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مة ُمَقدِّ
بسِم اهلِل الرَّمحِن الرَّحيِم

ٍد وعلى  الُم على َنبيِّنا ُمحمَّ الُة والسَّ الَحمُد لله َربِّ العاَلميَن، والصَّ
آلِه وَصحبِه، وبعُد:

َجَمعُتها  الِقبلِة،  أهِل  ِمن  الُمَعيَِّن  بتكفيِر  ُق  تتَعلَّ ٌة  ُمِهمَّ َمسائُِل  فهذه 
من أقواِل الُعَلماِء، وأكَثْرُت النَّقَل عن ابِن تيميََّة- َرِحَمه الله؛ ألنَّه ِمن 
الباِطِل  أهَل  اًل، وألنَّ  ُمَؤصَّ ًرا  ُمَحرَّ َلف  السَّ ِة  أئِمَّ ُمعَتَقَد  نَشَر  َمن  أشَهِر 
أنَّ  مع  التَّكفيِر،  في  للُغُلوِّ  َس  أسَّ َمن  هو  أنَّه  وُبهتاًنا-  ُزوًرا  َوَصفوه- 

أقواَله وَتحريراتِه َتشَهُد بُبطالِن ذلك!

ْق إلى ما هو خاِرٌج عن ُحدوِد َموضوِع الَبحِث؛ ولِذا لم  ولم أتَطرَّ
ُق  تتَعلَّ التي  المسائَِل  وال   ، األصليِّ بالكاِفِر  ُق  تتَعلَّ التي  الَمسائَِل  أذُكِر 
ِة  دَّ الرِّ نواِقَض اإلسالِم وُموِجباِت  أذُكْر  الِقبلِة، وكذلك لم  بِقتاِل أهِل 

إالَّ ما اقتضاه الَبحُث.

ِة التي ُكتَِبت حوَل هذا الموضوِع،  سائِِل الِعلميَّ وقد أَفْدُت ِمن الرَّ
ِة))). بكِة الَعنكبوتيَّ وكذا ِمن َبعِض األبحاِث الَمنشورِة في الشَّ

َيُردُّ  النَّاِس َمن  ))) ولم أذُكْر عناويَن هذه الرسائِِل واألبحاِث لَِسَببيِن؛ أوُلهما: أنَّ ِمن 
بحًثا  هناك  أنَّ  وثانيهما:  الباحِث.  باسِم  ِعلِمه  ِد  لمجرَّ المسائِِل؛  بعض  في  الَحقَّ 
ا جَعَله يغلو  ِممَّ ِة؛  الِعلميَّ َتبنَّى أقوااًل ال تِصحُّ في بعِض المسائِل  لِكنَّه  أفْدُت منه، 

في التَّطبيِق الَعَمليِّ للتَّكفيِر.
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َرها الُعَلماُء َتضبُِط َموضوَع َتكفيِر األعياِن  وهذه الَمسائُِل التي َقرَّ
الُغُلوِّ  الِل-  الِقبلِة، فالِعلُم بها ِمن أسباِب َدرِء َطَرَفي الضَّ ِمن أهِل 

واإلرجاِء- في هذا الموضوِع.

وقد بَلَغت تِسَع قواِعَد:

إلى  َذريعٌة  وهو   ، َحقٍّ بَغيِر  الُمسِلِم  َتكفيُر  َيحُرُم  األولى:  القاِعدُة 
 . الَقتِل بَغيِر َحقٍّ

ُت ِمن َخَبِر ُوقوِع الُمَعيَِّن في الُكفِر.  ثبُّ انيُة: يِجُب التَّ القاِعدُة الثَّ

ِن أنَّه ِمن  ُت ِمن أنَّ ما صَدَر ِمن هذا الُمَعيَّ ثبُّ الثُة: يِجُب التَّ القاِعدُة الثَّ
الُكفِر الَبيِِّن عند الُعَلماِء، فال يجوُز َتكفيُر ُمسلٍم بَذنٍب ُدوَن الُكفِر، أو بأمٍر 
ا دوَن الُكفِر، حتى  يكوُن في حالٍة ِمن الُكفِر، ويكوُن في حالٍة ُأخرى ِممَّ

ُيسَتفَصَل لُِينَظَر هل هذا ِمن ِقسِم الُكفِر، أو ِمن الِقسِم الذي ليس بُكفٍر.

، فال يجوُز  ِن ُكفٌر َقوليٌّ أو ِفعليٌّ ابِعُة: إذا َثَبت عن الُمَعيَّ القاِعدُة الرَّ
َتكفيُر هذا الُمَعيَِّن حتى تجَتِمَع فيه ُشروُط التَّكفيِر، وَتنَتفَي عنه موانُِع 

التَّكفيِر. 

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

أو َمنِصٍب.

اِدسُة: ليس ِمن موانِِع التَّكفيِر أداُء الُمرَتدِّ َبعَض أركاِن  القاِعدُة السَّ
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الِة. هاَدتيِن، وأداِء الصَّ اإلسالِم، كُنطِقه بالشَّ

ا  ابعُة: أنَّ الُعَلماَء قد يخَتِلفوَن في تكفيِر الُمَعيَِّن، إمَّ القاِعدُة السَّ
الختاِلِفهم في ُثبوِت الَخَبر عن الُمَعيَّن، أو الختاِلِفهم في ُحكِم الَقوِل 
روِط  الشُّ ِق  تحقُّ في  الختاِلِفهم  أو  المَعيَِّن،  عن  َثَبت  الذي  الِفعِل  أو 
وانتِفاِء الموانِِع، فيكوُن َتكفيُر هذا الُمَعيَِّن حينئٍذ أو َعَدُم َتكفيِره، ِمن 

ُل فيها الُمخالُِف. مسائِِل االجتِهاِد التي ال ُيَضلَّ

ِن إنَّما يقوُم به أهُل الِعلِم، وال يجوُز  اِمنُة: أنَّ َتكفيَر الُمَعيَّ القاِعدُة الثَّ
ميَن. ى له الَعوامُّ أو أنصاُف المتَعلِّ أن يتَصدَّ

القاِعدُة التَّاِسعُة: َمن َثَبت إسالُمه بَيقيٍن، فال يجوُز َتكفيُره إالَّ بَيقيٍن.

اللهمَّ اهِدنا لِما اخُتِلَف فيه ِمن الَحقِّ بإْذنِك؛ إنَّك تهدي َمن تشاُء 
إلى صراٍط ُمسَتقيٍم.



ٌة في َتكفيِر قواِعُد َشرعيَّ

ِن ِمن أهِل الِقبلِة الُمَعيَّ
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تمهيد
من هم أهل القبلة؟

أهُل الِقبلِة هم َمن جاء َوصُفهم بهذا الَحديِث:

ى اللُه  عن أنِس بِن مالٍك َرِضَي اللُه عنه قال: قال َرسوُل اللِه صلَّ
ى َصالَتنا، واستقَبَل ِقبَلَتنا، وأَكَل َذبيَحَتنا؛ فذلك  م: ))َمن صلَّ عليه وسلَّ
تِه((.  ِذمَّ في  اللَه  ُتخِفروا  فال  َرسولِه،  ُة  وِذمَّ اللِه  ُة  ِذمَّ له  الذي  الُمسِلُم 

.((( رواه البخاريُّ
أنَّه  قال ابُن رجٍب: )وِذكُره أكَل َذبيحِة الُمسِلميَن، فيه إشارٌة إلى 
أكُل  أعَظِمها  وِمن  اهرِة،  الظَّ اإلسالِم  َشرائِع  َجميِع  التزاِم  ِمن  ُبدَّ  ال 
َذبيحِة الُمسِلميَن، وُمواَفقُتهم في ذبيحتِهم، فمن امتَنَع ِمن ذلك، فليس 

بُمسلٍم())).

ُة: الَعهُد،  مَّ ُة اللِه وَرسولِه( الذِّ ثمَّ قال: )َقوُله: )فذلك الُمسِلُم له ِذمَّ
َدِم  بالَكفِّ عن  الُمسِلميَن  إلى  اللُه ورسوُله  َعِهَده  ما  إلى  إشارٌة  وهو 
تِه( أي: ال َتغِدروا بمن  الُمسِلِم ومالِه. وقوُله: )فال ُتخِفروا اللَه في ِذمَّ
ماِن، بل أوُفوا له بالَعهِد())). له عهٌد ِمن اللِه وَرسولِه، فال َتُفوا له بالضَّ

))) ))صحيح البخاري(( ))/87( ح)9).
))) ))فتح الباري(( البن رجب ))/57).

))) ))المصدر السابق(( ))/58).
عي اإلسالَم، وَيسَتقبُِل الَكعبَة، وإن  : »المراُد بأهل ِقبلتِنا: َمن يدَّ وقال ابُن أبي الِعزِّ
اللُه عليه  ى  سوُل صلَّ الرَّ به  ا جاء  ممَّ بَشيٍء  ْب  ُيَكذِّ لم  ما  المعاصي،  أهِل  ِمن  كان 

م«. شرح الطحاوية ))/6)4) وسلَّ
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القاعدة األولى

، وهو ذريعٌة إىل الَقتِل بَغرِي َحقٍّ َيُرُم تكفرُي امُلسِلِم بَغرِي َحقٍّ

ْره اللُه وَرسوُله())). قال ابُن الَقيِّم: )فِمن الكبائِِر تكفيُر َمن لم ُيَكفِّ

ِة هذه القاعدِة األحاديُث التاليُة:  وِمن أدلَّ

م  ى اللُه عليه وسلَّ )- عن أبي َذرٍّ َرِضَي اللُه عنه أنَّه َسِمَع النبيَّ صلَّ
ْت  يقوُل: ))ال َيرمي رُجٌل رُجاًل بالُفسوِق، وال َيرميه بالُكفِر، إالَّ ارَتدَّ
. ورواه ُمسِلٌم بَلفِظ:  عليه، إْن لم يكن صاِحُبه كذلك((. رواه الُبخاريُّ
))وَمن دعا رُجاًل بالُكفِر- أو قال: َعُدوُّ اللِه- وليس كذلك، إالَّ حار 

عليه(())).

اللُه  ى  اللِه صلَّ َرسوُل  قال  قال:  عنه  اللُه  َرِضَي  ُعَمَر  ابِن  )- عن 
ما امِرٍئ قال ألخيه: يا كاِفُر، فقد باَء بها أَحُدهما؛ إن  م: ))أيُّ عليه وسلَّ

َفٌق عليه))). كان كما قال، وإالَّ رَجَعت عليه((  ُمتَّ

))) ))إعالم الموقعين(( )08/4)).
))) ))صحيح البخاري(( )5/8)( ح 6045، ))صحيح مسلم(( ))/79( ح )6.
))) ))صحيح البخاري(( )6/8)( ح )0)6، ))صحيح مسلم(( ))/79( ح 60.

قال أحمُد بُن حنبل: »وهذه األحاديُث التي جاءت: ))ثالٌث َمن ُكنَّ فيه، فهو ُمناِفٌق(( 
اًرا  ُرها. وقوُله: ))ال َترِجعوا بعدي ُكفَّ هذا على التَّغليِظ، نرويها كما جاءت وال ُنَفسِّ
بَسيَفيهما،  الُمسِلماِن  التقى  ))إذا  وِمثُل:  َبعٍض((،  ِرقاَب  َبعُضكم  َيضِرُب  اًل،  ُضالَّ
ُكفٌر((،  وِقتاُله  ُفسوٌق،  الُمسِلِم  ))ِسباُب  ومثُل:  اِر((،  النَّ في  والمقتوُل  فالقاتُِل 
ٌؤ ِمن  ومثُل: ))َمن قال ألخيه: يا كاِفُر، فقد باء بها أحُدهما((، وِمثُل: ))ُكفٌر باللِه تَبرُّ
ُم له، وإن لم =  ا ُنَسلِّ ا قد َصحَّ وُحِفَظ؛ فإنَّ ((. ونحُوه من األحاديِث ِممَّ َنَسٍب، وإن َدقَّ
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وقد اختلف الُعَلماُء في معنى هذا الوعيِد: ))وإالَّ رَجَعت عليه(( ، 
وأقوى األقواِل أن ُيقاَل: إنَّه ِمن َقبيِل الُكفِر األصَغِر؛ فهو ُكفٌر دوَن ُكفٍر، 

ِة.  وليس ِمن الُكفِر الذي ُيخِرُج ِمن الِملَّ

م في تسميِة َكثيٍر  ى اللُه عليه وسلَّ َة: )وَرَد عن النبيِّ صلَّ قال ابُن تيميَّ
ٍة ِمن  نوِب ُكفًرا، مع أنَّ صاِحَبها قد يكوُن معه أكَثُر ِمن ِمثقاِل َذرَّ ِمن الذُّ
اِر. كَقولِه: ))ِسباُب الُمسِلِم ُفسوٌق، وِقتاُله ُكفٌر((  ُد في النَّ إيماٍن، فال ُيَخلَّ
اًرا َيضِرُب َبعُضكم ِرقاَب َبعٍض(( وهذا  وَقولِه: ))ال َترِجعوا بعدي ُكفَّ
حيِح ِمن َغيِر َوجٍه؛  م في الصَّ ى اللُه عليه وسلَّ ُمسَتفيٌض عن النبيِّ صلَّ
ى من يضِرُب  ِة الوداِع أن ُينادى به في النَّاِس، فقد َسمَّ فإنَّه أَمَر في َحجَّ
ى هذا الِفعَل ُكفًرا، ومع هذا  اًرا، وَسمَّ َبعُضهم ِرقاَب َبعٍض بال َحقٍّ ُكفَّ
فقد قال تعالى: )ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 
ۋ( ]الحجرات: 0)[  ٴۇ  )ۈ  ]الحجرات: 9[ إلى َقولِه: 
ِة، ولِكْن فيهم ما هو ُكفٌر،  يَّ َن أنَّ هؤالء لم َيخُرجوا من اإليماِن بالُكلِّ فَبيَّ
ُكفٍر. وكذلك  ُدوَن  ُكفٌر  حابِة:  الَخصلُة. كما قال بعُض الصَّ وهي هذه 

ر هذه األحاديُث إالَّ بمثِل  م فيه، وال ُيجاَدل فيه، وال ُتَفسَّ = ُيعَلْم َتفسيُرها، وال ُيتَكلَّ
لكائي ))/)8)). ما جاءت«. ))شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(( لالَّ

كما  وَنها  وُيِمرُّ األحاديَث  هذه  وَن  ُيِقرُّ َلف  السَّ ُعَلماِء  َة  عامَّ فإنَّ   « تيميَّة:  ابن  وقال 
ى اللُه  َل تأويالٍت ُتخِرُجها عن مقصوِد َرسوِل الله صلَّ ُتَتأوَّ جاءت، وَيكرهوَن أن 
م، وقد نقل كراهة تأويِل أحاديث الوعيِد عن: ُسفيان، وأحمَد بِن حنبل-  عليه وسلَّ
رضي الله عنهما- وجماعٍة كثيرٍة ِمن الُعَلماء«. ))مجموع الفتاوى(( )7/ 674).
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اه أخاه  َقوُله: ))َمن قال ألخيه: يا كاِفُر، فقد باء بها أحُدهما(( فقد َسمَّ
عن  أحُدهما  خرج  فلو  بها،  باَء  أَحَدهما  أنَّ  أخَبَر  وقد  الَقوِل،  حيَن 

يَّة لم يكن أخاه، بل فيه ُكفٌر())). اإلسالِم بالُكلِّ

ى اللُه عليه  اِك َرِضَي اللُه عنه، عن النبيِّ صلَّ حَّ )- عن ثابِت بِن الضَّ
.((( م قال: ))وَمن رمى ُمؤِمًنا بُكفٍر، فهو كَقتِله((. رواه الُبخاريُّ وسلَّ

: )قوُله: )وَمن رمى ُمؤِمًنا بُكفٍر( مثَل َقولِه: يا كاِفُر. َقوُله:  قال الَعينيُّ
مُي الذي يُدلُّ عليه َقوُله: )رمى( كَقتِله. ووجُه الُمشاَبهِة هنا  )فهو( أي: الرَّ
أظَهُر؛ ألنَّ النِّسبَة إلى الُكفِر الُموِجِب للَقتِل كالَقتِل، في أنَّ الُمتَسبَِّب 

يِء كفاِعِله())). للشَّ

ى اللُه عليه  4- عن ُحذيفَة َرِضَي اللُه عنه، قال: قال َرسوُل اللِه صلَّ
ُف عليكم رُجٌل قرأ الُقرآَن، حتى إذا ُرئَِيت َبهَجُته  م: ))إنَّ ما أتَخوَّ وسلَّ
َره إلى ما شاء اللُه، فانسَلَخ منه ونَبَذه وراَء  عليه وكان ِرْدًئا لإلسالِم، َغيَّ
رِك(( قال: قلُت: يا نبيَّ  يِف، ورماه بالشِّ َظهِره، وسعى على جاِره بالسَّ
امي((.  الرَّ ))بل  قال:  امي؟  الرَّ أم  الَمرميُّ  رِك:  بالشِّ أولى  هما  أيُّ اللِه: 

اَن)4). ، وابُن ِحبَّ حاويُّ رواه أبو َيعلى، والطَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( )55/7)).
))) ))صحيح البخاري(( )6/8)( ح 05)6.

))) ))عمدة القاري شرح صحيح البخاري(( )))/58)).
)4) ))المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية(( )7)/0)6(، ))شرح مشكل اآلثار((
))/4))( ح 865، ))صحيح ابن حبان(( ))/)8)( ح )8.    =
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ا إذا نَظْرَت إلى أهِل األهواِء والبَِدِع، رأيَتهم  معاني: )وأمَّ قال السَّ
قيَن ُمخَتِلفيَن، وِشَيًعا وأحزاًبا، ال تكاُد َتِجُد اثنيِن منهم على طريقٍة  ُمتَفرِّ
ُر  ُع َبعُضهم بعًضا، بل َيرَتقوَن إلى التَّكفيِر؛ ُيَكفِّ واحدٍة في االعتقاِد، ُيَبدِّ
ُجُل أخاه، والجاُر جاَره، تراهم أبًدا في تناُزٍع وتباُغٍض  االبُن أباه، والرَّ
ۇ  ۇ   ( َكِلماُتهم  ِفْق  تتَّ ا  وَلمَّ أعماُرهم  تنقضي  واختاِلٍف، 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ( ]الحشر: 4)[)))) .

ما يَتَرتَُّب  لى َتكفيِر الُمَعيَِّن:
إذا ثَبت ُكفُر الُمَعيَِّن َشرًعا، فيَتَرتَُّب على ُكفِره أحكاٌم كثيرٌة؛ منها: 
أنَّه ال تِصحُّ ِواليُة الكافِر على الُمسِلِم، فال َيِصحُّ أن يكوَن الكاِفُر والًِيا 
على  ِواليُته  َتِصحُّ  وال  بهم،  الِة  للصَّ إماًما  وال  للُمسِلميَن،  قاضًيا  أو 
ُمسلمٍة في نِكاٍح، وال ِواليُته أو َحضانُته ألبناِء الُمسِلميَن، وال ِوصايُته 

على أمواِل األيتاِم منهم، ونحو ذلك.

ثمَّ  ُمسِلٌم ُمسِلمًة  نَكَح  الُمسِلمِة، وإذا  الكاِفِر ِمن  نِكاُح  وال يجوُز 
َق بينهما.  ، بَطَل نِكاُحه، وُفرِّ ارَتدَّ

وأنَّه يِجُب أن ُيحاَكَم أماَم الَقضاِء لُِيسَتتاَب، فإن تاب وإالَّ أقام عليه 

َده  اُر ))79)(، والهيثميُّ في ))َمجَمع الزوائد(( ))/)9)(، وجوَّ ن إسناَده الَبزَّ = حسَّ
ن الحديَث األلبانيُّ في ))سلسلة  ابُن كثيٍر في ))تفسير القرآن(( ))/509(، وَحسَّ

األحاديث الصحيحة(( ))0))).
))) ))االنتصار ألصحاب الحديث(( )ص: 46).
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ِة. دَّ الحاِكُم َحدَّ الرِّ

الُمسِلميَن؛ فال  وأنَّه إذا مات- دوَن توبٍة- ال ُتجرى عليه أحكاُم 
ُيوَرُث،  الُمسِلميَن، وال  مقابِِر  ُيدَفُن في  ى عليه، وال  ُيَصلَّ ُل، وال  ُيَغسَّ

كما أنَّه ال َيِرُث إذا مات ُمورٌث له.

ِمن  أَحٍد  بتكفيِر  للُحكِم  ى  يتَصدَّ ُتوِجُب على من  وهذه األحكاُم 
َم إالَّ بِعلٍم وَبصيرٍة. أهِل الِقبلِة أن يتَثبََّت، وال يتَكلَّ

: اختاِلُل األْمِن العامِّ للُمسِلميَن:  ومن أضراِر ظاهرِة التَّكفيِر بَغيِر َحقٍّ
 ، ، واألمِن اأُلَسريِّ ياسيِّ ، واألمِن السِّ ، واألمِن االجتماعيِّ األَمِن الَعَقديِّ
يِن،  روراِت الَخمِس- الَعقِل، والدِّ . وفيه إخالٌل بأْمِن الضَّ واألمِن النَّفسيِّ
والِعْرِض، والنَّفِس، والماِل- التي أجَمَعت على ِحفِظها شرائُِع اللِه قاِطبًة. 

ى اللُه عليه  فعن أبي ُهريرَة َرِضَي اللُه عنه، قال: قال َرسوُل اللِه صلَّ
وِعرُضه((.  وماُله،  َدُمه،  َحراٌم؛  الُمسِلِم  على  الُمسِلِم  ))ُكلُّ  م:  وسلَّ

رواه ُمسِلٌم))).

م:  ى اللُه عليه وسلَّ ِة الوداِع، قال َرسوُل اللِه صلَّ وفي يوِم النَّحِر ِمن َحجَّ
َيوِمكم هذا،  َحراٌم عليكم، كُحرمِة  ِدماَءكم وأمواَلكم وأعراَضكم  ))فإنَّ 
في َبَلِدكم هذا، في َشهِركم هذا، وسَتْلَقوَن َربَّكم فَيسأُلكم عن أعمالِكم، 
اِهُد  الشَّ ِغ  لُِيَبلِّ أاَل  َبعٍض،  ِرقاَب  َبعُضكم  َيضِرُب  اًرا  ُكفَّ َبعدي  َترِجُعنَّ  فال 

))) ))صحيح مسلم(( )986/4)( ح 564).
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َفٌق عليه، من حديِث أبي َبكرَة َرِضَي اللُه عنه))).  الغائَِب(( متَّ

وكذا ِمن أضراِرها: َتشويُه اإلسالِم عند َمن ال َيعِرُف َحقيقَته.

ُه  ُيَشوِّ ا  وِمن مفاِسِد الُغُلوِّ في التَّكفيِر أيًضا: تكفيُر أهِل الِعلِم؛ ِممَّ
ُسمعَة أهِل الِعلِم عنَد َمن َتُروُج عليه ُشُبهاُت الُغالِة، فَيشَتِغُل أهُل الِعلِم 
الَقيِِّم،  ابُن  قاَله  ما  ِذكُر  هنا  وَيحُسُن  الُغالِة،  أولئك  على  دِّ  بالرَّ حيَنئٍِذ 
)فإْن  قال:  آِخِره  وفي  الَعبِد،  مع  يطاِن  الشَّ ُخُطواِت  ُث عن  يتَحدَّ وهو 
َط عليه ِحزَبه ِمن  تِّ وأعيا عليه، َسلَّ أعَجَزه العبُد ِمن هذه المراتِِب السِّ
اإلنِس والِجنِّ بأنواِع األذى، والتَّكفيِر، والتَّضليِل والتَّبديِع، والتَّحذيِر 
َش عليه َقْلَبه، وَيشَغَل بَِحربِه ِفكَره،  منه، وَقْصِد إخمالِه وإطفائِه؛ لُِيَشوِّ

ولَِيمنَع النَّاَس من االنتفاِع به())).

ح   )((05/(( مسلم((  ))صحيح   ،(74( ح   )(76/(( البخاري((  ))صحيح   (((
.(679

))) ))بدائع الفوائد(( ))/)6)).
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انيُة القاِعدُة الثَّ
ِ يف الُكفِر ُب التَثبُُّت ِمن َخَبِ وقوِع امُلَعيَّ َيِ

ُر َمن ال َنعِرُف منه الُكفَر، بسَبِب  اِب: )ال ُنَكفِّ ُد بُن عبِد الوهَّ قال محمَّ
ْقه())). ناقٍض ُذِكَر عنه، ونحُن لم نتَحقَّ

قِة في التَّكفيِر، فإنَّك َتِجُد  فال يجوُز االعتِماُد على األخباِر غيِر الُمَحقَّ
ِد  بعَض األشخاِص َيحُكُم على عدٍد َكبيٍر ِمن إخوانِه الُمسِلميَن بالُكفِر بُمَجرَّ
تِه وُثبوتِه، بل قد يكوُن َمصدُر الَخبِر  أنَّه َسِمَع َخبًرا ال َيمِلُك دلياًل على ِصحَّ

ُر إخواَنه الُمسِلميَن.  كاِفًرا ُمحاِرًبا! ومع ذلك َيعَتِمُد عليه وُيَكفِّ

وقـد قـال تعالـى: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
.]6 ]الحجـرات:  ڦ(  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  تعالى:  الله  وقال 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

ەئ( ]النساء: 94[.

عن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه عنهما: )) ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ(كان رجٌل في ُغَنيمٍة له فَلِحَقه الُمسِلموَن، فقال: 
الُم عليكم، فَقَتلوه وأَخذوا ُغَنيمَته، فأنزَل اللُه في ذلك إلى َقولِه:  السَّ

نيَّة في األجوبة النجدية(( )0)/)))). َرر السَّ ))) ))الدُّ
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َفٌق عليه))). )ڭ ۇ ۇ ۆ( تلك الُغَنيمة(. ُمتَّ

قال ابُن َحَجٍر: )وفي روايِة ِسماٍك عن ِعكرمَة عن ابِن َعبَّاٍس عند 
َحه: َمرَّ رُجٌل ِمن بني ُسَليٍم  َنه، والحاِكِم وَصحَّ أحَمَد والتِّرمذيِّ وَحسَّ
)فَقَتلوه(  َم عليهم. قوُله:  فَسلَّ له،  َغَنًما  َيسوُق  حابِة وهو  الصَّ ِمن  بَنَفٍر 

َذ منَّا(.  َم علينا إالَّ ليتَعوَّ زاد في روايِة ِسماٍك: )وقالوا ما َسلَّ

ى  قوُله: )وأَخذوا ُغَنيمَته( في روايِة ِسماٍك: )وَأَتوا بَغَنِمه النبيَّ صلَّ
م، فَنَزَلت(.  اللُه عليه وسلَّ

اُر من طريِق َحبيِب بِن أبي َعمرَة عن سعيِد بِن ُجَبيٍر عن  وروى الَبزَّ
ًة ُأخرى، قال: بعَث َرسوُل الله  ابِن َعبَّاٍس في سَبِب ُنزوِل هذه اآليِة ِقصَّ
ا أَتُوا الَقوَم َوَجدوهم قد  ًة فيها الِمقداُد، فَلمَّ م َسِريَّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
قوا، وَبِقَي رجٌل له ماٌل كثيٌر، فقال: أشهُد أْن ال إلَه إالَّ اللُه، فَقَتَله  تَفرَّ
م: ))كيَف لك بال إلَه إالَّ  ى اللُه عليه وسلَّ الِمقداُد، فقال له النبيُّ صلَّ
ُة ُيمِكُن الَجمُع بينها وبين  اللُه َغًدا(( وأنزَل اللُه هذه اآليَة. وهذه الِقصَّ

التي َقبَلها، وُيسَتفاُد منها َتسميُة القاتِِل...

اإلسالِم،  عالماِت  ِمن  َشيًئا  أظَهَر  َمن  أنَّ  على  َدليٌل  اآليِة  وفي 
وكانت  الُمسِلميَن،  ُة  َتحيَّ الَم  السَّ ألنَّ  أمُره؛  ُيخَتَبَر  حتى  َدُمه  َيِحلَّ  لم 
على  ا  وأمَّ عالمًة،  هذه  فكانت  ذلك،  بِخالِف  ِة  الجاهليَّ في  ُتهم  تحيَّ
االنقياُد، وهو عالمُة  به  فالمراُد  َضبِطه،  اختالِف  َلِم( على  )السَّ قراءِة 

ح   )(((9/4( مسلم((  ))صحيح   ،459( ح   )47/6( البخاري((  ))صحيح   (((
.(0(5
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الذي  ِمن  َيلَزُم  وال  االنِقياُد،  غِة:  اللُّ في  اإلسالِم  معنى  ألنَّ  اإلسالِم؛ 
ذَكْرُته الُحكُم بإسالِم َمن اقتَصَر على ذلك، وإجراُء أحكاِم المسلميَن 
هاَدتيِن على تفاصيَل في ذلك بيَن أهِل  ِظ بالشَّ عليه، بل ال ُبدَّ ِمن التَلفُّ

الِكتاِب وَغيِرهم، واللُه أعَلُم())).

أي:  باإلقراِر،  إالَّ  َشرًعا  َيثُبُت  ال  الُكفِر  في  الُمَعيَِّن  وقوِع  وخَبُر 
االعتِراِف، أو بالَبيِّنِة: وهي َشهادُة َعدَليِن.

َقوِل  في  َعدَليِن،  ِمن  ِة  دَّ الرِّ على  هادُة  الشَّ )وُتقَبُل  ُقدامَة:  ابُن  قال 
، وأصحاُب  افعيُّ ، والشَّ أكَثِر أهِل الِعلِم. وبه يقوُل مالٌِك، واألوزاعيُّ
أِي. قال ابُن الُمنِذِر: وال نعَلُم أحًدا خاَلَفهم، إالَّ الَحَسَن، قال: ال  الرَّ
ُيقَبُل في الَقتِل إالَّ أربعٌة؛ ألنَّها شهادٌة بما ُيوِجُب الَقتَل، فلم ُيقَبْل فيها 

نى())). إالَّ أربعٌة، قياًسا على الزِّ

هي  أموٍر  في  العدالَة  هوِد  الشُّ في  وتعالى  تبارك  اللُه  اشَتَرط  وقد 
ماِء، وإباحُة الِعصمِة؛ فقال تعالى  ُق به َسفُك الدِّ دوَن التَّكفيِر الذي يتَعلَّ
جعِة: )ڈ ڈ ژ ژ( ]الطالق: )[، وقال ُسبحاَنه  في الرَّ
وإذا   .](8( ]البقرة:  ڳ(  ڳ  گ  )گ  يِن:  الدَّ في  وتعالى 
ِة، فال ُيؤَخُذ بها، كما لم ُيؤاِخِذ النَّبيُّ  دَّ َشِهَد رجٌل واِحٌد على آَخَر بالرِّ
ا َشِهَد  م عبَد اللِه بَن ُأبيٍّ بَشهادِة َزيِد بِن األرَقِم َلمَّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ

))) ))فتح الباري(( )58/8)).
))) ))المغني(( )0/9)).
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گ(  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ  قال:  بأنَّه  عليه 
]المنافقون: 8[))).

