهلجر وحنوها 
من يستحق العقوبة عليها، فيكونوا قد ضيعوا من النهي عن املنكر، أو ترك النهي عنه، وذلك فعل 

 ما هنوا عنه، وترك ما أمروا به. فهذا هذا.
 .١ط بني الغايل فيه؛ واجلايف عنه. واهلل سبحانه أعلمودين اهلل وس 
: )هجران اإلمام، والعامل، واملطاع، ملن فعل ما يستوجب -رمحه اهلل تعاىل–قال ابن القيم  

العتب، ويكون هجرانه دواء له حبيث ال يضعف عن حصول الشفاء به، وال يزيد يف الكيفية عليه 
 .3فيهلكه، إذ املراد تأديبه ال إتالفه(

فالواجب على ذي الفطنة  اللبيب أن حيسن استعمال هذا الدواء عند احلاجة  إليه، يف  
استعمال املصاحل الشرعية، فينظر يف حال املهجور من حبث القوة والضعف، فإن القوي يؤاجذ 

                                                             

 (.٢6هجر املبتدع لبكر أبو زيد ) (٢)
 (.١٠/١٢3جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ) (١)
 (.3/1٠1زاد املعاد البن القيم ) (3)
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بأشد مما يؤخذ به الضعيف، فال يقصر يف مؤاخذ القوي، فيحول دون انتفاعه بدواء اهلجر، وال 
  مؤخذة الضعيف فيهلكه.يزيد يف
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 الخـــــــــــاتمة
 

 احلمد هلل أوال وآخرا والشكؤ له ظاهرا وباطنا. 
 .  –بتوفيق من اهلل وامتنان وفضل منه وإحسان  –وبعد: فقد مت فيال هذا البحث  
ويف هذه املسألة قد  اختلف الناس يف حكمه بني اخلوارج واملعتزلة وبني املرجئة وأهل السنة  

 جلماعة.وا
  ب الكبيرة عند الخوارج والمعتزلةمرتك 
اخلوارج واملعتزلة جعلوا مرتكب الكبرية، كمن ترك شهادة أن ال إله إال اهلل، كافرًا خارجاً  

الشََّفاَعة ال تنفع الكافر اخلارج  :عن امللة يف الدنيا، ويف اآلخرة خالدًا خملدًا يف النَّار أيضاً، َوقَالُوا
قالوا: كافر يف الدنيا ويف اآلخرة خالد خملد  فاخلوارج - فقط-لفوا يف امسه يف الدنيا عن امللة، واخت

 .يف النار
بني املنزلتني ألنه  ال نسميه يف الدنيا كافرًا وال مؤمنًا؛ بل هو يف منزلة : املعتزلةوقالت  

يوجد يف نظرهم أدلة ترجح أنه كافر، وأدلة ترجح أنه مؤمن فعجزوا عن الرتجيح بينهما، وهو يف 
اآلخرة خالد خملد يف النار، فحينئذ ال تنفعه الشََّفاَعة، فشفاعته عمله فقط، يعمل الطاعات 

وال يدخل اجلنة، فأغلقوا فيدخل اجلنة، أما أن يشفع له شخص آخر وهو مل يعمل فال شفاعة له، 
 .الباب هنائياً 

 مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة  
َماَعةِ أما   ّنِة َواجلَر ل السُّ ناقص فَ َقالُوا: هذا الذي فعل حمرمًا أو ترك واجباً، هو مؤمن  أهر

اإلميان ينقص إميانه بقدر نقصان شعب اإلميان وتركه هلا، والنَّاس كلهم يتفاوتون يف اإلميان، 
فبعضهم يرتفع إميانه حىت يصل ِإىَل درجة عليا مُثَّ يفرت عن العبادة والطاعة فينقص إميانه، ولذلك 

وطاقة اإلميان عنده فيزيد  فاإِلنَسان حيتاج دائمًا ِإىَل تذكري؛ ألنه كلما تذكر زادت شعب اإلميان
 .إميانه

  

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000007
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000007
http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showfahras&ftp=firak&id=2000006
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 مذهب المرجئة في مرتكب الكبيرة
فيقولون: اإلميان كامل يف القلب، أما األعمال فسواًء زادت أو نقصت، فال  املرجئةا أم 

