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 :السؤال

 ،السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

وهل الكفر فمط  ...عماالأخسرٌن كون من األأن أرٌد أأموت مسلما؟ ألنً ال و رنالش أو الكفر أتجنب كٌف

 اعتماد؟؟؟ وأو لول أفعل 

 بارن هللا فٌكم ،جابةاإل الرجاء

 

 :الجواب

 ،وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 :شمٌن من مكون سؤالن إن

 مسلماً... وٌموت والكفر الشرن المرء ٌتجنب كٌف: األول

 اعتماد... أو لول أو فعل هو الكفر له: والثانً

 علٌه... مبنً السؤال من األول الشك على الجواب ألن السؤال من الثانً الشك على بالجواب وسنبدأ

 السؤال من الثانً الشق جواب: 

 وهو الملب، محله واإلٌمان دلٌل، عن للوالع المطابك الجازم التصدٌك وهو واحد، بمعنى واإلٌمان العمٌدة إن

ً  ٌكون وأن التصدٌك، مجرد ولٌس الجازم، التصدٌك على لفٌتو  فً مستمراً  ٌكون حتى دلٌل، وعن للوالع مطابما

 محله والتصدٌك بالتصدٌك، ٌتعلك ألنه الملب، محله كذلن والكفر مؤمناً... المرء ٌكون وعندها الملوب، أعماق

 :سبحانه لال الملب...

َراب   َقالَت  ﴿ َعأ ا اْلأ ن وا مأ لَ  ق لأ  آََمنَّ م  نأ  ت ؤأ َنا ق ول وا َولَك  لَمأ ا أَسأ ل   َولَمَّ خ  دأ َمان   ٌَ  ٌ م فً  اْلأ  مستمراً  ٌكن لم ألنه ،﴾ق ل وب ك 

 للوبهم... فً

نَّ ﴿ َ  َولَك 
م   َحبَّبَ  هللاَّ ك  ٌأ َمانَ  إ لَ  ٌ َنه   اْلأ ٌَّ مأ  فً  َوَز هَ  ق ل وب ك  م   َوَكرَّ ك  ٌأ رَ  إ لَ فأ وقَ  الأك  ٌَ  َوالأف س  صأ م   أ ولَئ كَ  انَ َوالأع   ه 

ونَ  د  اش   .﴾الرَّ

نأ  ب اّللَّ   َكَفرَ  َمنأ ﴿ د   م  َمان ه   َبعأ هَ  َمنأ  إ ّلَّ  إٌ  ر  كأ
َمئ ن   َوَقلأب ه   أ  طأ َمان   م   ٌ نأ  ب اْلأ ر   َشَرحَ  َمنأ  َولَك  فأ ًرا ب الأك  مأ  َصدأ ه  ٌأ  َغَضب   َفَعلَ

نَ  ٌم   َعَذاب   َولَه مأ  هللاَّ   م   .﴾َعظ 



 

 هما والفعل المول ألن والفعل، المول على ولٌس واعتماده الملب تصدٌك على والكفر إلٌمانا مدار فإن ولذلن

 :وهما السٌاق هذا فً أمرٌن مالحظة من بد ال أنه غٌر الملبً... التصدٌك غٌر وهما واللسان الجوارح أفعال من

ان لد فإنهما اعتماداً  لٌسا كانا وإن والفعل المول إن -1  المول فإن الحالة هذه وفً ٌُظهرانه،و اعتماد عن ٌنمَّ

 :أحوال أربعة فً ٌكفر فالمسلم المرء، بهما ٌكفر أن وٌمكن االعتماد حكم ٌأخذان والفعل

ً  ٌعتمد كأن باالعتماد -أ  نبوة ٌعتمد كمن ، دمحم بعد الناس من أحد نبوة ٌعتمد أن َومثَله اإلسالم، غٌر من شٌئا

 اإلسالم. غٌر من شًء على انعمد للبه ألن هذا باعتماده ٌكفر فهو المادٌانً،

 بذلن كافراً  ٌكون فإنه  دمحم نبوة فً شن فمن اإلسالم، أمور من ٌمٌنً أمر فً ٌشن كأن وذلن بالشن -ب

 . دمحم بنبوة التصدٌك على منعمداً  ٌعد لم للبه ألن

 هللا، كالم من لٌس الكرٌم لمرآنا أن أو خالك ٌوجد ال بأنه المرء ٌمول كأن اعتماد، عن ٌنم الذي بالمول -ج

 ال المول ٌكون أن الحالة هذه فً ٌُشترط ولكن اعتماده، على ٌدل الذي بموله كافراً  ٌصبح المول هذا مثل ٌمول فمن

