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:الزعم بأن ترك العمل مطلًقا نقص يف اإلميان. ب
لم ال ، ومفااه  نن اسسا(تااكك نا ا العمال)يطلق عليه مسألة 

رائض يكفااااار مغاااااص بلوااااا  معاكااااايه و نلباااااه و ن  اااااان تاك ًاااااا للفااااا
.مرتكبًا للمحرمات

وهااااااااطا مااااااااي نيطاااااااار اسياااااااااهر، ويكفاااااااا  يف  ساااااااااه  ننااااااااه ي ماااااااار 
.االستغانة بالفرائض واللانبات، والجرنة عىل اسحرمات



ان،  نااصا الساالع م عقااك عااىل ك  يااة العماال يف مساام  اإلمياا
 ا  ص نن ه اك  رقًا بني ن ا العمل وآحااه    ماي تارك نا
ان وال العمال مطلًقاا  اام يسام  ع اك الساالع ممم ًاا  امال اإلمياا

.ناقص اإلميان، بل هل  ا ر مرتك عي اإلسمم



:الزعمهطاعىلالرهوهومي

نن اللاااااااااااااااه  ااااااااااااااار  عاااااااااااااااىل 
 بلاااااايا سااااااجكة واحااااااكة  
 ااااااااااامت م ع غااااااااااا متعمااااااااااًكا 

.ناحًكا  سم   ا رًا

نن علااااااصو اليغااااااله عر اااااالا 
كاااااااااىل -نعااااااااا  الرسااااااااال  
ا ونقااارو -اللاااه علياااه وسااالم

بااااااااه باللسااااااااان، لكاااااااا غم م
صهم يتبعاالا عيعتااه  ساا

.الله  فاًكا

كتر ميبني رقالننه
نون العمل،وتركاإلقراك
 الممم ًايكلنالاسرو

.والعملباإلقراك



نن ونااااله ناااا ا العمااااال : الخمكااااة
ل عط لصاااحة اإلمياااان، وتااارك العمااا

قض واإلعرا  عي الطاعة بالكلية نا
.ألكل اإلميان
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:حرص الكفر يف اعتقاه القلب. ن
مسم يفالعملهيل بعكمالقل عىلمب  وهطا

الكفر الثموميبالقلب التصكيقهلاإلميانونناإلميان،
نوبالجحله،نوبالتكطيب، ماالقلبباعتقاه اليكلن

.باالستحم 
يففرًا ليا إنه فرننهعىلمجمًعاقلاًل نو عًم  انوما

.الكفرعىلعممةهلو منانفسه،
.األشاعرةمطهبهلوهطا



:حرص الكفر يف اعتقاه القلب يرّه  نملك م غا

ة اإلناااصا عاااىل عاااكه ماااي اسكفااارات القللياااة والعمليااا
القلاااااب، اسعرو اااااة و  اااااض م غاااااا اليت ااااامي التكاااااطيب ب

يااااه كااااىل اللااااه عل-سااااب اللااااه تعااااا ، نو كساااالله :م ااال
.، نو السجله لوض الله-وسلم



تغزن ، ومي اسنن مي سب الله وكسلله طلًعا بوض  ر 
،  اص   ار ا اا ر باط ًاا وهااهًر بالله وآياتاه وكسالله  غال 

، اللاااااااااه  لاااااااااصت الكفااااااااااك يف القااااااااارآن وحكااااااااام بكفااااااااارهم
ْك  ََفااااَر لََقاااا} : واسااااتحقاقغم اللعيااااك بغااااا،  قللااااه تعااااا 

.73:اسائكة{ ة  الَِّطيَي قَالُلا  ِنَّ اللََّه ثَالُِث ثَمثَ 



ننااااااه   ا  ااااااان اسكّفاااااار هاااااال اعتقاااااااه الحاااااال،  لاااااايا يف
الساااااب ماااااا ياااااك  عاااااىل نن السااااااب مساااااتحل   يجاااااب 

وهااطا ياام  نااص القاارآن الااط عااىل قااللغم نال يكفاار، 
غال تكفاض بل يكلنالن  فااًكا  : و ن قاللاحكم بكفرهم،

.ابوض ملنب    م يجعللا نفا السبب مكفًر 



يكفر -عليه الصمة والسمم-القل  بأن ساب الرسل  
يلزم م اه   ا  ان مستحًم و ن م يكي مستحًم  سق 

 منااااااا نن ال نثاااااار للسااااااب يف التكفااااااض وناااااالًها وعااااااكًما، و 
سلاو اسمثر هل االعتقاه   إن اعتقك حل السب  فر

ا اقاا ن بااه ونااله السااب نو م يقاا ن، وهااطا ياام  ماا
.ننمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام علياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه العلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااصو



والساااااااااابب األعياااااااااام ال ااااااااااطراب اسرن ااااااااااة ومااااااااااي 
. يراج العمل مي مسم  اإلميان: وا قغم هل
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ر هعاالأ نن  كاهة اإلنسااان بعملااه الااكنيا وعااكم قصااك الكفاا. ب
:مي ملانم التكفض

فار، مي قاا  الكفار نو عملاه عاماًكا عاسًاا  قاك  : زعم القائل نن
ا   ام ونما مي م يره الكفر، و منا نكاه تحصايل عار  ماي الاكني

