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 المقدمة
مان أعمالناا  هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات  إنَّالحمد

  وأشاهد وحاده ل شارلهله هللايهده هللا فال مضل هللا  ومن يضلل فاال ااييلاه  وأشاهد أ  ل إلاه إل 
 . وبعد وسلمأ  محمدًا عبده ورسوله  صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه 

فإ  الذنوب أشأم شيء على العبد في ينياه وأخراه  فهي سبب فيما يصيب العبد من البالء والشار 
فااي أمااور معاشااه وحيانااه الدنيولاا   وساابب فااي الاان د الااذا يصاايبه فااي يينااه بمااا ينفاات  عليااه ماان 

ولنغلااان مااان عاااو  الااارحمن وماااديه ويفعاااه نباااارب ونعاااالى   ماااا أنهاااا سااابب فاااي ماااداخل الشاااي ا   
 غضب هللا وم ته وع وبته األخرول  واي أشد وأنكى. 

  وقال نعالى 30قال نعالى }وما أصابهم من مصيب  فبما  سبت أيديهم ولعفوا عن  ثير{ الشورى 
  وقاال نعاالى 63أليم{الناور }فليحذر الذين يخالفو  عن أماره أ  نصايبهم فتنا  أو يصايبهم عاذاب 

  وقاال }لال 10هللا و اانوا بهاا يساتهنءو { الاروم }ثم  ا  عاقب  الذين أساءوا السوأى أ   ذبوا بآيات 
ه مان ا  وقال نعالى }من يعمل سوءًا يجن به ول يجد ل38اإلسراء  ذلك  ا  سيئه عند ربك مهرواا{

مان ايياات والنصاول الكثيارو الاواريو فاي اااذه . وغيار ذلاك 123يو  هللا ولياًا ول نصايرا{ النسااء 
 المعاني. 

أحهام ع دي   وغير ع دي  في الدنيا وايخرو  فأحببت أ  أجمع  علماءوالذنوب يترنب عليها عند ال
 لالم أال العلم في األحهام الع دي  المتعل   بمرنكب الكبائر في الدنيا. 

إليمااا  وانعهاسااه علاااى التنااوو الفكااارا و نعاادي ايراء فااي الحهااام علااى ن اااد ا)البحااا  وقااد سااميت
 : ايني(. وقسمته إلى م دم  وفصلين وخانم  على النحو العلمي 

 ألم دم  :بينت فيها سبب اختيار الموضوو .
ألفصل األول : فصل التمهيد في نعرلف الكبيرو وعدياا والنصول الواريو فيها من الكتاب 

 والسن .
 ن د اإليما  لمرنكب الكبيرو . ألفصل الثاني :أقوال أال العلم في

 الخانمااا : وفيها أام النتائج 
رجو من هللا عن وجل التوفين وال بول  وأ  يجعل اذا العمل خالصا لوجهه إنه جواي  رلم  أاذا و 

 وسلم . وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
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 الفصل األول
 فصل في التمهيد

 الكبيرة تعريفالمبحث األول: 
 . يتعلن بالكبائر نبين نعرلفها  ماالدخول في بيا   قبل
 : من ناحي  اللغ :أولً 

اَم و ال ماا  الكبيرو َم َعجكاَم وَجسك وجسام ف اد َ بكاَر وااي ن اي   عجامفاي اللغا : ماأخوذو مان َ بكاَر َ َكارك
بَّار و بير  َبار و ك ْبرًا و ك  منه  بيرو.  والمؤن َصغكَر ف ول َ بكَر ِ بَرًا و ك

 . (1) بائروجمعها   اي  ل فعل  منهي عنها شرعًا ل بحها وعجيم أمراا: والكبيرو
 شرعَا: الكبائرثانيًا: 

))أل أنباائكم بااألبر  فااي الشاارو الااند علااى بعاا  الكبااائر ونحديااداا وذلااك مثاال قااول النبااي وري
 الكبائر((. ونحوه. 

 . (3()2) ))الكبائر اإلشراب باهلل وع وق الوالدين. . . (( وقوله
 إل أ  مما يجمع عليه العلماء أ  المراي من اذه األحايي  ليس حصر الكبائر ونعرلفها .

  بااه مااا اااو ياخاال فيهااا ممااا لاايس اااو منهاااااااتم العلماااء ببيانااه  ليتضاا   ضااابل للكبااائروألاميااا  ال
ن الصاحي  لرنباطالعديد من األحهام بها  واذه التعارلف  ثيارو جادًا ناذ ر بعضاًا منهاا ونباي وذلك

 في ذلك:
 (. 4)((لل ما نهى هللا عنه فهو  بيرو:))قول لبن عباس -1

إ  نجتنباوا : }أولهاا إلاى قولاه في ساورو النسااء مانعنه ما نهى هللا :))عن عبد هللا ابن مسعوي -2
 . (5)((فهو  بيرو {لبائر ما ننهو  عنه نكفر عنكم سيئانكم

ألالهااا النااار و اال عماال ي ااام بااه الحااد فهااو ماان  الكبااائر  اال موجباا  أوجباات))قااال الضااحاب: -3
 . ((الكبائر

الكبائر  ل ذنب ختمه هللا بنار أو غضب أو لعن  أو ))أنه قال:  عن ابن عباس -4

                                                 

 . 772(  المعجم الوسيل ل5/3807  لسا  العرب )601( ينجرال اموس المحيل ل 1)
 (.1/91( مسلم. اإليما  )3/341الشهايات باب ما قيل في شهايو النور )( البخارا  2)
( وقد عرفها بعدِ  بع  الكبائر علي بن أبي طالب وابن عمر وابن مسعوي رضي هللا عنهم. ينجر الروايات 3)

 ( وقد رج  ذلك ابن جرلر رحمه هللا. 40-5/39في نفسير ال برا )
 (5/41( نفسير ال برا )4)
 (5/37ه ابن جرلر ال برا من عدو طرق نفسير ال برا )( رواه عن5)
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 (. 1)((عذاب
لل عمال أوجاب )): واذا التعرلف األخير او الذا ارنضاه ألثر العلماء  وعبروا عنه بنحو قولهم

أو عذابًا في ايخارو  أو لعان فاعلاه  أو غضاب علياه أو نبارأ مناه هللا  هللا نعالى فيه حدًا في الدنيا
 . ه((أو عدم اإليما   أو وصفه بالفسن أو نحو   أو نوع د عليه بعدم يخول الجن   ورسوله

 . (2)فيدخل في ذلك جميع األعمال التي وصفها الشارو بذلك 
والحسن   سعيد بن جبير وقد عرف الكبيرو بذلك  ثير من العلماء المت دمين والمتأخرلن  

. (4)عبيد ال اسم بن سالم  ورجحهوعنا نحوه شيخ اإلسالم لإلمام أحمد بن حنبل  وأبي ( 3)البصرا 
وعنا الهيثمي إلى ابن عبد (. 5)نحوه ابن الصالح إلىوعنا ابن حجر إلى ال رطبي في المفهم  و 

  (8)   و ذلك شارح ال حاول (7) . وقال به الذابي في الكبائر(6)السالم  والبل يني والبارزا نحوه 
 . (11)  ورجحهالشيخ السعدا في نفسيره(10)وال رطبي في نفسيره  (9)والسفارلني 

 

                                                 

 (. 5/42( أخرجه عنهما ابن جرلر ال برا )1)
من الجدير بالذ ر: أناه يدخل في الكبائر في العرف الشرعي ما يخرج به صاحبه من المل    الشرب باهلل   (2)

الصالو  افر عناد  ثير من الذا وري منصوصًا عليه في أحايي  عدو  سيأني ذ ر بعضها   ما أ  نارب 
السلف  ولختلف العلماء في غير الصالو من مباني اإلسالم  فمن العلماء من يهفر بترب الن او  ومنهم من يهفر 

(  609  7/302بتر ها مع الصيام والحج. وقد ذ ر الخالف في ذلك شيخ اإلسالم ابن نيمي    ماا في الفتاوى )
  وابن رجب في جامع 524-496: ضمن مجموع  الحدي  النجدي   لوابن ال يم في  تاب الصالو  ينجر

. إل أ  م صوينا في ااذه المباح  انا األعمال التي ل نخرج من المل   من جنس الربا 42العلوم والحهم  ل
 والننا وشرب الخمر ونحو ذلك. 

 (. 5/42(نفسير ال برا )3)
 (. 11/650( مجموو الفتاوى )4)
 (. 12/184( فت  البارا )5)
 (. 1/13( النواجر عن اقتراف الكبائر )6)
 . 8( الكبائر ل7)
 (. 2/525( شرح ال حاول  )8)
 (. 1/365( لوامع األنوار البهي  )9)
 (.5/161( نفسير ال رطبي )10)
 . 141( نيسير الكرلم الرحمن ل 11)
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 نيالمبحث الثا
 بعض نصوص الشرع الواردة في تعيين بعض الكبائر

نض  من نعرلفها  ثيرو. ول يمهننا انا استيعاب األيل  الدال  علاى ذ رااا ونفصايلها  االكبائر  ما 
 : ال رآ  والسن  ومنها الواريو فيوإنما سنذ ر بع  األيل  

قوله نعالى: }إ  نجتنبوا  بائر ما ننهو  عنه نكفر عنكم سيئانكم وندخلكم مدخاًل  رلمًا{ النساء 
31 . 