 .تأثري هلا َعَلى ما يف القلب
 ةدلة أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبير أ 
َماعَ يستدل   ل السُّّنِة َواجلَر بأحاديث كثرية، منها: حديث الرجل الذي شرب اخلمر  ةِ أهر

فسبه الصحابة، ومع هذا شهد له النيب َصلَّى اهلُل َعَليرِه َوَسلََّم الذي ال ينطق عن اهلوى بأنه حيب 
 .اهلل ورسوله

إذًا فقد تقع من املؤمن املعاصي كحالة استثنائية خارجة عن أصل املنهج الطريق الذي  
منه املعصية بالطبيعة البشرية إلغواء الشيطان له، أو ألي أمر من األمور؛ لكنه  ميشي عليه، فتقع

ال يكفر صاحبها مبجرد أنه فعل املعصية، فهذا رجل حيب اهلل ورسوله، وقد وقع منه أن شرب 
 .اخلمر

 َعَليرهِ  اهللُ  َصلَّى النيب يكفرهم فلم ،والغامدية ماعز مثلولقد وقع زنا من بعض الصحابة  
 كفارة فهو الدنيا، يف به عوقب ومن): َوَسلَّمَ  َعَليرهِ  اهللُ  َصلَّى وقال احلد، عليهم أقام ولكن َسلََّم،وَ 
: تقول واملرأة! اهلل َرُسول يا طهرين:  ماعز قال ولذا بايعهم، ملا الصحيح البيعة حديث يف كما( له

 .الدنيا يف التطهري يرجون اهلل َرُسول يا طهرين
 ال؟ أم جنلده هل الكافر زىن ولو! يؤمن أن غري من الكافر حق يف ينفع التطهري فهل 
 اآليات فيهما نزلت اللذان اليهوديان قصة يف كما جيلد أنه والصحيح العلماء، اختلف 
 عليهم وأقيم الرجم، حد َعَلى أيديهم وضعوا ملا املشهورة القصة كانت بسببهما واللذان العظيمة،

 املسلم زىن إذا: يَقالَ  فكيف وإال الكفار، َعَلى حىت جتري حدودهو  اإلسالم فأحكام احلد،
 ربه، وبني بينه اإلميان: نقول بل!! احلد عليك نقيم ال كافر أنت: له قلنا الكافر زىن وإذا جلدناه،

 حال مثل معهم حالنا يكون وأن صاغرون، وهم يد عن اجلزية منهم نأخذ أن أمرنا اهلل ألن
 حكم حتت داموا فما املسلمة، الدولة حكم يف مواطنني وكانوا حالفوه حني اليهود مع الرَُّسول

ِلِمنيَ  ِلِمنيَ  فعلى الرُمسر  .اخلمر بشرب وال بالزنا هلم يسمحوا وال احلدود، عليهم يقيموا أن الرُمسر
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 له، كفارة فهو الدنيا يف عوقب ومن الكافر، َعَلى حىت اإلسالم حدود تقام أن فاملقصود 
 فحكمه يتب ومل ذلك َعَلى مات مُثَّ  املعاصي من معصية فعل أو اخلمر شرب أو املسلم زنا وإذا
ّنةِ  أهرل عند َماَعةِ  السُّ  . له غفر شاء وإن عذبه شاء إن اهلل مشيئة حتت أنه اآلخرة يف َواجلَر

مَ  اإِلنَسان تنال اهلل ومغفرة   َعَليرهِ  اهللُ  َصلَّى الرَُّسول شفاعة: منها أسباب بعدة الِقَياَمةِ  يَ ور
 اهللُ  َصلَّى النيب وغري َوَسلَّمَ  َعَليرهِ  اهللُ  َصلَّى النيب ويشفع الكبائر، ألهل الشافعون يشفع إذ َوَسلََّم،

ُصنِّف قول يف ذلك تفصيل سيأيت كما َوَسلََّم، َعَليرهِ 
 [.الكبائر ألهل ويشفعون: ]اللَّهُ  َرمِحَهُ  امل

 يغفر وقد عليه، اهلل تاب تاب فإن يتب، مل وإن التوحيد مقابل اهلل عفو يكون أن: ومنها 
 َغاِفرِ }:  تعاىل اهلل قال كما الشََّفاَعة، غري من باملعاصي جاهر املعاصي أهل من شاء ملن اهلل