ً  فٌه الكفر ٌكون بل تأوٌالً  ٌحتمل ً  واضحا  به. ممطوعا

 على ٌدل الفعل هذا فمثل صارى،والن الٌهود صالة ٌصلً أو لصنم ٌسجد كأن اعتماد، عن ٌنم الذي بالفعل -د

 على لداللته هذا بفعله كفر لد ٌكون فإنه النصارى صالة أو الٌهود صالة صلى أو لصنم سجد فمن صاحبه، عمٌدة

ً  فٌه الكفر ٌكون بل تأوٌالً  ٌحتمل أن ٌصح ال الفعل فإن الحالة هذه فً وكذلن لإلسالم، المخالف اعتماده  واضحا

 ً  به. ممطوعا

 ممطوع بشًء والشن اإلسالم غٌر من بشًء االعتماد فأما المسلم... بها ٌكفر التً األربعة والاألح هً هذه

 والفعل المول ولكن بالتصدٌك... متعلمان والشن االعتماد ألن الملب أعمال من أنهما فٌهما فظاهر اإلسالم من به

 بداللتهما الملب بعمل تعلما لما أنهما ٌرغ واللسان، الجوارح أفعال من هما بل الملب أفعال من لٌسا هما حٌث من

 واألفعال األلوال سائر وتبمى الذكر... اآلنفة األمثلة فً االعتماد معاملة عومال فإنهما اعتماد من الملب فً ما على

 باإلسالم ممر وهو المعاصً من معصٌة ٌرتكب كمن واإلٌمان، الكفر دائرة خارج صاحبها اعتماد على الدالة غٌر

 ال كمن ارإنك فٌه كان إذا إال ارتكبه بذنب مسلم تكفٌر عدم هو المسلمون علٌه سار الذي فإن ولذلن ه...وعمٌدت

 ألن كافراً  ولٌس فاسك فهو الصٌام بفرض وٌمر ٌصوم ال الذي وأما بذلن، ٌكفر فهذا الصٌام فرض وٌنكر ٌصوم

ل   َقالَ  إ َذا»: ٌمول  رسولوال اإلسالم فً كبٌر أمر فالتكفٌر بالٌمٌن، إال ٌكون ال التكفٌر ج  َخ ٌه   الرَّ ا ْل   َفَقدأ  َكاف ر   ٌَ

َما ب ه   َباءَ  ه  ِ  َعنْ  عمر ابن عن ألحمد رواٌة وفً ،هرٌرة أبً رٌكط من البخاري رواه «أََحد  ًّ  َكفَّرَ  َمنأ » لَالَ   النَّبِ

َما ب َها َباءَ  َفَقدأ  أََخاه   ه   .«..أََحد 

ً  ٌصدق ما ٌنكر فال للملب، اللسان مواطأة وهً التزام، داللة له غةالل فً الجازم التصدٌك إن -2  به، جازما

 أو شرٌن له أو ٌخطئ هللا إن ٌمول ثم له، شرٌن وال الكون لهذا الخالك بأنه أجزم باهلل، مؤمن أنا لائل ٌمول فال

 أؤمن أنا ٌمول كأن فرضه، لد نهسبحا أنه بالٌمٌن ثبت إذا الكون، خالك سبحانه هللا ٌفرضه ما ٌنكر أو خالماً، لٌس

 هللا أمر ٌّكذب هألن كافراً  ٌكون هذا فإن بالضرورة...، الدٌن من معلوم أمر أي أو الصٌام أو الصالة وٌنكر باهلل

 بالمطع. الثابت

 ٌنكر ولكنه هللا بوجود ٌؤمن أنه مع آلدم، بالسجود له هللا أمر صحة أنكر ألنه هللا لعنه إبلٌس كفر ولذلن

دَ  أَّلَّ  َمَنَعكَ  َما َقالَ ﴿: سبحانه لال حٌث سبحانه أمره صحة ج  ت كَ  إ ذأ  َتسأ ر   أََنا َقالَ  أََمرأ ٌأ ه   َخ نأ َتنً  م  نأ  َخلَقأ َته   َنار   م   َوَخلَقأ

نأ  ٌن   م   ٌسجد أن الصواب أن ٌرى هللا لعنه إبلٌس فكان بالسجود... له أمره فً مخطئ سبحانه هللا أن فأعلن ،﴾ط 

 الذٌن كفر وهكذا جرمٌن...الم الكافرٌن من بذلن فكان هللا، أمر صحة هللا لعنه فأنكر آلدم، هو ٌسجد أن ال له آدم



 