 . 37}والذين يجتنبو   بائر اإلثم والفواحش وإذا ما غضبوا ام يغفرو { الشورى وقال نعالى: 
 . 32وقال نعالى:}الذين يجتنبو   بائر اإلثم والفواحش إل اللمم إ  ربك واسع المغفرو{ النجم 

وقااال نعااالى: }والااذين ل ياادعو  مااع هللا إلهااًا ءاخاار ول ي تلااو  الاانفس التااي حاارم هللا إل بااالحن ول 
  68ه العاذاب ياوم ال ياما  ولخلاد فياه مهاناًا{ الفرقاا  ايننو  ومن يفعل ذلك يلن أثامًا  يضااعف لا

69 . 
وقاال نعااالى: }قال نعااالوا أنال مااا حارم ربهاام علايهم أل نشاار وا باه شاايئًا وبالوالادين إحسااانًا ول ن تلااوا 

وماا ب ان ول ن تلاوا الانفس أولي م من إمالق نحن نرزقكم وإياام ول ن ربوا الفواحش ما ظهر منها 
التي حرم هللا إل بالحن ذلكم وصالم به لعلكم نع لو   ول ن رباوا ماال اليتايم إل باالتي ااي أحسان 
حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميانا  بال سال ل نكلاف نفساًا إل وساعها وإذا قلاتم فاعادلوا ولاو  اا  

ذ رو   وأ  اااذا صااراطي مساات يمًا فااانبعوه ول ذا قربااى وبعهااد هللا أوفااوا ذلكاام وصااالم بااه لعلكاام ناا
 . 153-151نتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله ذلكم وصالم به لعلكم نت و { األنعام 

وقال نعالى: }يا أيها الذين آمنوا ان اوا هللا وذروا ماا ب اي مان الرباا إ   ناتم ماؤمنين  فاإ  لام نفعلاوا 
  278رؤوس أمااوالكم ل نجِلمااو  ول نجَلمااو { الب اارو فااأذنوا بحاارب ماان هللا ورسااوله وإ  نبااتم فلكاام 

279 . 
وقال نعالى: }يا أيها الذين آمنوا إذا ل يتم الذين  فروا زحفًا فال نولاوام األيباار  ومان ياولهم يومئاذ 
يبااااااره إل متحرفااااااًا ل تااااااال أو متحياااااانًا إلااااااى فئاااااا  ف ااااااد باااااااء بغضااااااب ماااااان هللا ومااااااأواه جهاااااانم وباااااائس 

 . 16  15المصير{األنفال 
وقال نعالى:}يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصااب واألزلم رجاس مان عمال الشاي ا  

 . 90فاجتنبوه لعلكم نفلحو { المائدو 
هذه اييات ذ ر فيها من الكباائر: الشارب وال تال والنناا وألال ماال اليتايم ون فياف الميانا  ون ا  ف

ذب  لألنصاااب لااالفاارار ماان النحااف والخماار وال مااار واعهااد هللا والكااذب والبتااداو فااي الاادين والربااا و 
 والستس ام باألزلم. 



   

 
 

2521 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn:2071-6028 

 وانعكاسه على التنوع الفكري و العلمي تعدد اآلراء يف احلكم على نقص اإلميان احملور الرابع : العقيدة والدعوة والفكر
 

 ومن السن :
ل يادخل الجنا  مان  اا  فاي قلباه مث ااال ذرو ))قاال  قاال رساول هللا عان عباد هللا ابان مساعوي 

 . (1)من  بر(( 
رسول هللا  قال:  بلى يا: ًا قالوااأل أنبئكم بألبر الكبائر ثالث)) قال: عن النبي وعن أبي بهرو 

اإلشراب باهلل  وع وق الوالدين  وجلس و ا  متكئًا ف ال: أل وقول النور فما زال يهرراا حتى قلنا 
 (. 2)ليته سهت((
 (3)ل يدخل الجن  نمام(( ))أنه قال:  عن النبي  وعن حذيف  
 فاار  وماان لايس رجاال ايعاى لغياار أبياه واااو يعلماه إل ))أناه قااال:  عان النبااي  وعان أبااي ذر

ده من النار  ومن يعا رجاًل بالكفر  وليس  ذلك إل حار اايعى ما ليس له فليس منا  وليتبوأ م ع
 (. 4)ه(( ااعلي

 (. 5)((سباب المسلم فسوق وقتاله  فر))قال رسول هللا   وعن عبد هللا بن مسعوي قال
وبااااين الشاااارب والكفاااار ناااارب  إ  بااااين الرجاااال))قااااال:  عاااان النبااااي وعاااان جااااابر باااان عبااااد هللا 

 (. 6)الصالو((

ثالث  ل يهلمهم هللا ياوم ال ياما  ول يان يهم ولهام عاذاب ألايم ))قال:  عن النبي  وعن أبي ذر
ثااالم ماارات  قااال أبااو ذر: خااابوا وخسااروا ماان ااام يااا رسااول هللا   قااال:  قااال: ف اارأ رسااول هللا 

 . (7)المسبل والمنا  والمنفن سلعته بالحلف الكاذب(( 

ثالم ل يهلمهام هللا ياوم ال ياما  ول ينجار إلايهم ول يان يهم ))قال:  عن النبي وعن أبي بهرو 
ولهااام عاااذاب ألااايم: رجااال علاااى فضااال مااااء يمنعاااه مااان ابااان السااابيل  ورجااال باااايع رجاااال بسااالع  بعاااد 

ل ف باهلل ألخذاا  ذا و ذا فصدقه واو علاى غيار ذلاك  ورجال باايع إماماا ل يبايعاه إلالعصر فح
 (. 8)وإ  لم يع ه لم يف((  فىلدنيا فإ  أع اه منها و 

مان قتال نفساه بحديادو فحديدناه فاي ياده يتوجاأ فيهاا )): قال  قاال رساول هللا  وعن أبي ارلرو 

                                                 

 (. 1/93( أخرجه. مسلم. اإليما  )1)
 (. 1/91( مسلم. اإليما  )3/341(البخارا  الشهايات باب ما قيل في شهايو النور )2)
 ( واللفظ له. 1/101(  مسلم. اإليما  )4/339( البخارا  األيب باب ما يهره من النميم  )3)
 ( واللفظ له. 1/80(. مسلم اإليما  )3/18( )7( أخرجه البخارا  المناقب باب )4)
 (. 1/81( أخرجه مسلم. اإليما  )5)
 (. 1/88( أخرجه مسلم. اإليما  )6)
 (. 5/148( المسند )1/102( أخرجه مسلم. اإليما  )7)
 (. 103( أخرجه مسلم. اإليما  )!/8)
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فااي نااار  فااي ب نااه فااي نااار جهاانم خالاادًا مخلاادًا فيهااا أباادًا وماان شاارب ساامًا ف تاال نفسااه فهااو يتحساااه
جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا  ومن نريى من جبل ف تل نفسه فهاو يتاريى فاي ناار جهانم خالادًا فيهاا 

 (. 1)أبدًا(( 

في مرضه الذا مات فيه قال  عاي عبيد هللا بن زلاي مع ل بن يسار المنني :وعن الحسن قال
سمعت  يياو ما حدثتك إن  علمت أ   لي حلو  مع ل:إن ي محدثك حديثًا سمعته من رسول هللا 

يموت يوم يموت واو غاش لرعيته إل حرم هللا   يسترعيه هللا رعي ما من عبد))ي ول:  رسول هللا 
 (. 2)عليه الجن (( 

ماااان الكبااااائر غياااار مااااا ساااابن ذ ااااره فااااي اييااااات يهاانااااا وقااااد وري ف(. 3)واألحايياااا  فااااي اااااذا  ثياااارو 
بااااهلل  ع ااوق الوالااادين  شااهايو الااانور  النميماا   النتسااااب إلااى غيااار األب  وصاااف  قبلها:اإلشااراب

المساالم باااالكفر  ساااباب المسااالم  قتاااال المسااالم  نااارب الصاااالو  اإلسااابال  المااان فاااي الصااادق   ننفيااان 
السالع  بااالحلف الكاااذب  منااع فضاال الماااء فااي ال رلان  مبايعاا  اإلمااام للاادنيا  قتاال اإلنسااا  نفسااه  

 يته. غش الوالي لرع
 عدد الكبائر: ثالثالمبحث ال

 اختلف العلماء في عدي الكبائر إلى أقوال عديدو:
 إنها ثالم.  :ف يل
 نها أربع. :إوقيل
إ  نجتنبااااااااوا  بااااااااائر مااااااااا ننهااااااااو  عنااااااااه نكفاااااااار }نهااااااااا ماااااااان أول سااااااااورو النساااااااااء إلااااااااى آياااااااا  :إوقيل

عن ابن   لها اذه األقوال لتوحسب العد من السورو نأني سبع  وقد رو . 31{النساء عنكمسيئانكم
 . مسعوي 

 . (4)ر الليثي وع اء يوعبيد بن عم عن علي بن أبي طالب  ا وقيل:اي سبع  واو مرو 

عن ابن عمر  ا مرو واو وقيل:اي نسع  
(5) . 

 وقيل:اي خمس وعشرو  قاله الفالني. 
 

                                                 

 (. 1/104(  تاب ال ب  مسلم. اإليما  )10/258( أخرجه البخارا . )1)
 (. 1/125مسلم. اإليما  )(  تاب األحهام 127/ 13( أخرجه البخارا . )2)
( يمهن الرجوو لالستنايو إلى الكتب التي جمعت الكبائر مثل  تاب النواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي  3)

 والكبائر للذابي والذخائر شرح منجوم  الكبائر للسفارلني. 
 ( .40-5/37( نفسير ابن جرلر )4)
 (. 5/39( نفسير ابن جرلر )5)



   

 
 

2523 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn:2071-6028 

 وانعكاسه على التنوع الفكري و العلمي تعدد اآلراء يف احلكم على نقص اإلميان احملور الرابع : العقيدة والدعوة والفكر
 

 (. 1)وقيل: أربعو  قاله الديلمي 
  ف اد سائل عان الكباائر أسابع ااي  عان ابان عبااس  ا اي إلى السبعين أقرب. واو مرو وقيل: 

( الكبااائرالااذابي فااي  تابااه ) ذ اار منهااا  و (2)قااال: اااي إلااى الساابعين أقاارب. وقااال بهااذا أبااو العالياا 
  بيرو.  سبعين
أمااا (ثالثاااً وساابعين  بياارو  الااذخائر شاارح منجوماا  الكبائر)ف ااد ذ اار منهااا فااي  تابااه الساافارلني أمااا 

ثمانين  بيرو فاي  تاباه )الكباائر(  وذ ار منهاا و ما ي ارب سبعًا  فذ ر اابالشيخ محمد بن عبد الو 
 أماااان وساااتين  بيااارو  يه الغاااافلين عااان أعماااال الجااااالين( مائااا  واثنتاااياااابااان النحااااس فاااي  تاباااه )ننب

 في  تابه )النواجر( أربعمائ  وسبعًا وستين  بيرو. فذ ر الهيثمي 
أنه  رد بن جبييسنده عن سعبف د روى ابن جرلر   عن ابن عباس أنها إلى السبعمائ  أقرب ا ورو 

لم الكباائر  سابع ااي   قاال: إلاى سابعمائ  أقارب منهاا إلاى سابع  قال: إ  رجاًل قال لبان عبااس:
 (. 3)إصرارول صغيرو مع  استغفارل  بيرو مع غير أنه 

حااد ذ ااار وإنمااا  ااال واعااادي محاادي  فماان خااالل ااااذه األقااوال يتضاا  أ  أاااال العلاام لااام يتف ااوا علااى 
اا وإحصاءاا إنما ا منوط بتتبع النصول التي نصات  واجتهايه في ذلك  واذا يدل على أ  عدَّ

مان الصايغ الدالا  علاى ذلاك    و است بحها الشارو بصايغ  أعلى الكبائر  أو نوعدت على األفعال
 واي متنوع . 