نربِ   َغاِفرِ :  قالت واخلوارج املعتزلة لكن[ 3:غافر] {الطَّورلِ  ِذي الرِعَقابِ  َشِديدِ  الت َّوربِ  َوقَاِبلِ  الذَّ
نربِ ال  َوقَاِبلِ  الذَّنربِ  َغاِفرِ :  قوله معىن فما فقط تاب ملن الذنب غافر َكانَ  إذا: فنقول تاب، ملن  ذَّ

نربِ  َغاِفرِ   فمعىن  الت َّوربِ  : مثل شفاعة، وال توبة غري من عنده من ويتجاوز يتكرم أنه: أي  الذَّ
 له اهلل ويغفر املعاصي، من سجالً  وتسعون وتسع التوحيد، غري فيها يوجد ال اليت البطاقة صاحب

 األرض مبلئ: أي- خطايا األرض بقراب لقيتين لو أنك لو آدم ابن يا) شفاعة بال التوحيد مقابل
 شيئاً  به يشرك ال لقيه فإذا (مغفرة بقراهبا لقيتك شيئاً، يب تشرك ال لقيتين مُثَّ  -واخلطايا الذنوب من
 وهذا الشافعني، بشفاعة له يغفر أن وإما وفضله، برمحته له يغفر أن إما املغفرة، بأنواع له يغفر فإنه
 الشهداء شفاعة كقبول شفاعته قبل أن للشافع تكرميه مجلة من وهو وفضله، كرمه من

 . والصاحلني
 . الشََّفاَعة هذه تدركه ممن جعله بأن املشفوع َعَلى اهلل َمنُ  فيها وأيضاَ  
ّنةِ  أهرل فمذهب: إذاً   َماعَ  السُّ  عدم وفيه الواردة، النصوص جبميع والعمل التناسق فيه ةِ َواجلَر

 .صحيح حديث أو آية رد
 عليها والرد والخوارج المعتزلة شبهة 
ل يقول  ّنةِ  أهر َماَعةِ  السُّ  لكن بالكلية اإلسالم اسم عنه ننفي ال: الكبرية مرتكب يف َواجلَر

 أن يستحق ولكن املقربني، ومن نياحملسن من إنه: نقول ال اخلمر فشارب املدح، أمساء عنه تسلب
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 عليه يطلق وال املدح، أمساء عنه فتسلب الوعيد، أمساء من وغريها وفاجر وعاصي فاسق إنه: يَقالَ 
 َعَلى خفي ما أهم ومن اهلل، شاء إن سيأيت تفصيلها لعل شبهات هلم واخلوارج أبداً، الكفر اسم

 يف كذلك هو وهل واحد، مبعىن والكفر جوروالف والضالل الفسق جعلوا أهنم واملعتزلة اخلوارج
  !ديننا؟

 والفسق عصياناً، يكون وقد كفراً  يكون قد الضالل ولكن واحد، معناه الكفر أن: اجلواب 
رِ  َعنر  فَ َفَسقَ :  عنه اهلل قال كما إبليس فسق مثل كفراً  يكون قد  وقد[ 1٠:الكهف]  َربِّهِ  أَمر

  .احملصنات يقذفون الذين: أي[ 1:النور]  ُقونَ الرَفاسِ  ُهمُ  َوأُولَِئكَ   معصية يكون
 يطلق وتارة[ ٢3:لقمان]  َعِظيمٌ  َلظُلرمٌ  الشِّرركَ  ِإنَّ   الشرك، َعَلى يطلق فتارة الظلم وكذلك 

ُهمر :  الشرك دون اليت املعاصي َعَلى ِسهِ  ظَاملٌِ  َفِمن ر  َعَلى فيطلق األمة، هذه من أي[ 3١:فاطر]  لِنَ فر
 ألنه: ظامل الكافر َعَلى ويطلق موضعه، غري يف الشيء وضع ألنه: ظامل أنه كبرية ارتكب من

  .َوتَ َعاىَل  ُسبرَحانَهُ  هلل تكون أن وحقها اهلل، لغري العبادة صرف
: وهو اإلميان يف مذهبهم أصل مع تتناقض ألهنا الشََّفاَعة هذه واخلوارج املعتزلة أنكرت وإمنا 

 والذين بالكلية، إميانه ذهب بل اإلميان ناقص إنه: يَقالَ  وال نَّارال يف خملد كافر الكبرية صاحب أن
رُِكونَ  هم: املستقيم الصراط عن خرجوا حىت إثباهتا يف وغلوا الشََّفاَعة أثبتوا ُشر