 لال سحراً، فعّدوها بألسنتهم أنكروها ولكنهم للوبهم فً السالم علٌه موسى بها جاءهم التً اآلٌات صحة استٌمنوا

وا﴿: تعالى َها ب َها َوَجَحد  َقَنتأ ٌأ َت ه   َواسأ ف س  لأًما مأ أَنأ ا ظ  ل و ً رأ  َوع  ظ  فَ  َفانأ ٌأ ٌنَ  َعاق َبة   َكانَ  َك د  فأس   .﴾الأم 

 :والخالصة

 عن ٌنم الفعل أو المول كان إذا إال فعالً، أو لوالً  لٌس وهو اإلسالم( )بغٌر اعتماد أنه الكفر فً األصل إن

 كفراً  وٌكونان االعتماد حكم فعلوال المول ٌأخذ الحاالت هذه ففً اإلسالم، من به لممطوع إنكار فٌه أو اعتماد

 باهلل. والعٌاذ

 السؤال من اْلول الشق جواب: 

ً  وٌموت والشرن الكفر المرء ٌتجنب كٌف أما  :أساسٌٌن اثنٌن أمرٌن إلى ذلن مرجع فإن مسلما

 نأ وٌمكن المطهرة، النبوٌة والسنة الكرٌم المرآن بٌنه الذي الصحٌح المنهج على العمٌدة أخذ فً ٌسٌر أن -1

 :التالٌة النماط فً معالمه أهم نجمل

 داللتها. وفً ثبوتها فً لاطعة أدلة المطلوب على تدل التً األدلة تكون بأن بالظن، ال بالٌمٌن العمٌدة أخذ -أ

ٌنَ  إ نَّ ﴿: سبحانه لال ن ونَ  َّل  الَّذ  م  خ َرة   ٌ ؤأ ونَ  ب اْلأ ٌ َسمُّ ةَ  الأَماَلئ َكةَ  لَ ٌَ م  َثى َتسأ نأ  ب ه   لَه مأ  َوَما * اْلأ نأ لأم   م  ونَ  إ نأ  ع  ب ع  تَّ ٌَ 

نَّ  إ ّلَّ  نَّ  َوإ نَّ  الظَّ نً  َّل  الظَّ نَ  ٌ غأ ًئا الأَحقِّ  م  ٌأ ً  ٌكون أن ٌجب بل العمٌدة فً ٌكفً ال فالظن .﴾َش  لاطعاً. ٌمٌنا

 واعتماد ،هللا مخلولات فً التفكٌر مثل لحسا تحت ٌمع فٌما العملٌة األدلة على العمٌدة فهم فً االعتماد -ب

 فً ورد ما عند فمط والولوف الحس، تحت الوالعة غٌر الغٌبٌة األمور فً الوحً بها جاء التً النملٌة األدلة

 نفسه الولت وفً وبساطة بسهولة وفهمها أخذها ٌكون بل وفلسفتها، اإلسالمٌة العمٌدة مباحث تعمٌد عدم أي النص،

ً  واستنارة، بعمك  : الرسول حابأص وفهمها أخذها كما تماما

 ونَ  أََفاَل ﴿: تعالى لال خالماً. لها أن فٌدرن فٌها وٌنظر المخلولات وٌتدبر المرء ٌفكر ر  ظ  نأ فَ  اْلأ ب ل   إ لَى ٌَ ٌأ  َك

ل َقتأ  َماء   َوإ لَى * خ  فَ  السَّ ٌأ ف َعتأ  َك فَ  الأج َبال   َوإ لَى * ر  ٌأ َبتأ  َك ض   َوإ لَى * ن ص  َرأ فَ  اْلأ ٌأ َحتأ  َك ط   أَمأ ﴿: الىتع ولال ﴾س 
ل ق وا نأ  خ  ر   م  ٌأ ء   َغ ًأ م   أَمأ  َش َماَوات   َخلَق وا أَمأ  الأَخال ق وَن* ه  ضَ  السَّ َرأ ض   َوفً ﴿: تعالى ولال ﴾ٌ وق ن ونَ  َّل  َبلأ  َواْلأ َرأ  اْلأ

ات   ٌَ نَ  آ مأ  َوفً  * ل لأم وق نٌ  ك  ف س  ونَ  أََفاَل  أَنأ ر  ص   .﴾ت بأ

 َنا َولََقدأ ﴿ له هللا ٌسره لمن مٌسور وهو الكرٌم المرآن آٌات ٌتدبر ثم رأ آنَ  ٌَسَّ ر   الأق رأ كأ نأ  َفَهلأ  ل لذِّ ر   م  ك  دَّ  ﴾م 
 بها جاء كما بها ٌؤمن بل حسه، تحت تمع ال التً المغٌبات فً ٌخوض وال ومغٌبات أحكام من فٌه جاء بما وٌؤمن