وشاناعته فاي عارف  فعليه فالكبائر ليس لها عدي محصاور متاي ن  وإنماا المادار علاى قباحا  الفعال
أو األحايي  الصحيح    الشارو  ونشديده في الوعيد عليه  ولعرف ذلك من خالل اييات ال رآني 

بالغ عدياا ما بلغ. واذا ظاار قول ابن عباس السابن  وقد صرح به النووا  وعناه إلى العلمااء  
. وااو لزم لكال مان ضاب ها بالوصاف وعل هاا (4)موذ ره من  الم الشيخ أبي محمد بن عبد السال

 بالنصول الواريو فيها. 
اجتنبااوا ))مرفوعااًا   حاادي  أبااي ارلاارو ين أمااا األحايياا  التااي وري فيهااا حصاار الكبااائر بعاادي معاا

وقتال الانفس التاي حارم هللا   والساحربااهلل السبع الموب ات قيل: يا رسول هللا وماا ااي قاال: الشارب 
وقااااذف المحصاااانات الغااااافالت   اليتاااايم  وألاااال الربااااا  والتاااولي يااااوم النحاااافإل باااالحن  وألاااال مااااال 

 (. 5)((المؤمنات

                                                 

 (. 1/14في النواجر ) ( ذ ر ذلك الهيثمي1)
 (. 5/39( أخرجه عنهما ابن جرلر في نفسيره )2)
 (. 5/41( نفسير ابن جرلر )3)
 (. 2/272( ينجر شرح النووا على مسلم )4)
 (.1/92( أخرجه. البخارا  في الوصايا. باب )إ  الذين يأللو  أموال اليتامى ظلمًا(  مسلم. اإليما )5)
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أل إنهاان أرباااع:ل ))فااي حجااا  الااوياو  قااال  قاااال رسااول هللا  وعاان ساالم  باان قااايس األشااجعي
قااال: فمااا أنااا   باااهلل شاايئا  ول ن تلااوا الاانفس التااي حاارم هللا إل بااالحن  ولنننااوا  ول نساارقوا انشاار و 

 ))(1 .)من رسول هللا  نبأش  عليهن من شئ إذا سمعته
وذلاااك أل  النصاااول    صاااوي باااه الحصااارغيرمفهاااذا التحدياااد الاااواري فاااي ااااذه النصاااول وشااابهها 

الصااحيح  قااد نصاات علااى أفعااال أخاارى بأنهااا ماان الكبااائر غياار مااا ذ اار فااي النصااول الساااب    
أ  ))عناد هللا   قاال: أعجام ذنب :أا الاقال: سألت رسول هللا  وذلك مثل حدي  ابن مسعوي 

أ  ن تال ولادب ))إ  ذلاك لعجايم قاال: قلات ثام أا   قاال  :قال: قلت له ((نجعل هلل ندًا واو خل ك
 . (2)أ  نناني حليل  جارب(())مخاف  أ  ي عم معك(( قال: قلت ثم أا  قال:

 فناي انا: الننا بحليل  الجار. 
بااألبر الكبااائر   ثالثااًا: الشاارب باااهلل  وع ااوق الوالاادين أل أنباائكم ))وفااي حاادي  أبااي بهاارو مرفوعااًا 

 (. 3)((وشهايو النور أو قول النور

 فناي انا: ع وق الوالدين  وشهايو النور. 
ع اوق الوالادين و اإلشاراب بااهلل  :الكباائر))قال: عن النبي وعن عبد هللا بن عمرو بن العال 

 (. 4)اليمين المغموس(( و قتل النفس و 

 فناي في الحدي : اليمين المغموس. 
فعلياه فاإ  العلمااء ياارو  أ  العادي فاي األحايياا  ل ي صاد مناه الحصار. قااال ابان  ثيار رحمااه هللا 

: الند على اذه السبع أنهن  باائر  لينفاي ماا عاداان إل ((اجتنبوا السبع الموب ات))حدي   في
ول سيما عند قيام الدليل بالمن وق   لن ال ر  مواو ضعيف عند عد  (5)من ي ول بمفهوم الل ب دعن

 . (6)على عدمالمفهوم
صايد علاى ذلاك إنماا ااو لكاو  الماذ ور فيهاا ماان نوقاد أجااب الناووا عان سابب الحصار:بأ  الت

                                                 

 (.4/339( المسند )1)
 (  مسلم اإليما  8/13( أخرجه البخارا . في التفسير باب قوله نعالى }فال نجعلوا هلل أندايا...{ )42)
(1/90. ) 
 .62( سبن نخرلجه ل 3)
 (. 11/564( أخرجه البخارا . في األيما  والنذور  باب اليمين المغموس )4)
ره األلثر. ينجر: شرح الكو ب ( مفهوم الل ب: او نخصيد اسم بحهم واو حج  عند مالك وأحمد  وأنك5)

 ( . 1/308  المدخل لبن بدرا  )457المنير ل
 ( .1/367( ولنجرلوامع األنوار البهي  )1/425( نفسير ابن  ثير )6)
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 . (2)نحوه ال رطبيذ ر . و (1)أفحش الكبائر مع  ثرو وقوعها  لسيما فيما  انت عليه الجاالي 
إنماا ذ اره  اذلك قصادًا لبياا  المحتااج محماول علاى أ  رساول هللا أجاب الهيثمي عان ذلك:بأناهو 

 . (3)يحصر الكبائر في ذلكلوقت ذ ره ل 

الموصوف  في الحدي  فيها صف  زائدو  أل  :أ  القتصار على السبع في الحدي يوذ ر السفارلن
 لنلايو عجمها. فند عليها على مجري الكبيرو  واي أنها موب   أا مهلك   

فيجاب األخاذ   لام بماا زايلام أوًل بالسابع الموب اات الماذ ورات  ثام عَ عليه الصاالو والساالم عَ  أو أنه
 .(4)ع الواق له بالنائد  أو أنالقتصار على السبع وقع بحسب الم ام بالنسب  للسائل أو من وقعت

 الفصل الثاني
 والسنة أقوال أهل العلم في نقص اإليمان وضعفه لمرتكب الكبيرة من خالل الكتاب

 نقصا اإليمان وضعفه لمرتكب الكبيرةالمبحث األول:
 ينلد بال اع  ولن د بالمعصي . مما أجمع عليه أال العلم أ  اإليما  قول واعت اي وعمل  

أجماع أاال الف اه والحادي  علاى أ  اإليماا  قاول وعمال  ول عمال ))رحماه هللا:  البارقال ابان عباد 
بال اع  ولن د بالمعصي   وال اعات  لها إيما  إل ما ذ ر عان   واإليما  عندام ينلد  إل بني

 (. 5)أبي حنيف  و أصحابه  فأنهم ذابوا إلى أ  ال اعات ل نسمى إيمانًا((

ل ولهم اذا بأيل  عديدو من ال رآ  والسن  منها قوله نعالى: }إنما المؤمنو   أال العلمولستدل 
ت عليهم آيانه زاينهم إيمانًا وعلى ربهم يتو لو { األنفال الذين إذا ذ ر هللا وجلت قلوبهم وإذا نلي

 . 4. وقال نعالى: }او الذا أننل السهين  في قلوب المؤمنين لينيايوا إيمانًا مع إيمانهم{ الفت  2
قاااال:))من أع اااى هلل ومناااع هلل  ومااان السااان  حااادي  معااااذ بااان أناااس الجهناااى عااان أبياااه أ  النباااي

 (. 6)( وأبغ  هلل ف د استكمل إيمانه(

قال: ))من رأى مانكم منكارًا فليغياره بياده  فاإ  لام يسات ع  عن النبي  وعن أبي سعيد الخدرا 
 . (7)فبلسانه  فإ  لم يست ع فب لبه وذلك أضعف اإليما (( 

                                                 

 (2/270( شرح النووا على مسلم )1)
 (5/160( نفسير ال رطبي )2)
 ( 1/14( النواجر عن اقتراف الكبائر )3)
 (.1/367)( لوامع األنوار البهي  4)
( ولنجرفي يخول العمل في األيما  وأيلته مسائل اإليما  لل اضي أبي يعلى 9/238( التمهيد لبن عبد البر )5)

 (. 3/737  النتصار فاي الري على ال درل  )372شرح ال حاول  ل  125ل 
 (وقال:حدي  حسن 4/670(  الترمذا. صف  ال يام  )3/438( أخرجه. المسند. )6)
 (. 2/212مسلم. ) ( أخرجه7)
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ناقصات ع ل وييان أغلاب لاذا أنه قال عن النساء:))ما رأيت من  عن النبي  وعن ابن عمر 
ن صا  الع ل والدين   قال:أما ن صا  الع ل فشاهايو امارأنين  رسول هللا:وما لب منكن  قالت امرأو:يا

نعدل شهايو رجل فهذا ن صا  الع ل  ونمه  الليالى ما نصالى ونف ار فاي رمضاا  فهاذا ن صاا  
 (. 1)الدين(( 

فتاااادل اااااذه النصااااول علااااى أ  اإليمااااا  ينلااااد بال اعاااا   ولاااان د بالمعصااااي   وعلااااى اااااذا وريت 
 النصول عن الصحاب  والتابعين ومن بعدام من السلف. 