اِهِد أربعَة ُشروٍط: اإلسالُم،  وقد اشَتَرط الُعَلماُء في َقبوِل َشهادِة الشَّ
ٍة؛ منها َقوُله تعالى: )ڈ  وا بأِدلَّ والبلوُغ، والَعقُل، والَعدالُة. واستدلُّ
َرِضَي  َعمٍرو  بِن  اللِه  عبِد  وبحديِث   ،]( ]الطالق:  ژ(  ژ  ڈ 
تجوُز  ))ال  م:  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ اللِه  َرسوُل  قال  قال:  عنهما،  اللُه 
ِغْمٍر على أخيه((. رواه أحمُد وأبو  َشهادُة خائٍِن وال خائنٍة، وال ذي 

.((() داوَد. قال ابُن َحَجٍر: )وَسَنُده َقِويٌّ

ي، فَسِمعُت  حيحيِن، عن زيِد بِن أرَقَم َرِضَي الله عنه، قال: )كنُت مع َعمِّ ))) في الصَّ
وا،  عبَد اللِه بَن أبيٍّ ابَن َسلوَل يقوُل: ال ُتنِفقوا على َمن ِعنَد َرسوِل الله حتى ينَفضُّ
ي،  ، فذَكرُت ذلك لعمِّ وقال أيًضا: َلئِْن َرَجْعنا إلى المدينِة لُِيخِرَجنَّ األَعزُّ منها األَذلَّ
ى اللُه عليه  م، فأرسَل رسوُل الله صلَّ ى اللُه عليه وسلَّ ي لَرسوِل الله صلَّ فذكر َعمِّ
ى  َقهم رسوُل الله صلَّ م إلى عبِد اللِه بِن ُأَبيٍّ وأصحابِه، فَحَلفوا ما قالوا، فَصدَّ وسلَّ
، فجَلْسُت في بيتي، فأنزل  َبني، فأصابني َهمٌّ لم ُيِصْبني ِمثُله َقطُّ م وَكذَّ اللُه عليه وسلَّ

)ڄ ڄ ڃ  َقولِه  إلى  ]المنافقون: )[  )ک ک گ(   : َعزَّ وَجلَّ اللُه 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ( ]المنافقون: 7[ إلى قوله: )ک ک 
م فقرأها  ى اللُه عليه وسلَّ ک گ( ]المنافقون: 8[ فأرسَل إليَّ َرسوُل الله صلَّ
َقك((. ))صحيح البخاري(( )6/)5)( ح )490،  ، ثم قال: ))إنَّ اللَه قد َصدَّ عليَّ

))صحيح مسلم(( )40/4))( ح )77).
))) ))مسند أحمد(( )))/)50( ح 6899، ))سنن أبي داود(( ))/06)( ح )60).
د إسناَده ابُن كثيٍر في ))إرشاد الفقيه(( ))/0)4(، والعراقيُّ في ))تخريج اإلحياء((  جوَّ
في  وكانيُّ  والشَّ  ،)(64/4( الحبير((  ))التلخيص  في  َحَجر  ابُن  اه  وقوَّ  ،)(87/((
أحمد((  ))مسند  تحقيق  في  شاكر  أحمد  حه  وَصحَّ  ،)(9(/4( ار((  الجرَّ ))السيل 
ن الحديَث األلبانيُّ في ))صحيح سنن أبي داود(( )600)).    = )))/)))(، وَحسَّ
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وَقوُله: )وال ِذي ِغْمٍر(: بَكسٍر فُسكوٍن، أي: ِحقٍد وَعداوٍة.

افعيِّ ومالٍك وأحَمَد: َعَدُم َقبوِل َشهادِة الَعُدوِّ  ولذلك فَمذَهُب الشَّ
، ثمَّ قال: )والَحقُّ  وكانيُّ ه، وخالفهم أبو َحنيفَة، ذَكَر ذلك الشَّ على َعُدوِّ
ُة ال  ليِل على ذلك، واألِدلَّ ه؛ لقياِم الدَّ َعَدُم َقبوِل َشهادِة الَعُدوِّ على َعُدوِّ

ُتعاَرُض بَمحِض اآلراِء، وليس للقائِِل بالَقبول َدليٌل َمقبول())).

اِهَديِن  الشَّ أَحُد  أن يكوَن  بالُكفِر  أحٍد  هادِة على  الشَّ فال يصحُّ في 
ا،  هادِة في هذا الباِب؛ لَِكونِه كافًرا، أو مجنوًنا، أو َصبِيًّ َغيَر َمقبوِل الشَّ
أو أنَّه َخصٌم للَمشهوِد عليه، أو أنَّه َمطعوٌن في َعدالتِه بأن يكوَن فاِسًقا.

دِّ واإلنكاِر؟  َهِم باأليماِن والرَّ هادُة ِمن المتَّ فكيف إذا ُدِفَعت هذه الشَّ

في  أيًضا  وأحمَد  حنيفَة  وأبي  افعيِّ  الشَّ )مذَهُب  َة:  تيميَّ ابُن  قال 
هاَدتيِن  َد الشَّ ِة، فأنَكَر وتَشهَّ دَّ نٌة بالرِّ المشهوِر عنه: أنَّ َمن َشِهَدت عليه َبيِّ
الُمعَتَبرَتيِن؛ ُحِكَم بإسالِمه، وال يحتاُج أن ُيِقرَّ بما شِهَد به عليه، فكيف 

إذا لم َيشَهْد عليه َعْدٌل؟!())).

لم  فقال:  ِة  دَّ بالرِّ عليه  ُشِهَد  لو  هذا  ِمن  أبَلُغ  )بل  القيِّم:  ابن  وقال 
َعَقْلُت وإلى  اللِه منذ  ًدا َرسوُل  اللُه وأنَّ ُمحمَّ إلَه إالَّ  أَزْل أشَهُد أْن ال 

اًل. = وأخرجه من طريٍق آَخَر ابُن ماجه )66))(، وأحَمُد )6940( ُمَطوَّ
في  وكانيُّ  الشَّ اه  وقوَّ  ،)(87/(( اإلحياء((  ))تخريج  في  العراقيُّ  إسناَده  د  وجوَّ
حه أحمد شاكر في تحقيق ))مسند أحمد((  ))السيل الجرار(( )4/)9)(، وَصحَّ
ن الحديَث األلبانيُّ في ))صحيح سنن ابن ماجه(( )66))). )))/)))(، وَحسَّ

))) ))نيل األوطار(( )5/8))).
))) ))مجموع الفتاوى(( )5)/05)).
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هوُد عن َسَبِب  اآلَن، لم ُيستكَشْف عن شيٍء، ولم ُيسأْل ال هو وال الشُّ
 ، افعيِّ تِه، كما ذَكَره الخَرقيُّ في مختَصِره، وغيُره من أصحاِب الشَّ ِردَّ
ُقلُته فأنا تائٌِب إلى  عى عليه بأنَّه قال كذا وكذا، فقال: إْن ُكنُت  فإذا ادَّ
اللِه منه، أو قد ُتبُت منه؛ فقد اكُتفَي منه بهذا الجواِب، ولم ُيكَشْف عن 

شيٍء منه بعَد ذلك())).

ُتهم ُيعَرفوَن في لحِن  َة عن الُمناِفقيَن، فقال: )وعامَّ َث ابُن تيميَّ وتحدَّ
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  الله:  قال  كما  الَقوِل، 
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ىئ  ىئ  ىئ 
لو  أنَّه  ُسبحاَنه  فأخَبَر  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ( ]محمد: 0)[ 

)پ پ پ  يماِء في وجوِههم، ثمَّ قال:  َفهم رسوَله بالسِّ شاء لَعرَّ
َمن  الَقوِل، ومنهم  لحِن  َيعِرَفهم في  أن  ُبدَّ  أنَّه ال  فأقَسَم  ڀ(  پ ڀ 
كان يقوُل الَقوَل أو يعَمُل الَعَمَل، فينِزُل الُقرآُن يخبُِر أنَّ صاِحَب ذلك 
الُمسِلموَن  براءة، ومنهم من كان  والَعَمِل منهم كما في سورِة  الَقوِل 
الالِت والقرائِِن واألماراِت،  واِهِد والدَّ َيعَلموَن كثيًرا منهم بالشَّ أيًضا 

ڦ  ڤ  )ڤ  تعالى:  قال  كما  ُيعَرُف  يُكْن  لم  من  ومنهم 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
چ ( ]التوبة: )0)[ ثمَّ َجميُع هؤالء المنافقيَن ُيظِهروَن اإلسالَم 
كانت هذه  وإذا  ًة،  ُجنَّ أيماَنهم  اتَّخذوا  وقد  ُمسِلموَن،  أنَّهم  وَيحِلفوَن 
م لم يُكْن ُيقيُم الُحدوَد بِعْلِمه، وال  ى اللُه عليه وسلَّ حاَلهم، فالنبيُّ صلَّ

))) ))إعالم الموقعين(( ))/99)).
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واِهِد، حتى َيثُبَت  الئِِل والشَّ ِد الَوحِي، وال بالدَّ بخَبِر الواِحِد، وال بُمَجرَّ
نٍة أو إقراٍر.  الُموِجُب للَحدِّ ببيِّ

أال ترى كيف أخَبَر عن المرأِة الُمالِعنِة أنَّها إن جاءت بالوَلِد على 
ذي ُرِمَيت به، وجاءت به على النَّعِت المكروِه،  َنعِت كذا وكذا، فهو لِلَّ
فقال: ))لوال األيماُن، لكان لي ولها شأٌن((. وكان بالمدينِة امرأٌة ُتعِلُن 
وقال  لَرَجْمُتها((.  نٍة  َبيِّ َغيِر  ِمن  أحًدا  راِجًما  كنُت  ))لو  فقال:   ، رَّ الشَّ
، ولَعلَّ َبعَضكم أن يكوَن  ذيَن اخَتَصموا إليه: ))إنَّكم َتخَتِصموَن إليَّ للَّ
ا أسَمُع، فمن َقَضيُت له ِمن  تِه ِمن َبعٍض فأقِضَي بنحٍو ِممَّ ألَحَن بُحجَّ
اِر(( فكان َترُك  َحقِّ أخيه شيًئا، فال يأُخْذه؛ فإنَّما أقَطُع له ِقطعًة ِمن النَّ

ٍة َشرعيٍَّة())))))). اًرا لَِعدِم ُظهوِر الُكفِر منهم بُحجَّ َقتِلهم مع َكونِهم ُكفَّ

))) ))الصارم المسلول(( )ص: 55)).
اليهوديَّ  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيُّ  َيقُتِل  لْم  فلَم  قلَت:  »فإن  ِعياٌض:  القاضي  قال   (((
اُم عليكم، وهذا دعاٌء عليه؟ وال قَتَل اآلَخَر الذي قال له: إنَّ هذه  الذي قال له: السَّ
م ِمن ذلك؟ وقال:  ى اللُه عليه وسلَّ ى النبيُّ صلَّ َلِقسمٌة ما ُأريَد بها وجُه اللِه، وقد تأذَّ
))قد أوِذَي ُموسى بأكَثَر ِمن هذا فصَبَر((، وال َقَتل المنافقيَن الذين كانوا يؤذوَنه في 
َل  م كان أوَّ ى اللُه عليه وسلَّ َقنا اللُه وإيَّاك- أنَّ النبيَّ صلَّ أكَثِر األحياِن؟ فاعلْم- وفَّ
ُنه في  وُيَزيِّ إليهم اإليماَن،  ُقلوَبهم، ويحبُِّب  النَّاَس، وُيميُل  َيستألُِف عليه  اإلسالِم 
ريَن((  ُمنفِّ ُتبَعثوا  ريَن، ولم  ُمَيسِّ ُبِعْثُتم  ))إنَّما  وُيداِرُئهم ويقوُل ألصحابِه:  قلوبِهم، 
ُث النَّاُس  روا(( ويقوُل: ))ال يتَحدَّ ُتَنفِّ نوا وال  روا، وَسكِّ روا وال ُتَعسِّ ويقول: ))َيسِّ
اَر والُمنافقيَن،  م ُيداري الُكفَّ ى اللُه عليه وسلَّ ًدا يقُتُل أصحاَبه(( وكان صلَّ أنَّ ُمحمَّ
ما ال  ويصبُِر على جفائِهم  أذاهم  من  ويحَتِمُل  وُيغضي عنهم،  ويجمُل ُصحَبَتهم 
أمَره  وبذلك  واإلحساِن،  بالَعطاِء  ُقهم  ُيَرفِّ وكان  عليه،  لهم  بُر  الصَّ اليوَم  لنا  يجوُز 
اللُه تعالى، فقال تعالى: )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې = 
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ِن بالِفسِق عند استفاضِة ِفسِقه  ُه إلى أنَّه يجوُز الُحكُم على الُمَعيَّ وُيَنبَّ
ِة. رعيَّ نِة الشَّ ا إقامُة الُحدوِد فال تجوُز إالَّ بعد ُثبوِت الَبيِّ بيَن النَّاِس، أمَّ

هادِة على العاصي والُمبَتِدع: هل تجوُز  َة عن الشَّ ُسئَِل ابُن تيميَّ
ماِع والُمعاَينِة؟ هرِة، أم ال ُبدَّ ِمن السَّ باالستِفاضِة والشُّ

في عدالتِه  َيقَدُح  ا  ِممَّ وَغيُره  اِهُد  الشَّ به  ُيجَرُح  )ما  بَقولِه:  فأجاب 

ک  )ک  تعالى:  وقال   ،](( ]المائدة:  ائ(  ى  ى  ې  ې  =  ې 
وذلك   ](4 ]فصلت:  ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
اللُه  استَقرَّ وأظَهَره  فلما  الَكِلمِة عليه.  َل اإلسالِم وَجمِع  أوَّ ِف  للتألُّ النَّاِس  لحاجِة 
َعِهَد  وَمن  خطل،  بابن  كِفعِله  أمُره،  واشتَهَر  عليه  قَدَر  َمن  قَتَل  ه،  ُكلِّ يِن  الدِّ على 
َينِظْمه  ن لم  ِغيلًة ِمن يهوٍد وَغيِرهم، أو غلبًة ممَّ َقتُله  أمَكَنه  الفتح، وَمن  بَقتِله يوَم 
ن كان ُيؤذيه، كابن  قبُل ِسلُك ُصحبتِه واالنحراط في ُجملِة ُمظهري اإليماِن به ممَّ
األشرِف، وأبي رافٍع، والنَّضِر، وُعقبَة، وكذلك َهَدَر َدَم جماعٍة ِسواهم، ككعب 
ن آذاه، حتى ألقوا بأيديهم وَلُقوه مسلميَن.  بعرى، وغيرهما ممَّ بن زهير، وابِن الزِّ
اِهِر، وأكَثُر تلك  م على الظَّ ى اللُه عليه وسلَّ وبواِطُن المنافقيَن ُمسَتتِرٌة، وُحكُمه صلَّ
الكلماِت إنَّما كان يقوُلها القائُِل منهم ُخفيًة ومع أمثاله، ويحِلفوَن عليها إذا نِمَيت، 
َيطَمُع  الُكفِر، وكان مع هذا  َكِلمَة  قالوا  بالله ما قالوا ولقد  وينكروَنها ويحِلفوَن 
م على  اللُه عليه وسلَّ ى  فيصبُِر صلَّ وَتوبتِهم،  اإلسالِم  إلى  َفْيأتِهم وُرجوِعهم  في 
َهَناتِهم وَجفوتِهم كما صبر أولو الَعزِم ِمن الرُسِل حتى فاء كثيٌر منهم باطًنا كما فاء 
يِن  ا كما أظَهَر َجهًرا، ونفَع الله بعُد بكثيٍر منهم، وقام منهم للدِّ ظاِهًرا، وأخَلَص ِسرًّ
تِنا  أئمَّ بعُض  أجاب  وبهذا  األخباُر.  به  كما جاءت  وأنصاٌر،  وأعواٌن وحماٌة  ُوَزراُء 
م من  ى اللُه عليه وسلَّ ه لم يثُبْت عنده صلَّ رِحَمهم الله عن هذا السؤاِل. قال: ولعلَّ
ِمن  الباِب  هادِة في هذا  الشَّ ُرتبَة  َيِصْل  لم  الواِحُد وَمن  نقله  وإنَّما  ُرِفَع،  ما  أقوالِهم 
ماُء ال ُتستباُح إالَّ بَعدَليِن، وعلى هذا ُيحَمُل أمُر اليهوديِّ  َصبيٍّ أو عبٍد أو امرأٍة، والدِّ
الِم، وأنَّهم َلَووا به ألِسَنَتهم ولم ُيَبيِّنوه، أال ترى كيف َنبََّهت عليه عائشُة؟ ولو  في السَّ
ح بذلك لم تنَفِرْد بِعلِمه«. ))الشفا بتعريف حقوق المصطفى(( ))/4))). كان َصرَّ
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ذلك  ويكوُن  باالستفاضِة،  به  اِهُد  الشَّ َعِلَمه  إذا  به  َيشَهُد  فإنَّه  ودينِه، 
ِة  افعيَّ ِة والشَّ َح بذلك طوائُف الُفَقهاِء ِمن المالكيَّ ا، كما صرَّ َقدًحا َشرعيًّ
حوا فيما إذا ُجِرَح  غاِر، َصرَّ ِة وَغيِرهم في ُكُتبِهم الِكباِر والصِّ والحنَبليَّ
ُجُل َجرًحا ُمفِسًدا أنَّه َيجَرُحه الجاِرُح بما َسِمَعه منه أو رآه واستفاض.  الرَّ
هم َيشَهدوَن في  وما أعَلُم في هذا نزاًعا بين النَّاِس؛ فإنَّ الُمسِلميَن ُكلَّ
ِمن  وأمثالِهما  الَبصريِّ  والَحَسِن  الَعزيِز  عبِد  بِن  ُعَمَر  ِمثِل  في  َوقتِنا 
يِن بما لم َيعَلموه إالَّ باالستِفاضِة، وَيشَهدوَن في ِمثِل  أهِل الَعدِل والدِّ
اِج بِن يوُسَف والُمختاِر بِن أبي ُعبيٍد، وَعمِرو بِن ُعبيٍد، وغيالِن  الَحجَّ
لِم والبِدعِة بما  افضيِّ ونحِوهم من الظُّ الرَّ ، وعبِد الله بِن َسَبإٍ  الَقَدريِّ
ى اللُه  حيِح عن النبيِّ صلَّ ال َيعَلموَنه إالَّ باالستِفاضِة. وقد ثبت في الصَّ
م: أنَّه ُمرَّ عليه بِجنازٍة فأْثَنوا عليها خيًرا، فقال: ))َوَجَبت((  عليه وسلَّ
قالوا:  َوَجَبت((  ))َوَجَبت  فقال:  ا،  َشرًّ عليها  فأْثَنوا  بِجنازٍة  عليه  وُمرَّ 
أثَنيُتم  الِجنازُة  َوَجَبت وَجَبت؟ قال: ))هذه  اللِه، ما قوُلك:  يا رسوَل 
ا،  ُة، وهذه الِجنازُة أثَنيُتم عليها َشرًّ عليها خيًرا فُقلُت: وَجَبت لها الجنَّ
اللِه في األرِض((. هذا إذا كان  أنتم ُشَهداُء  اُر؛  النَّ فُقلُت: وَجَبت لها 
ا إذا كان المقصوُد التَّحذيَر  المقصوُد َتفسيَقه لَِردِّ َشهادتِه وِواليتِه. وأمَّ
ه، فُيكتَفى بما دوَن ذلك، كما قال عبُد اللِه بُن َمسعوٍد:  منه واتِّقاَء َشرِّ
أنَّ  عنه  اللُه  َرِضَي  اِب  الَخطَّ بَن  ُعَمَر  وبلغ  بأخدانِهم.  النَّاَس  اعَتبِروا 
ُجُل  الرَّ كان  فإذا  مجاَلستِه،  عن  فنهى  األحداُث،  إليه  يجَتِمُع  َرُجاًل 
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، ُيحذُر عنه())). رِّ يِر ألهِل الشَّ ُمخالًِطا في السَّ

لم  النَّاِس  بين  الفاِحشُة  اشَتَهَر عن َشخٍص  )وإذا  َة:  تيميَّ ابُن  وقال 
ا َذَكر َحديَث الُمالِعنِة  حيِح عن ابِن َعبَّاٍس أنَّه َلمَّ ُيرَجم؛ لِما ثبت في الصَّ
وَج، فقد َكَذَب  م: ))إْن جاءت به ُيشبُِه الزَّ ى اللُه عليه وسلَّ وَقوَل النبيِّ صلَّ
ُجَل الذي رماها به، فقد َصدَق عليها((  عليها، وإن جاءت به ُيشبُِه الرَّ
م:  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيُّ  فقال  المكروِه،  النَّعِت  على  به  فجاءت 
))لوال األيماُن لكان لي ولها شأٌن(( فقيل البِن َعبَّاٍس: أهذه التي قال 
نٍة  م: ))لو كنُت راجًما أحًدا بَغيِر َبيِّ ى اللُه عليه وسلَّ فيها َرسوُل الله صلَّ
وَء في اإلسالِم، فقد  لَرَجمُتها((؟ فقال: ال، تلك امرأٌة كانت ُتعِلُن السُّ
وُء، ودلَّ  السُّ خِص  الشَّ بَبيِّنٍة، ولو ظهر عن  َيرُجُم أحًدا إالَّ  أنَّه ال  أخَبَر 
َبَه له تأثيٌر في ذلك، وإن لم يُكْن َبيِّنًة، وكذلك  هذا الحديُث على أنَّ الشَّ
ا ُمرَّ عليه بتلك الجنازِة فأثَنوا عليها خيًرا إلى آخِره، قال:  ثَبَت عنه أنَّه َلمَّ
))أنتم ُشَهداُء اللِه في أرِضه((. وفي الُمسَنِد عنه أنَّه قال: ))ُيوِشُك أن 
اِر(( قيل: يا َرسوَل اللِه، وبَم ذلك؟ قال:  ِة ِمن أهِل النَّ َتعَلموا أهَل الَجنَّ
نًة في  ًة وَبيِّ يِِّئ((. فقد جَعَل االستِفاضَة ُحجَّ ناِء السَّ ناِء الَحَسِن، والثَّ ))بالثَّ

جِم())). ًة في الرَّ هذه األحكاِم، ولم يجَعْلها ُحجَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( )5)/))4).
))) ))المصدر السابق(( )5)/05)).
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الثُة القاِعدُة الثَّ
ِ  ند  ِ أاَّه ِمن الُكفِر الَبيِّ ِيُب التَّثبُُّت ِمن أنَّ ما صَدَر ِمن هذا امُلَعيَّ

الُعَلماِء، فال يوُز َتكفرُي ُمسلٍم بَذاٍب ُدوَن الُكفِر، أو بأمٍر
ا يكوُن يف حالٍة ِمن الُكفِر، ويكوُن يف حالٍة ُأخرى ِمَّ
دوَن الُكفِر، حتى ُيسَتفَصَل ِلُينَظَر هل هذا ِمن
ِقسِم الُكفِر، أو ِمن الِقسِم الذي ليس بُكفٍر

َر إالَّ إن اتََّفق الَجميُع  : )فالواِجُب في النَّظِر أالَّ ُيَكفَّ قال ابُن عبِد الَبرِّ
على َتكفيِره، أو قام على َتكفيِره َدليٌل ال َمدَفَع له ِمن ِكتاٍب أو ُسنٍَّة())).

الُمسِلِم  على  الُحكِم  قبل  فَيِجُب  هذا  )وعلى  ُعثيميَن:  ابُن  وقال 
بُكفٍر أو ِفسٍق أن ُينَظَر في أمَريِن:

ِة على أنَّ هذا الَقوَل أو الِفعَل ُموِجٌب  نَّ أحُدهما: َداللُة الِكتاِب أو السُّ
للُكفِر أو الِفسِق.

ِن أو الفاِعِل الُمَعيَِّن،  الثاني: انِطباُق هذا الُحكِم على القائِِل الُمَعيَّ
ه، وتنتفي الموانُِع())). بحيث تتِمُّ ُشروُط التَّكفيِر أو التَّفسيِق في َحقِّ

وِمن تطبيقاِت هذه القا دِد المساِئُل التِّْسُع التَّاليُة:
ِر الكاِفَر فهو  )1( ِمن الخطِأ في التَّكفيِر: إطالُق قاِ دد )َمن لم ُيَكفِّ

كاِفٌر( دوَن تفصيٍل

))) ))التمهيد(( )7)/))).
))) ))القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى(( )ص: 88)
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وإيضاًحا ُمَختصًرا لهذه القاعدِة ُيقاُل ما َيلي:

 - هذه القاِعدُة ُتستعَمُل في تأكيِد الُكفِر الواِضِح الجليِّ الذي هو ِمثُل 
ُكفِر الَيهوِد والنَّصارى أو أَشدُّ وأوَضُح، بحيث إنَّ الُممَتنَِع عن َتكفيِرهم 

اللِة، وِمثُل هذا كاِفٌر باإلجماِع. ِب بَنصٍّ َشرعيٍّ قطعيِّ الدَّ يكوُن كالُمَكذِّ

عبِد  بِن  ِد  ُمحمَّ يِخ  كالشَّ الِعلِم-  أهِل  ِذكِر  في  كتُة  النُّ ُتعَرُف  وِمنه   
اِب وَغيِره- اإلجماَع عند إطالِقهم لهذه القاعدِة. الوهَّ

- وِمن َثمَّ فال َيِصحُّ التَّسلُسُل الذي يفَعُله كثيٌر ِمن الُغالِة في هذه 
َة وَنحَوهم  ُر االتِّحاديَّ روَن َمن ال ُيَكفِّ القاعدِة، فإذا كان الُعَلماُء ال يَكفِّ
ُر  روا َمن ال ُيَكفِّ ِة، فِمن باِب َأولى أالَّ ُيَكفِّ بأعيانِهم إالَّ بعَد إقامِة الُحجَّ
ْرهم، وهذا التَّسلُسُل ُيطِلُقه َبعُض الُغالِة في ُمخالِفيهم في  َمن لم ُيَكفِّ
بالَمسائِِل  والتَّكفيِر  بالمآِل،  والتَّكفيِر  بالُمحَتَمالِت،  التَّكفيِر  أبواِب 

ِة، وَنحِوها من األموِر الُمشِكلِة. الَخفيَّ

ا َتفصيُل الَقوِل في هذه القاعدِة، فهو أن ُيقاَل: وأمَّ

اهَتمَّ  ولذلك  أفهاٍم؛  ُة  وَمَضلَّ أقداٍم،  ُة  وَمِزلَّ َخطيٌر،  باٌب  التَّكفيُر 
الُعَلماُء بَتوضيِحه غايَة التَّوضيِح، وقاموا بَضبِطه أَتمَّ َضبٍط، ومن ذلك 
ِر الكاِفَر فهو كاِفٌر، فهي قاِعدٌة َصحيحٌة في أصِلها  قاِعدُة: َمن لم ُيَكفِّ
أفراِد  َبعِض  ُوقوِع  في  ال  وَتكذيبِها،  ِة  رعيَّ الشَّ النُّصوِص  بَردِّ  ُق  تتَعلَّ

الُمسِلميَن في الُكفِر، وبياُنها كما يلي:

َح  َصحَّ أو  ُكفِرهم  في  َشكَّ  أو  اَر  الُكفَّ ر  ُيَكفِّ لم  َمن  قاِعدُة:  اًل:  أوَّ
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الُمسِلميَن  ُعَلماُء  عليها  أجَمَع  صحيحٌة،  قاِعدٌة  كاِفٌر؛  فهو  َمذَهَبهم، 
اَر المقطوَع بُكفِرهم بَنصِّ الُقرآِن  ر الُكفَّ قديًما وحديًثا؛ ألنَّ َمن لم ُيَكفِّ

ِة. نَّ ٌب للُقرآِن والسُّ واإلجماِع؛ فهو ُمَكذِّ

ِة  ِملَّ بَغيِر  دان  َمن  ْر  ُيَكفِّ لم  َمن  ُر  ُنَكفِّ ِعياٌض: )ولهذا  القاضي  قال 
َح َمذَهَبهم، وإن  ، أو َصحَّ الُمسِلميَن ِمن الِمَلل، أو َوَقف فيهم، أو َشكَّ
أظَهَر مع ذلك اإلسالَم واعَتَقده، واعَتَقَد إبطاَل ُكلِّ َمذَهٍب سواه؛ فهو 

كاِفٌر بإظهاِره ما أظَهَر ِمن خالِف ذلك())).

أحًدا  ْر  ُيَكفِّ لم  َمن  ُكفِر  )على  اإلجماَع  ِعياٌض  القاضي  نَقَل  وقد 
في  َوَقف  أو  الُمسِلميَن،  ديَن  فارَق  َمن  وُكلَّ  والَيهوِد،  النَّصارى  ِمن 
فَمن  ُكفِرهم،  َفقا على  اتَّ التَّوقيَف واإلجماَع  ؛ ألنَّ  أو َشكَّ تكفيِرهم، 
َب النَّصَّ والتَّوقيَف، أو َشكَّ فيه، والتَّكذيُب أو  َوَقف في ذلك فقد َكذَّ

كُّ فيه ال يَقُع إالَّ ِمن كافٍر())). الشَّ

ْر من دان بَغيِر اإلسالِم كالنَّصارى، أو  : )َمن لم ُيَكفِّ وقال النَّوويُّ
َح َمذَهَبهم؛ فهو كاِفٌر، وإن أظَهَر مع ذلك  َشكَّ في َتكفيِرهم، أو َصحَّ

اإلسالَم واعَتَقَده())).

اإلسالِم  )بَغيِر  تَديََّن  أي:  دان(  من  ْر  ُيَكفِّ َلْم  ))أْو   : البهوتيُّ وقال 

))) ))الشفا بتعريف حقوق المصطفى(( ))/86)).
))) ))المصدر السابق(( ))/)8)).
))) ))روضة الطالبين(( )0)/70).
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َح َمذَهَبهم( فهو كاِفٌر؛  كالنصارى( والَيهوِد )أو َشكَّ في ُكْفِرهم، أو َصحَّ
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالى:  لَِقولِه  ٌب  ُمَكذِّ ألنَّه 

ڃ ڃ ڃ چ چ( ]آل عمران: 85[.

حابَة أو( َسبَّ )أحًدا منهم،  يُخ: )وَمن َسبَّ الصَّ فصٌل: )وقال( الشَّ
، أو أنَّ جبريَل َغِلَط؛ فال َشكَّ في  ا إلٌه، أو َنبيٌّ واقَتَرن بَسبِّه َدعوى أنَّ َعِليًّ
ِة )بل ال َشكَّ  ِة وإجماَع األمَّ نَّ ُكفِر هذا( أي: لُِمخالفتِه َنصَّ الِكتاِب والسُّ
الُقرآَن نَقص منه  َف في تكفيِره، وكذلك َمن زَعَم أنَّ  في ُكفِر َمن توقَّ
شيٌء أو ُكتَِم، أو أنَّ له تأويالٍت باطنًة ُتسِقُط األعماَل الَمشروعَة(())).

ثانًيا: هذه القاِعدُة َتشَمُل ثالثَة ُأموٍر:

األوَُّل: وجوُب الَقطِع بُكفِر ُكلِّ َمن دان بغيِر ديِن اإلسالِم ِمن الَيهوِد 
والنَّصارى، والَوَثنيِّيَن وَغيِرهم، على اختاِلِف ِمَلِلهم وشرائِِعهم؛ إذ إنَّ 

ِة. نَّ ٍة ِمن الِكتاِب والسُّ ٍة وخاصَّ ُكفَر هؤالء ثابٌِت بُنصوٍص عامَّ

ِة: َقوُله تعالى: )ڃ ڃ چ چ چ چ(  فِمَن النُّصوِص العامَّ
]آل عمران: 9)[، وقوُله تعالى: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
اللُه  ى  صلَّ وقوُله   ،]85 عمران:  ]آل  چ(  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

ِة-  ٍد بَِيِده، ال َيسَمُع بي أحٌد ِمن هذه األمَّ م: ))والذي َنْفُس ُمحمَّ عليه وسلَّ
- ثمَّ َيموُت ولم ُيؤِمْن بالذي ُأرِسْلُت به، إالَّ كان ِمن  يهوديٌّ وال َنصرانيٌّ

اِر(( رواه ُمسِلٌم ِمن َحديِث أبي ُهريرَة َرِضَي اللُه عنه))). أصحاِب النَّ

))) ))كشاف القناع(( )70/6)).
))) ))صحيح مسلم(( ))/4))( ح )5).
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ڱ  ڱ  )ڱ  تعالى:  َقوُله  ِة:  الخاصَّ النُّصوِص  ومن 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ڭ ڭ( ]التوبة: 0)[. 

)ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ  وَقوُله تعالى: 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ْر هؤالء، أو َشكَّ في  ڻ ۀ ۀ( ]المائدة: )7[. فَمن لم ُيَكفِّ
ى اللُه  َب اللَه وَرسوَله صلَّ َح ِديَنهم وَعقائَِدهم؛ فقد َكذَّ ُكفِرهم، أو َصحَّ

م، وَردَّ ُحكَمهما. عليه وسلَّ

األمُر الثَّاني الذي َتشَمُله القاِعدُة: وجوُب الَقطِع بُكفِر طوائِِف 
ِة ِمن القراِمطِة  تِهم؛ كالباطنيَّ ِة الُمجَمِع على ُكفِرهم وِردَّ دَّ وَمذاِهِب الرِّ

روِز، والبابيَّة والَبهائيَّة والقاديانيَّة. ِة والدُّ َصيريَّ ِة والنُّ واإلسماعيليَّ

ِة؛ العتقاداتِهم  دَّ وائِِف بالُكفِر والرِّ فقد َحَكم أهُل الِعلِم على هذه الطَّ
ْر هؤالء، أو َشكَّ  الُمنافيِة أُلصوِل اإلسالِم ِمن ُكلِّ َوجٍه، فَمن لم ُيَكفِّ
َح َمذَهَبهم وعقائَِدهم  في ُكفِرهم بعَد الِعلِم بَحقيقِة حالِهم؛ فقد َصحَّ

َة، وطَعَن في ديِن اإلسالِم، فيكوُن كاِفًرا ِمثَلهم. الُكفريَّ

ا ال يخَتِلُف فيه الُمسِلموَن،  روِز: )ُكفُر هؤالء ممَّ َة عن الدُّ قال ابُن تيميَّ
بل َمن َشكَّ في ُكفِرهم فهو كاِفٌر ِمثُلهم())).

))) ))مجموع الفتاوى(( )5)/)6)).
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نواِقِض  ِمن  ناِقًضا  ارتَكَب  َمن  القاِعدُة:  َتشَمُله  الذي  الثَّاِلُث  األمُر 
ى اللُه عليه  اإلسالِم الُمجَمِع عليها بين الُعَلماِء، كاالستهزاِء بالنبيِّ صلَّ

رورِة ِمن ديِن اإلسالِم. م، أو َسبِّه، أو َجْحِد ما هو معلوٌم بالضَّ وسلَّ

ْر من ارتَكَب هذا النَّوَع ِمن النَّواِقِض؛ إلنكاِره أن يكوَن  فَمن لم ُيَكفِّ
ما قاَله أو فَعَله ُكفًرا؛ فهو كاِفٌر ِمثُله.

حابِة، أو اعتَقَد اعتقاًدا  َة فيَمن اعتَقَد جواَز َسبِّ الصَّ ابُن تيميَّ قال 
ا إلٌه، أو أنَّه كان هو النبيَّ وإنَّما  ا َمن اقَتَرن بَسبِّه دعوى أنَّ َعِليًّ ا: )أمَّ ُكفريًّ
سالِة؛ فهذا ال َشكَّ في ُكفِره، بل ال َشكَّ في ُكفِر َمن  َغِلَط ِجبريُل في الرِّ

َف في تكفيِره())). توقَّ

ِر الكاِفَر فهو كاِفٌر، ال َتشَمُل: ثالًثا: قاِعدُة َمن لم ُيَكفِّ

راِت، كاختاِلِفهم في تاِرِك  ه ِمَن الُمَكفِّ )- ما اخَتَلَف الُعَلماُء في َعدِّ
ِة، ومنهم َمن لم  ه ُكفًرا ُمخِرًجا ِمن الِملَّ الِة َتكاُساًل، فمنهم من َعدَّ الصَّ
الِة َكَساًل: إنَّه كاِفٌر. ْر تاِرَك الصَّ ُيوِصْله إلى ذلك، فال يقاُل فيَمن لم ُيَكفِّ

ٍن ارتَكَب ناِقًضا ِمن نواِقِض اإلسالِم؛  )- من امتَنَع ِمن تكفيِر ُمسِلٍم ُمَعيَّ
ِر َشرٍط، فِمثُل هذا ال ُيحَكُم بُكفِره. ألنَّه يرى وجوَد مانٍع أو عَدَم توفُّ

ِق ُشروِط  رابًعا: ال يجوُز َتنزيُل هذه القاعدِة على األعياِن إالَّ بعد تحقُّ
التَّكفيِر، وانتفاِء َموانِعه.

))) ))الصارم المسلول(( )ص: 586).
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ر الكاِفَر فهو كاِفٌر، يخَتِلُف عن  فالتَّكفيُر الُمطَلُق كَقوِل: َمن لم ُيَكفِّ
ِر الكاِفَر فهو كاِفٌر. تكفيِر ُمَعيٍَّن ِمن النَّاِس بَقوِل: فالٌن لم ُيَكفِّ

ِة عليهم، واجتهاِدهم  فاألفراد الُمَعيَّنوَن ُمَتفاِوتوَن بحَسِب قياِم الُحجَّ
قوَن بين هذه المراتِِب؛ بسَبِب الَجهِل بها. وتأويِلهم، وكثيٌر ِمن الُغالِة ال ُيَفرِّ

َن ُيمِكُن أن يكوَن  خَص الُمَعيَّ : )وألنَّ الشَّ قال ابُن أبي الِعزِّ الحنفيُّ
ن لم َيبُلْغه ما وراَء ذلك  ُمجَتِهًدا ُمخِطًئا َمغفوًرا له، أو ُيمِكُن أن يكوَن ِممَّ
ِمن النُّصوِص، وُيمِكُن أن يكوَن له إيماٌن َعظيٌم وَحَسناٌت أوَجَبت له 
وني، ثمَّ َغَفَر  َرحمَة الله، كما َغَفَر للَّذي قال: إذا ِمتُّ فاسَحقوني ثمَّ ُذرُّ
أو  َجمِعه وإعادتِه،  َيقِدُر على  اللَه ال  أنَّ  َيُظنُّ  لَخشيتِه، وكان  له؛  اللُه 
َف في أمِر اآلخرِة ال َيمَنُعنا أن ُنعاِقَبه في  َشكَّ في ذلك. لِكنَّ هذا التوقُّ
نيا، لَِمنِع بِدَعتِه، وأن َنسَتتيَبه، فإن تاب وإالَّ قَتْلناه. ثمَّ إذا كان الَقوُل  الدُّ
في َنفِسه ُكفًرا قيل: إنَّه ُكفٌر والقائُِل له َيكُفُر بُشروٍط وانتفاِء موانَِع())).

يَن  اِر األصليِّيَن، أو الُمرَتدِّ خِص عن َتكفيِر الُكفَّ ُف الشَّ  فقد يكوُن توقُّ
تِهم ناتًجا عن ُقصوٍر في الِعلِم، أو لُشبهٍة رآها، أو غيِر  َفِق على ِردَّ الُمتَّ
ذلك ِمن موانِِع التَّكفيِر )كالَجهِل، والخطأِ، واإلكراِه، والتَّأويِل(، فال 

ها جميِعها في هذا الُمَعيَِّن. ِد ِمن ُخُلوِّ ُبدَّ ِمن التأكُّ

افعيِّ عن يوُنَس  قال ابُن َحَجٍر: )وأخَرَج ابُن أبي حاتٍم في مناِقِب الشَّ

))) ))شرح الطحاوية(( ))/7)4).
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ِه أسماٌء وِصفاٌت ال َيَسُع أحًدا  افعيَّ يقوُل: لِلَّ بِن عبِد األعلى: َسِمعُت الشَّ
ِة فإنَّه  ا قبَل ِقياِم الُحجَّ ِة عليه فقد كَفر، وأمَّ ها، وَمن خالف بعد ُثبوِت الُحجَّ َردُّ

ؤيِة والِفكِر())). ُيعَذُر بالَجهِل؛ ألنَّ ِعلَم ذلك ال ُيدَرُك بالَعقِل وال الرُّ

أَشرُّ  وأنَّها  الُوجوِد،  َوحدِة  َعقيدِة  َحقيقِة  بياِن  في  َة  تيميَّ ابُن  وقال 
ُمسِلٍم،  ُكلِّ  بإجماِع  وظاِهًرا  باِطًنا  ُكفٌر  ه  ُكلُّ )فهذا  النَّصارى:  َقوِل  ِمن 
وَمن َشكَّ في ُكفِر هؤالِء بعَد َمعِرفِة َقولِهم، وَمعرفِة ِديِن اإلسالِم؛ فهو 

كاِفٌر، كَمن َيُشكُّ في ُكفِر الَيهوِد والنَّصارى والُمشِركيَن())).

))) ))فتح الباري(( )))/407).
))) ))مجموع الفتاوى(( ))/68)).

كما  حاَلهم،  َيعِرْف  لم  َمن  على  أمُرهم  التَبَس  هؤالء  »ولِكنَّ  َة:  تيميَّ ابن  وقال 
ِع، فصار  التَشيُّ وَن وانتسبوا إلى  أنَّهم فاطميُّ َعوا  ادَّ ا  َلمَّ ِة  الباطنيَّ الَقراِمطِة  التبس أمُر 
إليهم أَحَد  ُكفِرهم؛ ولهذا كان َمن ماَل  بباِطِن  إليهم غيَر عالِميَن  بِعوَن مائليَن  الُمتَّ
ُة: فُرؤوُسهم  . وهكذا هؤالء االتِّحاديَّ ا جاِهاًل ضاالًّ ا ِزنديًقا ُمناِفًقا، وإمَّ َرُجليِن:  مَّ
ِمن  فإنَّه  التوبِة،  قبل  ُأِخَذ  إذا  أحٍد منهم  توبُة  ُتقَبُل  َقتُلهم، وال  يِجُب  ُكفٍر  ُة  أئمَّ هم 
نادقة الذين ُيظِهروَن اإلسالَم وُيبِطنوَن أعَظَم الُكفِر، وهم الذين َيفَهموَن  أعَظِم الزَّ
أو َذبَّ  إليهم،  انتَسَب  ُكلِّ َمن  الُمسِلميَن، ويِجُب ُعقوبُة  َقوَلهم وُمخالَفَتهم لديِن 
َكِرَه  أو  بُمساعدتِهم وُمعاونتِهم،  ُعِرَف  أو  ُكُتَبهم،  َم  أو عظَّ أثنى عليهم،  أو  عنهم، 
إنَّه  قال  من  أو  هو،  ما  يدري  ال  الكالَم  هذا  بأنَّ  لهم  َيعَتِذُر  أخَذ  أو  فيهم،  الكالَم 
َصنََّف هذا الِكتاَب؟ وأمثال هذه المعاذيِر التي ال يقوُلها إالَّ جاهٌل أو مناِفٌق، بل 
القياَم على  القياِم عليهم؛ فإنَّ  ُيعاِوْن على  تِجُب ُعقوبُة ُكلِّ َمن َعَرف حاَلهم ولم 
هؤالء ِمن أعَظِم الواِجباِت؛ ألنَّهم أفسدوا الُعقوَل واألدياَن على َخلٍق ِمن المشايِخ 
وَن عن َسبيِل  والُعَلماِء، والُملوِك واألمراء، وهم َيْسَعوَن في األرِض َفساًدا وَيُصدُّ

الله«. ))مجموع الفتاوى(( ))/)))).
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فقد اشَتَرط لهذا التَّكفيِر َشرَطيِن: َمعِرفُة َقولِهم، أي: َمعِرفُة حالِهم، 
وَمعِرفُة ديِن اإلسالِم، أي: األِدلَّة على ُكفِرهم.

ر الكاِفَر، بَتعليِمه وتوضيِح  ِة على َمن لم ُيَكفِّ فال ُبدَّ ِمن إقامِة الُحجَّ
األمِر له.

وقال ابُن تيميََّة- عن الُعَبيديِّيَن: )وهؤالء القوُم َيشَهُد عليهم ُعَلماُء 
ُتها وجماهيُرها أنَّهم كانوا ُمناِفقيَن َزناِدقًة ُيظِهروَن اإلسالَم  ِة وأئِمَّ األمَّ
َر أنَّ بعَض النَّاِس خاَلَفهم في ذلك، صار في  وُيبِطنوَن الُكفَر، فإذا ُقدِّ
اِهُد لهم باإليماِن شاِهٌد لهم بما ال َيعَلُمه؛  إيمانِهم نِزاٌع َمشهوٌر. فالشَّ
يُدلُّ على  ُمناِزعيه ما  ِمْثل ما مع  إيمانِهم  يُدلُّ على  إذ ليس معه شيٌء 

نِفاِقهم وَزنَدقتِهم())).

َط وَضيَّع، وفريٌق  َفرَّ َفريٌق  فريقاِن:  القاعدِة  خامًسا: َضلَّ في هذه 
أفَرَط وَغال.

ولم  وَجَحدوها،  القاعدِة  بهذه  يأُخذوا  فلم  الُمَضيِّعوَن:  ا  فأمَّ  -(
وابِِط. ار بعد تواُفِر الُقيوِد والضَّ ر الُكفَّ َيَروا تكفيَر َمن لم ُيَكفِّ

ِة االعتقاِد، ومنهم َمن  وبعُضهم زَعَم أنَّ تكفيَر الكاِفِر ُمخالٌِف لُحريَّ
نادى بَوحدِة األدياِن، أو ُمساواتِها، وهذا الَقوُل َتكذيٌب لله وَرسولِه، 

ُة. وَجحٌد لِما أجَمَعت عليه األمَّ

القاعدِة، حتى أدَخلوا فيها  عوا في هذه  الُغالُة: فقد توسَّ ا  )- وأمَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( )5)/8))).
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ِة والُكفِر، ثمَّ ألزموا اآلَخريَن بَتكفيِره، فإْن لم  دَّ الُمسِلَم الذي َرَموه بالرِّ
روه عماًل بهذه القاعدِة- َزَعموا! يفَعْل َكفَّ

 ))( ِمن الخطِأ في التَّكفيِر: أْن َيعِمَد أَحُدهم إلى َوصِف َشخٍص ِمن 
خَص  ر هذا الشَّ ر ُكلَّ َمن لم ُيَكفِّ أهِل الِقبلِة بأاَّه طاغوٌت، وِمن َثمَّ ُيَكفِّ

اغوِت ِة أاَّه لم َيكُفْر بالطَّ اغوِت؛ بُحجَّ الذي وَصَفه بالطَّ
اغوِت الذي جَعَله اللُه تعالى  اغوُت؟ وما معنى الُكفِر بالطَّ فَمن هو الطَّ

ِة اإليماِن في َقولِه تعالى: )يب جت حت خت  َشرًطا لِصحَّ
مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج( ]البقرة: 65)[؟ 

عَي لَنفِسه َشيًئا ِمن َخصائِِص  ه بأن َيدَّ اغوُت: ما تجاَوَز به الَعبُد َحدَّ الطَّ
َنفِسه،  عبادِة  إلى  يدعو  َمن  اغوِت  الطَّ ى  ُمسمَّ في  فَيدُخُل  تعالى،  الله 
ا  إمَّ َتشريِعه؛  في  اللَه  ُيضادُّ  وَمن  راٍض،  وهو  اللِه  ُدوِن  ِمن  ُعبَِد  وَمن 
َم اللُه، أو َتحريِمه ما أَحلَّ  ا بَتحليِله ما َحرَّ بُحكِمه بَغيِر ما أنَزَل اللُه، وإمَّ

عي ِعلَم الَغيِب. اللُه، وَمن يدَّ

اغوُت  اغوِت إن كان هذا الطَّ اغوِت: فهو َترُك عبادِة الطَّ ا الُكفُر بالطَّ وأمَّ
ا ُيعَبُد ِمن ُدوِن اللِه، كما جاء في َقولِه تعالى: )ڱ ڱ ڱ  ِممَّ
َقولِه:  وفي   ،](7 ]الزمر:  ہ(  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک( ]النحل: 6)[.
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اغوِت  ن َيحُكُم بَغيِر ما أنَزَل اللُه، فالُكفُر بالطَّ اغوُت ِممَّ وإن كان الطَّ
اغوِت، كما يُدلُّ عليه َقوُله تعالى: )ٱ  يكوُن بَترِك التَّحاُكِم إلى هذا الطَّ
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ       ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ( ]النساء: 60[.

اغوِت َفرٌض ال َيِصحُّ إسالُم الَمرِء إالَّ به.  فالُكفُر بالطَّ

اغوِت،  ِة الُكفِر بالطَّ اغوِت ليس َشرًطا لِصحَّ وتبيََّن ِمن هذا أنَّ َتكفيَر الطَّ
ال  اغوُت  الطَّ كان  فإن  َتفصيٌل،  فيها  أخرى  مسألٌة  اغوِت  الطَّ فَتكفيُر 
ْر  َيديُن أصاًل بِديِن اإلسالِم، فالواِجُب َتكفيُر هذا الكاِفِر، وَمن لم ُيَكفِّ

اغوَت مع ِعْلِمه بُكْفِره، فهو كاِفٌر.  هذا الطَّ

ا إن كان َمن ُوِصَف بأنَّه طاغوٌت ُيظِهُر االنتِساَب إلى اإلسالِم،  وأمَّ
فإنَّه َيكُفُر إذا َثَبت َشرًعا ُوقوُعه في الُكفِر، واجتَمَعت فيه شروُط َتكفيِر 
ْره؛ ألنَّه يرى عدَم  ا َمن لم ُيَكفِّ الُمَعيَِّن، وانَتَفت عنه موانُِع التَّكفيِر، وأمَّ
َف َشرٍط ِمن ُشروِط َتكفيِر  الُكفِر، أو ألنَّه يرى تَخلُّ ُثبوِت ُوقوِعه في 

الُمَعيَِّن، أو ُوجوَد مانٍِع ِمن موانِِع التَّكفيِر؛ فال َيكُفُر.

اغوِت والُكفِر به: ا أقواُل الُعَلماِء في معنى الطَّ وأمَّ

]البقرة:  حت(  جت  )يب  َتفسيِر  في  جريٍر  ابُن  قال  فقد 
اغوِت: أنَّه ُكلُّ ذي ُطغياٍن  واُب ِمن الَقوِل عندي في الطَّ 65)[: )والصَّ
ن َعَبَده  ا بطاعٍة ممَّ ا بَقهٍر منه لَِمن َعَبَده، وإمَّ على اللِه، فُعبَِد ِمن ُدونِه: إمَّ
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له، وإنساًنا كان ذلك المعبوُد أو َشيطاًنا، أو َوَثًنا أو َصنًما، أو كائًنا ما 
َة ُكلِّ َمعبوٍد ِمن  كان ِمن شيٍء... فتأويُل الكالِم إًذا: فَمن َيجَحْد ُربوبيَّ

ُدوِن اللِه، فَيكُفْر به...())).

وقال ابُن كثيٍر في َتفسيِر )يب جت حت( ]البقرة: 65)[: 

يطاُن ِمن ِعبادِة ُكلِّ ما  )أي: َمن خَلَع األنداَد واألوثاَن وما َيدعو إليه الشَّ

ُيعَبُد ِمن ُدوِن اللِه())).

عديُّ في َتفسيِر )يب جت حت( ]البقرة: 65)[:  وقال السَّ
يطاِن())). اغوِت، فَيتُرْك ِعبادَة ما ِسوى اللِه، وطاعَة الشَّ )فَمن َيكُفْر بالطَّ

ِمن  ه  َحدَّ الَعبُد  به  تجاَوَز  ما  ُكلُّ  اغوُت:  )والطَّ الَقيِّم:  ابُن  وقال 
َمعبوٍد أو َمتبوٍع أو ُمطاٍع؛ فطاُغوُت ُكلِّ َقوٍم َمن يَتحاَكموَن إليه غيَر اللِه 

وَرسولِه، أو َيعُبدوَنه ِمن ُدوِن اللِه...()4).

وقال ابُن الَقيِِّم أيًضا: )وَمن حاَكَم َخصَمه إلى غيِر اللِه وَرسولِه، فقد 
اغوِت  اغوِت، وقد ُأِمَر أن َيكُفَر به، وال َيكُفُر العبُد بالطَّ حاَكَم إلى الطَّ

حتى يجَعَل الُحكَم للِه َوحَده، كما هو كذلك في َنفِس األمِر()5).

))) ))جامع البيان(( )558/4).
))) ))تفسير القرآن العظيم(( ))/)68).

))) ))تيسير الكريم الرحمن(( )ص: )))).
)4) ))إعالم الموقعين(( ))/40).

)5) ))طريق الهجرتين(( )ص: 7)).       =
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اغوِت،  بالطَّ الُكفِر  ِصفُة  ا  )فأمَّ اِب:  الوهَّ عبِد  بِن  ِد  ُمحمَّ َقوُل  ا  وأمَّ
أهَلها،  َر  وُتَكفِّ وُتبِغَضها،  وَتتُرَكها،  اللِه،  َغيِر  ِعبادِة  ُبطالَن  تعَتِقَد  فأن 

وُتعادَيهم())).

اغوِت؛ فمنها  ِة الُكفِر بالطَّ فليس الُمراُد أنَّ ُكلَّ ما ُذِكَر ُشروٌط لِصحَّ
الِعلِم والُقدرِة، كما هو ظاِهٌر  ما هو واِجٌب عند  ما هو َشرٌط، ومنها 

رِع في كلِّ واحدٍة منها.  لَِمن َعِلَم ُحكَم الشَّ

إلى  له  رسالٍة  في  َحَسن  بِن  حمِن  الرَّ عبِد  بُن  طيِف  اللَّ عبُد  وقال 
عبِد العزيِز الَخطيب: )وقد رأيُت َسَنَة أربٍع وِستِّيَن))) َرُجَليِن ِمن أشباِهكم 
را َمن في تلك  الماِرقيَن باألحساِء، قد اعَتَزال الُجُمعَة والجماعَة، وَكفَّ
أهُل  يقولوَن:  تِكم؛  ُحجَّ ِجنِس  ِمن  ُتهم  وُحجَّ الُمسِلميَن،  ِمن  البالِد 
َيكُفْر  لم  ن  ِممَّ وأمثاَله  هو  وُيخالِطوَنه  َفيروز  ابَن  ُيجالِسوَن  األحساِء 
ٍد  ُمحمَّ يِخ  الشَّ َدعوَة  َردَّ  الذي  ه  َجدِّ بتكفيِر  ْح  ُيَصرِّ ولم  اغوِت،  بالطَّ
لم  باللِه  كاِفٌر  فهو  بُكفِره،  ْح  ُيَصرِّ لم  وَمْن  قاال:  وعاداها.  َيقَبْلها  ولم 
َمَتيِن  اغوِت، وَمن جاَلَسه فهو ِمثُله، وَرتَّبوا على هاتيِن الُمَقدِّ َيكُفْر بالطَّ

= وقد شرَح ابُن ُعثيميَن تعريَف ابِن الَقيِِّم بَقولِه: »فالمعبوُد كاألصناِم طاغوٌت؛ ألنَّ 
الِّيَن طاغوٌت؛  هباِن الضَّ ه في العبادِة. والمتبوُع كاألحباِر والرُّ اإلنساَن تجاَوَز بها َحدَّ
، أو تحريِم ما أَحلَّ الله  َم اللُه َعزَّ وَجلَّ ألنَّ اإلنساَن تجاَوَز بهم الَحدَّ في تحليِل ما َحرَّ
الِل الذين يأُمروَن بُسلطتِهم التَّنفيذيَّة-  . والُمطاُع كاألمراِء َذوي الَجوِر والضَّ عزَّ وَجلَّ

ال التَّشريعيَِّة- طاغوٌت«. ))تفسير القرآن الكريم-الفاتحة والبقرة(( ))/66)).
))) ))الدرر السنية(( ))/)6)).

))) أي: سنة 64))هـ.
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ريحِة ِمن األحكاِم، حتى  ِة الصَّ دَّ َتيِن ما يترتَُّب على الرِّ الَّ الكاِذَبَتيِن الضَّ
الِم.  َتَركوا َردَّ السَّ

الَقوَل،  لهم  وأغَلْظُت  دُتهم  وتَهدَّ فأحَضْرُتهم  أمُرهم،  إليَّ  فُرِفَع 
وأنَّ  اِب،  الوهَّ عبِد  بِن  ِد  ُمحمَّ يِخ  الشَّ َعقيدِة  على  أنَّهم  اًل:  أوَّ فَزَعموا 
َحَضرني  بما  َضاللَتهم  وأدَحْضُت  ُشبَهَتهم  فَكَشْفُت  ِعنَدهم.  رسائَِله 
يِخ ِمن هذا الُمعَتَقِد والمذَهِب، وأنَّه  في المجِلِس، وأخَبْرُتهم ببراءِة الشَّ
رِك األكَبِر،  ُر إالَّ بما أجمع الُمسِلموَن على تكفيِر فاِعِله ِمن الشِّ ال ُيَكفِّ
وبلوِغها  ِة  الُحجَّ قياِم  بعَد  منها،  بَشيٍء  أو  وُرُسِله،  اللِه  بآياِت  والُكفِر 
الحيَن ودعاهم مع اللِه، وَجَعَلهم أنداًدا  الُمعَتَبر، كتكفيِر َمن َعَبد الصَّ
ِة، وهذا ُمجِمٌع عليه  العباداِت واإللهيَّ َخْلِقه ِمن  ه على  له فيما يسَتِحقُّ

أهُل الِعلِم واإليماِن())).

))) ))الدرر السنية(( ))/467).
َد اللَه  اب: »فإنَّه ال يستقيُم لإلنساِن إسالٌم- ولو وحَّ د بِن عبِد الوهَّ ا َقوُل ُمحمَّ وأمَّ
رَك- إالَّ بعداوة الُمشِركيَن، والتَّصريِح لهم بالعداوِة والبغضاء«. ))الدرر  وَتَرك الشِّ

السنية(( )))/))4). 
الشيِخ  عن  َم  تَقدَّ »قد  بَقولِه:  َحَسن  بِن  حمِن  الرَّ عبِد  بُن  طيِف  اللَّ عبُد  َشَرحه  فقد 
بُدونِها:  اإلسالُم  يستقيُم  ال  التي  العداوَة  هذه  أنَّ  وآِخِره  َكالِمه  ِل  أوَّ في  ر  َقرَّ أنَّه 
الباِطِل وأَضلِّ  أبَطِل  ِعبادَتها من  تنَفُع، وأنَّ  تُضرُّ وال  آلَهَتهم ال  بأنَّ  التَّصريُح  هي 

الِل... الضَّ
وجٍه،  ُكلِّ  ِمن  العداوِة  ُعموُم  ُأريَد  وإن  َجواُبه،  َم  تَقدَّ فقد  العداوِة  أصُل  ُأريَد  فإن 
ْح  ُيَصرِّ لم  َمن  تكفيَر  َيفَهُم  فالذي  أصِله؛  ُحصوِل  في  ال  استقامتِه،  في  فالكالُم 
يِخ، َفهُمه باِطٌل ورأُيه ضاٌل؛ ألنَّه ُمحَتِمٌل...     = بالعداوِة ِمن كالِم الشَّ
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اِر دوَن َتفصيٍل ِد َمدِح الُكفَّ ))( ِمن الَخطِأ في التَّكفيِر: التَّكفيُر ِلُمَجرَّ
اِر لُِكفِرهم، أو مَدَح وأثنى على ُكفِرهم َنفِسه.  وإنَّما َيكُفُر َمن َمَدَح الُكفَّ

األخالِق،  محاِسِن  ِمن  به  يتَِّصفوَن  بما  اِر  الُكفَّ َبعِض  َوصُف  ا  أمَّ
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  تعالى:  لَِقولِه  به؛  بأَس  ال  فهذا 
ڻ ۀ( ]آل عمران: 75[ ولِما وَرَد عن أمِّ َسَلمَة َرِضَي اللُه عنها: 
م قال: ))إنَّ بأرِض الَحَبشِة َمِلًكا ال  ى اللُه عليه وسلَّ أنَّ َرسوَل الله صلَّ
ُيظَلُم أَحٌد ِعنَده؛ فالَحُقوا بباِلِده حتى يجَعَل اللُه لكم َفَرًجا وَمخَرًجا 

.((( ا أنتم فيه((. رواه البيهقيُّ ممَّ

، أنَّه قال عنَد َعمِرو بِن العاِص:  وروى ُمسِلٌم عن الُمستورِد الُقَرشيِّ
وُم  اعُة والرُّ م يقوُل: تقوُم السَّ ى اللُه عليه وسلَّ ))َسِمعُت َرسوَل الله صلَّ
َسِمعُت  ما  أقوُل  قال:  تقوُل،  ما  أبِصْر  َعمٌرو:  له  فقال  النَّاِس.  أكَثُر 
إنَّ فيهم  ُقْلَت ذلك،  َلئِْن  م، قال:  اللُه عليه وسلَّ ى  اللِه صلَّ ِمن َرسوِل 
بعَد  إفاقًة  وأسَرُعهم  ِفتنٍة،  عند  النَّاِس  أَلحَلُم  إنَّهم  أربًعا:  لِخصااًل 
وَضعيٍف،  وَيتيٍم  لِمسكيٍن  وَخيُرهم  ٍة،  َفرَّ بعَد  ًة  َكرَّ وأوَشُكهم  ُمصيبٍة، 

 ، الُّ يِخ بَقولِه: ال يستقيُم له إسالٌم: أنَّه َيكُفُر، كما َفِهَمه هذا الضَّ = وليس ُمراُد الشَّ
الله«.  بَحمِد  بيٌِّن  وهذا  واِجًبا،  َتَرك  ن  َعمَّ اإليماِن  َنفِي  ِمن  الخوارُج  َفِهَمُته  وكما 
أهل  تكفير  إلى  ونسبه  اإلمام  الشيخ  كذب  من  على  الرد  في  الظالم  ))مصباح 

اإليمان واإلسالم(( ))/97).
))) ))السنن الكبرى(( )6/9)).

د إسناَده األلبانيُّ في ))سلسلة األحاديث الصحيحة(( )90))). جوَّ
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وخاِمسًة َحَسنًة َجميلًة: وأْمَنُعهم ِمن ُظلِم الُملوِك(())).

هم في آياٍت  ٍر، فال يجوُز؛ ألنَّ اللَه َذمَّ ا َمدُحهم بالُعموِم ُدوَن ُمَبرِّ أمَّ

كثيرٍة، ومنها َقوُله تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]األعراف: 79)[))).