.يكفر



ك نن اللاااااه   ااااار ماااااي  فااااار باللاااااه ماااااي بعااااا
 ميانااااااه و  اااااار وعيااااااك  يف ا ياااااارة، ثاااااام

ََ ِبااااااأَنَُّغُم اْسااااااتَ }: قااااااا  اَة َحبُّلا الَْحيَااااااَ َٰلِاااااا
نْيَا َعااىَل اْ ِياارَةِ  ،  باانيَّ نن 107:ال حاال{ الااكُّ

اللعيااااااك اسااااااتحقل  بغااااااطا، ومعلاااااالم نن 
لااااااااام بااااااااااب التصاااااااااكيق والتكاااااااااطيب والع

والجغاااااال لاااااايا هاااااال مااااااي باااااااب الحااااااب 
.والبوض

ر حااا  نن اللااه اساات    مااي نطااق بااالكف
فر  فار ال اإل را ،  ُعلم نن الاتكلم باالك

.يف حا  اإل را 

-معلياااااه الصااااامة والسااااام -قااااال  ال بااااا  
 رًا يصااااابج الرنااااال ممم ًاااااا وميساااااا   اااااا)

بيام هي اه وميسا  ممم ًا ويصبج  ا رًا ي
.كوا  مسلم( بعر  مي الكنيا

كنيا مي الت  بي   نن  كاهة اإلنسان بعمله الوهطا القل  م اقض لل صلص الرصيحة
:م غانسباب الكفر، 



ك ،  اااااإنَّ قصاااااقصاااااك الكفااااار وقصاااااك العمااااالو ااااارق باااااني
العمااااك اسقاباااال للخطااااأ   غاااال مااااي: العماااال   ا نكيااااك بااااه

ي ًا  ماااي وطااا  وكقاااة ال يي غاااا شااا: ملانااام التكفاااض، م الاااه
ماااازق  تبااااني لااااه ننغااااا قاااارآن  غااااطا ال يكفاااار، بخاااام  مااااي

.َاسصحع   يكفر ولل م يقصك نن يكفر بطل



نن ماااي قااااا  نو  عاااال مااااا هاااال  فاااار  : الخمكااااة
رًا     ال  ََفاار بااطلَ و ن م يقصااك نن يكاالن  ااا 
.يكاه يقصك الكفر نحك  ال ما شاو الله
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:اإللحاح عىل القل  بأن ترك الصمة ليا  فرًا
وهطا اسيغار يااص  اي ب ا  قللاه عاىل نن الصامة ماي نعاص 

منااا الجاالاكح، وعماال الجاالاكح عط يف  ااص  اإلميااان، والكفاار   
.يكلن باالعتقاه

ىل مااي نهغاار اسسااائل التاا  ننماام الصااحابة عااومسااألة الصاامة 
. فر تاك غا

غااااااا واستأماااااال يف ال صاااااالص التاااااا  وكهت يف شااااااأن الصاااااامة ونن
ر عااااىل الحااااك الفاكاااال بااااني الكفاااار واإلميااااان ساااايككك ننااااه ال يصااااا

.تر غا  رصاًكا مستمرًا مي يصكق بأن الله نمر بغا نكًم 
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:التغليي مي شأن عكم تحكيم الرشيعة
ر وهطا ناتج عي  يراج العمل مي مسم  اإلميان، وحاارص الكفا

الحكم يف القلااااب  قاااا   وب اااااو عليااااه ع ااااك مااااي تااااأثر باإلكناااااو  اااا
فاار بوااض مااا ننااز  اللااه مااا هام كاااحبه بااض ناحااك للنلبااه  غاال  

.نكور
ََ اَل يُْمِم ُااالنَ }: وقاااك قااااا  اللاااه تعااااا  َحتَّاااا َٰ يَُحكَلُماااالَك  َااااَم َوَكبَلاااا

ااصَّ قََ ااِ اايَص َشااَجَر بَيْاا َُغْم ثُاامَّ اَل يَِجااُكوا يِف نَ  يَْ  نُفِسااِغْم َحرًَنااا مَل
ويف هااط  : "، قااا  اإلمااام الجصاااص65:ال ساااو{ َويَُساالَلُملا تَْساالِيًص 

واماار ا يااة هاللااة عااىل نن مااي كه شااي ًا مااي نواماار اللااه تعااا ، نو ن 
لاو  غاال ياااكج مااي اإلساامم، ساا-كااىل اللااه عليااه وساالم-كساالله 

كه  مااااي نغااااة الأااااَ  يااااه، نو مااااي نغااااة تاااارك القاااال  واالنقياااااه، 
".واالمت اا مي التسليم



:ر األ ربالقيله الت   ن تل رت يف مسألة الحكم بوض ما ننز  الله  إنغا ال تعك مي الكف

نن تكااالن يف حااالاها األعياااان ال.نن تكلن السياهة للرشيعة
.يف األملك العامة

م نن يقاار بااأن حكاام اللااه هاال الحكاا
الحاااااااق، مااااااام  قاااااااراك  بأناااااااه عااااااااص 
ب  اااااااااااااه حكااااااااااااام اللاااااااااااااه يف هاااااااااااااط  

.الق ية