قال: ))اإليما  ينلد ولن د قيال لاه: وماا زلايناه  وماا ن صاانه  فعن عمير بن حبيب الخ مي 
 . (2)  وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك ن صانه((   قال: إذا ذ رنا هللا وحمدناه وسبحناه فتلك زلاينه

في ااول: ))قاام بنااا ناانياي إيمانااًا((.  أنااه  ااا  يأخااذ بيااد الرجاال والاارجلين ماان أصااحابه وعاان عماار باان الخ اااب 
وروى نحوه عن معاذ بن جبل  وعبد هللا بن رواحه

(3) . 

أنااه قااال: ))إ  ماان ف ااه العبااد أ  يعلاام أياانياي اااو أم مناات د  وإ  ماان ف ااه  وعاان أبااي الاادرياء 
 (4)الرجل أ  يعلم ننغات الشي ا  أنى نأنيه((

قال أباو زرعا  وأباو حاانم الرازلاا  رحمهماا هللا نعالى:))أير ناا العلمااء فاي جمياع األمصاار حجاازاً وعراقااً وشااماً 
 (5)لد ولن د((. ولمناً فكا  من مذابهم:اإليما  قول وعمل ين 

أ  اإليمااااا  ينلااااد ولاااان د  وزلاينااااه نكااااو  بعماااال  (6)فهااااذه النصااااول ناااادل علااااى اجماااااو الساااالف
الصااالحات والت اارب بال اعااات  أمااا ن صااانه فيهااو  باااإلخالل بالواجبااات أو الوقااوو فااي الساايئات 

 والمنكرات. 
ضاعاف مثال قولاه وقد وريت نصول في الشرو نبين نأثير الذنوب في إيما  العبد باإلن ال واأل

                                                 

 (. 1/86( أخرجه. مسلم  اإليما  )1)
 . 7(اإليما  لبن أبي شيب  ل1/261( أخرجه ايجرا في الشرلع  )2)
 . 35( أخرجه عنهم ابن أبي شيب  في األيما  ل3)
 (2/849( أخرجه ابن ب   في اإلبان  )4)
 (. 1/176( أخرجه الاللكائي في شرح أصول اعت اي أال السن  )5)
( يخالف في اذا الخوارج والمعتنل  و ذلك المرجئ  من الجهمي  واألشعرل  واألحناف الذين ينعمو :أ  اإليما  6)

شئ واحد ل ينلد ول ين د واو  ل ل يتجنأ فإذا ذاب بعضه ذاب  له. فالخوارج والمعتنل  ي ولو :اإليما  قول 
  واو عند الخوارج  افر  وعند المعتنل : في مننل  واعت اي وعمل  ومن أخل بشيء من ذلك زال عنه اسم اإليما 

بين المْننلتين  وعند المرجئ : أ  اإليما  او التصدين أو المعرف  أو ال ول والتصدين أو ال ول ف ل  واو شيء 
واحد  فلو ن د لصار شهًا. والعاصي عندام مؤمن  امل اإليما   واذا  له بخالف ما يل عليه الكتاب والسن . 

. الع يدو النجامي  384 -382(. مسائل اإليما  لل اضي أبي يعلى ل523 -7/510موو الفتاوى )ينجرمج
 .51نحف  المرلد شرح جوارو التوحيد ل 90للجولني ل
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 ((. . . . عليه الصالو والسالم:))ل ينني الناني حين ينني واو مؤمن
وقولااه عليااه الصااالو والسااالم:))نهللا ل يااؤمن قياال: ماان يااا رسااول هللا   قااال: الااذا ل يااأمن جاااره 

 (. 1)بوائ ه(( 

السااع  وإماا أ   ( عدم اإليماا  لمرنكاب الكبيارو إماا أ  ينتانو اإليماا  فاي نلاكفعند ذ ر النبي )
يهااو  ن ااد فااي اإليمااا  ول ن ااول أ  اإليمااا  ينتفااي بالكلياا . نهللا اعلاام   مااا ساانبين فااي المبحاا  

 . الثاني
 ني المبحث الثا

 هأو تصففي أقوال أهل العلم في بيان معنى النصوص التي تنفي اإليمان عن مرتكبالكبيرة، 
 فيه ))ليس منا(( ونحوها لأو قابالكفر، 

أ  مرنكب الكبيرو ل يهفار بسابب ارنكاباه لشايء مان الكباائر  وقاد وريت أااللعلم مما يجمع عليه 
نصول في الشرو قد يفهم منها غير الم لع على  الم أال العلم خالف ذلك  فنبين إ  شاء هللا 

 لالم أاال العلم في معنااا. 
 :أوًل:النصول التي ننفي اإليما  عن مرنكب بع  الذنوب 

 نصول في الشرو نفي فيها اإليما  عن مرنكبي بع  الذنوب.  وريت
قااال:))ل يننااي النانااي حااين يننااي واااو مااؤمن  ول  عاان النبااي  وذلااك مثاال حاادي  أبااي ارلاارو 

يشاارب الخماار حااين يشاارب واااو مااؤمن  ول يساارق حااين يساارق واااو مااؤمن  ول ينتهااب نهباا  يرفااع 
 (. 2)الناس إليه فيها أبصارام حين ينتهبها واو مؤمن(( 

قيل: من  قال:))نهللا ل يؤمن  نهللا ل يؤمن  نهللا ل يؤمن  أ  النبي  وعن شرل  الخناعي 
 .(3)يا رسول هللا   قال: الذا ل يأمن جاره بوائ ه((

 قاااااال: ))ل إيمااااا  لماااان ل أماناااا  لااااه ول يياااان لمااااان ل  عاااان النبااااي  وعاااان أنااااس باااان مالااااك 
 . (4)عهد له((

 

اإليماااا   فكاااا  فاااوق رأساااه  أناااه قاااال: ))إذا زناااى العباااد خااارج مناااه عااان النباااي  وعااان أباااي ارلااارو 
                                                 

 (.2/288(. المسند. )10/457(أخرجه البخارا . األيب. باب. أثم من ل يؤمن جاره بوائ ه انجره مع الفت  )1)
 (. 01/76(  مسلم. في اإليما  2/279لم باب. النهي بغير إذ  صاحبه )( أخرجه البخارا . المجا2)
(. المسند. 10/457( أخرجه البخارا . األيب. باب. أثم من ل يؤمن جاره بوائ ه انجره مع الفت  )3)
(2/288 .) 
  ( وحسن   وابن أبي شيب  في اإليما1/75(  والبغوى في شرح السن  )154  3/135( أخرجه المسند. )4)

 (. . 1/495  وحسن  األلباني في التعلين على اإليما  لبن أبي شيب   والمروزا في نعجيم قدر الصالو )5ل
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 .  (1)ذلك العمل عاي إليه اإليما ((  فإذا خرج من  لالجل

وقاااد اختلاااف العلماااااء فاااي معناااى اااااذه األحاييااا  إلاااى أقااااوال عااادو  وذلاااك بعااااد أ  أجمعاااوا عل ااااأ  
 (. 2)المعاصي ل يخرج صاحبها من الدين ول يهو  بها  افرًا خالفًا للخوارج و المعتنل  

أ  المااراي بااذلك أ  اإليمااا  يرنفااع عنااه حااال المعصااي   ثاام إذا أقلااع وناااب رجااع إليااه  ال ااول األول:
 السابن.  إيمانه  لحدي  أبي ارلرو 

وممن قال بهذا ابن عباس. ف د روا عنه أنه  اا  ي اول لغلماناه:))من أراي مانكم البااءو زوجنااه ل 
يااه ريه عليااه  وإ  شاااء أ   يمنعااه يننااي ماانكم زا  إل ناانو منااه نااور اإليمااا  فااإ  شاااء أ  يااريه عل

 . (3)منعه((

وبه قال أبو ارلرو أيضًا ف د روا عنه أنه قال: ))اإليما  ننه فمن زنا فارقه اإليما  فإ  لم نفسه 
 . (4)وراجع رجع إليه اإليما ((

ذنبااًا إذا أصاااب الرجاال هللا:  وبااه قااال اإلمااام أحمااد  ف ااد روا الخااالل أ  حنباال قااال: ))قلاات ألبااي عبااد
فخلاع مناه اإليماا   ماا يخلاع الرجال قميصاه  من زنا أو سرق ينايله إيماناه  قاال: ااو نااقد اإليماا 

 (. 5)فإذا ناب وراجع عاي إليه إيمانه(( 

 . (6)وبهذا قال ع اء وطاووس والحسن رحمهم هللا 
بالكلي  ومن قال بهذا ال ول ل يعني أ  إيما  العاصي زال عنه بالكلي  بحي  خرج من الدين 

فهذا ليس قوًل ألال السن   وإنما او قول الخوارج والمعتنل   وإنما الم صوي زال عنه نوره الذا 
   وب ي له من اإليما  اسم ل يدفع عنه الع وب  يوم ال يام . ر  عن الش   هيدفعه للخير ولحجن 

  فاااوق رأساااه فاااي حااادي  أباااي ارلااارو: قولاااه ))خااارج مناااه اإليماااا  فكاااا ابااان نيميااا  رحماااه هللا قاااال 
لالجل (( يليل على أ  اإليما  ل يفارقه بالكلي   فإ  الجل  نجال صااحبها وااي متعل ا  ومرنب ا  

ثاام بااين رحمااه هللا  أ  التصاادين الااذا يفاارق بااين المساالم والكااافر  والااذا يمنااع  -بااه نااوو ارنباااط 

                                                 

( وقال: 1/22( والحالم في المستدرب اإليما  )2/270( أخرجه. ابي ياوي. في السن . باب. اإلرجاء )1)
(  و ذلك 1/367  ال دير )صحي  على شرط الشيخين وواف ه الذابي  وصح  الحدي  السيوطي. ينجرفي

 (. 2/22األلباني في سلسل  األحايي  الصحيح  )
 ( سب ت اإلشارو إلى قول الخوارج و المعتنل  في الهامش. 2)
(  2/715  وابن ب   في الكبير )32  وابن أبي شيب  في اإليما  ل114( أخرجه ايجرا في الشرلع  ل3)