اِر له أو  ِد َمدِح الُكفَّ )4( ِمن الَخَطِأ في التَّكفيِر: َتكفيُر الُمسِلِم ِلُمَجرَّ
ثناِئهم  لى أخالِقه

وإنصاٍف،  َقناعٍة  عن  اِر  الُكفَّ أولئك  ِمن  ناُء  الثَّ ذلك  َأَصدَر  وسواٌء 
ِة َشواِهُد  َبويَّ النَّ يرِة  أم َعن َمكٍر وَكيٍد للتَّفريِق بين الُمسِلميَن. وفي السِّ

))) ))صحيح مسلم(( )4/))))).
والشهادة  الغزو  في  جاء  مما  ))العبرة  كتابِه:  في  القنوجي  َحَسن  بُن  يق  ِصدِّ قال   (((
الَعدِل،  أهُل  إنَّهم  ويقوُل  النَّصارى،  َيمَدُح  َمن  ا  »وأمَّ  :)(45 )ص  والهجرة(( 
للُمسِلميَن،  لطاِن  السُّ ِذكَر  وُيهيُن  المجالِِس،  في  َثناَءهم  وُيكثُِر  الَعدَل،  وَن  ُيِحبُّ أو 
لِم والَجوِر؛ فُحكُم المادِح أنَّه فاِسٌق عاٍص  اِر النَّصيفَة وعَدَم الظُّ وَينُسُب إلى الُكفَّ
اِر  َدُم عليها، إذا كان َمدُحه لذاِت الُكفَّ ُمرَتِكٌب لكبيرٍة، يِجُب عليه التوبُة منها والنَّ
ِمن غيِر ُمالحظِة الُكفِر الذي فيهم. فإْن َمَدَحهم من حيُث ِصفُة الُكفِر، فهو كاِفٌر؛ 

رائِِع.  ه جميُع الشَّ ألنَّه َمَدَح الُكفَر الذي َذمَّ
م ِمن َمدِح الُمسِلِم بما ال َيعَلُمه الَمرُء،  ى اللُه عليه وسلَّ َر َرسوُل الله صلَّ وقد َحذَّ
ُجل(( أي: أهَلْكُتموه.  فقال، وقد َسِمَع َقوًما َيمَدحوَن َشخًصا: ))لقد َقَطعُتم ُعُنَق الرَّ
ا َمدُح الَعدِل بما فيه تزكيٌة له عند حاِكٍم، أو تعريًفا بشأنِه؛ فهو جائٌِز، بل قد يجُب.  وأمَّ
ًدا عن  ُمَجرَّ ارتداٌد عن ديِن اإلسالِم، وَمدُحهم  لُكفِرهم  اِر  الُكفَّ َمْدَح  أنَّ  وحاِصُله 

ُر ُمرَتِكُبها بما يكوُن زاِجًرا له«. هذا الَقصِد كبيرٌة ُيَعزَّ
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م، أو  ى اللُه عليه وسلَّ اِر َمَدحوا النبيَّ صلَّ َكثيرٌة فيها أنَّ ُأناًسا ِمن الُكفَّ
حابِة. أحًدا من الصَّ

أبا ُسفياَن-  ِهَرقَل سأل  حيَحيِن: ))أنَّ  فِمن ذلك: ما جاء في الصَّ
قال:  وفيها:  أسئِلًة،  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيِّ  عن  ُيسِلَم-  أن  قبل 
الَقوَل  َنَسٍب. قال: فهل قال هذا  فينا ذو  َنَسُبه فيكم؟ قلُت: هو  كيف 
منكم أحٌد َقطُّ َقبَله؟ قلُت: ال. قال: فهل كان ِمن آبائِه ِمن َمِلٍك؟ قلُت: 
بِعوَنه أم ُضَعفاُؤهم؟ فُقلُت: بل ُضَعفاُؤهم.  ال. قال: فأشراُف النَّاِس يتَّ
أَحٌد  َيرَتدُّ  فَهل  قال:  َيزيُدوَن.  بل  قلُت:  َينُقصوَن؟  أم  أَيزيدوَن  قال: 
منهم ُسخطًة لِِدينِه بعد أن َيدُخَل فيه؟ قلُت: ال. قال: فهل ُكنُتم َتتَِّهموَنه 
َيغِدُر؟ قلُت: ال،  بالَكِذِب قبل أن يقوَل ما قال؟ قلُت: ال. قال: فهل 
ٍة ال ندري ما هو فاِعٌل فيها، قال: ولم ُتمِكنِّي َكِلمٌة  ونحُن منه في ُمدَّ
نعم.  قلُت:  قاَتْلُتموه؟  فهل  قال:  الَكِلمِة،  هذه  غيُر  شيًئا  فيها  ُأدِخُل 
َيناُل  ِسجاٌل؛  وبينه  بيننا  الَحرُب  قلُت:  إيَّاه؟  ِقتاُلكم  كان  فكيف  قال: 
ا ونناُل منه. قال: ماذا يأُمُركم؟ قلُت: يقوُل: اعُبدوا اللَه َوْحَده وال  ِمنَّ
كاِة،  والزَّ الِة  بالصَّ ويأُمُرنا  آباُؤكم،  يقوُل  ما  واتُركوا  َشيًئا،  به  ُتشِركوا 

لِة(())). دِق والَعفاِف والصِّ والصِّ

ومن ذلك: ما جاء َعن ُعروَة، َعن عبِد اللِه بِن َعمِرو بِن العاِص، 
فيما  اللِه  َرسوِل  ِمن  ُقريًشا أصاَبت  رأيَت  ما  أكَثَر  ما  له:  ))قلُت  قال: 

))) ))صحيح البخاري(( ))/8( ح 7، ))صحيح مسلم(( ))/)9))( ح )77).
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كاَنت ُتظِهُر ِمن َعداوتِه؟ قال: َحَضرُتهم وقد اجتَمَع أشراُفهم يوًما في 
م، فقالوا: ما رَأْينا ِمثَل  ى اللُه عليه وسلَّ الِحْجِر، فَذَكروا رسوَل الله صلَّ
َه أحالَمنا، وَشَتم آباَءنا، وعاب  ؛ َسفَّ ُجِل َقطُّ ما َصَبْرنا عليه ِمن هذا الرَّ
َعظيٍم،  أمٍر  على  منه  َصَبْرنا  لقد  آلَهَتنا،  وَسبَّ  جماَعَتنا،  َق  وَفرَّ ديَننا، 
ى  أْو كما قالوا: قال: فبينما هم كذلك، إذ طَلَع عليهم َرسوُل اللِه صلَّ
طائًِفا  بهم  َمرَّ  ثمَّ  كَن،  الرُّ استَلَم  حتى  يمشي،  فأقَبَل  م،  وسلَّ عليه  اللُه 
ا أْن َمرَّ بهم َغَمزوه بَبعِض ما يقوُل، قال: فَعَرْفُت ذلك في  بالَبيِت، فلمَّ
انيَة، َغَمُزوه بِمثِلها، فَعَرْفُت ذلك في  ا َمرَّ بهم الثَّ َوجِهه، ثمَّ مضى، فَلمَّ
َتسَمعوَن  فقال:  بِمْثِلها،  فَغَمزوه  الثَة،  الثَّ بهم  َمرَّ  ثمَّ  ثمَّ مضى،  َوجِهه، 
بِح،  بالذَّ ِجئُتكم  لقد  بَِيِده،  ٍد  ُمحمَّ َنفُس  والذي  أَما  ُقَريٍش،  َمعَشَر  يا 
طائٌِر  رأِسه  على  كأنَّما  إالَّ  رُجٌل  منهم  ما  حتى  َكِلمُته،  الَقوَم  فأَخَذت 
هم فيه َوصاًة قبَل ذلك َلَيرَفُؤه بأحَسِن ما يِجُد ِمن  واِقٌع، حتى إنَّ أَشدَّ
الَقوِل، حتى إنَّه َليقوُل: انَصِرْف يا أبا القاِسِم، انَصِرْف راِشًدا؛ فواللِه ما 
م(. رواه  ى اللُه عليه وسلَّ ُكنَت َجهواًل، قال: فانَصَرف َرسوُل الله صلَّ

أحَمُد، وابُن ِحبَّاَن(())).

ُنه وَيرُفُق به ويدعو له))). وَمعنى )َلَيْرَفُؤه(: أي: ُيَسكِّ

))) ))مسند أحمد(( )))/609( ح 6)70، ))صحيح ابن حبان(( )4)/5)5).
ُة  ماِع، وبقيَّ ح ابُن إسحاَق بالسَّ قال الهيثميُّ في ))مجمع الزوائد(( )8/6)(: صرَّ
ح إسناَده أحمد شاكر في تحقيق ))مسند أحمد((  حيِح، وَصحَّ الصَّ رجالِه ِرجاُل 

ن الحديَث األلبانيُّ في ))صحيح موارد الظمآن(( )404)). )))/)0)(، وَحسَّ
))) ))النهاية في غريب الحديث واألثر(( البن األثير ))/)4)).
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ى  النبيِّ صلَّ اللُه عنها، زوِج  َرِضَي  ومن ذلك: ما جاء عن عائِشَة 
يَن،  ، إالَّ وهما َيديناِن الدِّ م، قالت: ))لم أعِقْل أبَويَّ َقطُّ اللُه عليه وسلَّ
م َطَرَفِي  ى اللُه عليه وسلَّ ولم َيُمرَّ علينا يوٌم إالَّ يأتينا فيه َرسوُل الله صلَّ
ا ابُتِلَي الُمسِلموَن َخَرَج أبو بكٍر ُمهاِجًرا نحَو  ًة، فلمَّ النَّهاِر، ُبكرًة وَعِشيَّ
ُد  َسيِّ وهو  ِغنِة  الدَّ ابُن  َلِقَيه  الِغماِد  َبْرَك  بَلَغ  إذا  حتى  الَحَبشِة،  أرِض 
القاَرِة، فقال: أين تريُد يا أبا بكٍر؟ فقال أبو بكٍر: أخَرَجني قومي، فأريُد 
ِغنِة: فإنَّ ِمثَلك يا أبا بكٍر  أن أسيَح في األرِض وأعُبَد َربِّي، قال ابُن الدَّ
ِحَم، وَتحِمُل  الرَّ الَمعدوَم، وَتِصُل  َتكِسُب  إنَّك  ُيخَرُج؛  َيخُرُج وال  ال 
، فأنا لك جاٌر، ارِجْع  يَف، وُتِعيُن على نوائِِب الَحقِّ ، وَتقِري الضَّ الَكلَّ
ِغنِة  ِغنِة، فطاف ابُن الدَّ واعُبْد َربَّك بَبَلِدك، فرَجَع وارتَحَل معه ابُن الدَّ
وال  ِمثُله  َيخُرُج  ال  بكٍر  أبا  إنَّ  لهم:  فقال  ُقَريٍش،  أشراِف  في  ًة  َعِشيَّ
وَيحِمُل  ِحَم،  الرَّ وَيِصُل  الَمعدوَم،  َيكِسُب  َرُجاًل  أُتخِرجوَن  ُيخَرُج، 
ُقَريٌش  ْب  ُتَكذِّ ، فلم  الَحقِّ نوائِِب  يَف، وُيِعيُن على  الضَّ ، وَيقِري  الَكلَّ

.((( ِغنِة((. رواه الُبخاريُّ بِجواِر ابِن الدَّ

ِة أْسِر ُخَبيٍب، وفيها َقوُل بِنِت الحاِرِث-  وِمن ذلك: ما وَرَد في ِقصَّ
اِر الذين كان ُخَبيٌب أسيًرا عندهم-: إنَّهم حين اجَتَمعوا  امرأٍة ِمن الُكفَّ
استعاَر منها موسى يسَتِحدُّ بها، فأعاَرْته، فأَخَذ ابًنا لي وأنا غاِفلٌة حين 
أتاه، قالت: فوَجْدُته ُمجِلَسه على َفِخِذه والُموسى بَِيِده، فَفِزْعُت َفزعًة 

))) ))صحيح البخاري(( )58/5( ح 905).
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َعَرَفها ُخَبيٌب في َوجهي، فقال: َتخَشيَن أن أقُتَله؟ ما ُكنُت أِلفَعَل ذلك. 
واللِه ما رأيُت أسيًرا َقطُّ َخيًرا ِمن ُخَبيٍب، واللِه لقد َوَجدُته يوًما يأُكُل 
َثَمٍر،  َة ِمن  بَمكَّ َلُموَثٌق في الحديِد، وما  َيِده، وإنَّه  ِعَنٍب في  ِقْطِف  ِمن 

.((( وكانت تقوُل: إنَّه َلِرزٌق ِمن اللِه َرَزَقه ُخَبيًبا. رواه البخاريُّ

جِن  وِمثُل ذلك ما ذَكَره اللُه تعالى في ِكتابِه ِمن َقوِل َبعِض أهِل السِّ
ۆئ  ۇئ  )ۇئ  تِه:  ِملَّ غيِر  على  وهم  الُم،  السَّ عليه  ُيوُسَف  اللِه  لنبيِّ 

ۆئ( ]يوسف: 6)[، )ٹ ٹ ٹ( ]يوسف: 46[.

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

ِة التي ُتَعيُِّن أحَد االحتِماَليِن. ِة أو القرائِِن الَقويَّ األِدلَّ

َة: )فإنَّ التَّكفيَر ال يكوُن بأمٍر ُمحَتِمٍل())). قال ابُن تيميَّ

ريِح  بِّ الصَّ قوا في الُحكِم بين السَّ ومن أمثلِة ذلك: أنَّ الُعَلماَء َفرَّ
بُّ  فالسَّ لذلك؛  الُمحَتِمل  الكالِم  وبيَن  م،  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ للنبيِّ 
ا الكالُم  ِة، وأمَّ م ُكفٌر ُمخِرٌج ِمن الِملَّ ى اللُه عليه وسلَّ ريُح للنبيِّ صلَّ الصَّ
بَّ الذي َيحَتِمُل  الُمباَح، أو السَّ بَّ وَيحَتِمُل الَكالَم  الذي َيحَتِمُل السَّ
م ويحَتِمُل إرادَة َغيِره؛ فُيسَتفَصُل ِمن  ى اللُه عليه وسلَّ إرادَة النبيِّ صلَّ

))) ))صحيح البخاري(( )67/4( ح 045).
))) ))الصارم المسلول(( )ص: 7)5).
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إثباِت َوصِف  لُِينَظَر في  بِكالِمه  التي تحَتفُّ  القرائِِن  وُينَظُر في  قائِِله، 
الُكفِر أو َنفِي الُكفِر عنه. 

قال ابُن َحَجٍر: )وقد نَقَل ابُن الُمنِذِر االتِّفاَق على أنَّ َمن َسبَّ النبيَّ 
الفاِرسيُّ  بكٍر  أبو  ونَقَل  َقتُله.  وَجَب  صريًحا،  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ
اللُه  ى  صلَّ النبيَّ  َسبَّ  َمن  أنَّ  اإلجماِع:  كتاِب  في  ِة  افعيَّ الشَّ ِة  أئِمَّ أَحُد 

ا هو َقذٌف َصريٌح، كَفَر باتِّفاِق الُعَلماِء())). م ممَّ عليه وسلَّ

)باب   : الُبخاريِّ َقوِل  َشرِح  عند  أوَرَده  َحَجٍر  ابِن  ِمن  النَّقُل  وهذا 
ْح،  م ولم ُيَصرِّ ى اللُه عليه وسلَّ يُّ وَغيُره بَسبِّ النبيِّ صلَّ مِّ َض الذِّ إذا َعرَّ

اُم عليك(. نحَو قولِه: السَّ

َة: )فإنَّ َسبَّ َموصوًفا  بِّ الُمحَتِمِل، يقوُل ابُن تيميَّ وفي ُحكِم السَّ
ى باسٍم، وذلك يَقُع على اللِه ُسبحاَنه، أو َبعِض ُرُسِله  بَوصٍف، أو ُمَسمًّ
ا العتقاِده أنَّ  ُخصوًصا أو عموًما، لِكْن قد ظهر أنَّه لم َيقِصْد ذلك: إمَّ
الَوْصَف أو االْسَم ال َيَقُع عليه، أو ألنَّه وإن كان َيعَتِقُد ُوقوَعه عليه لِكْن 
َظَهَر أنَّه لم ُيِرْده؛ لَِكوِن االسِم في الغالِِب ال ُيقَصُد به ذلك، بل َغيره؛ 
فهذا الَقوُل وِشبُهه َحراٌم في الُجملِة ُيسَتتاُب صاِحُبه منه- إن لم َيعَلْم 
ُر بذلك، وال ُيقَتُل  ُر مع الِعلِم َتعزيًرا بليًغا، لِكْن ال ُيَكفَّ أنَّه َحراٌم- وُيَعزَّ

وإن كان ُيخاُف عليه الُكفُر.

))) ))فتح الباري(( )))/)8)).
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ماَن  ِة، أو الزَّ َق بينه وبين األِحبَّ هَر الذي فرَّ ِل: أن َيُسبَّ الدَّ مثاُل األوَّ
ُد عليه،  الذي أحَوَجه إلى النَّاِس، أو الَوقَت الذي أباله بُمعاَشرِة َمن ُيَنكِّ
ا ُيكثُِر النَّاُس َقَوله َنظًما وَنثًرا؛ فإنَّه إنَّما َيقِصُد أن َيُسبَّ  ونحو ذلك ِممَّ
هُر الذي  َمن يفَعُل ذلك به، ثمَّ إنَّه َيعَتِقُد أو يقوُل إنَّ فاِعَل ذلك هو الدَّ
بُّ عليه  ه، وفاِعُل ذلك إنَّما هو اللُه ُسبحاَنه، فَيَقُع السَّ ماُن، فَيُسبُّ هو الزَّ
م  ى اللُه عليه وسلَّ ِمن حيُث لم َيعَتِمْده الَمرُء، وإلى هذا أشار النبيُّ صلَّ
هُر، بَِيِده األمُر((، وَقولِه فيما  هَر؛ فإنَّ اللَه هو الدَّ وا الدَّ بَقولِه: ))ال َتُسبُّ
وأنا  هَر،  الدَّ َتُسبُّ  آَدَم  ابَن  ))يا  يقوُل:  وتعالى  تبارك  َربِّه  عن  يرويه 
عليه  الله  رسوُل  نهى  فقد  والنَّهاَر((  يَل  اللَّ ُب  ُأَقلِّ األمُر  بَِيِدي  هُر؛  الدَّ
َقتاًل،  وال  ُكفًرا  َيذُكْر  ولم  َمه،  وَحرَّ الَقوِل  هذا  عن  الُم  والسَّ الُة  الصَّ

ُم يقتضي التَّعزيَر والتَّنكيَل. والَقوُل الُمَحرَّ

ى باسٍم عامٍّ َينَدِرُج فيه األنبياُء وَغيُرهم،  وِمثاُل الثَّاني: أن ُيَسبَّ ُمسمًّ
، ِمْثُل ما نقل الِكرمانيُّ  لِكْن َيظَهُر أنَّه لم َيقِصِد األنبياَء من ذلك العامِّ
قال: سألُت أحَمَد، قلُت: رُجٌل افترى على رُجٍل فقال: يا ابن كذا وكذا 
ا، وقال: نسأُل اللَه العافيَة، لقد أتى هذا  َم ذلك ِجدًّ اَء؟ فَعظَّ إلى آَدَم وَحوَّ
َيبُلْغني في هذا َشيٌء، وذهب  عظيًما. وُسئَِل عن الَحدِّ فيه، فقال: لم 
الَقوِل كاِفًرا،  اللُه عنه بهذا  إلى َحدٍّ واحٍد... فلم يجَعْله أحمُد َرِضَي 
فَظ َيدُخُل فيه نوٌح وإدريُس وِشْيث وَغيُرهم ِمن النبِيِّيَن؛ ألنَّ  مع أنَّ اللَّ
ا لَِمن  اَء في ُعموِمه، وإنَّما جَعَلهما غايًة وَحدًّ الرُجَل لم ُيدِخْل آَدَم وَحوَّ
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َن َقتُله بال َريٍب، وِمثُل هذا الُعموِم  َقَذَفه، وإالَّ لو كانا من الَمقذوِفيَن تَعيَّ
في ِمثِل هذا الحاِل ال َيكاُد َيقِصُد به صاِحُبه َمن َيدُخُل فيه من األنبياِء، 
َم اإلماُم أحَمُد ذلك؛ ألنَّ أحَسَن أحوالِه أن يكوَن َقَذَف َخْلًقا من  فَعظَّ
ا واِحًدا؛ ألنَّ الَحدَّ هنا َثَبت للَحيِّ ابتداًء  الُمؤِمنيَن، ولم ُيوِجْب إالَّ َحدًّ

ِة في ِمثِل ذلك())). على أصِله، وهو واِحٌد، وهذا َقوُل أكَثِر المالكيَّ

الَكالِم  يأتَي ِمن  ابُِع: أن  الرَّ الَوجُه  ِعياٌض: )فصٌل:  القاضي  وقال 
ى اللُه  بُمجَمٍل وَيلِفَظ ِمن الَقوِل بُمشِكٍل ُيمِكُن َحمُله على النبيِّ صلَّ
ُد في المراِد به ِمن َسالمتِه ِمن الَمكروِه أو  م أو َغيِره، أو يتردَّ عليه وسلَّ
ُة اختالِف الُمجَتِهديَن،  الِعَبر، وَمِظنَّ َظِر، وَحيرُة  النَّ ُد  ُمَتردَّ ه، فهاهنا  َشرِّ
نٍة وَيحَيا َمن َحيَّ عن  ديَن؛ لَِيهِلَك َمن هَلَك عن َبيِّ وَوقفُة استبراِء المَقلِّ
م وَحمى ِحَمى  ى اللُه عليه وسلَّ َب ُحرمَة النبيِّ صلَّ نٍة؛ فمنهم من َغلَّ بيِّ
الَحدَّ  وَدَرأ   ، مِّ الدَّ ُحرمَة  َم  َعظَّ من  ومنهم  الَقتِل،  على  فَجَسر  ِعرِضه، 

بهِة؛ الحتماِل الَقوِل.  بالشُّ

على  َصلِّ  له:  فقال  َغريُمه،  أغَضَبه  رجٍل  في  ُتنا  أئمَّ اختلف  وقد 
ى اللُه على من  م، فقال له الطالُِب: ال صلَّ ى اللُه عليه وسلَّ ٍد صلَّ ُمحمَّ
عليه  اللُه  ى  النبيَّ صلَّ َشَتم  َكَمن  هو  لسحنون: هل  فقيل  عليه،  ى  صلَّ
إذا كان على  قال: ال،  وَن عليه؟  ُيَصلُّ الذين  المالئِكَة  أو شَتَم  م،  وسلَّ
ْتَم. وقال أبو إسحاَق  ما وَصْفَت ِمن الَغَضِب؛ ألنَّه لم يُكْن ُمضِمًرا الشَّ

))) ))الصارم المسلول(( )ص: )56).
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نحُو  وهذا  النَّاَس.  َشَتم  إنَّما  ألنَّه  ُيقَتُل؛  ال  الفرج:  بُن  وأصَبُغ  البرقيُّ 
اللُه عليه  ى  النبيِّ صلَّ َشتِم  بالَغضِب في  َيعِذْره  قوِل سحنون؛ ألنَّه لم 
تُدلُّ على  تُكْن معه قرينٌة  الَكالُم عنَده ولم  ا احَتَمل  َلمَّ م، ولِكنَّه  وسلَّ
م أو َشْتِم المالئكِة َصَلواُت اللِه عليهم،  ى اللُه عليه وسلَّ َشتِم النبيِّ صلَّ
النَّاُس  ُمراَده  أنَّ  َتُدلُّ على  القرينُة  مٌة ُيحَمُل عليها كالُمه، بل  ُمَقدِّ وال 
ه  ؛ فُحِمَل َقوُله وَسبُّ غيُر هؤالء؛ ألجِل َقوِل اآلَخِر له: َصلِّ على النبيِّ
لَِمن ُيَصلِّي عليه اآلَن؛ ألجِل أْمِر اآلَخِر له بهذا عند َغَضبِه، هذا معنى 
ِة صاِحَبيه. وذهب الحاِرُث بُن مسكيٍن  َقوِل سحنون، وهو ُمطابٌِق لِعلَّ

القاضي وغيُره في ِمثِل هذا إلى الَقتِل.

د بِن أبي زيٍد- َرِحَمه اللُه- فيمن قال: َلَعن  وُحِكَي عن أبي ُمحمَّ

اللُه الَعَرَب، ولَعَن اللُه بني إسرائيَل، وَلَعن اللُه بني آَدَم، وذكَر أنَّه لم 

الِميَن منهم: أنَّ عليه األَدَب بَقدِر اجتهاِد  ُيِرد األنبياَء، وإنَّما أرْدُت الظَّ

لطاِن())). السُّ

ن قال لَشريٍف: يا كلُب يا ابَن الَكلِب، ال َتُمدَّ  َة: )عمَّ وُسئَِل ابُن تيميَّ

َيَدك إلى َحوِض الحماِم. فقيل له: إنَّه َشريٌف، فقال: لعنه اللُه، ولَعَن 

َكْلب،  بُن  َكْلب  فقال:  َشريٌف،  َعقُلك؟ هذا  أين  له:  فقيل  فه.  َشرَّ َمن 

فقام إليه وَضَربه، فهل يِجُب َقتُله أم ال؟ وَشِهَد عليه بذلك عُدوٌّ له؟

))) ))الشفا بتعريف حقوق المصطفى(( ))/4))).
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فأجاب:

ه ولو كان َعداًل، وليس هذا الكالُم  ال ُتقَبُل َشهادُة الَعُدوِّ على َعُدوِّ
بِّ الذي ُيقَتُل صاِحُبه، بل ُيسَتفَسُر عن َقولِه: َمن  ِده من باب السَّ بُمَجرَّ
النبيِّ  لْعَن  أنَّه أراد  ٍة أو لفظيٍة  بقرائَِن حاليَّ بتفسيِره أو  َفه، فإن ثبت  َشرَّ
م، وَجَب َقْتُله. وإن لم َيثُبْت ذلك أو َثَبت بقرائَِن  ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
م، مثل أن يريَد  ى اللُه عليه وسلَّ ٍة أو لفظيٍة أنَّه أراد غيَر النبيِّ صلَّ حاليَّ
ذلك  يُكْن  لم  شريًفا؛  َيعَتِقُده  َمن  َلْعَن  أو  ُله،  ُيَبجِّ أو  ُمه  ُيَعظِّ َمن  َلْعَن 
َيقِصُد  أنَّه  بِزنديٍق  ليس  بالذي  ُيَظنُّ  الُعَلماِء؛ وال  باتِّفاِق  للَقتِل  ُموِجًبا 
م. فَمن ُعِرَف ِمن حالِه أنَّه ُمؤِمٌن ليس  ى اللُه عليه وسلَّ َلعَن النبيِّ صلَّ
م، وال  ى اللُه عليه وسلَّ بِزنديٍق كان ذلك دلياًل على أنَّه لم ُيِرِد النبيَّ صلَّ
ُيقَتُل  إنَّما  الُعَلماِء،  باتِّفاِق  ِمَن األشراِف،  َقتُل ُمسِلٍم بَسبِّ أَحٍد  يِجُب 

َمن َسبَّ األنبياَء())).

وِمن أمثلة ذلك: التَّكفيُر باألعماِل الُمحَتِملِة، فَتِجُد بعَض األشخاِص 

))) ))مجموع الفتاوى(( )5)/97)).
ى  ا للنبيِّ صلَّ َر على ذلك، وال ُيجَعُل ذلك سبًّ وقال أيًضا: »وَمن َسبَّ أبا هاشميٍّ ُعزِّ
م؛  ى اللُه عليه وسلَّ ه لم ُيحَمْل على النبيِّ صلَّ م، ولو َسبَّ أباه وَجدَّ اللُه عليه وسلَّ
ى العبُد  فَظ ليس ظاهًرا في ذلك؛ إذ الَجدُّ الُمطَلُق: هو أبو األِب. وإذا َسمَّ فإنَّ اللَّ
م ُكفٌر ُيوِجُب  ى اللُه عليه وسلَّ ا فأجداده كثيرٌة فال يتَعيَُّن واحٌد، وَسبُّ النبيِّ صلَّ َجدًّ
، ال سيَّما  كِّ ُم المعصوُم بالشَّ ، وال ُيباُح الدَّ كِّ الَقتَل، فال َيزوُل اإليماُن الُمتَعيَّن بالشَّ
م، فال َلفُظه وال  والغالُِب ِمن حال الُمسِلِم هو أالَّ َيقِصَد النبيَّ صلى اللُه عليه وسلَّ
ى اللُه عليه  سوَل صلَّ عى أنَّه قصَد الرَّ حاُله يقتضي ذلك، وال ُيقَبُل عليه َقوُل َمن ادَّ

ٍة«. ))مجموع الفتاوى(( )4)/6))). م بال ُحجَّ وسلَّ
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ِد أن َصَدَر منه َعَمٌل ُمحَتِمٌل لَِمعاٍن  ُيباِدُر إلى تكفيِر أخيه الُمسِلِم بُمَجرَّ
الُمسِلَم  ُر  ُيَكفِّ كَمن  الَبيِّن،  الُكْفريِّ  المعنى  في  ًضا  مَتَمحِّ ليس  َكثيرٍة 
الِفعَل  هذا  أنَّ  ِة  بُحجَّ الُمقاتِِل؛  الكاِفِر  مع  حواِره  أو  ُجلوِسه  ِد  بُمَجرِّ

ُن الخيانَة للُمسِلميَن، أو الُمواالَة للكاِفِر. يتَضمَّ

وِمن المعلوِم أنَّ الُجلوَس مع الكاِفِر األصليِّ ُمباٌح ِمن حيُث األصُل، 
َتحذيِره  ألجِل  معه  الجلوُس  يكوُن  فقد  كثيرًة؛  معانَي  َيحَتِمُل  هو  ثمَّ 
يكوُن  الُمسِلميَن، وقد  ِمن  ِرسالٍة  إيصاِل  يكون ألجِل  وَتهديِده، وقد 
ُط له في ُمحاَربتِه للُمسِلميَن، وقد يكوُن لَِعقِد ُهدنٍة،  ألجِل َمعِرفِة ما ُيَخطِّ

وقد يكوُن ألغراٍض أخرى.

فالَقوُل بأنَّ الُجلوَس مع الكاِفِر األصليِّ ال َيحَتِمُل إالَّ معًنى واحًدا 
نوِن. فقط، هو نوٌع ِمن َتكفيِر الُمسِلميَن بالظُّ

 )6( ِمن الَخَطأِ في التَّكفيِر: التَّكفيُر بالمآِل أو بالِزِم الَقوِل. 

الَقوِل الِزٌم  َيلَزُم ِمن هذا  َنفِسه، لِكْن  َمن قال قواًل ليس بُكفٍر في 
َمعِرفتِه بهذا  لَعَدِم  ا  إمَّ ِزِم؛  الالَّ َيلَتِزُم بهذا  القائَِل ال  أنَّ هذا  ، إالَّ  ُكفِريٌّ
ِزُم؛ فال يجوُز حيَنئٍذ  ِزِم، أو ألنَّه ال يرى أنَّ َقوَله َيلَزُم منه هذا الالَّ الالَّ

َتكفيُر هذا القائِِل بالِزِم أو مآِل َقولِه))).