ه   َّل ﴿ سبحانه هللا ذات فً ٌخوض وال وردت، كما الحسنى هللا بأسماء فٌؤمن الوحً، ك  ر  َصار   ت دأ َبأ وَ  اْلأ ك   َوه  ر   ٌ دأ

َصارَ  َبأ وَ  اْلأ ٌف   َوه  ر   اللَّط   ما على ذلن فً وٌمتصر: الٌوم اآلخر والجنة والنار...إلخ المغٌبات بكل وٌؤمن ،﴾الأَخبٌ 

نأ  ت لأكَ ﴿: سبحانه لال نمصان. أو زٌادة دون ، هللا رسول عن الثابتة والسنة الكرٌم المرآن فً ورد َباء   م  ب   أَنأ ٌأ  الأَغ

كَ  ن وح ٌَها ٌأ تَ  َما إ لَ نأ َها ك  لَم  تَ  َتعأ م كَ  َوَّل  أَنأ نأ  َقوأ ل   م  ب رأ  َهَذا َقبأ نَ  الأَعاق َبةَ  إ نَّ  َفاصأ قٌ  تَّ لَم   َّل  ق لأ : ولال تعالى ﴾ل لأم  عأ  َمنأ  ٌَ

َماَوات   فً  ض   السَّ َرأ بَ  َواْلأ ٌأ    إ ّلَّ  الأَغ
ونَ  َوَما هللاَّ ر  ع  انَ  ٌَشأ ٌَّ َعث ونَ  أَ  .﴾ٌ بأ

ً  المسلم ٌكون أن -2 ً  سبحانه هلل نٌته فً مخلصا ً  تعالى هللا على متوكالً  ، رسوله مع صادلا  بهداه، مهتدٌا

 ً ً  والعصٌان، الظلم عن مبتعداً  إٌاه متمٌا  الشرٌف الحدٌث فً جاء كما واإلٌمان الحك على ٌثبِّته أن سبحانه هللا داعٌا
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ا»: ٌَمُولَ  أَنْ  ٌُْكثِرُ   ّللاَِّ  َرُسولُ  َكانَ : لَالَ  أَنَس   َعنْ  سننه فً الترمذي رواه الذي َقلِّبَ  ٌَ  َعلَى َقلأب ً َثبِّتأ  الق ل وب   م 

ٌن كَ     ٌ َثبِّت  ﴿ الثابت بالمول بإذنه سٌثبته هللا فإن ثم ومن «د 
ٌنَ  هللاَّ ل   آَمن وا الَّذ  اب ت   ب الأَقوأ اة   فً  الثَّ ٌَ نأ  الأَح االدُّ  َوفً  ٌَ

خ َرة   لُّ  اْلأ ٌ ض     َو
ٌنَ  هللاَّ ال م  َعل   الظَّ فأ ٌَ    َو

َشاء   َما هللاَّ : تعالى لال أمره سٌٌسر هللا فإن وصدق وأخلص اتمى وكلما ،﴾ٌَ

ا﴿ َطى َمنأ  َفأَمَّ َقى أَعأ قَ  * َواتَّ َنى َوَصدَّ سأ ه   * ب الأح  ر  ٌَسِّ َرى َفَسن  ٌ سأ ا * ل لأ تَ  َبخ لَ  َمنأ  َوأَمَّ َنىَواسأ بَ  * غأ َنى َوَكذَّ سأ  * ب الأح 

ه   ر  ٌَسِّ َرى َفَسن  سأ نً  َوَما * ل لأع  ه   ٌ غأ ى إ َذا َمال ه   َعنأ َنا إ نَّ  * َتَردَّ ٌأ خ َرةَ  لََنا َوإ نَّ  * لَلأه َدى َعلَ  .﴾َواْلأ ولَى لَْلأ

 وكتبه ومالئكته باهلل ٌؤمن أي اإلسالم بعمٌدة ٌؤمن الذي المسلم أن إلى السائل نظر ألفت فإنً الختام وفً -3 

ا﴿ سبحانه هللا كتاب فً جاء كما وشره خٌره والمدر والمضاء اآلخر والٌوم ورسله َها ٌَ ٌُّ ٌنَ  أَ ن وا آََمن وا الَّذ   ب اّللَّ   آَم 