 (. 1/504والمروزا في نعجيم قدر الصالو )
 . 91  السن  لعبد هللا ل115( ايجرا في الشرلع  ل4)
 . 319( ولنجرمسائل اإليما  لل اضي أبي يعلى ل3/607( السن  للخالل )5)
 (. 9/255( التمهيد لبن عبد البر )6)
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لام ينعادم مان مرنكاب الخلوي في النار ونرجى به الشفاع  والمغفرو ولستحن به المنالحا  والموارثا  
الكبيرو  إنما زال عنه اإليما  الذا ينال به النجاو من العذاب ونكفير السيئات و رام  هللا ومثوبته 
ولهااو  بااه محمااويًا مرضاايًا  وبااين أيضااًا  أ  النانااي ونحااوه لفاارط شااهونه  أو لغفلتااه عاان التحاارلم  

ع ااال الساااهرا   فاااإ  ع ااال وعجمااا  الااارب  غمااار م تضاااى إيماناااه  ومنعاااه مااان التاااأثير وذلاااك مثااال 
السهرا  مساتور بسابب ساهره فلاو قاال قائال: الساهرا  لايس بعاقال  فاإذا صاحا عااي ع لاه إلياه  اا  
صااايقًا  مااع العلااام بأنااه لاايس بمننلااا  البهيماا  إذ أ  ع ااال السااهرا  مسااتور وع ااال البهيماا  معااادوم  

المنكارات ولبلاغ أعلاى فكذلك معنى الحدي  أصل إيمانه موجوي  ولكن اإليما  الذا يمنع ارنكاب 
 (. 1)الدرجات في الجن  معدوم

إنه بارنكابه للكبائر يخارج مان اإليماا  إلاى اإلساالم  وذلاك أ  اإليماا  مرنبا  عاليا   ال ول الثاني:
واإلسااالم يونهااا  فارنكابااه للااذنوب ووقوعااه فااي ال بااائ  يتنااافى مااع الرنباا  العالياا  فااي الاادين  واااي 

رنباا  التااي يونهااا واااي اإلسااالم  ول يعنااي ذلااك أنااه لاام يباان فااي قلبااه اإليمااا   فيخاارج منهااا إلااى الم
شيء مان اإليماا   وإنماا معاه إيماا  ينجياه مان الخلاوي فاي الناار  وقاد قاال بهاذا أباو جعفار البااقر 

 . (2)واو قول لإلمام أحمد 
أ  المنفي في اذه األحايي  او الكمال الواجب الاذا يعاقاب نار اه  قاال أباو عبياد  ال ول الثال :

قيال  (3)ال اسم بن السالم رحمه هللا: ))فكلما خال ت اذه المعاصي اذا اإليما  المنعاوت نعبيرااا 
لايس ااذا ماان الشارائل التاي أخااذاا هللا علاى الماؤمنين  ول األمااارات التاي يعارف بهااا أناه اإليمااا   

فت عنهم حينئذ ح ي ته ولم ينل عنهم اسمه((. فإ  قال قائل  يف يجوز أ  ي ال: ليس بمؤمن  فن
واساام اإليمااا  غياار زائاال عنااه   قيل:اااذا  ااالم العاارب المسااتفي  عناادنا غياار المسااتنكر فااي إزالاا  
العماال عاان عاملااه إذا  ااا  عملااه علااى غياار ح ي تااه  أل ناارى أنهاام ي ولااو  للصااانع إذا  ااا  لاايس 

لعملااه: مااا صاانعت شاايئًا ول عملاات عماااًل  وإنمااا وقااع معنااااا ااانااا علااى نفااي التجولااد ل  بمحهاام
 (. 4)على الصنع  نفسها  فهو عندام عامل بالسم وغير عامل في اإلن ا  

إلمام أحمد  وأخذ به ال اضي أبو يعلى  ورجحه ب وو المروزا وقال به النووا  وابن لواو قول 

                                                 

 (. 2/573( ولنجرنعجيم قدر الصالو للمروزا )676-670/ 7( ينجرمجموو الفتاوى )1)
  113(  ايجرا في الشرلع  ل2/506لمروزا في نعجيم قدر الصالو )(  ا5/16( ينجرسنن الترمذا )2)

 (. 7/244(  الفتاوى )320مسائل اإليما  لل اضي أبي يعلى )ل
  }إنما …{( ي صد بذلك اييات التي وصفت المؤمنين بالصفات الكامل  مثل قوله نعالى }قد أفل  المؤمنو  3)

 ونحواا. …{ المؤمنو  الذين إذا ذ ر هللا وجلت قلوبهم 
 (. 516 -2/409. ولنجرنحوه عند المروزا في نعجيم قدر الصالو )90( اإليما  ألبي عبيد ل4)
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 (. 1)ابن نيمي   والسفارلني  عبد البر  و شيخ اإلسالم

 إ  أحايي  الوعيد  لها نمر  ما جاءت ول نفسر  وأنها على التأليد والتشديد.  ال ول الرابع:
))لاايس منااا ماان ل اام الخاادوي(( ومااا  ومماان روا عنااه ذلااك النااارا حياا  ساائل عاان قااول النبااي 

لاى الرساول الابالع وعليناا أشبهه  فأطرق سااع   ثام رفاع رأساه ف اال: ))مان هللا عان وجال العلام وع
 ( 2). ((التسليم

ي اارو  اااذه األحايياا  واااو قااول لإلمااام أحمااد  وعاانا شاايخ اإلسااالم إلااى عاماا  علماااء الساالف أنهاام 
  و اذلك عانا ابان نخرجهاا عان م صاوي الرساول  ولمرونها  ما جاءت  ولهراو  أ  نتأول نأولالت

حجر إلى  ثير من السلف إطالق لفظ األخبار في الوعيد  وعدم التعرض لتأولله ليهاو  أبلاغ فاي 
 (3)النجر. 

التغلايظ والمبالغا  فاي النجار قول من يرى أ  أحاييا  الوعياد عموماًا خرجات مخارج  ال ول الخامس:
اذا ال ول أباو عبياد وقاال عناه: أفجاع عن المعاصي  وعنا اذا ال ول ابن حجر إلى ال يبي  وقد استنكر 

وأصاحابه  أ  جعلاوا الخبار عان هللا وعان ييناه وعيادًا ل ح ي  لاه  وااذا  ما نأول على رساول هللا 
 .  (4)الع اب  ألنه إ  أمهن ذلك في واحد منها  ا  ممهنًا في الع وبات  لهايؤول إلى إب ال 

 إ  الحاااادي  لاااايس خباااارًا  وإنمااااا اااااو نهااااي فيهااااو  معناااااه ))ل يننااااي النانااااي واااااو ال ااااول السااااايس:
ه  وقااال بهااذا الضااحاب لاا . ((  أا ل ينبغااي للمااؤمن أ  يننااي نننلهااًا لإليمااا  ونعجيماااً .مااؤمن. 

 . (5)و ذلك الخ ابي  وقد ريه العلماء:بأ  الحدي  صرل  في الخبر وليس النهي
 حل الننااااا وشاااارب الخماااار  وأ  المنفااااي فااااي ذلااااك اااااو اإليمااااا  إ  المااااراي بااااه مساااات ال ااااول السااااابع:

 (. 6)بالكلي  

فهااذه أشااهر األقااوال فااي معنااى اااذه األحايياا   وظاااار منهااا أ  األقااوال األربعاا  األولااى مت ارباا   واااي 
نؤ د أ  الكبيرو والذنب عمومًا يؤثر على اإليما   إما بنفي  ماله  أو نوره وما يهو  باه خضاوو لهيبا  

جالله  أو بإخراجه من يائرو أال اإليما  إلاى مرنبا  أيناى فاي الادين وااي اإلساالم  وإماا أ  يتارب هللا و 

                                                 

مجموو الفتاوى  (.42-2/41  شرح النووا على مسلم )319أبي يعلى ل ( مسائل اإليما  لل اضي1)
(  لوامع األنوار البهي  9/243(  التمهيد لبن عبد البر )3/701(  النتصار في الري على المعتنل  )7/524)
 (. 2/535(  نعجيم قدر الصالو للمروزا )1/416)
 (. 7/674(  مجموو الفتاوى )3/579( السن  للخالل )2)
 (. 13/24(  فت  البارا     )7/674  مجموو الفتاوى )317( ينجرمسائل اإليما  لل اضي أبي يعلى ل3)
 (. 12/60(  فت  البارا )3/701. النتصار في الاري على ال درل  ) 88( اإليما  ألباي عبياد ل4)
 (. 7/54ياوي )(ومعالم السنن للخ ابي بهامش سنن أبي 2/641( ينجرنعجيم قدر الصالو للمروزا )5)
 (. 2/644( نعجيم قدر الصالو )6)
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الكبيارو ل يهفار باذلك.  اللفظ الشرعي  ماا وري ول ياؤول ليهاو  أبلاغ فاي النجار  ماع اعت ااي أ  مرنكاب
 واي فيما أرى أرج  األقوال في معنى اذه األحايي  نهللا أعلم. 

وبهذا يتبين أ  الكبائر قد أزالت عن مرنكبها ذلك المسمى الذا او اإليما   وذلك الوصف الاذا 
او المؤمن  الذا وعد هللا أالاه بالنجااو مان النيارا  والفاوز بالجناا  ورضاى الارحمن فاي مثال قولاه 

بااائر . ونكااو  الك72نعااالى }وعااد هللا المااؤمنين والمؤمنااات جنااات نجاارا ماان نحتهااا األنهار{التوباا 
 جالب  لإلنسا  خسارو عجمى وبلي   برى نسأل هللا العافي . 