ولِكْن  ُكفٌر،  هو  بَقوٍل  حوَن  ُيَصرِّ ال  أنَّهم  بالمآل:  التَّكفيِر  »ومعنى  ُرشد:  ابن  قال   (((
))بداية  زوَم«.  اللُّ ذلك  يعَتِقدوَن  ال  وهم  الُكفُر،  عنها  يلَزُم  بأقواٍل  حوَن  ُيَصرِّ

المجتهد(( )4/)4)).
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َر النَّاَس بما َتُؤوُل إليه أقواُلهم، فَخَطٌأ؛ ألنَّه  ا َمن َكفَّ قال ابُن حزٍم: )وأمَّ
َلِزَمه فلم َيحُصْل على  َيُقْل به، وإْن  الَخصِم وتقويٌل له ما لم  َكِذٌب على 
ناُقُض ليس ُكفًرا، بل قد أحَسَن إذ َفرَّ ِمن الُكفِر())). ناُقِض فقط، والتَّ غيِر التَّ

َمذَهٌب،  الَمذَهِب  الِزُم  هل  ائِِل:  السَّ َقوُل  ا  )وأمَّ َة:  تيميَّ ابُن  وقال 
بَمذَهٍب  َمذَهِب اإلنساِن ليس  واُب: أنَّ الِزَم  بَمذَهٍب؟ فالصَّ أم ليس 
َكِذًبا  إليه  إضافُته  كانت  ونفاه  أنَكَره  قد  كان  إذا  فإنَّه  يلَتِزْمه؛  لم  إذا  له 
عن  قال  من  ُكلِّ  َتكفيُر  َلَلِزَم  َمذَهًبا،  الَمذَهِب  الِزُم  كان  ولو  عليه... 
فإنَّ الِزَم هذا  بَحقيقٍة؛  ليس  إنَّه مجاٌز  فاِت  الصِّ ِمَن  أو غيِره  االستواِء 
الَقوِل يقتضي أالَّ يكوَن َشيٌء ِمن أسمائِه أو صفاتِه َحقيقًة... لِكْن َنعَلُم 
ُم أنَّ  ن ينفي ذلك ال يعَلُم لواِزَم َقولِه، بل كثيٌر منهم يتَوهَّ أنَّ َكثيًرا ِممَّ
ى  اٌل بُمَسمَّ الحقيقَة ليَست إالَّ َمحَض حقائِِق الَمخلوقيَن، وهؤالء ُجهَّ

رِع())). غِة والشَّ الحقيقِة والمجاِز، وَقوُلهم افتراٌء على اللُّ

 ، وقال أيًضا: )فالِزُم َقوِل اإلنساِن نوعاِن: أحُدهما: الِزُم َقولِه الَحقِّ
، ويجوُز أن ُيضاَف  ا َيِجُب عليه أن يلَتِزَمه؛ فإنَّ الِزَم الَحقِّ حقٌّ فهذا ممَّ
ا  ِممَّ التزاِمه بعد ظهوِره، وكثيٌر  يمَتنُِع ِمن  أنَّه ال  ُعِلَم ِمن حالِه  إذا  إليه 

ِة ِمن هذا الباِب.  ُيضيُفه النَّاُس إلى مذَهِب األئمَّ

، فهذا ال يِجُب التِزاُمه؛ إذ أكَثُر ما  والثاني: الِزُم َقولِه الذي ليس بَحقٍّ

))) ))الفصل في الملل واألهواء والنَِّحل(( ))/9))).
))) ))مجموع الفتاوى(( )0)/7))).
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ناُقَض واِقٌع ِمن كلِّ عالٍم َغيَر النبيِّيَن،  فيه أنَّه قد تناَقَض، وقد ثبت أنَّ التَّ
ثمَّ إْن ُعِرَف ِمن حالِه أنَّه يلَتِزُمه بعد ظهوِره له، فقد ُيضاُف إليه، وإالَّ 
فال يجوُز أن ُيضاَف إليه َقوٌل لو َظَهَر له َفساُده لم يلَتِزْمه؛ لَِكونِه قد قال 
ما يلَزُمه وهو ال َيشُعُر بَفساِد ذلك الَقوِل وال يلَزُمه، وهذا التَّفصيُل في 
اختالِف النَّاِس في الزِم الَمذَهِب: هل هو َمذَهٌب أو ليس بَمذَهٍب؟ 
واِزِم يرضاه القائُِل بعد  هو أجَوُد ِمن إطالِق أَحِدهما، فما كان ِمَن اللَّ
وضوِحه له فهو َقوُله، وما ال يرضاه فليس َقوَله، وإن كان ُمتناِقًضا())).

قيَن  يوِخ أنَّ َمذَهَب الُمَحقِّ ا َنسَمُعه من الشُّ : )الذي كنَّ اطبيُّ وقال الشَّ
ِمن أهِل اأُلصوِل أنَّ الُكفَر بالمآِل، ليس بُكفٍر في الحاِل، كيف والكاِفُر 
َن له وجُه ُلزوِم  ُينِكُر ذلك المآَل أَشدَّ اإلنكاِر، ويرمي ُمخالَِفه به، ولو تَبيَّ

الُكفِر ِمن مقالتِه لم يُقْل بها على حاٍل())).

خاويُّ عن ابِن َحَجٍر َقوَله: )والذي يظَهُر أنَّ الذي ُيحَكُم  ونَقل السَّ
َقولِه  الِزَم  كان  َمن  وكذا  َقولِه،  صريَح  الُكفُر  كان  َمن  بالُكفِر:  عليه 
يكوُن  ال  فإنَّه  عنه،  وناَضَل  يلَتِزْمه  لم  َمن  ا  أمَّ فالَتَزَمه،  عليه  وُعِرَض 

ِزُم ُكفًرا())). كاِفًرا، ولو كان الالَّ

ليُل: أنَّ الِزَم الَمذَهِب  : )والتَّحقيُق الذي يُدلُّ عليه الدَّ عديُّ وقال السَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( )9)/)4).
))) ))االعتصام(( ))/708).

))) ))فتح المغيث(( ))/)7).
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ْح به صاِحُبه، ولم ُيِشْر إليه ولم َيلَتِزْمه، ليس َمذَهًبا؛ ألنَّ  الذي لم ُيَصرِّ
القائَِل َغيُر َمعصوٍم، وِعلُم الَمخلوِق مهما بلغ فإنَّه قاِصٌر، فبأيِّ ُبرهاٍن 
بَفساِد  نسَتِدلُّ  نا  ولِكنَّ َيُقْله،  لم  ما  ُله  وُنَقوِّ يلَتِزْمه،  لم  بما  القائَِل  ُنلِزُم 
ِة على  األِدلَّ ُجملِة  ِمن  األقواِل  لواِزَم  فإنَّ  الَملزوِم؛  َفساِد  ِزِم على  الالَّ
، والباِطَل يكوُن  تِها وَضعِفها، وعلى فساِدها؛ فإنَّ الَحقَّ الِزُمه َحقٌّ ِصحَّ
ِزِم- ُخصوًصا الالِزَم الذي َيعَتِرُف  له لواِزُم ُتناِسُبه، فُيسَتَدلُّ بَفساِد الالَّ

القائُِل بفساِده- على َفساِد الَملزوِم())).

ِزِم، فِمْن باِب َأولى َمن ُيلِزُم َغيَره  فإذا َثَبت أنَّه ال َيِصحُّ التَّكفيُر بالالَّ
ِزِم الَمزعوِم.  ُره بهذا الالَّ بما هو ليس بالِزٍم لَِقولِه أو ِفْعِله، ثمَّ ُيَكفِّ

اِر، وأ َظُم  )7( ِمن الَخَطِأ في التَّكفيِر: التَّكفيُر بُمطَلِق ُمواالِد الُكفَّ
اِر أو باسِتعماِل التَِّقيَِّة معهم من ذلك التَّكفيُر بُمداراِد الُكفَّ

ٌم.  اِر، منه ما هو ُكفٌر، ومنه ما هو ُمَحرَّ فُمواالُة وَتَولِّي الُكفَّ

اِر وُمناَصرُتهم على  ِة: ُمظاَهرُة الُكفَّ ِمَن الِملَّ التَّولِّي الُمخِرِج  فِمَن 
هوَر والَغَلبَة على الُمسِلميَن؛ قال  اِر الظُّ ُق للُكفَّ الُمسِلميَن، بما قد ُيَحقِّ

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  )ۈ  تعالى: 
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( ]آل عمران: 8)[ 
اَر َظْهًرا  ها الُمؤِمنوَن- الُكفَّ قال ابُن جريٍر: )ومعنى ذلك: ال تتَِّخذوا- أيُّ
وأنصاًرا، ُتوالوَنهم على ِدينِهم، وُتظاِهروَنهم على الُمسِلميَن ِمن ُدوِن 

))) ))توضيح الكافية الشافية(( )ص )4)).
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وَنهم على َعْوراتِهم؛ فإنَّه من يفَعْل ذلك فليَس ِمن اللِه  الُمؤِمنيَن، وَتُدلُّ
في َشيٍء، يعني بذلك: فقد َبِرَئ ِمن اللِه، وَبِرَئ اللُه منه، بارتداِده عن 
ِدينِه، وُدخولِه في الُكفِر. )ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ( إالَّ أْن َتكونوا في 
بألِسَنتِكم،  الَواليَة  لهم  فُتظِهروا  أنُفِسكم،  على  فَتخاُفوهم  ُسلطانِهم، 
وُتضِمروا لهم الَعداوَة، وال ُتشايعوهم على ما هم عليه ِمَن الُكفِر، وال 

ُتعينوهم على ُمسلٍم بِفعٍل())).

َم  َحرَّ ما  تحليِل  في  اِر  الُكفَّ ِة: طاعُة  الِملَّ ِمَن  الُمخِرِج  التَّولِّي  وِمَن 
اللُه، أو تحريِم ما أحلَّ اللُه؛ قال تعالى: )ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
ا َقوُله:  گ گ گ( ]األنعام: )))[. قال ابُن جريٍر: )وأمَّ
الَميتَة  يأُكلوَن  كان هؤالِء  إذ  ِمثُلهم؛  إًذا  إنَّكم  يعني:  )گ گ( 

استِحالاًل، فإذا أنتم أكْلُتموها كذلك فقد ِصرُتم ِمثَلهم ُمشِركيَن())).

ِة فَتْحَتها مسائُِل كثيرٌة؛  مُة التي ال ُتخِرُج ِمن الِملَّ ا الُمواالُة الُمَحرَّ وأمَّ
ي  كالتَسمِّ ِة،  نيويَّ الدُّ األموِر  في  به  وا  اخَتصُّ فيما  اِر  بالُكفَّ ُه  التَشبُّ منها: 

ِه بهم في لباٍس ونحِوه.  بأسمائِهم، والتَشبُّ

ة: َترُك الِهجرِة الواجبِة  مِة التي ال ُتخِرُج ِمن الِملَّ وِمن الُمواالِة الُمَحرَّ
َشعائِِر  إقامَة  الُمسِلِم  استطاعِة  َعَدِم  حالِة  في  وذلك  اِر،  الُكفَّ بالِد  ِمن 

))) ))جامع البيان(( )5/5))).
))) ))المصدر السابق(( )9/))5).
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اِر، مع ُقدرتِه على الِهجرِة. ِدينِه في بالِد الُكفَّ

اِر  ُة َبعِض الُكفَّ ِة: َمحبَّ مِة التي ال ُتخِرُج ِمن الِملَّ وِمن الُمواالِة الُمَحرَّ
التَّصديِق  ِمن  الَقلِب  في  ما  َقِوَي  )فإذا  َة:  تيميَّ ابُن  قال  ؛  ُدنيويٍّ ألمٍر 
قال  كما  الله.  أعداِء  ُبغَض  أوَجَب  وَرسولِه،  لله  ِة  والَمحبَّ والَمعِرفِة 

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  )ڱ  تعالى: 
ہ ہ( ]المائدة: )8[، وقال: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ُتهم  ُجِل ُموادَّ َل للرَّ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]المجأِدلَّة: ))[. وقد تحصَّ
َينُقُص به إيماُنه وال يكوُن به كاِفًرا؛ كما  َذنًبا  لَِرِحٍم أو حاجٍة، فَتكوُن 
أخباِر  بَبعِض  الُمشِركيَن  كاَتَب  ا  َلمَّ َبلَتعَة  أبي  بِن  حاِطِب  ِمن  حَصَل 

ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  فيه:  اللُه  وأنزل  م،  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيِّ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ( ]الممتحنة: )[. وكما 
ِة اإلفِك، فقال لَِسعِد  ا انَتَصر البِن ُأَبيٍّ في ِقصَّ َحَصل لَِسعِد بِن ُعبادَة َلمَّ
بِن ُمعاٍذ: َكَذْبَت، واللِه ال َتقُتُله وال َتقِدُر على َقْتِله، قالت عائشة: وكان 
ى  بهِة َسمَّ ُة؛ ولِهذه الشُّ الَحِميَّ قبَل ذلك رُجاًل صالًِحا، ولِكِن احَتَمَلْته 
ُعَمُر حاِطًبا ُمناِفًقا، فقال: َدْعني يا رسوَل اللِه أضِرْب ُعُنَق هذا الُمناِفِق، 
بهِة  اًل في َتسميتِه ُمناِفًقا؛ للشُّ فقال: ))إنَّه َشِهَد بدًرا((، فكان ُعَمُر متأوِّ
التي فَعَلها، وكذلك َقوُل ُأَسيِد بِن ُحَضيٍر لَسعِد بِن ُعبادَة: َكَذْبَت، َلَعْمُر 



59القاِ دُد الثَّالثُة

اللِه َلَنقُتَلنَّه، إنَّما أنت ُمناِفٌق ُتجاِدُل عن الُمناِفقيَن؛ هو ِمن هذا الباِب. 

ُمناِفٌق،  ْخُشِم:  الدُّ بِن  حابِة عن مالِك  ِمَن الصَّ وكذلك َقوُل َمن قال 
ٍة للُمناِفقيَن؛ ولهذا  ا رأى فيه ِمن َنوِع ُمعاَشرٍة وَمَودَّ وإن كان قال ذلك َلمَّ
لم َيُكن الُمتََّهمون بالنِّفاِق َنوًعا واِحًدا، بل فيهم الُمناِفُق الَمحُض، وفيهم 

َمن فيه إيماٌن ونِفاٌق، وفيهم َمن إيماُنه غالٌِب وفيه ُشعبٌة ِمن النِّفاِق())).

أمِر  ِمن  َشيًئا  لهم  َيبُذَل  بأن  فأمٌر جائٌِز، وذلك  اِر  الُكفَّ ُمداراُة  ا  وأمَّ
: )باُب  ٍة. قال الُبخاريُّ يِن لَمصلحٍة َشرعيَّ نيا، أو يتعاَمَل معهم باللِّ الدُّ
ُوجوِه  في  َلَنْكِشُر  ا  )إنَّ رداِء:  الدَّ أبي  عن  وُيذَكُر  النَّاِس.  مع  الُمداراِة 
أقواٍم، وإنَّ ُقلوَبنا َلَتلَعُنهم(. ثمَّ روى بَسَنِده عن عائِشَة: ))أنَّه استأَذَن 
ابُن  فَبئَِس  له،  ائَذُنوا  فقال:  رُجٌل.  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيِّ  على 
ا دخَل أالَن له الَكالَم، فُقلُت له: يا  الَعشيرِة، أو بِئَس أخو الَعشيرِة. فلمَّ
رسوَل اللِه، ُقلَت ما ُقلَت، ثمَّ أَلْنَت له في الَقوِل؟! فقال: أْي عائِشُة، إنَّ 
َشرَّ النَّاِس َمنِزلًة عنَد اللِه َمن َتَركه- أو َوَدَعه النَّاُس- اتِّقاَء ُفحِشه(())).

ُمداراتِهم  جواُز  الحديِث...  في   : الُقرطبيُّ )وقال  َحَجٍر:  ابُن  قال 
ُيَؤدِّ ذلك إلى الُمداَهنِة في ديِن اللِه تعالى، ثمَّ قال  هم ما لم  اتِّقاَء َشرِّ
نيا  َتبًعا لِعياٍض: والَفرُق بيَن الُمداراِة والُمداَهنِة: أنَّ الُمداراَة: َبذُل الدُّ
اسُتِحبَّت،  وربَّما  ُمباحٌة  وهي  مًعا،  هما  أو  يِن  الدِّ أو  نيا  الدُّ لصالِح 

))) ))مجموع الفتاوى(( )7/))5).
))) ))صحيح البخاري(( )8/))( ح )))6.
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م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ والنبيُّ  نيا.  الدُّ لَصالِح  يِن  الدِّ َترُك  والُمداهنُة: 
فَق في ُمكاَلمتِه، ومع ذلك فلم  إنَّما بَذَل له ِمن ُدنياه ُحسَن ِعشرتِه، والرِّ
، وِفعَله  َيمَدْحه بَقوٍل، فلم ُيناِقْض َقوَله فيه ِفْعُله؛ فإنَّ َقوَله فيه َقوٌل َحقٌّ

معه ُحسُن ِعشرٍة())).

َلَنْكِشُر:  ا  رداِء: إنَّ وقال ابُن َحَجٍر أيًضا: )قوُله: وُيذَكُر عن أبي الدَّ
الُمعَجمِة وَفْتِح  يِن  بالشِّ الُمعَجمة... والَكْشُر:  اكنِة وَكسِر  السَّ بالكاِف 
ال:  َبطَّ ابُن  قال  ِحك.  الضَّ عند  ُيطلُق  ما  وأكَثُر  األسناِن،  ُظهوُر  لِه:  أوَّ
ولِيُن  للنَّاِس،  الَجناِح  َخفُض  وهي  الُمؤِمنيَن،  أخالِق  ِمن  الُمداراُة 
الَكِلمِة، وَترُك اإلغالِظ لهم في الَقوِل، وذلك من أقوى أسباِب اأُللفِة، 
وَظنَّ َبعُضهم أنَّ الُمداراَة هي الُمداهنُة، فَغِلَط؛ ألنَّ الُمداراَة َمندوٌب 
هاِن، وهو الذي  مٌة، والَفرُق: أنَّ الُمداَهنَة ِمن الدِّ إليها، والُمداهنَة ُمَحرَّ
َرها الُعَلماُء بأنَّها ُمعاَشرُة الفاِسِق،  يِء وَيسُتُر باِطَنه، وَفسَّ َيظَهُر على الشَّ
فُق  الرِّ والُمداراُة: هي  إنكاٍر عليه،  غيِر  ِمن  فيه  بما هو  ضا  الرِّ وإظهاُر 
اإلغالِظ  وَترُك  ِفعِله،  عن  النَّهِي  في  وبالفاسِق  التَّعليِم،  في  بالجاِهِل 
والِفعِل،  الَقوِل  بُلطِف  فيه، واإلنكاُر عليه  ما هو  ُيظِهر  عليه حيُث ال 

ِفه ونحِو ذلك.  وال سيَّما إذا احتِيَج إلى تألُّ

كتُة في إيراِده  ما، أحُدهما حديُث عائشَة... والنُّ ثمَّ ذكَر َحديثيِن تَقدَّ
عند  وهو  الُمداراِة،  بَلفِظ  رِق  الطُّ بعِض  في  وقَع  ما  إلى  التَّلميُح  هنا 

))) ))فتح الباري(( )0)/454).
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اٍل نحو حديِث عائشَة،  الحاِرِث بِن أبي أسامَة ِمن َحديِث َصفواَن بِن َعسَّ
وفيه فقال: ))إنَّه ُمناِفٌق ُأداريه عن نِفاِقه، وأخشى أن ُيفِسَد عليَّ َغيَره((())).

)8( ِمَن الَخَطِأ في التَّكفيِر: إطالُق الَقوِل بَتكفيِر َمن َيسَتهزُئ أو 
اِلُح  اِلًما أو ُمجاِهًدا،  الحيَن، سواٌء كان هذا الصَّ َيطُعُن بصالٍح ِمن الصَّ

أو آِمًرا بالمعروِف وااهًيا  ن الُمنَكِر.
الِحيَن ينَقِسُم إلى ِقسَميِن: فاالستهزاُء بالُعَلماِء أو َغيِرهم من الصَّ

ِمن  َيحِملوَنه  ما  إلى  ًها  ُمَتوجِّ االستِهزاُء  يكوَن  أن  ُل:  األوَّ الِقسُم 
ِعلِم  ُسنٍَّة- مع  أو  بَفريضٍة  ٍك  تمسُّ ِمن  به  يتَِّصفوَن  ما  أو   ، ِعلٍم َشرعيٍّ
رِع- فهذا النَّوُع ِمن  يَء الذي َيسَتهزُئ به ِمن الشَّ الُمستهزِئ أنَّ هذا الشَّ

االستهزاِء ُكفٌر؛ ألنَّه استهزاٌء بَشيٍء ِمن ِديِن اللِه.

بصفٍة  وذواتِهم-  بأشخاِصهم  االستهزاُء  يكوَن  أن  الثَّاني:  الِقسُم 
ٍة، أو عادٍة ُخُلقيَّة َمذمومٍة- فهذا ال يجوُز، لِكنَّه ليس ِمن الُكفِر. ِخلقيَّ

وقرائُِن الحاِل ُتَعيُِّن أحَد الِقسَميِن، وقد َتخَفى بعُض حاالِت االستِهزاِء، 
لبيانِها َمن  ى  يتَصدَّ الِعلِم، وإنَّما  َطَلبِة  َيحُكَم فيها آحاُد  فال َيصُلُح أن 

رَسَخ ِعلُمه.

اللِه  بِديِن  بالُملَتزميَن  يسَخُر  َمن  ُحكِم  عن  ُعَثيميَن:  ابُن  ُسئَِل 
وَيسَتهِزُئ بهم؟

))) ))فتح الباري(( )0)/8)5).
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اللِه  بِديِن  بالُملَتِزميَن  َيسَخروَن  الذيَن  )هؤالء  بَقولِه:  فأجاب 
ذيَن ألواِمِر اللِه، فيهم نوُع نِفاٍق؛ ألنَّ اللَه قال عن الُمنافقيَن:  الُمَنفِّ

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ 
ىئ( ]التوبة: 79[.

فإنَّ  رِع،  الشَّ ِمَن  ما هم عليه  أجِل  بهم من  َيسَتهِزئوَن  كانوا  إْن  ثمَّ 
ا إذا كانوا  ريعِة ُكفٌر، أمَّ ريعِة، واالستهزاُء بالشَّ استِهزاَءهم بهم استِهزاٌء بالشَّ
ا هم عليه ِمِن  َظِر عمَّ َيسَتهِزئوَن بهم، َيعُنوَن أشخاَصهم وِزيَّهم بَقطِع النَّ
خِص  ِة، فإنَّهم ال َيكُفروَن بذلك؛ ألنَّ اإلنساَن قد َيسَتهزُئ بالشَّ نَّ باِع السُّ اتِّ

َظِر عن َعَمِله وِفْعِله، لِكنَّهم على َخَطٍر َعظيٍم())). َنفِسه بَقطِع النَّ

وُسئَِل أيًضا: عن ُحكِم َمن َسِخَر بصاحِب اللِّحيِة وراِفِع َثوبِه عن 
َكعَبيه؟

َثوبِه عن َكعَبيه،  ْحيِة وراِفِع  اللِّ فأجاب قائاًِل: )َمن َسِخَر بصاِحِب 
خريَة بَعَمِله- وهو يعَلُم أنَّه ِمن َشريعِة اللِه تعالى- فقد  فإْن َقَصد السُّ
َنفِسه  خِص  بالشَّ خريَة  السُّ َقَصد  وإن  تعالى،  الله  َشريعِة  ِمن  َسِخَر 

ٍة، فإنَّه ال َيكُفُر بذلك())). لدواِفَع َشخصيَّ

ُن  وُسئَِل أيًضا: عن ُحكِم َمن َيسَخُر بالذي يرَفُع َيَديه في صالتِه، وُيَؤمِّ

))) ))مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(( ))/58)).
))) ))المصدر السابق(( ))/59)).
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ي التَّراويَح إحدى َعْشرَة  بَجهٍر، ويقرُأ ُسورَة الفاتحِة َخْلَف اإلماِم، وُيَصلِّ

ي  ُيَصلِّ وال  َعداوٍة،  ُمعاَملَة  وُيعاِمُله  واِحدٌة،  الثَّالِث  َطالَق  وأنَّ  ركعًة، 

ِة والَجماعِة؟ نَّ ، وأنَّه خارٌج عن أهِل السُّ ابيٌّ ُبه بأنَّه وهَّ َخْلَفه، وُيَلقِّ

فأجاب بَقولِه: )الذي َيسَخُر بمن يقوم بهذه األعماِل الَمشروعِة ال 

يخلو ِمن حاَليِن:

ا أن َيسَخَر به لَِكونِه َطبََّق األمَر الَمشروَع، وهذا على خَطٍر َعظيٍم؛  إمَّ

باِع الَمشروِع، كان ساِخًرا بالَمشروِع َنفِسه،  ألنَّه إذا َسِخَر به من أْجِل اتِّ

خريُة بَشرِع اللِه ُكفٌر، والعياُذ باللِه، كما قال اللُه تعالى: )ڍ  والسُّ

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

ڳ(  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

]التوبة: 66-65[.

رِع ِعنَده،  ا إن كان َيسَخُر به لُِسوِء َفهٍم ِعنَده، ولعَدِم َمعرفٍة بالشَّ وأمَّ

الُمسِلَم،  لِكنَّه يكوُن قد أتى َمعصيًة؛ حيث احتَقَر أخاه  َيكُفُر،  فإنَّه ال 

رِّ أن َيحِقَر  م: ))بَحْسِب امرٍئ ِمَن الشَّ ى اللُه عليه وسلَّ وقد قال النبيُّ صلَّ

إلى  َتنَقِسُم  اللِه  خريَة بمن يقوُم بشرائِِع  السُّ أنَّ  َن  فتَبيَّ الُمسِلَم((.  أخاه 

هذيِن الِقْسَميِن: إْن َسِخَر به من أْجِل تطبيِق ما يراه َشرًعا، فهو كاِفٌر؛ 

رِع. وإْن َسِخَر به ُمعَتِقًدا أنَّه ناِقُص الَفهِم،  ألنَّ ُسخرَيَته به ُسخريٌة بالشَّ
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لِكنَّه يكون  َيكُفُر،  ِعنَده، فهذا ال  ٍة  أئِمَّ الِعلِم؛ حيث خالَف رأَي  قليُل 
فاِعاًل لمعصيٍة َعظيمٍة، عليه أن يتوَب إلى اللِه ُسبحانه وتعالى())).

أو  ُدنيويٍّ  َسَبٍب  َغيِر  ِمن  العالُِم  ُأبِغَض  )إذا  القاري:  علي  وقال 
ريعِة، فال َشكَّ في ُكفِر َمن أنَكَره فْضاًل  ، فيكوُن ُبغُضه لِعلِم الشَّ ُأخرويٍّ

ن أبَغَضه())). َعمَّ

عِن فيهم  الحيَن باالستهزاِء بهم والطَّ َة الصَّ ِة على أنَّ أِذيَّ وِمَن األِدلَّ
ليس ُكفًرا في كلِّ األحواِل، َقوُله تعالى: )ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ابُن  ذَكَره  بما  يتَبيَُّن  اللِة:  الدَّ ووجُه   ،]58-57 ]األحزاب:  ڱ( 
الُمؤِمنيَن  اللِه وَرسولِه وبيَن أذى  بيَن أذى  َق  َفرَّ أنَّه ُسبحاَنه  ِمن  َة  تيميَّ
نيا  الدُّ في  َلَعَنهم  بأنَّه  وَرسوَله  اللَه  آذى  َمن  على  فَحَكم  والُمؤِمناِت؛ 
وَمن  حمِة،  الرَّ عن  اإلبعاُد  عُن:  واللَّ ُمِهيًنا،  عذاًبا  لهم  وأَعدَّ  واآلخرِة، 
لم  وكذلك  كاِفًرا،  إالَّ  يكوُن  ال  واآلخرِة  نيا  الدُّ في  َرحمتِه  عن  َطَرَده 
من  ا  وأمَّ اِر.  الُكفَّ َحقِّ  في  إالَّ  الُقرآِن  في  الُمهيِن  العذاِب  إعداُد  يجْئ 
آذى الُمؤِمنيَن والُمؤِمناِت، فَحَكَم عليه بأنَّه احَتَمل ُبهتاًنا وإثًما ُمبيًنا، 

))) ))مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(( )))/)4)).
ق في رسالة دكتوراه  ))) ))شرح علي القاري على كتاب ألفاظ الكفر(( )ص 00)( محقَّ

في جامعِة أم القرى.
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وهذا ال ُيفَهُم منه الُكفُر، ومعلوٌم أنَّ أذى الُمؤِمنيَن قد يكوُن ِمن كبائِِر 
اإلثِم، وفيه الَجلُد))).

َز اللُه تعالى بين أذاه وأذى  َميَّ وقال القرطبيُّ عند هذه اآليِة: )وقد 

انَي َكبيرًة())). َل ُكفًرا، والثَّ سوِل، وأذى الُمؤِمنيَن، فجَعَل األوَّ الرَّ

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  فإن قيل: إنَّ هذه اآليَة: 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]التوبة: 65-66[ َسَبُب ُنزولِها ما رواه 

ابُن َجريٍر: ))عن عبِد اللِه بِن ُعَمَر، قال: قال رجٌل في َغزوِة تَبوَك في 

ائِنا هؤالِء أرَغَب ُبطوًنا، وال أْكَذَب ألِسَنًة، وال  َمجِلٍس: ما رَأْينا ِمثَل ُقرَّ

ُمناِفٌق،  ولِكنَّك  َكَذْبَت،  المجِلِس:  في  رجٌل  فقال  قاِء،  اللِّ عنَد  أجَبَن 

اللُه  ى  النبيَّ صلَّ فبلغ ذلك  م،  اللُه عليه وسلَّ ى  الله صلَّ أُلخبَِرنَّ َرسوَل 

ًقا بَحَقِب  م، ونزل الُقرآُن، قال عبُد اللِه بُن ُعَمَر: فأنا رأيُته ُمتَعلِّ عليه وسلَّ

يا  يقوُل:  الِحجارُة، وهو  َتنُكُبه  م،  اللُه عليه وسلَّ ى  الله صلَّ ناقِة َرسوِل 

م  ى اللُه عليه وسلَّ ا َنخوُض وَنلَعُب، ورسوُل الله صلَّ رسوَل اللِه، إنَّما كنَّ

گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  )ڑ  يقوُل: 

گ ڳ ڳ ڳ( ]التوبة: 66-65[)). 

))) انظر: ))الصارم المسلول(( )ص: )4-)5).
))) ))الجامع ألحكام القرآن(( )4)/40)).
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يِن  بالدِّ استِهزاٌء  هو  إنَّما  الحيَن  بالصَّ االستِهزاَء  أنَّ  على  يُدلُّ  وهذا 
ة. ُمخِرٌج ِمَن الِملَّ

فالجواُب:

َة َجَعَلت َمناَط التَّكفيِر: االستهزاَء باللِه وآياتِه وَرسولِه،  أنَّ اآليَة الُقرآنيَّ
وهذا هو الُمحكُم.

اِء: َرسوَل الله  فُيحَمُل ما ورد في هذا األَثِر على أنَّهم َيعُنوَن بالُقرَّ
ريَن، أو  م وأصحاَبه، كما ذكر ذلك َجمٌع ِمن الُمَفسِّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
اِء على أنَّهم اسَتهزؤوا بهم لِدينِهم وَصالِحهم،  ُيحَمُل استِهزاُؤهم بالُقرَّ
وهذا على اعتباِر أنَّه لم َيِرْد في َسَبِب ُنزوِل هذه اآليِة إالَّ هذا األَثُر وما 

جاء في معناه. 

َنَزلت فيهم هذه اآليُة  َلِف أنَّ َمن  أنَّه ورَد عن َغيِر واحٍد ِمن السَّ إالَّ 
قال  فقد  تعالى؛  اللِه  وبآياِت  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ بالنبيِّ  اسَتهزؤوا 
وأبو  أبي حاتٍم،  وابُن  الُمنِذِر،  وابُن  َشيبَة،  أبي  ابُن  )وأخرَج   : السيوطيُّ

ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  َقولِه:  في  مجاهٍد  عن  يِخ  الشَّ
ُثنا  ُيَحدِّ الُمناِفقيَن:  ِمن  رجٌل  قال  قال:   .]65 ]التوبة:   ) ڈ  ڈ 

ٌد أنَّ ناقَة ُفالٍن بوادي كذا وكذا في يوِم كذا وكذا، وما ُيدِريه بالَغيِب؟ محمَّ

في  قتادَة  عن  يِخ  الشَّ وأبو  حاتٍم،  أبي  وابُن  الُمنِذِر،  ابُن  وأخرج 
م في َغزوتِه إلى َتبوَك  ى اللُه عليه وسلَّ اآليِة، قال: بينما رسوُل الله صلَّ
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َيفَتَح  أن  ُجُل  الرَّ هذا  أيرُجو  فقالوا:  الُمناِفقيَن،  ِمن  ُأناٌس  َيَديه  وبين 
اللُه  ى  صلَّ َنبيَّه  اللُه  فَأطَلَع  َهيهاَت!  هيهاَت  وُحصوَنها،  اِم  الشَّ ُقصوَر 
م: ))احَتبِسوا  ى اللُه عليه وسلَّ م على ذلك، فقال النبيُّ صلَّ عليه وسلَّ
كَب(( فأتاهم فقال: ))ُقلُتم كذا؟ ُقلُتم كذا؟(( قالوا: يا  عليَّ هؤالء الرَّ

ا َنخوُض وَنلَعُب، فأنزل اللُه فيهم ما َتسَمعوَن. نبيَّ اللِه، إنَّما ُكنَّ

َمرَدَويه  وابُن  حاتٍم،  أبي  وابُن  الُمنِذر،  وابُن   ، الِفريابيُّ وأخرَج 
م في َمسيِره  اللُه عليه وسلَّ ى  النبيُّ صلَّ بينما  ُجَبيٍر قال:  بِن  عن سعيِد 
ٌد  محمَّ يقوُل  ما  كان  إن  فقالوا:  أماَمه،  َيسيروَن  الُمناِفقيَن  ِمن  وأناٌس 
ا فَلَنحُن َشرٌّ ِمن الَحميِر، فأنزل اللُه تعالى ما قالوا، فأرَسَل إليهم:  َحقًّ

ا َنخوُض وَنلَعُب. ))ما ُكنُتم تقولون؟(( فقالوا: إنَّما ُكنَّ

وأخرج ابُن إسحاَق وابُن الُمنِذِر وابُن أبي حاتٍم عن َكعِب بِن مالٍك 
قال: قال َمخِشيُّ بُن ِحْمَيٍر: َلَوِددُت أنِّي ُأقاضى على أن ُيضَرَب ُكلُّ رجٍل 
اللِه  َرسوُل  فقال  قرآٌن،  فينا  َينِزَل  أن  ِمن  ينجَو  أن  مائًة على  مائًة  منكم 
ار بِن ياسٍر: ))أْدِرِك الَقوَم؛ فإنَّهم قد احَتَرقوا،  م لَعمَّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
ا قالوا، فإْن هم أنَكروا وَكَتموا فقل: بلى، قد قلُتم كذا وكذا((  فَسْلهم عمَّ

فأدَرَكهم فقال لهم، فجاؤوا َيعَتِذروَن، فأنزل اللُه: )گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]التوبة: 66[ اآلية.