 الشرك يف الواقعون امل
 اتفصيله يأيت سوف اليت الصحيحة الشرعية بالشََّفاَعة فأخلوا شفاعة، اهلل غري عبادة جعلوا الذين
  .اهلل بإذن

ّنةِ  أهرل ومذهب  َماَعةِ  السُّ  يسلب وإمنا امللة من خيرج ال الدنيا يف أنه الكبرية مرتكب يف َواجلَر
 مبعىن اإلميان اسم له يبقى ذلك ومع ذلك، وغري واإلميان التقوى مثل فقط املدح أمساء عنه

 اهلل يغفر الذين القوم من ابتداءً  ،الشََّفاَعة أهل من يكون اآلخرة ويف امللة، من خيرج وال اإلسالم،
 من آخر وهم باجلهنمني، وانتهاءً  احلساب، أثناء َوَسلَّمَ  َعَليرهِ  اهللُ  َصلَّى النيب فيهم يشفع أو هلم

 الفرق هي فهذه.  الطويل الشََّفاَعة حديث يف سيأيت كما الشفعاء يشفع أن بعد النار، من خيرج
 الّطحاويّ  اإلمام ذكرها اليت َوَسلَّمَ  َعَليرهِ  اهللُ  َصلَّى النيب شفاعة ماوأ الشََّفاَعة، مسألة يف واملذاهب

 .الشََّفاَعة أنواع من واحد فرع إال هي فما هنا
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 منهم كل   وأدلة الكبيرة مرتكب في الناس مذاهب 
ّنةِ  أهرل ومذهب  َماَعةِ  السُّ  يسلب وإمنا امللة من خيرج ال الدنيا يف أنه الكبرية مرتكب يف َواجلَر

 مبعىن اإلميان اسم له يبقى ذلك ومع ذلك، وغري واإلميان التقوى مثل فقط املدح أمساء عنه
 اهلل يغفر الذين القوم من ابتداءً  الشََّفاَعة، أهل من يكون اآلخرة ويف امللة، من خيرج وال اإلسالم،

 من آخر وهم باجلهنمني، وانتهاءً  احلساب، أثناء َوَسلَّمَ  َعَليرهِ  اهللُ  َصلَّى النيب فيهم يشفع أو هلم
 الفرق هي فهذه.  الطويل الشََّفاَعة حديث يف سيأيت كما الشفعاء يشفع أن بعد النار، من خيرج

 الّطحاويّ  اإلمام ذكرها اليت َوَسلَّمَ  َعَليرهِ  اهللُ  َصلَّى النيب شفاعة وأما الشََّفاَعة، مسألة يف واملذاهب
 .الشََّفاَعة واعأن من واحد فرع إال هي فما هنا

 .كثريا تسليما وسلم أمجعني صحبه آله وعلى حممد نبينا على اهلل وصلى 
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 فهارس المصادر والمراجع

 القرآن الكرمي. -٢
 إحتاق السادة املتقني، لزبيدي. -١
 أحكام القرآن، البن العريب. -3
 األدب املفرد، لإلمام البخاري. -1
 أسباب النزول، للواحدي. -1
 ستقامة، لشيخ اإلسالم ابن تيمية.اإل -6
 أصل السنة، ألبن أيب حامت وأيب زرعة. -٠
 اإلعتصام، للساطيب. -1
 أصول السنة، لإلمام أمحد. -3