 :ثانيًا: النصول التي وري فيها وصف مرنكبي بع  الذنوب بالكفر 
أحايياااا  نصاااف مرنكباااي بعاااا   لماااا وريت أحاييااا  ننفااااي عااان مرنكاااب الكبياااارو اإليماااا   ف اااد وريت

:))أيماا امارق قاال ألخياه ياا قاال  قاال رساول هللا  الذنوب بالكفر  فمن ذلك حدي  ابن عمار 
 . (1)لافر ف د باء بها أحداما((

ي ول: ))ل نرغبوا عن آبائكم فمان رغاب عان أبياه فهاو  أنه سمع رسول هللا  وعن أبي ارلرو 
 (. 2) لفر((

 . (3)قال:))سباب المسلم فسوق وقتاله  فر((أ  النبي وعن ابن مسعوي 
أنااه قااال: ))اثنتااا  فاي الناااس امااا بهاام  فار ال عاان فااي النسااب  عاان النباي  وعان أبااي ارلاارو 

 (. 4)والنياح  على الميت(( 

وعن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرلر أناه سامعه ي ول:))أيماا عباد أبان مان موالياه 
  ولكني ألره أ  يروى عني ف د  فر حتى يرجع إليهم((. قال منصور: قد نهللا روى عن النبي 

 (. 5)ااانا بالبصرو 

فهذه األحايي  ونحواا عند أال السن  ل ندل على أ  مرنكب ما ذ ر فيها من ذنوب يهو   افرًا 
خارجاًا مان اإلسااالم  وذلاك أ  هللا نبااارب ونعاالى قااد وصاف بعاا  مرنكباي الااذنوب باإليماا   ولاام 

. فساماام 9ماؤمنين اقتتلاوا فأصالحوا بينهماا{ الحجاراتيهفرام   ما قاال نعاالى:}وإ  طائفتاا  مان ال
                                                 

 (. 1/79( أخرجه مسلم. اإليما  )1)
 (. 1/80(  مسلم. اإليما  )12/55من ايعى إلى غير أبيه ) -( أخرجه البخارا . الفرائ  باب2)
 (1/81(  مسلم. اإليما  )135/ 1خوف المؤمن من أ  يحبل عمله )-( أخرجه البخارا . اإليما  باب 3)
 (. 1/81( مسلم. اإليما  )4)
. قال النووا: معنى 4360الحهم فيمن ارند رقم  -( ابي ياوي. الحدوي. باب1/83( أخرجه مسلم. اإليما  )5)

فإني ألره أ  أصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع …(( ولكني ألره أ  يروى  قوله ))قد نهللا روى عن النبي 
معتنل  والخوارج  الذين ي ولو  بتخليد أال المعاصي في النار  والخوارج عني في البصرو  التي اي مملوءو من ال

ينلدو  على التخليد  فيحهمو  بهفره  ولهم شبهه في التخليد بجاار اذا الحدي . شرح النووا على مسلم 
(2/247 .) 
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 . القتتالمؤمنين مع وجوي 
 و ااذلك فااإ  هللا نعااالى قااد أوجااب الجلااد علااى ال اااذف  وال  ااع علااى السااارق  وجلااد رسااول هللا 

الناني البهر وشارب الخمر وغير ذلك  فلاو  اا  ااؤلء  فاارًا بارنكاابهم للكباائر لوجاب قاتلهم ل ولاه 
 حل يم امرق مسلم يشهد أ  ل إله إل هللا وأني رسول هللا إل بإحدى ثالم الثياب الناناي ))ل ي

 . (1)والنفس بالنفس والتارب لدينه المفارق للجماع (( 
وأجمااع الصااحاب  علااى عاادم  فاار مرنكبااي الااذنوب  ف ااد روى أبااو عبيااد عاان أبااي ساافيا  أنااه قااال: 

فسأله رجل ال  نتم نسمو  أحادًا مان أاال ال بلا   ))جاورت مع جابر بن عبد هللا بمه  ست  أشهر
 (. 2)لافرًا   ف ال: معاذ هللا ! قال: فهل نسمونه مشر ًا   قال: ل(( 

فلهذا صرح أصحاب  تب الع ائد بذلك في ع ائدام ف ال ال حاوا رحمه هللا:))ول نكفر أحادًا مان 
 . (3)أال ال بل  بذنب مالم يستحله(( 

 : وقال الحهمي رحمه هللا
 . (4)ول نكفر بالمعاصي مؤمنًا إل مع استحالله لما جنى

 وقد أجاب العلماء عن معنى الكفر الواري في األحايي  الساب   وشبهها بعدو أجوب :
الجواب األول: أ  الفعل الواري فيه لفظ الكفر إنما ذ ر اهاذا ألناه ياؤول بفاعلاه إلاى الكفار  وذلاك 

الكفاار  ولخشااى علااى المهثاار منهااا أ  يهااو  عاقباا  شااؤمها المصااير  أل  المعاصااي  مااا قالوا:برلااد
 إلى الكفر. 

 . (5)الجواب الثاني: أنه أطلن عليه ذلك من باب المبالغ  في التحذير والنجر عن الفعل

 الجواب الثال : أنه أطلن عليها ذلك ألنها من األخالق والسنن التي عليها الكفار والمشر ين. 
 محمول على المستحل لذلك.  الجواب الرابع: أنه

الجااواب الخااامس: أ  المااراي بااه الكفاار إل أنااه لاايس الكفاار المخاارج ماان الملاا   وإنمااا اااو  فاار يو  
 لفر واو من الكفر العملي الذا ل يخرج صاحبه من اإلسالم. 

                                                 

 ( من حدي  عبد هللا بن مسعوي رضي هللا عنه. 3/1302( أخرجه مسلم. ال سام  )1)
قال األلباني في التعلين: إسنايه صحي  على شرط مسلم وعناه في مجمع النوائد  98  ألبي عبيد ل( اإليما2)
 (. 9/251( إلى أبي يعلى وال براني وقال: رجاله رجال الصحي   ولنجرالتمهيد لبن عبد البر )1/107)
  رحمه هللا أ  قول . وقوله ))بذنب ما لم يستحله(( بين شارح ال حاول316( شرح الع يدو ال حاول  ل3)

ال حاوا رحمه هللا ليس على إطالقه  أل  من الذنوب ما يهو   فرًا   السجوي للصنم  والستهناء باهلل  والسحر  
 ونرب الصالو عند  ثير من السلف. فالصواب أ  ي ال: ول نكفر أحدًا من أال ال بل  بهل ذنب. 

 (. 2/300( معارج ال بول )4)
 النصول التي ننفي اإليما  عن مرنكب بع  الذنوبفي اذا ال ول في  ( وقد سبن بيا  ما5)
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واذا األخير أرجحها  أل  األيل  قد يلت على أ  لفظ الكفر ومثله الجلم والفسن والشرب قد 
أنه  في الشرو على معنيين ألبر وأصغر  فمما وري في الجلم ما روا عن ابن مسعوي  وريت

وا إيمانهم بجلم أولئك لهم األمن وام مهتدو {األنعام سلما ننل قوله نعالى }الذين آمنوا ولم يلب
ف الوا: يا رسول هللا أينا ل يجلم نفسه   ف ال رسول هللا  . شن ذلك على أصحاب النبي 82
 : ليس  ما نجنو   إنما او  ما قال ل ما  لبنه }يا بني ل نشرب باهلل إ  الشرب لجلم

 . (1)عجيم{

أ  للجلم معنيا : ظلم ألبر: واو الشرب  وظلم أصغر: واو ظلم العبد لنفساه  فهنا ذ ر النبي 
 بالذنوب. 

قااال: ))إ  أخااوف مااا أخاااف  أ  رسااول هللا  وممااا وري فااي الشاارب مااا روى محمااوي باان لبيااد 
 . (2)عليهم الشرب األصغر  قالوا: يا رسول هللا وما الشرب األصغر   قال: الرلاء((

 أ  من الشرب نوو او أصغر  أما الشرب األلبر فهو عبايو غير هللا.  فهنا بين النبي 
رلت النار  قال: ))أك  أ  النبي  ومثل ذلك وري في الكفر أيضًا ف د وري في حدي  ابن عباس 

فإذا ألثر أالها النساء يهفر   قيل أيهفر  باهلل  قال: يهفر  العشير ولهفر  اإلحسا   لو أحسانت 
 . (3)إلى أحداان قالت: ما رأيت منك خيرًا قل((

 أ  الكفر يري شرعًا على غير الكفر باهلل واو يونه في الحهم.  فهنا بين النبي 
ل هللا عاان وجاال:}ومن لاام يحهاام بمااا أناانل هللا فأولئااك ااام فااي قااو  ومثلااه مااا وري عاان اباان عباااس 

 (. قال: ))اي به  فر  وليس  فرًا باهلل ومالئكته و تبه ورسله((. 44الكافرو { المائدو )
 وفي رواي  أنه قال: ))لفر يو   فر((. 

 . (4)ومثله وري عن ع اء وطاووس وغيره
فهذا يدل على أ  الشارو أطلن الكفر على ما يو  الكفر األلبر واو ما يسميه العلمااء  فار يو  

 لفر. 
فيهو  الم صوي بماا وري في الشرو إطالق اسم الكفر عليه من المعاصي او الكفر العملي  الذا 

                                                 

(  مسلم. اإليما . باب صدق اإليما  1/87( البخارا . اإليما  باب. ظلم يو  ظلم  ينجرفت  البارا )1)
 (. 1/115وإخالصه )

 . 187(  وقال ابن حجر إسنايه  حسن بلوع المرام ل429-5/428( أخرجه. المسند )2)
 (. 1/83( البخارا . اإليما  باب.  فرا  العشير  و فر يو   فر  ينجرفت  البارا )3)
( السن  للخالل 4/237( نح ين أحمد شالر  التمهيد لبن عبد البر )354/ 10( ينجرنفسير ابن جرلر )4)
(4/159-161 .) 
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ه  ثيار مان   أو  فارًا يو   فار. وااذا أرجا  األقاوال فاي ذلاك  وااو الاذا عليا(1)ل يخرج من الملا 
 (2)العلماء. 