وأخرج ابُن َمرَدَويه عن ابِن َعبَّاٍس قال: َنَزَلت هذه اآليُة في رهٍط 
الُمناِفقيَن ِمن بني َعمِرو بِن َعوٍف، فيهم وديعُة بُن ثابٍت، ورُجٌل  ِمن 
مع  َيسيروَن  كانوا  ِحميٍر،  بُن  َمخِشيُّ  له  يقاُل  لهم  َحليٌف  أشَجَع  ِمن 
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م وهو ُمنَطِلٌق إلى تبوَك، فقال بعُضهم  ى اللُه عليه وسلَّ َرسوِل الله صلَّ
بكم  َلكأنَّا  واللِه  َغيِرهم؟  كِقتاِل  األصَفِر  بني  ِقتاَل  أَتحَسبوَن  لبعٍض: 

نوَن في الِحباِل())). َغدًا ُتَقرَّ

ُرك ِمن أهِل الِقبلِة.  )9( وِمن الَخَطِأ في التَّكفيِر: َتكفيُر َمن ُيَكفِّ
روَن َمن خاَلَفهم،  نَّة ال ُيَكفِّ َة: )فِلهذا كان أهُل الِعلِم والسُّ قال ابُن تيميَّ
فليس   ، َشرعيٌّ ُحكٌم  الُكفَر  ألنَّ  ُرهم؛  ُيَكفِّ الُمخالُِف  ذلك  كان  وإن 
لك  ليس  بأهِلك،  وَزنى  عليك  َكَذب  كَمن  بِمثِله،  ُيعاِقَب  أن  لإلنساِن 
نا والَكِذَب َحراٌم لَِحقِّ اللِه تعالى،  أن َتكِذَب عليه وتزنَي بأهِله؛ ألنَّ الزِّ

َره اللُه وَرسوُله())). ُر إالَّ َمن َكفَّ وكذلك التَّكفيُر َحقٌّ لله تعالى، فال ُيَكفَّ

ُر أهَل الَجماعِة، وكذلك أكَثُر الُمعَتِزلِة  وقال أيًضا: )والخواِرُج ُتَكفِّ
َق. وكذلك  ْر َفسَّ اِفضِة، وَمن لم ُيَكفِّ روَن َمن خاَلَفهم، وكذلك أكَثُر الرَّ ُيَكفِّ
ِة  نَّ روَن َمن خاَلَفهم فيه، وأهُل السُّ أكَثُر أهِل األهواِء َيبَتِدعوَن رأًيا، وُيَكفِّ
روَن َمن خاَلَفهم  سوُل، وال ُيَكفِّ بِعوَن الَحقَّ ِمن َربِّهم، الذي جاء به الرَّ يتَّ
، وأرَحُم بالَخلِق، كما وَصَف اللُه به الُمسِلميَن  فيه، بل هم أعَلُم بالَحقِّ
أبو  قال   ]((0 عمران:  ]آل  ٿ(  ٺ  ٺ  ٺ  )ٺ  بَقولِه: 

هريرَة: )ُكنُتم َخيَر النَّاِس للنَّاِس(())).

))) ))الدر المنثور في التفسير بالمأثور(( )6/7)8-4)4).
))) ))االستغاثة في الرد على البكري(( )ص: )8)).

))) ))منهاج السنة النبوية(( )58/5)).
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أنَّهم  والَجماعِة  ِة  نَّ السُّ أهِل  طريقِة  ِمن  يُكْن  لم  أنَّه  هذا  ِمن  فتبيََّن 
َبعِض  طريقُة  هي  كما  األحكاِم،  مسائِِل  في  بالِمثِل  َغيَرهم  ُيؤاِخذوَن 
ا  أمَّ َرنا،  َكفَّ ُر من  ُنَكفِّ التَّكفيِر قالوا:  َذَكروا مسألَة  ا  َلمَّ الذين  البَِدِع  أهِل 
ُره، فإنَّ هذا الَقوُل ليس ِمن باِب الَعدِل؛ ولهذا  ْرنا فال ُنَكفِّ َمن لم ُيَكفِّ
َزَمِن  َرْتهم الخواِرُج كما في  َكفَّ اللُه عنهم قد  حابَة َرِضَي  نرى أنَّ الصَّ
حابُة إلى  عليِّ بِن أبي طالٍب َرِضَي اللُه عنه، ومع ذلك لم َيذَهِب الصَّ
َتكفيِر الَخواِرِج ِمن باِب الُمقاَبلِة؛ فهذا الباُب ال ُيؤَخُذ بَحظِّ النَّفِس، 

ريعِة. وإنَّما ُيؤَخُذ بالشَّ

َة: )ِمن شأِن أهِل البَِدِع أنَّهم َيبَتِدعوَن أقوااًل َيجَعلوَنها  قال ابُن تيميَّ
روَن َمن  يِن، بل َيجَعلوَنها ِمن اإليماِن الذي ال ُبدَّ منه، وُيَكفِّ واِجبًة في الدِّ
اِفضِة  ِة، والرَّ َدَمه، كِفْعِل الخوارِج والَجهميَّ وَن  خاَلَفهم فيها، وَيستِحلُّ
روَن َمن  ُيَكفِّ َقواًل، وال  َيبَتِدعوَن  ِة ال  نَّ السُّ والُمعَتِزلِة، وَغيِرهم. وأهُل 
ًرا لهم، ُمسَتِحالًّ لدمائِهم، كما  اجَتَهد فأخطَأ، وإن كان مخالًِفا لهم ُمَكفِّ
حابُة الخواِرَج، مع َتكفيِرهم لُِعثماَن وَعليٍّ وَمن واالهما،  ِر الصَّ لم ُتَكفِّ

واستحاللِهم لِدماِء الُمسِلميَن الُمخالفيَن لهم())).

))) ))منهاج السنة النبوية(( )95/5).
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ابعُة القاِعدُة الرَّ
 ِ ، فال يوُز َتكفرُي هذا امُلَعيَّ ِ ُكفٌر َقوليٌّ أو ِفعليٌّ إذا َثَبت  ن امُلَعيَّ

حتى جتَتِمَع فيه ُشروُط التَّكفرِي وتنتفَي  نه مواِاُع التَّكفرِي

َة في  وتحَت هذه القاعدِة الُكبرى سأنُقُل ُنصوًصا كثيرًة البِن َتيميَّ
بِذكِر  التَّكفيِر، وذلك  َموانِِع  بترتيِب  ُأتبُِع ذلك  القاِعدِة، ثمَّ  تقريِر هذه 

َمعنى ُكلِّ مانٍع، ودليِله، وما قاله بعُض أهِل الِعلِم في هذا المانِِع.

َة: )وحقيقُة األمِر في ذلك: أنَّ الَقوَل قد يكوُن ُكفًرا،  قال ابُن تيميَّ
خَص  فُيطَلُق الَقوُل بَتكفيِر صاِحبِه، وُيقاُل: من قال كذا فهو كاِفٌر، لِكنَّ الشَّ
َيكُفُر  التي  ُة  الُحجَّ بُكفِره حتى تقوَم عليه  ُيحَكُم  قاله ال  الذي  َن  الُمَعيَّ
تاِرُكها. وهذا كما في ُنصوِص الَوعيِد؛ فإنَّ اللَه ُسبحاَنه وتعالى يقوُل: 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  )ڌ 

ُنصوِص  ِمن  ونحُوه  فهذا   ](0 ]النساء:  گ(  ک  ک 

خَص الُمَعيََّن ال ُيشَهُد عليه بالَوعيِد، فال ُيشَهُد  ، لِكنَّ الشَّ الَوعيِد َحقٌّ
اِر؛ لجواِز أالَّ َيلَحَقه الَوعيُد لَفواِت َشرٍط، أو  لُمَعيٍَّن ِمن أهِل الِقبلِة بالنَّ
م،  ُثبوِت مانٍع؛ فقد ال يكوُن التَّحريُم َبَلغه، وقد يتوُب ِمن ِفعِل الُمَحرَّ
ُيبَتلى  ِم، وقد  الُمَحرَّ وقد تكوُن له َحَسناٌت َعظيمٌة تمحو ُعقوبَة ذلك 

ُر عنه، وقد َيشَفُع فيه َشفيٌع ُمطاٌع.  بمصائَِب ُتَكفِّ

ُجُل لم َتبُلْغه النُّصوُص  وهكذا األقواُل التي َيكُفُر قائُلها، قد يكوُن الرَّ
ْن  ، وقد تكوُن عنده ولم َتثُبْت عنَده، أو لم يتَمكَّ الُموِجبُة لَمعرفِة الَحقِّ
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ِمن َفْهِمها، وقد يكوُن قد َعَرَضت له ُشُبهاٌت َيعِذُره اللُه بها، فَمن كان 
َخَطأه  له  َيغِفُر  اللَه  فإنَّ  الَحقِّ وأخطَأ،  َطَلِب  ُمجَتِهًدا في  المؤمنيَن  من 
ِة، هذا الذي عليه  ِة أو الَعَمليَّ كائًنا ما كان، سواٌء كان في المسائِِل النَّظريَّ

ِة اإلسالِم())). م وجماهيُر أئمَّ ى اللُه عليه وسلَّ أصحاُب النبيِّ صلَّ

ما َرَأوهم قالوا: َمن قال كذا فهو كاِفٌر، اعَتَقد  َة: )ُكلَّ وقال ابُن تيميَّ
التَّكفيَر  أنَّ  يتَدبَّروا  قاله، ولم  َمن  لُكلِّ  فَظ شاِمٌل  اللَّ أنَّ هذا  الُمسَتِمُع 
ال  الُمطَلِق  تكفيَر  وأنَّ  الُمَعيَِّن،  َحقِّ  في  تنتفي  قد  وموانُِع  شروٌط،  له 
ُيَبيُِّن  الموانُِع،  واَنَتَفت  روُط  الشُّ ُوِجَدت  إذا  إالَّ  الُمَعيَِّن  َتكفيَر  َيسَتلِزُم 
لم  الُعموماِت  هذه  أطَلقوا  الذين  ِة  األئمَّ َة  وعامَّ أحَمَد  اإلماَم  أنَّ  هذا 
َم بهذا الكالِم بَعينِه؛ فإنَّ اإلماَم أحَمَد- مثاًل- قد  روا أكَثَر َمن تَكلَّ ُيَكفِّ
فاِت، وامَتَحنوه  َة الذين َدَعوه إلى َخلِق الُقرآِن وَنفِي الصِّ باَشَر الَجهميَّ
ُيواِفقوهم  لم  الذين  والُمؤِمناِت  الُمؤِمنيَن  وَفَتنوا  َوقتِه،  ُعَلماِء  وسائَِر 
رِب والَحبِس، والَقتِل والَعزِل عن الِوالياِت، وَقطِع  ِم بالضَّ على التََّجهُّ
، بحيث كان  هادِة، وَتْرِك َتخليِصهم ِمن أيدي الَعُدوِّ األرزاِق، وَردِّ الشَّ
ِة ِمن الُوالِة والُقضاِة وَغيِرهم-  كثيٌر ِمن ُأولي األمِر إذ ذاك- من الَجهميَّ
ِمثل  فاِت،  الصِّ نفِي  لهم على  ُمواِفًقا  ا  َجهميًّ يُكْن  لم  روَن كلَّ من  يَكفِّ
وَنه  ُيولُّ فال  الكاِفِر،  في  بُحكِمهم  فيه  وَيحُكموَن  الُقرآِن،  بَخلِق  الَقوِل 
وال  الماِل،  َبيِت  مِن  َشيًئا  ُيعطوَنه  وال   ، َعُدوٍّ ِمن  وَنه  َيْفَتكُّ وال  ِواليًة، 

))) ))مجموع الفتاوى(( )))/45)).
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الِواليِة  عند  النَّاَس  وَيمَتِحنوَن  ِروايًة،  وال  ُفتيا  وال  شهادًة  له  َيقَبلوَن 
الُقرآِن  بَخلِق  أَقرَّ  فَمن  ذلك!  وغيِر  األسِر  ِمن  واالفتكاِك  هادِة  والشَّ
َحَكموا له باإليماِن، وَمن لم ُيِقرَّ به لم َيحُكموا له بُحكِم أهِل اإليماِن، 
م َقَتلوه، أو َضَربوه وَحَبسوه. ومعلوٌم أنَّ  ومن كان داعًيا إلى غيِر التَجهُّ
عاَء إلى المقالِة أعَظُم ِمن َقولِها، وإثابُة  م؛ فإنَّ الدُّ هذا ِمن أغَلِظ التَجهُّ
بالَقتِل  والُعقوبُة  إليها،  عاِء  الدُّ ِد  مَجرَّ ِمن  أعَظُم  تاِرِكها  وُعقوبُة  قائِِلها 
للَخليفِة  أحَمَد دعا  اإلماَم  إنَّ  ثمَّ  رِب.  بالضَّ الُعقوبِة  ِمن  أعَظُم  لقائِِلها 
ِمن  به  َفَعلوه  ا  َلهم ممَّ َضَربه وَحَبسه، واستغَفَر لهم، وَحلَّ ن  وَغيِره ممَّ
يَن عن اإلسالِم  عاِء إلى الَقوِل الذي هو ُكفٌر، ولو كانوا ُمرَتدِّ لِم والدُّ الظُّ
ِة  نَّ اِر ال يجوُز بالِكتاِب والسُّ لم َيُجِز االستغفاُر لهم؛ فإنَّ االستغفاَر للُكفَّ
ِة َصريحٌة  واإلجماِع، وهذه األقواُل واألعماُل منه وِمن َغيِره ِمن األئِمَّ
ِة الذين كانوا َيقولوَن: الُقرآُن  نيَن ِمن الَجهميَّ روا الُمَعيَّ في أنَّهم لم ُيَكفِّ
َمخلوٌق، وإنَّ الله ال ُيَرى في اآلخرِة، وقد ُنِقَل عن أحَمَد ما يُدلُّ على 
ففيه  روايتاِن،  المسألِة  في  عنه  ُيذَكَر  أن  ا  فإمَّ نيَن،  ُمَعيَّ قوًما  به  َر  َكفَّ أنَّه 
فِلقياِم  بَعينِه،  َره  َكفَّ َمن  فُيقال:  التَّفصيِل،  على  األمُر  ُيحَمَل  أو  نظر، 
لم  وَمن  موانُِعه،  وانَتَفت  التَّكفيِر  فيه شروُط  ُوِجَدت  أنَّه  ليِل على  الدَّ
ه، هذا مع إطالِق َقولِه بالتَّكفيِر على  ْره بَعينِه، فالنتِفاِء ذلك في َحقِّ ُيَكفِّ

َسبيِل الُعموِم. 

ُة، واإلجماُع، واالعتباُر.  نَّ ليُل على هذا األصِل: الِكتاُب، والسُّ والدَّ
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ھ  ہ  ہ  )ہ  وتعالى:  ُسبحاَنه  فَقوُله  الكتاُب:  ا  أمَّ
ى  ې  ې  )ې  تعالى:  وَقوُله   ،]5 ]األحزاب:  ھ(  ھ 
عن  ُمسِلٍم  َصحيِح  في  ثبت  وقد   ](86 ]البقرة:  ائ(  ائ  ى 

اللَه تعالى قال: قد  م: ))أنَّ  اللُه عليه وسلَّ ى  النبيِّ صلَّ أبي هريرَة عن 
عاِء...  م والُمؤِمنوَن بهذا الدُّ ى اللُه عليه وسلَّ ا دعا النبيُّ صلَّ َفَعْلُت(( َلمَّ

ِة الخَطَأ  ِة أنَّ اللَه قد غَفَر لهذه األمَّ نَّ ِر بالسُّ وإذا َثَبت بالكتاِب الُمَفسَّ
ما  ِة  رعيَّ الشَّ اللِة  الدَّ في  وليس  محفوًظا،  ُعموًما  عامٌّ  فهذا  والنِّسياَن، 
َب  َعذَّ وإن  َخَطئِه،  على  ُمخِطًئا  ِة  األمَّ هذه  ِمن  ُب  ُيَعذِّ اللَه  أنَّ  ُيوِجُب 

ِة.  الُمخطَئ ِمن َغيِر هذه األمَّ

حيِح ِمن َحديِث أبي ُهريرَة أنَّ َرسوَل الله  وأيًضا قد ثبت في الصَّ
، فقال ألهِله:  م قال: ))إنَّ رُجاًل لم يعَمْل َخيًرا َقطُّ ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ
إذا مات فأْحِرقوه ثمَّ اذُروا نِصَفه في الَبرِّ ونِصَفه في الَبحِر؛ فواللِه َلئِْن 
مات  ا  فلمَّ العاَلميَن،  ِمن  أحًدا  ُبه  ُيَعذِّ ال  عذاًبا  بنَّه  لُيَعذِّ عليه  اللُه  َقَدَر 
الَبحَر  وأَمَر  فيه،  ما  فَجَمَع  الَبرَّ  اللُه  فأَمَر  أمَرهم،  به كما  َفَعلوا  الرُجُل 
قال:  هذا؟  َفَعْلَت  لم  قال:  ثمَّ  َيَديه،  بين  قائٌِم  هو  فإذا  فيه،  ما  فَجَمع 
ِمن َخشَيتِك يا َربِّ وأنت أعَلُم، فَغَفَر اللُه له((. وهذا الحديُث ُمتواتٌِر 
م، رواه أصحاُب الَحديِث واألسانيِد ِمن  ى اللُه عليه وسلَّ عن النبيِّ صلَّ
َحديِث أبي سعيٍد وُحذيفَة، وُعقبَة بِن َعمٍرو، وَغيِرهم عن النبيِّ صلَّى 
ُتفيُدهم  أنَّها  الحديِث  أهُل  َيعَلُم  دٍة،  ُمتَعدِّ وجوٍه  من  م  وسلَّ عليه  اللُه 
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ن لم َيْشَرْكهم في أسباِب  الِعلَم الَيقينيَّ وإن لم َيحُصْل ذلك لَِغيِرهم ممَّ
كُّ والَجهُل في ُقدرِة الله تعالى  ُجُل كان قد وقع له الشَّ الِعلِم. فهذا الرَّ
على إعادِة ابِن آَدَم بعدما ُأحِرَق وُذرَي، وعلى أنَّه ُيعيُد الَميَِّت وَيحُشُره 
ٌق باللِه تعالى  إذا ُفِعَل به ذلك، وهذان أصالِن َعظيماِن: أحدهما: متَعلِّ
باليوِم اآلِخِر،  ٌق  َقديٌر. والثَّاني: متَعلِّ بأنَّه على كلِّ َشيٍء  وهو اإليماُن 
وهو اإليماُن بأنَّ اللَه ُيعيُد هذا الميَِّت وَيجزيه على أعمالِه. ومع هذا 
ا كان ُمؤِمًنا باللِه في الُجملِة ومؤِمًنا باليوِم اآلِخِر في الُجملِة، وهو  فلمَّ
أنَّ اللَه ُيثيُب وُيعاِقُب بعد الموِت، وقد َعِمَل َعَماًل صالًِحا-وهو َخوُفه 
ِمَن اللِه أن ُيعاِقَبه على ُذنوبِه- َغَفَر اللُه له بما كان منه ِمن اإليماِن باللِه 

الِح.  والَيوِم اآلِخِر والَعَمِل الصَّ

م:  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النَّبيِّ  عن  حيِح  الصَّ في  ثَبَت  فقد  وأيًضا: 
اِر َمن كان في َقلبِه ِمثقاُل ِديناٍر ِمن إيماٍن- وفي  ))إنَّ اللَه ُيخِرُج ِمن النَّ
اِر َمن كان في َقلبِه ِمثقاُل  روايٍة: ِمثقاُل ديناٍر ِمن َخيٍر- ثمَّ ُيخِرُج ِمن النَّ
اِر َمن  ٍة ِمن َخردٍل ِمن إيماٍن- وفي روايٍة: ِمن َخيٍر- وُيخِرُج ِمَن النَّ َحبَّ
ٍة ِمن إيماٍن أو َخيٍر((. وهذا وأمثاُله ِمن النُّصوِص  كان في َقلبِه ِمثقاُل َذرَّ
ُد في  م يُدلُّ على أنَّه ال ُيَخلَّ ى اللُه عليه وسلَّ الُمستفيضِة عن النبيِّ صلَّ
قلياًل، وأنَّ اإليماَن  اِر َمن معه شيٌء ِمن اإليماِن والَخيِر، وإن كان  النَّ
ُأ. ومعلوٌم َقطًعا أنَّ َكثيًرا ِمن هؤالء الُمخِطئيَن معهم  ُض ويتَجزَّ ا يتَبعَّ ممَّ
كذلك.  يكوُن  فيمن  الكالُم  إذ  وَرسولِه؛  باللِه  اإليماِن  ِمن  ما  ِمقداٌر 
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َفقوا  َلَف أخطأ كثيٌر منهم في كثيٍر ِمن هذه المسائِِل، واتَّ وأيًضا فإنَّ السَّ
يكوَن  أن  حابِة  الصَّ بعُض  أنَكَر  ما  ِمْثل  بذلك،  التَّكفيِر  َعَدِم  على 
َيَقظًة،  الِمعراُج  يكوَن  أن  بعُضهم  وأنكر   ، الَحيِّ نِداَء  َيسَمُع  الَميُِّت 
والتَّفضيِل  الِخالفِة  في  ولَِبعِضهم  َربَّه،  ٍد  ُمحمَّ رؤيَة  َبعُضهم  وأنَكَر 
َكالٌم َمعروٌف، وكذلك لَِبعِضهم في قتاِل َبعٍض وَلْعِن َبعٍض وإطالِق 
َتكفيِر َبعٍض، أقواٌل َمعروفٌة. وكان القاضي ُشَريٌح ُينِكُر قراءَة َمن قرأ: 
 ، }َبْل َعِجْبُت{ ويقوُل: إنَّ اللَه ال َيعَجُب، فبلَغ ذلك إبراهيَم النَّخعيَّ
فكان  منه،  أفَقَه  اللِه  عبُد  كان  ِعلُمه،  ُيعِجُبه  شاِعٌر  ُشَريٌح  إنَّما  فقال: 
يقوُل: }َبْل َعِجْبُت{. فهذا قد أنَكَر ِقراءًة ثابتًة، وأنَكَر ِصفًة َدلَّ عليها 
ِة. وكذلك بعُض  ُة على أنَّه إماٌم ِمن األئِمَّ َفَقت اأُلمَّ ُة، واتَّ نَّ الِكتاُب والسُّ

َلِف، أنَكَر َبعُضهم ُحروَف الُقرآِن، مثُل إنكاِر َبعِضهم َقوَله: )ڑ  السَّ
ِن الذيَن  ڑ ک ک( ]الرعد: ))[ وقال: إنَّما هي: أَوَلْم يَتَبيَّ
ڱ(  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  )ڳ  َقولِه:  ِقراءَة  اآلَخِر  وإنكاِر  آمنوا. 
َحَذَف  كان  وبعُضهم  َربُّك.  ى  ووصَّ هي:  إنَّما  وقال:   ](( ]اإلسراء: 
الُقنوِت. وهذا خطٌأ معلوٌم باإلجماِع  َذتيِن. وآَخُر يكُتُب سورَة  الُمَعوِّ
ا لم يُكْن قد تواَتَر النَّقُل عندهم بذلك لم  والنَّقِل الُمتواتِِر، ومع هذا فلمَّ

ُة بالنَّقِل الُمتواتِِر.  َيكُفروا، وإن كان َيكُفُر بذلك َمن قامت عليه الُحجَّ

ُب أحًدا إالَّ  َة قد َدالَّ على أنَّ اللَه ال ُيَعذِّ نَّ وأيًضا فإنَّ الِكتاَب والسُّ
َبَلَغْته  وَمن  رأًسا،  ْبه  ُيَعذِّ لم  ُجملًة  َتبُلْغه  لم  فَمن  سالِة،  الرِّ إبالِغ  بعد 
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عليه  قاَمت  ما  إنكاِر  على  إالَّ  ْبه  ُيَعذِّ لم  التَّفصيِل  َبعِض  دوَن  ُجملًة 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ  تعالى:  َقولِه  ِمثُل  وذلك  ُة.  ساليَّ الرِّ ُة  الُحجَّ
ۈ  ۆ  )ۆ  وَقولِه:   ،](65 ]النساء:  ڈ(  ڎ  ڎ 
اآلية،   ]((0 ]األنعام:  ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ۇئ(  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  وَقولِه: 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک  وَقولِه:   ،](7 ]فاطر: 
ائ ائ  )ى ى  وَقولِه:  اآلية،  ]الزمر: )7[  ڳ(  ڳ ڳ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  )وئ  وَقولِه:   ،](5 ]اإلسراء:  ەئ(  ەئ 
]القصص: 59[، وَقولِه:  ىئ(  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ 

ۆئ  ۇئ  )ۇئ  وَقولِه:   ،]9-8 ]الملك:  ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

جئ حئ مئ( ]طه: 4))[، وَقولِه: )ڈ ڈ ژ ژ 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
في  الُقرآِن  في  هذا  ونحو   ،]47 ]القصص:  ڳ(  ڳ  ڳ 
دٍة، فَمن كان قد آمَن باللِه وَرسولِه ولم َيعَلْم َبعَض ما جاء  مواِضَع ُمتَعدِّ
ا أنَّه لم َيسَمْعه، أو َسِمَعه من طريٍق  سوُل، فلم ُيؤِمْن به َتفصياًل؛ إمَّ به الرَّ
ال يِجُب التَّصديُق بها، أو اعتَقَد معًنى آَخَر لنوٍع ِمن التأويِل الذي ُيعَذُر 
به؛ فهذا قد ُجِعَل فيه من اإليماِن باللِه وبَِرسولِه ما ُيوِجُب أن ُيثيَبه اللُه 
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ُة التي َيكُفُر ُمخالُِفها... عليه، وما لم ُيؤِمْن به فلم َتُقْم عليه به الُحجَّ

اِر: فهذا يِقُف  ِن بأنَّه كاِفٌر، أو مشهوٌد له بالنَّ ا الُحكُم على الُمَعيَّ وأمَّ
وانتفاِء  ُشروِطه  ُثبوِت  على  َيِقُف  الُحكَم  فإنَّ  الُمَعيِِّن؛  ليِل  الدَّ على 
تأُمُرنا  قد  ريعَة  الشَّ أنَّ  الموِضِع  هذا  في  ُيعَلَم  أن  ينبغي  ا  وِممَّ َموانِِعه، 
ا بَقتٍل أو َجلٍد أو غيِر ذلك، ويكوُن  نيا، إمَّ بإقامِة الَحدِّ على َشخٍص في الدُّ
على  بقائِهم  مع  ليَن  والمتأوِّ الُبغاِة  ِقتاِل  ِمْثُل  ٍب،  ُمَعذَّ غيَر  اآلخرِة  في 
الَعدالِة، وِمْثُل إقامِة الَحدِّ على َمن تاب بعد الُقدرِة عليه توبًة َصحيحًة، 
م  اللُه عليه وسلَّ ى  النبيُّ صلَّ أقامه  الَحدَّ عليه مع ذلك، كما  ُنقيُم  فإنَّا 
لو  َتوبًة  تاَبت  ))لقد  َقولِه:  مع  ِة،  الغاِمديَّ وعلى  مالٍك،  بِن  ماعِز  على 
َشِرَب  َمن  على  الَحدِّ  إقامِة  وِمْثُل  له((،  َلُغِفَر  َمْكٍس،  صاِحُب  تاَبها 
بخالِف  الَعدالِة،  على  باٍق  بأنَّه  الِعلِم  مع  اًل،  ُمتأوِّ فيه  الُمتناَزَع  بيَذ  النَّ
أنَّها  حابِة واعَتَقدوا  ا َشِرَب الَخمَر َبعُض الصَّ َلمَّ َمن ال تأويَل له؛ فإنَّه 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  َقوَله:  َل  تأوَّ ِة،  للخاصَّ َتِحلُّ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
اب،  الَخطَّ بِن  ُعَمَر  ِمثُل  حابُة  الصَّ اتََّفق  ڱ( ]المائدة: )9[؛  ڳ ڱ 
وا بالتَّحريِم ُجِلدوا،  أنَّهم إن أَقرُّ وعليِّ بِن أبي طالٍب وَغيِرهما، على 
وا على االستِحالِل ُقتِلوا. وكذلك نعلُم أنَّ َخلًقا ال ُيعاَقبوَن  وإن أَصرُّ
يَن بالِجزيِة  الُمِقرِّ ة  مَّ الذِّ ِمْثُل أهِل  اٌر في اآلخرِة،  ُكفَّ أنَّهم  نيا مع  الدُّ في 
على ُكفِرهم، وِمْثُل الُمناِفقيَن الُمظِهريَن اإلسالَم؛ فإنَّهم تجري عليهم 
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في  الُقرآُن  عليه  دلَّ  كما  كاِفروَن؛  اآلخرِة  في  وهم  اإلسالِم،  أحكاُم 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ  كقولِه:  دٍة،  ُمتَعدِّ آياٍت 
ۆ ۈ ۈ( ]النساء: 45)[ اآلية، وَقولِه: )ٹ ڤ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ 
 ](5-(( ]الحديد:  ھ(  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
التي  اآلخرِة  اِر  الدَّ في  هو  إنَّما  الحقيقِة  في  الجزاَء  ألنَّ  وهذا  اآلية؛ 
الِعقاِب ما  ِمَن  ُيشَرُع فيها  فإنَّما  نيا  الدُّ ا  الثَّواِب والِعقاِب، وأمَّ هي داُر 

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ  لُم والُعدواُن، كما قال تعالى:  الظُّ به  ُيدَفُع 
وقال   ،](9( ]البقرة:  ڌ(  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ۆئ(  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  )ى  تعالى: 
الُكُتِب  وإنزاِل  ُسِل  الرُّ بإرساِل  المقصوَد  ألن  وهذا  )4[؛  ]الشورى: 

هو إقامُة الِقسِط، كما قال تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
غيُر  نيا  الدُّ فُعقوبُة  كذلك،  األمُر  كان  وإذا   .](5 ]الحديد:  ڦ( 
يأُمروَن  َلِف  السَّ أكَثُر  ولهذا  بالَعكِس؛  وال  اآلخرِة،  لُِعقوبِة  ُمسَتلِزمٍة 
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يِن،  اعي إلى البِدعِة، الذي ُيِضلُّ النَّاَس ألجِل إفساِده في الدِّ بَقتِل الدَّ
سواٌء قالوا هو كاِفٌر، أو ليس بكافٍر. 