 اإلكمال املعلم، للقاضي العياض، -٢٠
 إنباه الرواة للقفطي. -٢٢
 أيسار التهاسري، أليب بكر اجلزائري. -٢١
 البداية والنهاية، ألبن كثري. -٢3
 البدر الطالع، -٢1
 التاريخ البغداد، للخطيب البغدادي. -٢1
 التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، -٢6
 تبيني كذب املفرتي، البن عساكر. -٢٠
 التحرير والتنوير، للزركلي. -٢1
 نذكرة احلفاظ، احلافظ الذهيب. -٢3
 تفسري القرآن العظيم، البن أيب هامت. -١٠
 بن كثري.تفسري القرآن العظيم، ال -١١
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 تفسري القرآن، للصنعاين. -١٢
 التمهيد، البن عبد الرب. -١3
 هتذيب األمساء واللغات، للنووي. -١1
 تيسري البيان ألحكام القرآن، للموزعي، -١1
 هتذيب الكمال، للمزي. ١6
 جامع البيان ألحكام القرآن، للطربي. -١٠
 اجلرح والتعديل، البن أيب هامت. -١1
 ء، لألصبهاين.حلية األوليا -١3
 الدهء والدواء، البن القيم اجلوزية. -3٠
 الدراملنثور، للسيوظي. -3٢
 الديباج املذهب، البن حرجوون،  -3١
 الدررالكافية، للعسقالين. -33
 روح املعاين، لأليوسي -31
 روضة الناظر، البن القدامة. -31
 زاد املعاد، البن القيم اجلوزية.  -36
 الكبائر، للهيتمي. الزواجر من اقرتبن -3٠
 سنن أيب داود، أليب داود. -31
 سري أعالم النبالء، للذهيب. -33
 شذرات الذهاب،البن العماد. -1٠
 شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، للاللكائي. -1٢
 شرح صحيح مسلم، للنووي. -1١
 شرح العقيدة األصفهانية، لشيخ اإلسالم بن تيمية. -13
 وسطية، للفوزان.شرح العقيدة ال -11
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 صحيح مسلم، -11
 صحيح البخاري، -16
 صحيح األدب املفرد، لأللباين. -1٠
 صفة الصفوة، البن اجلوزي. -11
 الضوء الالمح، للسخاوي.  -13

 طبقات احلنابلة، -1٠ 
 طبقات الشافعية، للحسيين. -1٢
 طبقات الصوفية، للسلمي. -1١
 الطبقات الكربي، البن سعد. -13
 املفسرين، للداوردي.طبقات  -11
 عقيدةالسلف،أصحاب احلدبث، للصابوين. -11
 غبية النهاية فيطبقات القراء، البن اجلزري. -16
 غداء األلباب شرح منظوبة األدب للساريين.  -1٠
 غريب احلديث، البن اجلوزي. -11
 فتح الباري، البن حجر  -13
 فتح القدير، للشوكاين - -6٠
 احل األنام، لعزالدين بن عبدالسالم.قواعد األحكام يف مص -6١
 كتاب اإلرشاد، للجزيين.  -63
 الكواكب السائرة، للغزي، -61
 مسند أمحد، إلمام أمحد. -61
 مستدرك احلاكم، للحاكم. -66
 جمموع فتاوي، البن تيمية. -6٠
 منهاج السنة، البن تيمية. -61
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 املعجم الكبري، للطرباين. -63
 معجم الشيوخ، للذهيب. -٠٠
 النهاية، البن األثري، -٠٢
 امللل والنحل، للشهرستاين. -٠١
 اجملموع املغيث، للمديين. -٠3
 هجر املبتدع، لبكر أبوزيد. -٠1
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة املوضوع
 ١ املقدمة

 3 سبب اختيار البحث
 1 أول اخلالف ظهر يف األمة اإلسالمية كان سبب حكم مرتكب الكبرية :  الفصل األول

 3  ذكر معىن وحد الكبرية :  فصل الثاينال
 3 :  معىن الكبرية املبحث األول  

 ٢٢ :  حد الكبرية املبحث الثاين  
 ١٠ :  ذكر عدد الكبائر الفصل الثالث
 ١١ ذكر أقسام الكبائر :  الفصل الرابع

 ة واجلماعة يف حكم مرتكب الكبريةذكر مذهب أهل السن :  الفصل اخلامس
  ١1 منه وأدلتهم وموقفهم

 ١1 :  ذكر مذهب أهل السنة واجلماعة يف حكم مرتكب الكبرية املبحث األول  
  3١ :  ذكر أدلة أهل السنة واجلماعة اليت استدلوا هبا على مذهبهم املبحث الثاين  
 3١ :  أدلتهم من كتاب اهلل تعاىل املسألة األوىل    
 3٠ املطهرة:  أدلتهم من السنة النبوية  املسألة الثانية    

 1٠ :  أدلتهم من إمجاع سلف األمة وأئمتها املسألة الثالثة    
 1١ :  موقف أهل السنة واجلماعة من مرتكب الكبرية املبحث الثالث  

 11 اخلامتة
 13 الفهارس املصادر واملراجع

 1٠ الفهرس املوضوعات
 