 ))ثالثًا: النصول التي وري فيها قوله عليه الصالو والسالم ))ليس منا: 
يصااااف فيهااااا مرنكااااب بعاااا  الذنوب:بأنااااه لاااايس منااااه  وماااان اااااذه  وريت نصااااول عاااان النبااااي 

 النصول: 
))لاايس منااا ماان ل اام الخاادوي  وشاان الجيااوب   قااال  قااال النبااي  حاادي  عبااد هللا باان مسااعوي 

 . (3)ويعا بدعوى الجاالي ((

:))مااان حمااال عليناااا الساااالم فلااايس مناااا  ومااان غشااانا فلااايس عااان النباااي  وحااادي  أباااي ارلااارو 
 . (4)منا((

 فهذه النصول ونحواا للعلماء رحمهم هللا أقوال في معنااا. 
 . (5)ال ول األول: قول من يرى أنها خرجت مخرج التغليظ 

ال ول الثاني: أ  المعنى: ليس مثلنا  واستنكر اذا عبد الارحمن بان مهادا واإلماام أحماد وغيارام  

                                                 

ج من المل    بع  نواق  ( احترزنا ب ولنا ))الذا ل يخرج من المل ((  أل  من الكفر العملي ما يخر 1)
اإلسالم   الستهناء باهلل  أو رسوله  أو يينه  و ذلك الصالو عناد  ثير من السلف  و ذلك بع  مباني اإلسالم 

األخرى عناد بع  العلماء. قال ابن ال يم رحمه هللا: ))الكفر نوعا :  فر عمال  و فر جحوي وعناي  فكفر 
من أسماء  –عليه الصالو والسالم جاء به من عند هللا جحويًا أو عنايًا  الجحوي أ  يهفر بماا علم أ  الرسول

الرب وصفانه وأفعاله وأحهامه. واذا الكفر يضاي اإليما  من  ل وجه  وأما  فر العمل فين سم إلى ما يضاي 
وأما الحهم  اإليما  وإلى ما ليضاايه  فالسجوي للصنم  والستهان  بالمصحف  وقتل النبي وسبه يضاي اإليما .

بغير ما أننل هللا ونرب الصالو فهو من الكفر العملي ق عًا  ول يمهن أ  ينفي عنه اسم الكفر بعد أ  أطل ه هللا 
ورسوله عليه  فالحالم بغير ما أننل هللا  افر  ونارب الصالو  افر بند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ولكن 

ع أ  يسمي هللا سبحانه الحالم بغير ما أننل هللا  افرًا  ولسمي رسول هللا او  فر عمل ل  فر اعت اي  ومن الممتن
صلى هللا عليه وسلم نارب الصالو  افرًا  ول ي لن عليهما اسم الكفر((.  تاب الصالو. ضمن مجموع  الحدي  

 . 515النجدي   ل
(  1/83فت  البارا ) ( 529-2/517  نعجيم قدر الصالو للمروزا )93( ينجر: اإليما  ألبي عبيد ل2)

(  شرح ال حاول  4/236(  التمهيد لبن عبد البر )1/336(  مدارج السالكين )355-7/350مجموو الفتاوى )
 . 363ل
(  مسلم. اإليما  3/163الجنائن باب  ليس منا من شن الجيوب  ينجرفت  البارا ) -( أخرجه. البخارا 3)

 ( .1/99باب. نحرلم ضرب الخدوي )
 (. 1/99)من غشنا فليس منا( ) ( أخرجه مسلم  اإليما   باب قول النبي 4)
  وذ ره ال اضي الباقالني في التمهيد 88( حهى اذا ال ول أبو ال اسم عبيد بن سالم في اإليما  ل5)

   وسبن بيا  مثل اذا ال ول .422ل
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وقااد قياال لإلمااام أحمااد: إ  قومااًا قااالوا: ماان غشاانا فلاايس مثلنااا  فااأنكره وقااال: ))اااذا نفسااير مسااعر  
وقاال: لاو أ   وعبد الكرلم بن أبي أكمي   و الم المرجئا   وقاال:بلغ عباد الارحمن بان مهادا فاأنكره 

 .   ))! (1)رجاًل عمل بهل حسن  ألا  يهو  مثل النبي 

واستنكر اذا ال ول أبو عبيد وقال: ))فإني ل أراه  من أجل أناه إذا جعال مان فعال ذلاك لايس مثال 
  وإل فاال فارق باين الفاعال والتاارب  ولايس لنمه أ  يصاير مان يفعال ذلاك مثال النباي  النبي 
 . (2)من فاعل ذلك ول نار ه  عديل ول مثل للنبي 

ال ااول الثالاا : أنااه لاايس علااى ييننااا الكاماال  أا أنااه خاارج ماان فاارو ماان فااروو الاادين  إ   ااا  معااه 
 . (3)أصله  حهى اذا ال ول ابن العربي 

ال ااول الرابااع: أ  المااراي ماان ذلااك أ  ماان فعاال شاايئًا ماان نلااك األفعااال ف ااد نعاارض أل  يهجاار  و يعاارض 
عنه فال يختلل بجماع  السن  نأييباًله على استصحابه حال  الجاالي  التي قبحها اإلسالم  وااو قاول ابان 

 المنير حهاه ابن حجر رحمه هللا. 
من فاعل ذلك  فيهو   أناه نوعاده بأناه ل يادخل  براء ال ول الخامس: معنى الحدي  أ  النبي

في شفاعته مثاًل  واذا نفساير ابان حجار حمااًل لحادي  ))لايس مناا(( علاى حادي  ))إ  رساول هللا 
)) (. 4)برلئ من الصال   و الحال   والشاق  

 . (5)ال ول السايس: أ  المراي به المستحل للفعل من غير نأولل فإنه يهفر 

  معناه: ليس من أال اإليما  المستح ين للثواب بال ع اب  ولهم المولو الم ل ا  ال ول السابع: أ
 والمحب  الم ل   وإنما او بارنكابه لذلك الفعل ن د إيمانه وصار ممن يستحن الع وب . 

واااذا:  مااا ي ااول ماان اسااتأجر قومااًا ليعملااوا عماااًل  فعماال بعضااهم بعاا  اباان نيميااه رحمااه هللا قااال 
 .ليس منا  فال يستحن األجر الكاملالوقت  فعند التوفي  يصل  أ  ي ال: اذا 

 . (6)وإ  استحن بعضه 

ال ااول الثااامن: أ  اااذا ماان أحايياا  الوعيااد التااي يجااب أ  نااؤمن بمااا وري فيهااا ونمر مااا جاااءت ول 
تى يهو  ذلك أبلاغ فاي النجار  وااذا ماروا عان الناارا: قاال سافيا  قاال رجال يتكلم في نأوللها ح

                                                 

 (. 3/576( السن  للخالل )1)
 . 93( اإليما  ألبي عبيد ض2)
 (.3/164ت  البارا )( ينجر ف3)
 (. 3/165( أخرجه. البخارا . الجنائن. باب. ما ينهى عن الحلن عند المصيب   ينجرفت  البارا )4)
   فت  البارا 422( التمهياد للباقالني ل2/108( ينجرشرح الناووا على مسلم )5)
(3/164 .) 
 (. 7/524(  ولنجر)19/294( الفتاوى )6)
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))ليس منا من ل م الخدوي(( وما أشبه مان الحادي    قاال  للنارا:يا أبا بهر حدي  رسول هللا 
ساافيا  فااأطرق النااارا ساااع  ثاام رفااع رأسااه ف ااال: ))ماان هللا عاان وجاال العلاام وعلااى الرسااول الاابالع 

 . (1)وعلينا التسليم(( 

))من غشنا فليس  وعلى اذا ال ول اإلمام أحمد  ف د روى الخالل عنه أنه سئل عن قول النبي 
 . (2)قال: ))على التأليد والتشديد  ول ألفر إل بترب الصالو(( …(( منا 

ال اباان حجاار: واألولااى عنااد  ثياار ماان الساالف إطااالق لفااظ الخباار ماان غياار نعاارض لتأوللااه ليهااو  
 . (3)أبلغ في النجر

ال ول التاسع: أ  معنااا أنه ليس من الم يعين لنا  ول من الم تدين بنا  ول من المحافجين على 
 . (4)شرائعنا. وقال بهذا أبو عبيد

وفسره عبد الرحمن بان مهادا  ماا عناد الخاالل باأ  معناى ))لايس مناا(( بأناه يهاو  مثال الجااليا  
 . (5)وعملهم أل  اذه األعمال ليست من فعل أال اإلسالم إنما اي فعل الجاالي  

 األول والثاااني  ماعااداامافهااذه األقااوال فيهااا ن ااارب فااي بيااا  معنااى الحاادي   والمسااتنكر فيهااا ال ااول 
فاإ  معناااه وفحااواه مت ااارب جاادًا  والواجااب فااي ذلااك إب ااال المعنااى الفاسااد واااو التكفياار  أو الخااروج ماان 
الاادين  ثاام إثبااات اللفااظ أو مااا ياادل عليااه والتشااديد فيااه  ليهااو  ذلااك أبلااغ فااي زجاار الفاعاال عاان الفعاال  

يل طاعتاه  ساب   ولايس علاىونهيه عنه  فإ  من علم من المسلمين أ  اذا الفعل علاى غيار ادياه 
وأال وليته  بل او على سبيل العصاو المنحرفين عن اديه وشرلعته  ني ن أ  الفعال محارم  وأ  

  حيااا  حاااذر هللا مااان معصاااي  صااااحبه معااارض للع وبااا   التاااي يساااتح ها المخاااالف لرساااول هللا 
 رسوله ومخالف  أمره  نهللا أعلم. 

 الخاتمة
الداعي إلى المهرمات  ورضي  والسالم على نبينا محمد الحمد هلل الذا نتم بنعمته الصالحات والصالو

 هللا عن أصحابه أولي العنم على ال اعات  وبعد:
والمسائل  بن د اإليما  لمرنكب الكبيرو ف د جمعت فيما سبن من  الم أال العلم ما يتعلن

 ي :مما يذ رونه ولدرجونه في أبواب العت اي ولتلخد ما سبن في الن اط اين بهالمتعل   
أوًل: أ  أال العلم اختلفوا في التعبير عن نعرلف الكبيرو مع انفاق ألثرام على المضمو  وأ  

                                                 

 (. 3/579( أخرجه الخالل في السن  )1)
 . 317(  ولنجرمسائل اإليما  لل اضي أبي يعلى ل3/579( السن  للخالل )2)
 (. 13/24( فت  البارا )3)
 . 92( اإليما  ألبي عبيد ل4)
 (. 3/578( السن  للخالل )5)
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أرج  التعرلفات  او أ  ي ال: إنها  ل ذنب ختمه هللا أو رسوله بوعيد أو عذاب في الدنيا أو 
 ايخرو أو لعن أو غضب ونحو ذلك. 