ول ه   َتاب   َوَرس  ي َوالأك  لَ  الَّذ  ول ه   َعلَى َنزَّ َتاب   َرس  ي َوالأك  َزلَ  الَّذ  نأ  أَنأ ل   م  ف رأ  َوَمنأ  َقبأ كأ ت ب ه   َوَماَلئ َكت ه   ب اّللَّ   ٌَ ل ه   َوك  س   َور 

م   وأ ٌَ َخ ر   َوالأ ًٌدا َضاَلًّل  َضلَّ  َفَقدأ  اْلأ  هرٌرة، أبً نع البخاري أخرجه الذي  الرسول حدٌث فً جاء وكما .﴾َبع 

ٌْنََما: لَالَ  اْلَخطَّابِ  ْبنُ  رُ ُعمَ  أَبًِ َحدَّثَنًِ عمر بن هللا عبد لال: لمسلم واللفظ عمر بن هللا عبد عن مسلم وأخرجه  بَ

، َذاتَ   هللاِ  َرُسولِ  ِعْندَ  نَْحنُ  ٌْنَا َطلَعَ  إِذْ  ٌَْوم  ٌْهِ  ٌَُرى الَ  الشَّعَِر، َسَوادِ  َشِدٌدُ  الثٌَِّاِب، بٌََاِض  َشِدٌدُ  َرُجل   َعلَ  أَثَرُ  َعلَ

ِ ا ِإلَى َجلَسَ  َحتَّى أََحد ، ِمنَّا ٌَْعِرفُهُ  َوالَ  السَّفَِر، ًّ ٌْهِ  فَأَْسنَدَ  ، لنَّبِ َ ٌِْه، إِلَى ُرْكبَت َ ٌْهِ  َوَوَضعَ  ُرْكبَت ٌِْه، َعلَى َكفَّ  ٌَا: َولَالَ  فَِخَذ

دُ  ْساَلِم، َعنِ  أَْخبِْرنًِ ُمَحمَّ اَلم  »:  هللاِ  َرُسولُ  فَمَالَ  اإْلِ َهدَ  أَنأ  اْلأ سأ ًدا َوأَنَّ  هللا   إ ّلَّ  إ لَهَ  َّل  أَنأ  َتشأ َحمَّ ول   م   ، هللا   َرس 

مَ  اَلَة، َوت قٌ  ًَ  الصَّ ت  َكاَة، َوت ؤأ ومَ  الزَّ جَّ  َرَمَضاَن، َوَتص  تَ  َوَتح  ٌأ تَ  إ ن   الأَب َتَطعأ ه   اسأ ٌأ اًل  إ لَ  فَعَِجْبنَا: لَالَ  َصَدْلَت،: لَالَ  ،«َسبٌ 

لُهُ، ٌَْسأَلُهُ، لَهُ  ٌَماِن، َعنِ  فَأَْخبِْرنًِ: لَالَ  َوٌَُصّدِ نَ ت ؤأ  أَنأ »: لَالَ  اإْلِ ت ب ه ، َوَماَلئ َكت ه ، ب اّلل ، م  ل ه ، َوك  س  م   َور  وأ ٌَ ، َوالأ خ ر   اْلأ

نَ  م  ه   ب الأَقَدر   َوت ؤأ ر  ٌأ ه   َخ ْحَساِن، َعنِ  فَأَْخِبْرنًِ: لَالَ  َصَدْلَت،: لَالَ  ،«َوَشرِّ ب دَ  أَنأ »: لَالَ  اإْلِ  لَمأ  َفإ نأ  َتَراه ، َكأَنَّكَ  هللاَ  َتعأ

ه  َفإ   َتَراه   َتك نأ  َراكَ  نَّ َمر   ٌَا»: ِلً لَالَ  ثُمَّ  َمِلًٌّا، فَلَبِثْتُ  اْنَطلَكَ  ثُمَّ : لَالَ  ...«ٌَ ي ع  ر  ائ ل ؟ َمن   أََتدأ  َوَرُسولُهُ  هللاُ : لُْلتُ  «السَّ

ه  »: لَالَ  أَْعلَُم، ٌل   َفإ نَّ ر  مأ  ج بأ مأ  أََتاك  ك  مأ  ٌ َعلِّم  ٌَنك   .«د 
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 ك:جواب من صفحة اْلمٌر على الفٌسبوال رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828

 type=3&theater؟/122848424578904/622272917969783.

 :لسب غوغل على اْلمٌر صفحة من جوابال رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/post

s/Bjkkg5eryvC 

 :توٌتر على اْلمٌر صفحة من لجوابا رابط

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/858728157238767617 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/622272917969783/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/622272917969783/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/Bjkkg5eryvC
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/Bjkkg5eryvC
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/858728157238767617