وأمثالِهم-  اِل  الُجهَّ هؤالء  ِمن  الُمَعيَِّن  فَتكفيُر  هذا،  ُعِرَف  وإذا 
بعد  إالَّ  عليه  اإلقداُم  يجوُز  ال  اِر-  الُكفَّ ِمن  بأنَّه  عليه  ُيحَكُم  بحيُث 
ُمخالِفوَن  أنَّهم  بها  ُن  يتَبيَّ التي  ُة  ساليَّ الرِّ ُة  الُحجَّ أَحِدهم  على  تقوَم  أن 
ُكفٌر. وهكذا الكالُم في  أنَّها  المقالُة ال ريَب  ُسِل، وإن كانت هذه  للرُّ
نيَن، مع أنَّ بعَض هذه البِدعِة أَشدُّ ِمن َبعٍض، وبعُض  تكفيِر َجميِع الُمَعيَّ
َر  الُمبَتِدعِة يكوُن فيه من اإليماِن ما ليس في بعٍض. فليس ألحٍد أن ُيَكفِّ
َن له  ُة، وُتَبيَّ أحًدا ِمن الُمسِلميَن وإن أخطَأ وَغِلَط، حتى ُتقاَم عليه الُحجَّ
، بل ال يزوُل  كِّ ُة. وَمن َثَبت إيماُنه بَيقيٍن لم َيُزْل ذلك عنه بالشَّ الَمَحجَّ
بهِة. وهذا الجواُب ال َيحَتِمُل أكَثَر ِمن  ِة وإزالِة الشُّ إالَّ بعِد إقامِة الُحجَّ
ه ويرضاه، واللُه  َقنا وسائَِر إخوانِنا لِما ُيِحبُّ هذا. واللُه المسؤوُل أن ُيَوفِّ

ُسبحاَنه أعَلُم())).

))) ))مجموع الفتاوى(( )))/487).
ألنَّ  وصفاتِه؛  الله  ألسماِء  الُمنكريَن  َة  الَجهميَّ ُر  ُيَكفِّ أحَمُد  »كان  َة:  تيميَّ ابن  وقال 
م ظاِهرٌة َبيِّنٌة، وألنَّ َحقيقَة  ى اللُه عليه وسلَّ سوُل صلَّ ُمناَقضَة أقوالِهم لِما جاء به الرَّ
َقولِهم تعطيُل الخالِق، وكان قد ابُتلَي بهم حتى َعَرف حقيقَة أْمِرهم، وأنَّه يدوُر على 
ُر أعياَنهم،  ِة. لِكْن ما كان ُيَكفِّ َلِف واألئمَّ ِة َمشهوٌر عن السَّ التَّعطيِل، وتكفيُر الَجهميَّ
فإنَّ الذي يدعو إلى الَقوِل أعظُم ِمن الذي يقوُل به، والذي ُيعاِقُب ُمخالَِفه أعَظُم 
ُر مخالَفه أعَظُم ِمن الذي يعاِقُبه، ومع هذا فالذين  ِمن الذي يدعو فقط، والذي ُيَكفِّ
كانوا ِمن ُوالِة األموِر َيقولوَن بَقوِل الجهميَّة: إنَّ الُقرآَن َمخلوٌق، وإنَّ اللَه ال ُيَرى 
في اآلخرِة وغير ذلك، وَيْدُعوَن النَّاَس إلى ذلك وَيمَتِحنوَنهم وُيعاِقبوَنهم إذا لم = 
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فاِت وإثباتِه، قد  َة: )ومسألُة التَّكفيِر بإنكاِر َبعِض الصِّ وقال ابُن تيميَّ
َكُثَر فيها االضِطراُب.

َن الذي َثَبت إيماُنه ال ُيحَكُم  خَص الُمَعيَّ وتحقيُق األمِر فيها: أنَّ الشَّ
ٌة َيكُفُر بُمخالفتِها، وإن كان الَقوُل ُكفًرا في  بُكفِره إن لم َتُقْم عليه ُحجَّ
ى اللُه عليه  سوَل صلَّ َنفِس األمِر، بحيُث َيكُفُر بُجحوِده إذا َعِلَم أنَّ الرَّ

روَن َمن لم يِجْبهم، حتى أنَّهم كانوا إذا أمَسكوا األسيَر لم ُيطِلُقوه  = ُيجيبوهم، وُيَكفِّ
وال  ًيا  ُمتَولِّ وَن  ُيَولُّ وال  ذلك،  وغير  مخلوٌق  الُقرآَن  إنَّ  الجهميَّة:  بَقوِل  ُيِقرَّ  حتى 
ُيعُطوَن ِرزًقا ِمن بيِت الماِل إالَّ لَِمن يقوُل ذلك!! ومع هذا فاإلماُم أحَمُد- َرِحَمه 
بوَن  أنَّهم مكذِّ ُيَبيَّْن لهم  بأنَّهم لم  لِعْلِمه  َم عليهم، واستغَفَر لهم؛  الله تعالى- ترحَّ
لهم  قال  َمن  دوا  وَقلَّ فأخَطؤوا  لوا  تأوَّ ولِكْن  به،  جاء  لِما  جاِحدوَن  وال  سوِل،  للرَّ
ا قال لحفِص الفرد- حين قال: القرآُن َمخلوٌق: َكَفْرَت  افعيُّ َلمَّ ذلك. وكذلك الشَّ
د ذلك؛ ألنَّه  ِة َحفٍص بُمَجرَّ َن له أنَّ هذا القوَل ُكفٌر، ولم َيحُكْم بِردَّ باللِه العظيم، َبيَّ
ُة التي َيكُفُر بها، ولو اعتقد أنَّه مرَتدٌّ لسعى في َقتِله«. ))مجموع  ْن له الُحجَّ لم يتَبيَّ

الفتاوى(( )))/48)).
ِة، وال كلُّ من قال إنَّه َجهِميٌّ  ْر أعياَن الَجهميَّ َة: »مع أنَّ أحمَد لم يَكفِّ وقال ابن تيميَّ
ِة الذين  ى َخْلَف الَجهميَّ َة في َبعِض بَِدِعهم، بل َصلَّ َره، وال ُكلُّ َمن وافق الَجهميَّ َكفَّ
َدَعوا إلى َقولِهم، وامَتَحنوا النَّاَس وعاَقبوا َمن لم ُيواِفْقهم بالُعقوباِت الغليظِة، لم 
ْرهم أحمُد وأمثاُله، بل كان يعَتِقُد إيماَنهم وإماَمَتهم، ويدعو لهم، ويرى االئتِماَم  ُيَكفِّ
لواِت َخْلَفهم والَحجَّ والَغزَو معهم، والمنَع ِمن الُخروِج عليهم ما يراه  بهم في الصَّ
ة. وُينِكُر ما أحَدثوا من الَقوِل الباِطِل الذي هو ُكفٌر َعظيٌم، وإن  ألمثالِهم ِمن األئمَّ
ه بَحَسِب اإلمكاِن، فَيجَمُع  لم َيعَلموا هم أنَّه ُكفٌر، وكان ُينِكُره وُيجاِهُدهم على َردِّ
يِن، وإنكاِر بَِدِع الَجهميَّة الُمْلِحديَن،  ِة والدِّ نَّ بين طاعِة اللِه وَرسولِه في إظهاِر السُّ
ااًل ُمبَتِدعيَن وَظَلمًة  ة، وإن كانوا ُجهَّ ِة واألمَّ وبين رعايِة ُحقوِق الُمؤِمنيَن ِمن األئِمَّ

فاِسقيَن«. ))مجموع الفتاوى(( )507/7).
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لَعَدِم  الُقرآِن؛  ُحروِف  بعَض  َلف  السَّ ِمن  طائِفٌة  أنَكَر  فقد  قاله.  م  وسلَّ
قوَن َحديَث الذي  ِعلِمهم أنَّها منه، فلم َيكُفروا. وعلى هذا َحَمل الُمَحقِّ
إذا  اللِه  بُقدرِة  فإنَّه كان جاِهاًل  فأْحِرقوني((  أنا ِمتُّ  قال ألهِله: ))إذا 

َفَعَل ذلك.

م  ى اللُه عليه وسلَّ سوُل صلَّ وليس كلُّ َمن َجِهَل َبعَض ما أخَبَر به الرَّ
َلُف: من قال: الُقرآُن َمخلوٌق، فهو كاِفٌر، ومن قال:  َيُكُفر؛ ولهذا قال السَّ
َن الذي يقوُل  روَن الُمَعيَّ إنَّ اللَه ال ُيَرى في اآلخرِة، فهو كاِفٌر. وال ُيَكفِّ
ُشروٍط  ِق  تحقُّ على  ٌف  ُمَتوقِّ ه  َحقِّ في  التَّكفيِر  ُحكِم  ُثبوَت  ألنَّ  ذلك؛ 
وانتفاِء موانَِع، فال ُيحَكُم بُكفِر َشخٍص بَعينِه إالَّ أن ُيعَلَم أنَّه ُمناِفٌق بأْن 

ُة التي َيكُفُر َمن خاَلَفها ولم َيْقَبْلها. ُة النَّبويَّ قاَمَت عليه الُحجَّ

الِل())). لِكنَّ َقوَل هؤالِء الُمعَتِزلِة وأشباِههم، هو بال َشكٍّ ِمن الُكفِر والضَّ

خِص الُمَعيَِّن وجواُز َقتِله َموقوٌف على  َة: )تكفيُر الشَّ وقال ابُن تيميَّ
ُة التي َيكُفُر َمن خاَلَفها، وإالَّ فليس كلُّ َمن َجِهَل  ُة النَّبويَّ أن َتبُلَغه الُحجَّ
فاِة  ِة والنُّ ِة ِمن الُحلوليَّ يِن َيكُفُر... ولهذا كنُت أقوُل للَجهميَّ َشيًئا ِمن الدِّ
ا َوَقَعت ِمحَنُتهم-: أنا لو  الذين َنَفوا أن يكوَن اللُه تعالى َفوَق الَعرِش- َلمَّ
واَفْقُتكم كنُت كاِفًرا؛ ألنِّي أعَلُم أنَّ َقوَلكم ُكفٌر، وأنتم عندي ال َتكُفروَن؛ 
وُشيوِخهم  وُفَضالئِهم  لُعَلمائِهم  ِخطاًبا  هذا  وكان  اٌل،  ُجهَّ ألنَّكم 
ٌة َحَصلت لُرؤوِسهم؛ ِمن ُقصوٍر  وُأَمرائِهم، وأصُل َجهِلهم ُشُبهاٌت َعقليَّ

))) ))المستدرك على مجموع الفتاوى(( ))/9))).
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ريِح الُمواِفِق له())). حيِح، والمعقوِل الصَّ في معرفِة الَمنقوِل الصَّ

َة: )هذا مع أنِّي دائًما، وَمن جاَلَسني يعَلُم ذلك مني:  وقال ابُن تيميَّ
ٌن إلى تكفيٍر وَتفسيٍق وَمعصيٍة،  أنِّي ِمن أعَظِم النَّاِس َنهًيا عن أن ُينَسَب ُمَعيَّ
ُة التي َمن خاَلَفها كان كاِفًرا  ساليَّ ُة الرِّ إالَّ إذا ُعِلَم أنَّه قد قامت عليه الُحجَّ
لهذه  َغَفَر  قد  اللَه  أنَّ  ُر  أَقرِّ وإنِّي  أخرى،  وعاصًيا  ُأخرى،  وفاسًقا  تارًة، 
ِة، والمسائِِل  ِة الَقوليَّ ِة َخَطأها، وذلك يُعمُّ الَخطَأ في المسائِِل الَخَبريَّ األمَّ
َلُف َيتناَزعوَن في كثيٍر ِمن هذه المسائِِل، ولم َيشَهْد  ِة. وما زال السَّ الَعَمليَّ

أَحٌد منهم على أحٍد؛ ال بُكفٍر، وال بِفسٍق، وال َمعصيٍة...

قاله  لِما  َتكذيًبا  الَقوُل  كان  وإن  فإنَّه  الوعيِد،  ِمَن  هو  والتَّكفيُر 
بباديٍة  نشَأ  أو  بإسالٍم،  َعهٍد  حديَث  جُل  الرَّ يكوُن  قد  لِكْن  سوُل،  الرَّ
ُة،  الُحجَّ َيكُفُر بَجحِد ما َيجَحُده حتى تقوَم عليه  َبعيدٍة. وِمثُل هذا ال 
ُجُل ال َيسَمُع تلك النُّصوَص، أو َسِمَعها ولم َتثُبْت ِعنَده،  وقد يكوُن الرَّ
أو عاَرَضها عنده ُمعاِرٌض آَخُر أوَجَب تأويَلها وإن كان ُمخِطًئا، وكنُت 
حيَحيِن في الرُجِل الذي قال: ))إذا  دائًما أذُكُر الحديَث الذي في الصَّ
؛ فواللِه َلئِْن َقَدَر  وني في الَيمِّ أنا ِمتُّ فأحِرقوني، ثمَّ اسَحقوني، ثم ُذرُّ
به ذلك،  ففَعلوا  العاَلميَن،  ِمَن  َبه أحًدا  َعذَّ َعذاًبا ما  َبنِّي  َلُيَعذِّ اللُه عليَّ 
فقال اللُه له: ما َحَمَلك على ما فَعْلَت؟ قال َخْشيُتك، فَغَفَر له((، فهذا 
ُيعاُد،  أنَّه ال  اعَتَقد  ُذرَي، بل  إذا  إعادتِه  اللِه وفي  رجٌل َشكَّ في قدرِة 

))) ))االستغاثة في الرد على البكري(( )ص: )8)).
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وكان  ذلك،  يعَلُم  ال  جاِهاًل  كان  لِكْن  الُمسِلميَن،  باتِّفاِق  ُكفٌر  وهذا 
ُل ِمن أهِل االجتهاِد  ُمؤِمًنا يخاُف اللَه أن ُيعاِقَبه، فُغِفَر له بذلك. والمتأوِّ

سوِل َأْولى بالَمغفرِة ِمن ِمثِل هذا())). الحريُص على ُمتابعِة الرَّ

َة: )كذلك َمن دعا غيَر اللِه، وَحجَّ إلى غيِر اللِه؛ هو أيًضا  وقال ابُن تيميَّ
ٌم،  ُمشِرٌك، والذي َفَعَله ُكفٌر، لِكْن قد ال يكوُن عالًِما بأنَّ هذا ِشرٌك ُمَحرَّ
تاِر وَغيِرهم وعندهم  كما أنَّ كثيًرا ِمن النَّاِس َدَخلوا في اإلسالِم ِمَن التَّ
موَنها، وال  وُيَعظِّ إليها  بوَن  يتَقرَّ وَغيِره، وهم  لِْبٍد  ِمن  ِصغاٌر  لهم  أصناٌم 
اِر أيًضا وال  بوَن إلى النَّ ٌم في ديِن اإلسالِم، ويتَقرَّ َيعَلموَن أنَّ ذلك ُمَحرَّ
رِك قد يخفى على َبعِض َمن  ٌم؛ فكثيٌر من أنواِع الشِّ َيعَلموَن أنَّ ذلك ُمَحرَّ
، وعَمُله الذي أشَرَك فيه  دَخَل في اإلسالِم وال يعَلُم أنَّه ِشرٌك، فهذا ضالٌّ

ُة())). باِطٌل، لِكْن ال يسَتِحقُّ الُعقوبَة حتى تقوَم عليه الُحجَّ

رورِة  سوُل َنعَلُم بالضَّ َة: )فإنَّ بعَد َمعرفِة ما جاء به الرَّ وقال ابُن تيميَّ
الحيَن،  تِه أن تدعَو أحًدا ِمن األمواِت؛ ال األنبياَء وال الصَّ أنَّه لم َيْشَرْع ألمَّ
االستعاذِة وال  بَلفِظ  بَِغيِرها، وال  االستِغاثِة وال  بَلفِظ  وال غيَرهم، ال 
ونحو  َميٍِّت  لَغيِر  وال  لَِميٍِّت  جوَد  السُّ تِه  ألمَّ َيْشَرْع  لم  أنَّه  كما  بَغيِرها، 
رِك الذي  ذلك، بل نعَلُم أنَّه نهى عن ُكلِّ هذه األموِر، وأنَّ ذلك ِمَن الشِّ
سالِة  ِة الِعلِم بآثاِر الرِّ َمه اللُه تعالى وَرسوُله، لِكْن لَغَلبِة الَجهِل وِقلَّ َحرَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( ))/9))).
وُف. ْبد: الصُّ ))) ))الرد على األخنائي(( )ص: 06)( واللِّ
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يتَبيََّن لهم ما  ريَن، لم ُيمِكْن َتكفيُرهم بذلك حتى  في كثيٍر ِمن المتأخِّ

ا ُيخالُِفه())). م ممَّ ى اللُه عليه وسلَّ سوُل صلَّ جاء به الرَّ

يهديه  أو  َينُصُره،  أو  َيرُزُقه  َشيَخه  أنَّ  يعَتِقُد  )َمن  َة:  تيميَّ ابُن  وقال 

كان  أو  له،  وَيسُجُد  يدعوه  أو  َشيَخه،  َيعُبُد  كان  أو  ُيعيُنه،  أو  ُيغيُثه  أو 

ًدا في  ُمَقيَّ أو  ُمطَلًقا،  م تفضياًل  اللُه عليه وسلَّ ى  النبيِّ صلَّ ُله على  ُيَفضِّ

أو  أنَّه هو  أو كان يرى  اللِه تعالى،  إلى  ُب  ُيَقرِّ الذي  الَفضِل  ِمن  شيٍء 

م؛ فُكلُّ هؤالِء  ى اللُه عليه وسلَّ سوِل صلَّ َشيَخه ُمستغٍن عن ُمتابعِة الرَّ

اٌر إن أظَهروا ذلك، وُمناِفقوَن إن لم ُيظِهُروه.  ُكفَّ

ِة ُدعاِة  ماِن؛ فِلِقلَّ وهؤالء األجناُس وإن كانوا قد َكُثروا في هذا الزَّ
سالِة في أكَثِر البلداِن، وأكَثُر هؤالء ليس  الِعلِم واإليماِن، وُفتوِر آثاِر الرِّ
ِة ما َيعِرفوَن به الُهدى، وكثيٌر منهم  سالِة وِميراِث النُبوَّ عنَدهم من آثاِر الرِّ
ُجُل  الرَّ ُيثاُب  الَفَترات  وأمِكنِة  الَفَتراِت  أوقاِت  وفي  ذلك.  َيبُلْغهم  لم 
ُة عليه  على ما معه من اإليماِن الَقليِل، وَيغِفُر اللُه فيه لَِمن لم تُقم الُحجَّ
المعروِف:  الحديِث  في  كما  عليه،  ُة  الُحجَّ قامت  لَِمن  به  َيغِفُر  ال  ما 
ا وال  يأتي على النَّاِس َزماٌن ال َيعِرفوَن فيه صالًة وال ِصياًما، وال َحجًّ
يُخ الَكبيُر والَعجوُز الكبيرُة، ويقولوَن: أدَرْكنا آباَءنا وهم  ُعمرًة، إالَّ الشَّ
يقولوَن ال إلَه إالَّ اللُه. فقيل لُحذيفَة بِن الَيماِن: ما ُتغني عنهم ال إلَه إالَّ 

))) ))االستغاثة في الرد على البكري(( )ص: 9)6).
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 .((( اِر((. رواه ابُن ماَجْه والحاِكُم والَبيهقيُّ اللُه؟ فقال: ُتنجيهم من النَّ

ِة واإلجماِع  نَّ والسُّ بالِكتاِب  ُكفٌر  التي هي  المقالَة  أنَّ  وأصُل ذلك 
فإنَّ  ُة؛  رعيَّ الشَّ الئُِل  الدَّ ُيطَلُق كما دلَّ على ذلك  َقواًل  ُكفٌر،  ُيقاُل: هي 
ا َيحُكُم  اِة عن اللِه وَرسولِه، ليس ذلك ممَّ اإليماَن ِمن األحكاِم الُمتَلقَّ
فيه النَّاُس بُظنونِهم وأهوائِهم. وال يِجُب أن ُيحَكَم في كلِّ َشخٍص قال 
ه ُشروُط التَّكفيِر وَتنتفَي موانُِعه، مثُل  ذلك بأنَّه كاِفٌر، حتى َيثُبَت في َحقِّ
با حالٌل؛ لُقرِب َعهِده باإلسالِم، أو لُنشوئِه  الرِّ من قال: إنَّ الَخمَر أو 
في باديٍة َبعيدٍة، أو َسِمَع كالًما أنَكَره ولم يعَتِقْد أنَّه ِمَن الُقرآِن وال أنَّه 
َلِف  م، كما كان بعُض السَّ ى اللُه عليه وسلَّ من أحاديِث َرسوِل الله صلَّ
قالها،  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيَّ  أنَّ  عنده  َيثُبَت  حتى  أشياَء،  ُينِكُر 
وَن في أشياَء، ِمثُل ُرؤيِة اللِه وغيِر ذلك، حتى  حابُة َيُشكُّ وكما كان الصَّ
م، وِمْثُل الذي قال: إذا  ى اللُه عليه وسلَّ َيسألوا عن ذلك رسوَل الله صلَّ
؛ لَعلِّي أِضلُّ عن اللِه، ونحو ذلك؛  وني في الَيمِّ أنا ِمتُّ فاسَحقوني وُذرُّ
سالِة، كما قال اللُه  ُة بالرِّ فإنَّ هؤالِء ال َيكُفروَن حتى تقوَم عليهم الُحجَّ
 .](65 ]النساء:  ڈ(  ڎ ڎ  ڌ  ڍ ڌ  ڍ  )ڇ  تعالى: 

))) ))سنن ابن ماجه(( )4049(، ))المستدرك على الصحيحين(( )6)86(، ))ُشَعب 
اإليمان(( )8)0))

ح إسناَده على َشرِط ُمسلٍم الحاِكُم، ووافقه الذهبيُّ في ))التلخيص(( )587/4(،  صحَّ
 ،)(07/(( الزجاجة((  ))مصباح  في  الُبوصيري  رجاَله  ووثَّق  إسناَده  ح  وَصحَّ
ح الحديَث األلبانيُّ  ى إسناَده ابُن َحَجر في ))فتح الباري(( )))/9)(، وَصحَّ وقوَّ

في ))صحيح سنن ابن ماجه(( )4049).
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والنِّسياِن، وقد أشَبْعنا الكالَم في  ِة عن الخطأِ  اللُه لهذه األمَّ وقد عفا 
القواِعِد التي في هذا الجواِب في أماِكنِها، والفتوى ال تحَتِمُل الَبسَط 

أكَثَر ِمن هذا. واللُه أعلم())).

َة: )ومن أثَبَت لَغيِر اللِه ما ال يكوُن إالَّ للِه، فهو أيًضا  وقال ابُن تيميَّ
ُة التي َيكُفُر تاِرُكها())). كاِفٌر إذا قاَمت عليه الُحجَّ

مواِنُع التَّكفيِر هي: 

1- الَجهُل: وهو: نقيُض الِعلِم، والَجهالُة: أن َتفَعَل ِفعاًل بَغيِر ِعلم))).

رِع.  والمراُد هنا من يَقُع في ُكفٍر، وهو ال يعَلُم ُحكَمه في الشَّ

الِة، أو  الَة غيُر واجبٍة عليه؛ لَجهِله بُوجوِب الصَّ كَمن يعَتِقُد أنَّ الصَّ
َقت؛ لَجهِله بُقدرِة  يعَتِقُد أنَّ اللَه غيُر قادٍر على َحشِر األجساِد إذا تَفرَّ

الله جلَّ وعال. 

وِمَن األدلَِّة على الُعذِر بالَجهِل: ما رواه أبو هريرَة َرِضَي اللُه عنه، عن 

َنفِسه،  على  ُيسِرُف  رُجٌل  ))كان  قال:  م،  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ النبيِّ 
اطَحنوني،  ثم  فأحِرقوني،  ِمتُّ  أنا  إذا  لبنيه:  قال  الموُت  َحَضره  ا  فلمَّ
َبه  َبنِّي عذاًبا ما َعذَّ يِح؛ فواللِه َلئِْن َقَدر عليَّ َربِّي َلُيَعذِّ وني في الرِّ ثمَّ ُذرُّ

))) ))مجموع الفتاوى(( )5)/64))
))) ))المصدر السابق(( ))/)))).

))) انظر: ))لسان العرب(( )))/9))( مادة )جهل(.
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ا مات ُفِعَل به ذلك، فأَمَر اللُه األرَض فقال: اجَمعي ما فيِك  أحًدا، فلمَّ
منه، فَفَعَلْت، فإذا هو قائٌِم، فقال: ما َحَمَلك على ما صنْعَت؟ قال: يا 

، َخشَيُتك، فَغَفَر له(( رواه البخاريُّ وُمسِلٌم))). َربِّ

ُأحِرَق  إذا  أنَّه  فَظنَّ  وعال،  جلَّ  الله  ُقدرِة  ُعموَم  َجِهَل  َرُجٌل  فهذا 
وُنثَِر َرماُده في الَبرِّ والَبحِر، فإنَّ اللَه ال َيقِدُر على َجمِعه! وال َريَب أنَّ 
ا كان  كَّ في الَبعِث؛ ُكفٌر، ولِكنَّه َلمَّ كَّ في قدرِة الله جلَّ وعال، والشَّ الشَّ

جاِهاًل َغَفَر اللُه له. 

قال:  عنه،  اللُه  َرِضَي  الَيماِن  بُن  ُحذيفُة  رواه  ما  ذلك:  ِة  أِدلَّ وِمن 
م: ))َيدُرُس اإلسالُم كما َيدُرُس  ى اللُه عليه وسلَّ قال َرسوُل اللِه صلَّ
َوْشُي الثَّوِب، حتى ال ُيدرى ما ِصياٌم وال َصالٌة، وال ُنُسٌك وال َصَدقٌة، 
َيبقى في األرِض منه  اللِه َعزَّ وَجلَّ في ليلٍة، فال  َوَلُيْسَرى على كتاِب 
يُخ الكبيُر والعجوُز، يقولون: أدَرْكنا  آيٌة، وتبقى طوائُِف ِمن النَّاِس: الشَّ
آباَءنا على هذه الَكِلمِة؛ ال إلَه إالَّ اللُه، فنحُن نقوُلها(( فقال له ِصَلُة: 
ما ُتغني عنهم: ال إلَه إالَّ اللُه، وهم ال َيدُروَن ما َصالٌة وال ِصياٌم، وال 
ها عليه ثالًثا، ُكلُّ ذلك  ُنُسٌك وال َصَدقٌة؟ فأعَرَض عنه ُحذيفُة، ثمَّ َردَّ
ُتنِجيهم  ِصَلُة،  يا  فقال:  الثِة،  الثَّ في  عليه  أقَبَل  ثمَّ  ُحذيفُة،  عنه  ُيعِرُض 
 ، والُبوصيريُّ الحاِكُم،  َحه  وَصحَّ ماجه،  ابُن  رواه  ثالًثا.  النَّاِر-  ِمن 

ح   )(((0/4( مسلم((  ))صحيح   ،(48( ح   )(76/4( البخاري((  ))صحيح   (((
.(756
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.((( ، وقال ابُن َحَجٍر: بَسَنٍد َقويٍّ واأللبانيُّ

هادَة،  فهؤالء كَتَب اللُه لهم النَّجاَة ولم َيعِرفوا ِمَن اإلسالِم إالَّ الشَّ
ا كان الَجهُل هو  يِن وأركانِه، لِكْن َلمَّ وَجِهلوا ما ِسواها ِمن َشعائِِر الدِّ

هادُة التي َينِطقوَن بها. ُعْذَرهم، نَفَعْتهم الشَّ

َمخلوٍق،  غيُر  أنَّه  بَكالِمه  اللَه  يعِرِف  لم  َمن  )وُكلُّ   : الُبخاريُّ قال 
نَّة، فمن أبى بعد الِعلِم به كان  ُم، وُيَردُّ َجهُله إلى الِكتاِب والسُّ فإنَّه ُيَعلَّ

ُمعانًِدا؛ قال الله تعالى: )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڦ  )ڦ  ولَِقولِه:   ،]((5 ]التوبة:  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]النساء: 5))[)))).

َنَم الذي  ُر َمن عبَد الصَّ ُنَكفِّ ُكنَّا ال  اِب: )وإذا  ُد بُن عبِد الوهَّ وقال ُمحمَّ
، وأمثالِهما؛ ألْجِل  نَم الذي على َقبِر أحمد الَبَدويِّ على َقبِر عبِد القادر، والصَّ
ُر َمن لم ُيشِرْك باللِه إذا لم ُيهاِجْر إلينا،  َجهِلهم وَعَدِم َمن ُيَنبُِّههم، فكيف ُنَكفِّ

ْر وُيقاتِْل؟! )ۈ ۈ ٴۇ ۋ( ]النور: 6)[)))). ولم ُيَكفِّ

))) ))سنن ابن ماجه(( ))/44))( ح 4049، ))المستدرك على الصحيحين(( للحاكم 
))سلسلة   ،)(94/4( ماجه((  ابن  زوائد  في  الزجاجة  ))مصباح   ،)5(0/4(

األحاديث الصحيحة(( ))/)7)(، ))فتح الباري(( )))/6)).
))) ))خلق أفعال العباد(( )ص: )6).

))) ))فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب(( )مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب 4/))).
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أو  ُيقَبُل في َحقِّ َمن كان في مَحلٍّ  إنَّما  بالَجهِل  الُعذَر  أنَّ  وْلُيعَلْم 
أو  َبعيدٍة،  باديٍة  نشَأ في  َيجَهَل هذه األحكاَم، كَمن  أن  ُة  َمِظنَّ حاٍل هو 

كان حديَث َعهٍد بُكفٍر.

قال ابُن ُقدامَة: )وال ِخالَف بين أهِل الِعلِم في ُكفِر َمن َتَرَكها ]يعني 
فإن  ذلك،  ِمثُله  َيجَهُل  ال  ن  ِممَّ كان  إذا  لُوجوبِها،  جاِحًدا  الَة[  الصَّ
داِر  بغيِر  والنَّاشِئ  اإلسالِم،  كحديِث  الُوجوَب،  َيعِرُف  ال  ن  ِممَّ كان 
بُكفِره،  الِعلِم؛ لم ُيحَكْم  باديٍة بعيدٍة عن األمصاِر وأهِل  أو  اإلسالِم، 
َكَفَر،  ذلك  بعد  َجَحَدها  فإْن  ُوجوبِها،  ُة  أِدلَّ له  وُتْثَبُت  ذلك،  َف  وُعرِّ
ا إذا كان الجاِحُد لها ناِشًئا في األمصاِر بين أهِل الِعلِم، فإنَّه َيكُفُر  وأمَّ
ها، وهي الَّزكاُة،  ِد َجْحِدها، وكذلك الُحكُم في مباني اإلسالِم ُكلِّ بُمَجرَّ
ُة ُوجوبِها ال تكاُد َتخفى؛  ؛ ألنَّها َمباني اإلسالِم، وأِدلَّ ياُم، والَحجُّ والصِّ
عليها،  ُمنَعِقٌد  واإلجماُع  تِها،  بأِدلَّ َمشحوَنيِن  ُة  نَّ والسُّ الِكتاُب  كان  إذ 
فال َيجَحُدها إالَّ ُمعانٌِد لإلسالِم، يمَتنُِع ِمن التزاِم األحكاِم، غيُر قابٍل 

تِه())). ِة َرسولِه، وال إجماِع أمَّ لِكتاِب اللِه تعالى وال ُسنَّ

وقد استَدلَّ الُعَلماُء لذلك بما رواه أحَمُد والتِّرمذيُّ عن أبي واقٍد 
ى  صلَّ الله  َرسوِل  مع  َة  َمكَّ ِمن  َخَرجوا  )أنَّهم  عنه:  اللُه  َرِضَي  يثيِّ  اللَّ
اِر ِسدرٌة َيعُكفوَن ِعنَدها،  م إلى ُحَنيٍن، قال: وكان للُكفَّ اللُه عليه وسلَّ
بِسدرٍة  فَمَرْرنا  قال:  أنواٍط،  ذاُت  لها:  يقاُل  أسِلَحَتهم،  بها  قوَن  وُيَعلِّ

))) ))المغني(( )9/))).
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َخْضراَء َعظيمٍة، قال: فُقلنا: يا َرسوَل اللِه، اجَعْل لنا ذاَت أنواٍط، فقال 
بَيِده- كما  َنفسي  م: ))ُقلُتم- والذي  اللُه عليه وسلَّ ى  اللِه صلَّ َرسوُل 
ٹ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  ُموسى:  َقوُم  قال 
ًة  ُسنَّ َقبَلكم  كان  َمن  ُسَنَن  َلَترَكُبنَّ  َنُن،  السُّ إنَّها   ]((8 ]األعراف: 
يالسيِّ وابِن أبي عاصٍم: َخَرْجنا مع  ًة!(())). وفي روايِة أبي داُوَد الطَّ ُسنَّ
م إلى ُحَنيٍن، ونحن َحديثو َعهٍد بُكفٍر،  ى اللُه عليه وسلَّ رسوِل الله صلَّ

وكانوا أسَلموا يوَم الَفتِح())). 