كبائر  والراج  في ذلك أ  عدياا غير محصور ثانيًا: أ  أال العلم لم يتف وا على عدي محدي لل
 وإنما يمهن معرفتها ونمييناا بالوصف ومن التعرلف السابن لها. 

 ثالثًا: أ  السلف أجمعوا على أ  مرنكب الكبيرو ين د إيمانه على قدر ذنوبه. 
نهم من رابعًا: أ  السلف انف وا على عدم نكفير مرنكب الكبيرو  وإ   انوا اختلفوا في مسماه فم

 يرى جواز نسميته مؤمنًا على اعتبار يخوله فيه ابتداًء وإ  لم يهن استكمله. 
أ  أقوال أال العلم في ن د إيما  مرنكب الكبيرو قد أرنكب جرماً وذنبًا عجيمًا في حن نفسه أوًل خامسًا: 

 وحن مجتمعه ثانيًا  نفسير اال العلم.
النصول الدال  على ن د إيما  مرنكب الكبيرو يعمل على إيجاي منهج إسالمي متكامل  سايسًا:إ 

 يعمل على ننجيم سلو يات  المجتمع المسلم.
 سابعًا: يترنب على ن د اإليما  الحهام الع ائدي  في الدنيا وايخرو.

 ثامنًا: ولترنب على ن د اإليما  الفساي الخالقي والع دا للفري والمجتمع.
 لمصادروالمراجعا

د هللا بن ب   الحنبلي. نح ين ي. ياإلبان  عن شرلع  الفرق  الناجي . نأليف اإلمام عب .1
 يوسف بن عبد هللا الوابل. يار الراي . 

د هللا بن ب   العهبرا. نح ين رضا ياإلبان  عن شرلع  الفرق  الناجي .نأليف اإلمام عب .2
 اا. 1409ال بع  األولى بن نعسا  مع ي. يار الراي  للنشر والتوزلع 

نتصار في الري على المعتنل  ال درل  األشرار. نأليف الشيخ يحي بن أبي الخير لا .3
 اا. 1419العمراني. نح ين ي. سعوي بن عبد العنلن الخلف. ال بع  األولى 

اإليما . نأليف الحافظ أبي بهر بن أبي شيبه. نح ين محمد ناصر الدين األلباني.  .4
 األرقم. الكولت.  نشر ونوزلع يار

اإليما  معالمه وسننه. نأليف اإلمام أبي عبيد ال اسم بن سالم. نح ين محمد ناصر  .5
 الدين األلباني. نشر ونوزلع يار األرقم. الكولت. 

بلوع المرام. نأليف ابن حجر العس الني. نح ين محمد حامد الف ي. بيروت. يار  .6
 الفكر. 

نحف  المرلد على جوارو التوحيد. نأليف إبراايم البيجورا. مهتب  وم بع  محمد علي  .7
 صبي . ال اارو. 
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نعجيم قدر الصالو. نأليف اإلمام محمد بن نصر المروزا. ح  ه ي. عبد الرحمن بن  .8
 اا. 1406عبد الجبار الفرلوائي. مهتب  الدار بالمدين  المنورو 

نمهيد األوائل ونلخيد الدلئل. نأليف ال اضي أبي بهر محمد بن ال يب الباقالني  .9
 اا. 1407نح ين عماي الدين أحمد حيدر. مؤسس  الكتب الث افي  ال بع  األولى 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد. نأليف أبي عمر يوسف بن عبد البر  .10
 . النمرا. طبع وزارو األوقاف المغربي 

سماعيل ابن  ثير إنفسير ابن  ثير )نفسير ال رآ  العجيم( نأليف الحافظ أبي الفداء  .11
 طبع يار إحياء الكتب العربي . عيسى البابي الحلبي وشر اه. 

نفسير ال برا. نأليف اإلمام أبي جعفر محمد بن جرلر ال برا. نح ين أحمد محمد  .12
 شالر. يار المعارف. مصر. 

ع ألحهام ال رآ ( نأليف اإلمام أبي عبد هللا محمد ال رطبي. نفسير ال رطبي )الجام .13
 صفيش. )بدو  بيانات نشر(إسحاق إبراايم إنح ين أبي 

نيسير الكرلم الرحمن في نفسير  الم المنا . نأليف الشيخ عبدالرحمن بن ناصر  .14
 اا. 1417السعدا. بيروت. مؤسس  الرسال . ال بع  الخامس . 

يف أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي. الناشر مهتب  جامع العلوم والحهم. نأل .15
 اا. 1393وم بع  مص فى البابي الحلبي ال بع  الرابع  

النواجر عن اقتراف الكبائر. نأليف أبي العباس أحمد بن محمد الهيثمي. ضب ه  .16
 اا. 1407أحمد عبدالشافي. ال بع  األولى. بيروت. يار الفكر. 

إسماعيل األمير اليمني  ام من جمع أيل  األحهام. نأليف محمد بنسبل السالمشرح بلوع المر  .17
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سنن الترمذا )الجامع الصحي ( نأليف الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوره.  .21

 العربي. بيروت. نح ين أحمد شالر وجماع . يار إحياء الترام 
هللا الاللكائي.  شرح أصول اعت اي أال السن  والجماع . نأليف اإلمام أبي ال اسم اب  .22



   

 
 

2539 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn:2071-6028 

 وانعكاسه على التنوع الفكري و العلمي تعدد اآلراء يف احلكم على نقص اإلميان احملور الرابع : العقيدة والدعوة والفكر
 

 نح ين ي. أحمد سعد حمدا . الناشر يار طيب  للنشر والتوزلع. الرلاض 
شرح السن . نأليف اإلمام البغوا. نح ين زاير الشاولش. نوزلع الرئاس  العام   .23

 اا. 1410العلمي . الرلاض. ال بع  األولى  ومإليارات البح
شرح الع يدو ال حاول . نح ين جماع  من العلماء. خرج أحاييثها محمد ناصر الدين  .24

 اا. 1391األلباني. المهتب اإلسالمي. ال بع  الرابع  
الشرلع . نأليف اإلمام أبي بهر محمد بن الحسن ايجرا. نح ين محمد حامد الف ي.  .25

 اا. 1403ايمي بالستا . ال بع  األولى الناشر حدي  أل
صحي  مسلم. نأليف اإلمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج. نح ين ونعلين محمد فؤاي عبد  .26

 الباقي. يار إحياء الكتب العربي . عيسى البابي الحلبي وشر اه. 
صحي  مسلم بشرح النووا. نأليف اإلمام محي الدين أبو ز رلا النووا. يار إحياء  .27

 العربي. بيروت. الترام 
الع يدو النجامي . نأليف أبي المعالي عبد الملك الجولني. ن ديم ونح ين ي. أحمد  .28

 اا. 140حجازا الس ا. الناشر مهتب  الكليات األزارل . ال اارو 
فت  البارا شرح صحي  البخارا. نأليف الحافظ ابن حجر. نصحي  ونعلين الشيخ  .29

  إيارات البحوم العلمي  بالمملك  العربي  عبد العنلن بن باز. نشر ونوزلع رئاس
 السعويي . 

في  ال دير شرح الجامع الصغير. نأليف المحدم عبد الرؤوف المناوا يار المعرف   .30
 اا. 1391لل باع  والنشر. بيروت لبنا . ال بع  الثاني  

ال اموس المحيل. نأليف مجد الدين الفيروز آبايا. مؤسس  الرسال  ال بع  الثاني   .31
 اا. 1408

 لسا  العرب. نأليفجمال الدين محمد بن مهرم بن منجور. يار المعارف. ال اارو.  .32
لوامع األنوار البهي  وسواطع األسرار األثرل . نأليف الشيخ محمد بن أحمد السفارلني  .33

 الحنبلي. م بع  المدني بمصر. ال اارو. 
ر الكتب العربي. بيروت  مجمع النوائد. نأليف الحافظ نور الدين الهيثمي. الناشر. يا .34

 اا. 1402لبنا . ال بع  الثالث  
فتاء والدعوو إلمجموو الفتاوى. نأليف شيخ اإلسالم ابن نيمي . طبع  الرئاس  العام  ل .35
 اا. 1398رشاي بالمملك  العربي  السعويي . صورو عن ال بع  األولى إلوا
مدارج السالكين لبن ال يم ت محمد حامد الف ي يار الكتاب العربي بيروت لبنا  ط  .36



   

 
 

2540 

 

 م 12/4/2012-11 الرمادي -املؤمتر العلمي الثاني لكلية العلوم اإلسالمية  
issn:2071-6028 

 وانعكاسه على التنوع الفكري و العلمي تعدد اآلراء يف احلكم على نقص اإلميان احملور الرابع : العقيدة والدعوة والفكر
 

 اا1393الثاني  
مسائل اإليما . نأليف ال اضي أبي يعلى الفراء الحنبلي. نح ين ي. سعوي ابن  .37

 . ا1410عبدالعنلن الخلف. يار العاصم . الرلاض. النشرو األولى 
شراف يوسف عبد إظ أبي عبد هللا الحالم. بالمستدرب على الصحيحين. نأليف الحاف .38

 الرحمن المرعشلي. يار المعرف . بيروت  لبنا . 
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل. نأليف اإلمام أحمد بن حنبل. يار صاير بيروت  لبنا .  .39
بن حافظ امعارج ال بول. نأليف حافظ بن أحمد الحهمي. أشرف على طبعه أحمد  .40

 اا. 1404الحهمي. المهتب  السلفي  ال اارو. ال بع  الثالث  
معالم السنن بهامش مختصر سنن أبي ياوي. نأليف أبي سليما  الخ ابي. نح ين  .41

أحمد شالر نمحمد حامد الف ي. نوزلع الرئاس  العام  إليارات البحوم العلمي . الرلاض. 
 الناشر يار المعرف . بيروت  لبنا . 

 ستانبول. نر يا. إم الوسيل. جمع اللغ  العربي . المهتب  اإلسالمي . المعج .42
المفريات في غرلب ال رآ . نأليف أبي ال اسم الحسين بن محمد الراغب. يار المعرف   .43

 لل باع  والنشر. بيروت  لبنا . 
 