.((( َحه ابُن ِحبَّان واأللبانيُّ : حديٌث َحَسٌن َصحيٌح، وَصحَّ قال التِّرمذيُّ

رَك َجهاًل، فُنِهَي  فهذا الَحديُث َدليٌل على )أنَّ َمن أراد أن َيفَعَل الشِّ
عن ذلك فانتهى؛ ال َيكُفُر()4).

ثمَّ  ُخَطَبهم،  وَيسَمُع  َصَلواتِهم،  يحُضُر  الُمسِلميَن،  بين  عاش  من  ا  أمَّ
ُة؛  ُة والخاصَّ ا َيعَلُمه العامَّ رورِة ِممَّ يِن بالضَّ َيزُعُم أنَّه َيجَهُل أمًرا َمعلوًما ِمن الدِّ

اللهفان(( ))/8)4):  ))إغاثة  في  الَقيِّم  ابُن  وقال  َحَسن َصحيٌح،   : الترمذيُّ قال   (((
حه األلبانيُّ في ))صحيح ُسَنن الترمذي(( )80))). ثابٌت، وَصحَّ

ن إسناَده األلبانيُّ في ))تخريج كتاب السنة(( )76). ))) حسَّ
))) ))مسند أحمد(( )6)/5))( ح 897))، ))سنن الترمذي(( )45/4( ح 80))، 
أبي عاصم((  الطيالسي(( ))/)68( ح )44)، ))السنة البن  داود  أبي  ))مسند 
))/7)( ح 76، ))صحيح ابن حبان(( )5)/94(، ))صحيح الجامع الصغير(( 

.(674/((
)4) ))تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد(( لسليمان بن عبد الله بن محمد 

بن عبد الوهاب )ص: 49)).
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فال ُيعَذُر بَدعواه هذه؛ ألنَّه ُمتَسبٌِّب في وجوِد َجهِله وعَدِم إزالتِه. 

ُة َدلَّت على أنَّ ُكلَّ َجهٍل ُيمِكُن  رعيَّ : )القاِعدُة الشَّ قال القرافيُّ
ًة للجاهِل؛ فإنَّ اللَه تعالى بَعَث ُرُسَله إلى  َف َدفُعه، ال يكوُن ُحجَّ الُمَكلَّ
ًة أن َيْعَلموها، ثمَّ َيعَملوا بها، فالِعلُم  َخلِقه بَرسائِله، وأوَجَب عليهم كافَّ
َم والَعَمَل وَبِقَي جاِهاًل، فقد عصى  والَعَمُل بها واِجباِن، فَمن َتَرك التَعلُّ

َمعِصَيتيِن؛ لَِترِكه واِجَبيِن())).

اِم: )جاِهُل الُحكِم هل هو َمعذوٌر أم ال؟... إذا ُقْلنا  وقال ابُن اللحَّ
َر أو  ا إذا َقصَّ ِم الُحكِم، أمَّ ْط في تَعلُّ ْر وُيَفرِّ ه إذا لم ُيَقصِّ ُيعَذُر فإنَّما مَحلُّ

َط، فال ُيعَذُر َجزًما())). َفرَّ

َم الَكالُم في َقتِل القاِصِد لَسبِّه واإلزراِء  قال القاضي ِعياٌض: )تَقدَّ
به وَغْمِصه بأيِّ َوجٍه كان ِمن ُممِكٍن أو ُمحاٍل، فهذا وجٌه َبيٌِّن ال إشكاَل 
فيه. الوجُه الثَّاني: ال َحقَّ به في الَبياِن والَجالِء: وهو أن يكوَن القائُِل لَِما 
بِّ واإلزراِء، وال  م غيَر قاِصٍد للسَّ اللُه عليه وسلَّ ى  ِجَهتِه صلَّ قال في 
الُكفِر؛  م بَكلمِة  اللُه عليه وسلَّ ى  َم في جهتِه صلَّ ُمعَتِقٍد له، ولِكنَّه تَكلَّ
ما  َنفِي  أو  عليه،  يجوُز  ال  ما  إضافِة  أو  تكذيبِه،  أو  َسبِّه،  أو  َلْعنِه،  ِمن 
م نقيصٌة؛ ِمْثُل أن َينُسَب  ى اللُه عليه وسلَّ ه صلَّ ا هو في َحقِّ يِجُب له ِممَّ
سالِة أو في ُحكٍم بيَن النَّاِس، أو  إليه إتياَن َكبيرٍة، أو ُمداهنًة في تبليِغ الرِّ

))) ))الفروق(( )64/4)).
))) ))القواعد والفوائد األصولية(( )ص: 87).
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َب  َيُغضَّ ِمن َمرتبتِه، أو َشَرِف َنَسبِه، أو ُوفوِر ِعلِمه، أو ُزهِده، أو ُيَكذِّ
م، وتواَتَر الخَبُر بها،  ى اللُه عليه وسلَّ بما اشَتَهر ِمن أموٍر أخَبَر بها صلَّ
عن َقصٍد لَِردِّ َخَبِره، أو يأتَي بَسَفٍه ِمن الَقوِل أو قبيٍح ِمَن الَكالِم، وَنوٍع 
ه، ولم َيقِصْد  ْد َذمَّ بِّ في جهتِه، وإن ظهر بَدليِل حالِه أنَّه لم يَتَعمَّ ِمن السَّ
ه إليه،  ا لجهالٍة َحَمَلْته على ما قاَله، أو لَضَجٍر أو َسَكٍر اضطرَّ َسبَّه؛ إمَّ
فُحكُم هذا  ٍر في كالِمه؛  وَتَهوُّ لِلسانِه، وَعجَرفٍة  ُمراقبٍة وَضبٍط  ِة  ِقلَّ أو 
ِل: الَقتُل ُدوَن تَلْعُثٍم؛ إذ ال ُيعَذُر أَحٌد في الُكفِر  الَوجِه ُحكُم الَوجِه األوَّ
ا ذَكْرناه إذا كان َعقُله  بالَجهالِة، وال بَدعوى َزَلِل اللِّساِن، وال بَشيٍء ِممَّ

في ِفطرتِه سليًما، إالَّ َمن ُأكِرَه وَقلُبه ُمطَمئِنٌّ باإليماِن())).

َة: )ال ُيعَرُف ِمن أهِل الَكالِم أَحٌد إالَّ وله في اإلسالِم  وقال ابُن تيميَّ
ما  التَّعميِم  وفي  أصحاَبه،  حتى  الُمسِلميَن  ُعموَم  قائُِلها  ُر  ُيَكفِّ َمقالٌة 
ِمن هؤالء؟! وذلك  الِل  بالَحشِو والضَّ أَحقُّ  َفريٍق  فأيُّ  التَّعييِن،  ُيغني عن 
إذا  وهذا  كثيًرا.  فيهم  النِّفاُق  ُيوَجُد  كما  فيهم،  ِة  دَّ الرِّ وجوَد  يقتضي 
َتُقم  لم  ضالٌّ  ُمخطٌئ  فيها  إنَّه  ُيقاُل:  فقد  ِة  الَخفيَّ الَمقاالِت  في  كان 
ُة التي َيكُفُر صاِحُبها، لِكنَّ ذلك يَقُع في طوائَِف منهم في  عليه الُحجَّ
ُة ِمَن الُمسِلميَن أنَّها ِمن ِديِن  ُة والخاصَّ اهرِة التي َتعَلُم العامَّ اأُلموِر الظَّ
عليه  اللُه  ى  ًدا صلَّ ُمحمَّ أنَّ  َيعَلموَن  والنَّصارى  الَيهوُد  بل  الُمسِلميَن، 
أْمِره بِعبادِة اللِه َوْحَده ال َشريَك  ِمْثُل  ُبِعَث بها وَكَفر ُمخالُِفها،  م  وسلَّ

))) ))الشفا بتعريف حقوق المصطفى(( ))/)))).
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مِس  المالئِكِة والنبيِّيَن، والشَّ اللِه ِمن  له، وَنْهيِه عن عبادِة أحٍد ِسوى 
َشعائِِر  أظَهُر  هذا  فإنَّ  ذلك؛  وغيِر  واألصناِم  والكواِكِب  والَقَمِر، 
لواِت الَخمِس، وإيجابِه لها وَتعظيِم شأنِها،  اإلسالِم، وِمْثُل أمِره بالصَّ
ابِئيَن والَمجوِس،  وِمْثُل ُمعاداتِه للَيهوِد والنَّصارى، والُمشِركيَن والصَّ
با، والَخمِر والَمْيِسر ونحِو ذلك. ثمَّ َتِجُد  وِمْثُل تحريِم الفواِحِش والرِّ
يَن، وإن كانوا  كثيًرا ِمن ُرؤسائِهم َوَقعوا في هذه األموِر، فكانوا ُمرَتدِّ

قد َيتوبوَن ِمن ذلك ويعودوَن إلى اإلسالِم())).

واَب  واِب والَعْمِد، فالُمخِطُئ: هو َمن أراد الصَّ  2- الَخطُأ: وهو ِضدُّ الصَّ
فوَقَع في غيِر ما أراد))).

ُة على الُعذِر بالَخَطأِ كثيرٌة؛ منها قوُله تعالى: )ہ ہ  واألِدلَّ
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( ]األحزاب: 5[. 

َة َدليٌل خاصٌّ يُدلُّ على الُعذِر بالَخَطأِ في مسائِِل الُكفِر، وهو ما  وثمَّ
ى اللُه عليه  رواه أَنُس بُن مالٍك َرِضَي اللُه عنه قال: قال َرسوُل اللِه صلَّ
أَحِدكم كان  إليه، ِمن  يتوُب  َعبِده حين  بَتوبِة  َفَرًحا  أَشدُّ  ُه  م: ))َللَّ وسلَّ
فَأيَِس  وَشراُبه،  منه وعليها طعاُمه  فانفَلَتت  َفالٍة،  بأرٍض  راِحَلتِه  على 
ها، قد َأيَِس ِمن راِحَلتِه، فبينا هو  منها، فأتى َشَجرًة، فاضطَجَع في ِظلِّ
ِة الَفَرح:  كذلك إذا هو بها قائمًة عنَده، فأَخَذ بِخطاِمها، ثمَّ قال ِمن ِشدَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( )4/)5).
))) انظر: ))لسان العرب(( ))/65-67( مادة )خطأ(.
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ُمسِلٌم،  رواه  الَفَرِح((.  ِة  ِشدَّ ِمن  أخطَأ  َربُّك،  وأنا  عبدي  أنت  اللهمَّ 
حيَحيِن))). وأصُله في الصَّ

في  هذا  ِمْثِل  ِمن  اإلنساُن  قاله  ما  أنَّ  )فيه:  ِعياٌض:  القاضي  قال 
حاِل َدهَشتِه وُذهولِه، ال ُيؤاَخُذ به، وكذا حكايُته عنه على طريٍق ِعلميٍّ 
ذلك  على  ويُدلُّ  والَعَبث،  والُمحاكاِة  الَهْزِل  على  ال  ٍة،  َشرعيَّ وفائدٍة 
م ذلك، ولو كان ُمنِكًرا، ما حكاه())). ى اللُه عليه وسلَّ ِحكايُة النبيِّ صلَّ

َث َنفَسه بأمٍر  ن َحدَّ وقال ابُن الَقيِّم: )واللُه تعالى رَفَع الُمؤاَخذَة َعمَّ
فِظ ِمن َغيِر َقصٍد لَِمعناه  َظ باللَّ ن تَلفَّ ٍظ أو عَمٍل، كما رَفَعها عمَّ بَغيِر تَلفُّ
ِمن  َسبًقا  الُكفِر  لفُظ  لسانِه  على  جرى  َمن  َيكُفُر  ال  ولهذا  إرادٍة؛  وال 
الَفَرِح اإللهيِّ  َدَهٍش وغيِر ذلك، كما في حديِث  أو  لَِفَرٍح  َغيِر َقصٍد؛ 
َفَقد راِحَلَته عليها طعاُمه وشراُبه  َمَثَل ذلك بَمن  الَعبِد، وَضَرب  بَتوبِة 
في األرِض الُمهِلكة، فَأيَِس منها ثمَّ وجدها، فقال: اللهمَّ أنت عبدي 
ِة الَفَرِح. ولم ُيؤاَخْذ بذلك، وكذلك إذا أخطَأ  وأنا َربُّك، أخطَأ ِمن ِشدَّ

ِة الَغَضِب لم يؤاَخْذ بذلك، وِمن هذا َقوُله تعالى: )ژ ژ  ِمن ِشدَّ
]يونس:  گ(  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

))) ))صحيح مسلم( )04/4))( ح 747)، ))صحيح البخاري(( )68/8( ح 09)6.
))) ))فتح الباري(( البن حجر )))/08)).

ِد عليها، فهو أمٌر َمشروٌع  اِر؛ لَبياِن ما فيها من الَفساِد، أو للرَّ فَمن َنَقل مقاالِت الُكفَّ
ال َيكُفُر قائُِله؛ ولهذا ُيقال: ناِقُل الُكفِر ليس بكافٍر. بِخالِف َمن حكاه ونَقَله على 

سبيِل االستحساِن والتأييِد؛ فهذا ُكفٌر. 
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َلُف: هو ُدعاُء اإلنساِن على َنفِسه وَوَلِده وأهِله في حاِل  ))[ قال السَّ
عليه،  يدعو  َمن  وأهَلَك  ألهَلَكه  تعالى  اللُه  استجاَبه  ولو  الَغَضِب، 

اعَي لم َيقِصْده())). ولِكنَّه ال َيسَتجيُبه؛ لِعْلِمه بأنَّ الدَّ

َق أو َيحِلَف في حاِل َغَضٍب شديٍد قد حال  وقال ابُن الَقيِّم: )أْن ُيَطلِّ
وال  ِعتُقه،  وال  طالُقه،  يَقُع  ال  فهذا  ِره،  وتَصوُّ َقْصِده  َكماِل  وبين  بينه 
َوْقُفه، ولو َبَدَرت منه َكِلمُة الُكفِر في هذا الحاِل، لم َيكُفْر، وهذا نوٌع 
م ُوقوَع  ى اللُه عليه وسلَّ ِمن الَغلِق واإلغالِق الذي منع رسوُل الله صلَّ

الِق والِعتاِق فيه())). الطَّ

اللُهمَّ  راِحلَته:  وَجَد  ا  َلمَّ قال  الذي  أنَّ  َم  تَقدَّ )وقد  الَقيِّم:  ابُن  وقال 
ِة الَفَرِح- لم َيكُفْر بذلك، وإن أتى  أنت َعبدي وأنا ربُّك، أخطَأ ِمن ِشدَّ
أتى بصريِح  الُكفِر  َكِلمِة  ُيِرْده، والُمْكَرُه على  لم  لَِكونِه  الُكفِر؛  بَصريِح 
َكِلمتِه ولم َيكُفْر؛ لعَدِم إرادتِه، بخالِف الُمسَتهزِئ والهاِزِل؛ فإنَّه َيلَزُمه 
ال  وَهْزُله  فِظ،  باللَّ ِم  للتَكلُّ قاِصٌد  ألنَّه  هاِزاًل؛  كان  وإن  والُكفُر  الُق  الطَّ
يكوُن ُعذًرا له، بخالِف الُمْكَرِه والُمخطِئ والنَّاسِي، فإنَّه َمعذوٌر مأموٌر 
بما يقوُله، أو مأذوٌن له فيه، والهاِزُل غيُر مأذوٍن له في الَهزِل بَكلمِة الُكفِر 
إكراٌه وال  َيصِرْفه عن معناه  له، ولم  ُمريٌد  فِظ  باللَّ ٌم  متَكلِّ فهو  والُعقوِد؛ 
َخطٌأ، وال نِسياٌن وال َجهٌل، والَهزُل لم يجَعْله اللُه وَرسوُله ُعذًرا صاِرًفا، 

))) ))إعالم الموقعين(( ))/46).

))) ))المصدر السابق(( )40/4).
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ِمه  بل صاِحُبه أَحقُّ بالُعقوبِة، أال ترى أنَّ اللَه تعالى َعَذَر الُمكَرَه في تَكلُّ
قال:  بل  الهاِزَل  َيعِذِر  باإليماِن، ولم  ا  ُمطَمئِنًّ َقلُبه  كان  إذا  الُكفِر  بَكِلمِة 

)ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ڳ(  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

]التوبة: 65-66[ وكذلك رَفَع الُمؤاَخذَة عن الُمخِطِئ والنَّاسي())).

))) ))إعالم الموقعين(( ))/55).
وَسبُق  بالمعنى،  والَجهُل  واإلكراُه،  والنِّسياُن،  الخطُأ،  »وكذلك  الَقيِّم:  ابُن  وقال 
ُم في اإلغالِق، وَلْغُو اليميِن، فهذه َعَشرُة أشياَء ال ُيؤاِخُذ  ساِن بما لم ُيِرْده، والتَكلُّ اللِّ

ِم في حاٍل منها؛ لَعَدِم َقصِده وَعْقِد َقْلبِه الذي يؤاِخُذه به. الله بها َعبَده بالتَكلُّ
بِّ بتوبِة  حيِح؛ حديِث: َفَرِح الرَّ ِة الفَرِح، فكما في الحديِث الصَّ ا الَخَطُأ ِمن ِشدَّ أمَّ

ِة الَفَرح. َعبِده وَقوِل الرُجِل: أنت عبدي وأنا ربُّك، أخطَأ ِمن ِشدَّ
ِة الَغَضِب، فكما في َقولِه تعالى: )ژ ژ ڑ ڑ ک  ا الخطُأ ِمن ِشدَّ وأمَّ
لُف: هو دعاُء  ک ک ک گ گ گ( ]يونس: ))[. قال السَّ
اعَي  اإلنساِن على َنفِسه ووَلِده وأهِله حاَل الَغَضِب، لو أجابه الله تعالى ألهَلك الدَّ
ِة: اإلغالُق الذي  وَمن دعى عليه، فُقِضَي إليهم أَجُلهم، وقد قال جماعٌة من األئمَّ
م ِمن ُوقوِع الطالِق والِعتاِق فيه: هو الَغَضُب. وهذا  ى اللُه عليه وسلَّ منع النبيُّ صلَّ

. كما قالوه؛ فإنَّ للَغَضِب َسَكًرا كَسَكِر الَخمِر أو أَشدَّ
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعالى:  الله  قال  فقد  كراُن،  السَّ ا  وأمَّ
كراِن ُحكًما  ھ ھ ھ ھ ے( ]النساء: )4[ فلم ُيَرتِّْب على كالِم السَّ
م رُجاًل َيسَتْنِكُه  ى اللُه عليه وسلَّ حتى يكوَن عالًِما بما يقوُل؛ ولذلك أَمَر النبيُّ صلَّ
نا؛ لَيعَلَم هل هو عالٌم بما يقوُل أو غيُر عالٍم بما يقوُل، ولم يؤاِخْذ حمزَة  الُمِقرَّ بالزِّ
ْر َمن قرأ في حاِل ُسكِره في  كِر: هل أنتم إالَّ عبيٌد ألبي. ولم ُيَكفِّ بَقولِه في حاِل السُّ

الِة: أعُبُد ما تعُبدوَن، ونحُن َنعُبُد ما تعُبدوَن. الصَّ
)ې ې ې ى  المؤمنين:  تعالى حكايًة عن  قال  فقد  والنِّسياُن،  الخطُأ  ا  وأمَّ
ى ائ ائ( ]البقرة: 86)[، وقال الله تعالى: ))قد فَعْلُت((. وقال النبيُّ = 
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َم اإلنساُن بَكالٍم ال َيعِرُف معناه، فإنَّه ال   وِمن ذلك أيًضا أن يتَكلَّ
ُيؤاَخُذ بذلك حتى َيعِرَف معناه، قال ابُن الَقيِِّم: )وكذلك لو نَطَق بَكِلمِة 

الُكفِر َمن ال يعَلُم معناها، لم َيكُفْر())).

كراِن إذا نَطَق بَكِلمِة الُكفِر، هل يكوُن  وقد اخَتَلف الُعَلماُء في السَّ
تِه؟ على َقوَليِن))). ا، أْو ال ُيحَكُم بِردَّ ُمرَتدًّ

تي الخطَأ والنِّسياَن، وما  م : ))إنَّ اللَه قد تجاوَز لي عن أمَّ ى اللُه عليه وسلَّ = صلَّ
اسُتكِرهوا عليه((.

ا الُمكَرُه، فقد قال الله: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  وأمَّ
ڎ ڈ( ]النحل: 06)[، واإلكراُه داِخٌل في ُحكِم اإلغالِق.

غُو فقد رَفَع اللُه تعالى المؤاَخذَة به حتى َيحُصَل َعقُد الَقلِب. ا اللَّ وأمَّ
فِظ والخطأِ في  ُم، فهو دائٌِر بين الخطأِ في اللَّ ساِن بما لم ُيِرْده المتَكلِّ ا َسبُق اللِّ وأمَّ
ُة على مسائَل ِمن  الَيميِن، وقد َنصَّ األئمَّ ُيؤاَخَذ به ِمن لغِو  الَقصِد؛ فهو أولى أالَّ 

َم ِذكُر َبعِضها«. ))إعالم الموقعين(( ))/87). ذلك تَقدَّ
))) ))إعالم الموقعين(( ))/55). 

الِم: »إذا نَطَق األعجميُّ بَكلمِة ُكفٍر، أو أيماٍن، أو طالٍق، أو  وقال الِعزُّ بُن عبِد السَّ
إعتاٍق، أو بيٍع، أو شراٍء، أو ُصلٍح، أو إبراٍء؛ لم ُيؤَخْذ بَشيٍء ِمن ذلك؛ ألنَّه لم يلَتِزْم 
ُمقتضاه، ولم َيقِصْد إليه، وكذلك إذا نطَق العربيُّ بما يُدلُّ على هذه المعاني بلفٍظ 
))قواعد  ُيِرْده«.  لم  ذلك؛ ألنَّه  ِمن  بَشيٍء  ُيؤاَخُذ  فإنَّه ال  معناه،  ُيعَرُف  أعجميٍّ ال 

األحكام في مصالح األنام(( ))/0))).
 . كراِن؛ فُرِوَي عنه أنَّها َتِصحُّ ِة السَّ ))) قال ابُن ُقدامَة: »اختَلَفت الروايُة عن أحمد في ِردَّ
 ، اب: وهو أظَهُر الروايَتيِن عنه، وهو مذَهُب الشافعي. وعنه ال َيِصحُّ قال أبو الخطَّ
كراُن ال يِصحُّ َعقُده  ُق باالعتقاِد والَقصِد، والسَّ وهو قوُل أبي حنيفَة؛ ألن ذلك يتَعلَّ
ُته كالنائِِم، وألنَّه غيُر  ِردَّ الَعقِل، فلم َتِصحَّ  الَمعتوَه، وألنَّه زائُِل  وال َقصُده، فأشَبَه 
ليُل على أنَّه غيُر ُمَكلَّف: أنَّ الَعقَل َشرٌط =  ُته كالمجنون. والدَّ ُمَكلَّف، فلم تِصحَّ ِردَّ
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ومن الباِطِل أن ُيقاَل: معنى الخطأِ الذي هو ِمن موانِِع التَّكفيِر: أنَّه 
يِن،  َد َقوَل الُكفِر، حتى َيقِصَد بذلك الُخروَج ِمن الدِّ ال َيكُفُر َمن تَعمَّ

والُكفَر به!

وإنَّما معنى الخطأِ: عَدُم إرادِة الَقوِل الُكفريِّ الذي قاله، أو الِفعِل 
َة: )فَمن قال أو فَعَل ما هو ُكفٌر، كَفَر بذلك  الُكفريِّ الذي فَعَله؛ قال ابُن تيميَّ

وإن لم َيقِصْد أن يكوَن كاِفًرا؛ إذ ال َيقِصُد الُكفَر أَحٌد إالَّ ما شاء اللُه())).

3- اإلكراُه: وهو: إلزاُم الَغيِر بما ال ُيريُده))).

ڇ ڇ  ڇ  )چ  تعالى:  َقوُله  باإلكراِه:  الُعذِر  على  ليُل  والدَّ

ه؛ ولهذا لم تِصحَّ استتابُته. = في التكليِف، وهو معدوٌم في َحقِّ
كراِن: إذا َسِكَر َهَذى، وإذا َهَذى افَتَرى،  حابَة رضي الله عنهم قالوا في السَّ ولنا أنَّ الصَّ
َتها  وه َحدَّ الُمفتري. فأوَجبوا عليه َحدَّ الِفريِة التي يأتي بها في ُسْكِره، وأقاموا َمِظنَّ فُحدُّ

ُته كالصاحي«. ))المغني(( )5/9)). ت ِردَّ َمقاَمها، وألنَّه َيِصحُّ َطالُقه، فَصحَّ
كراُن  َبُب الذي به زواُل الَعقِل َمحظوًرا لم يُكن السَّ ا إذا كان السَّ َة: »وأمَّ وقال ابُن تيميَّ
َمعذوًرا؛ وإن كان ال ُيحَكُم بُكفِره في أَصحِّ الَقوَليِن، كما ال يَقُع طالُقه في أَصحِّ 

الَقوَليِن، وإن كان النِّزاُع في الُحكِم َمشهوًرا«. ))مجموع الفتاوى(( )0)/60).
ہ  ہ  ۀ  ۀ  )ڻ  تعالى:  الله  قال  فقد  كراُن،  السَّ ا  »وأمَّ الَقيِّم:  ابُن  وقال 
كراِن  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے( ]النساء: )4[ فلم ُيَرتِّْب على كالِم السَّ
م رُجاًل َيسَتْنِكُه  ى اللُه عليه وسلَّ ُحكًما حتى يكون عالًِما بما يقوُل؛ ولذلك أَمَر النبيُّ صلَّ
نا؛ لَيعَلَم هل هو عالٌم بما يقوُل أو غيُر عالٍم بما يقوُل، ولم يؤاِخْذ حمزَة بَقولِه  الُمِقرَّ بالزِّ

كِر: هل أنتم إالَّ عبيٌد ألبي«. ))إعالم الموقعين(( ))/87). في حاِل السُّ
))) ))الصارم المسلول(( )ص: 77)).

))) قاله ابن حجر في ))فتح الباري(( )))/)))).
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ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]النحل: 
الُمعَتَبِر  اإلكراِه  َوصِف  وجوُد  بها  ُق  يتَحقَّ التي  روُط  الشُّ ا  وأمَّ  .](06

َشرًعا، فهي: 

والَحبِس  والَقطِع،  كالَقتِل  عادًة،  ُيؤذي  بما  التَّهديُد  يكوَن  أن  أ- 
ديِد، ونحِو ذلك.  رِب الشَّ والضَّ

َد به. ب- أن يكوَن الُمْكِرُه قاِدًرا على تحقيِق ما َهدَّ

أو  بالَهَرِب  َنفِسه  بِّ عن  الذَّ عاِجًزا عن  الُمْكَرُه  يكوَن  أن  ج - 
باالستغاثِة، أو المقاومِة ونحِو ذلك. 

د - أن َيغِلَب على َظنِّ الُمْكَرِه ُوقوُع الَوعيِد إن لم يفَعْل ما ُيطَلُب 
منه))).

وها هنا مسألتاِن ذَكَرهما ابُن ُقدامَة بَقولِه:

))- وَمن ُأكِرَه على َكِلمِة الُكفِر، فاألفَضُل له أن َيصبَِر وال َيقولها، 
اللُه  ى  لَِما روى َخبَّاٌب عن َرسوِل الله صلَّ َنفِسه؛  وإن أتى ذلك على 
َلُيحَفُر له في األرِض،  َقبِلكم  ُجُل ِمن  الرَّ م، قال: ))إْن كان  عليه وسلَّ
باثَنيِن،  وُيَشقُّ  رأِسه،  ِشقِّ  على  فُيوَضُع  بِمنشاٍر  فُيجاُء  فيها،  فُيجَعُل 
ِمن  َعظِمه  ُدوَن  ما  الَحديِد  بأمشاِط  وُيمَشُط  دينِه،  عن  ذلك  يمَنُعه  ما 

))) انظر: ))المغني(( البن قدامة )84/7)(، ))فتح الباري(( البن حجر )))/)))).
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)ڀ  تعالى:  َقولِه  تفسيُر  وجاء  دينِه((.  عن  ذلك  َيصِرُفه  ما  َلحٍم، 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
اِر أَخَذ َقوًما من  ڤ ڤ( ]البروج: 4-7[ أنَّ َبعَض ُملوِك الُكفَّ
المؤمنيَن، فَخدَّ لهم ُأخدوًدا في األرِض، وأوَقَد فيه ناًرا، ثمَّ قال: َمن 
اِر، فَجَعلوا ُيلقوَنهم فيها، حتى جاءت  لم َيرِجْع عن دينِه فألُقوه في النَّ
: يا  ، فقال الصبيُّ بيِّ امرأٌة على َكتِِفها صبيٌّ لها، فتقاَعَست من أجِل الصَّ

، فذَكَرهم اللُه تعالى في كتابِه.  ْه اصبِِري؛ فإنَّك على الَحقِّ ُأمَّ

ُجِل ُيؤَسُر، فُيعَرُض  )- روى األثَرُم عن أبي عبِد اللِه، أنَّه ُسئَِل عن الرَّ
؟ فَكِرَهه كراهًة َشديدًة، وقال: ما  على الُكفِر، وُيْكَرُه عليه، أَله أن َيرَتدَّ
اللُه  ى  النبيِّ صلَّ ُأنِزَلت فيهم اآليُة ِمن أصحاِب  ُيشبُِه هذا عندي الذين 
ما  َيعَملوَن  ُيتَركوَن  ثمَّ  الَكِلمِة،  ُيراُدوَن على  كانوا  أولئك  م؛  عليه وسلَّ

شاؤوا، وهؤالء ُيريدوَنهم على اإلقامِة على الُكفِر وَتْرِك دينِهم. 

وذلك ألنَّ الذي ُيكَرُه على َكِلمٍة َيقوُلها ثمَّ ُيخلَّى، ال َضَرَر فيها. 
وهذا الُمقيُم بينهم يلَتِزُم بإجابتِهم إلى الُكفِر الُمقاِم عليه، واستِحالِل 
الَمحظوراِت  وِفْعِل  والواِجباِت،  الفرائِِض  وَتْرِك  ماِت،  الُمَحرَّ
اًرا،  ُكفَّ أوالًدا  واسَتوَلدوها  وُجوها،  َتزَّ امرأًة  كان  وإن  والُمنَكراِت، 
، واالنسالُخ  ُجُل، وظاِهُر حالِهم الَمصيُر إلى الُكفِر الَحقيقيِّ وكذلك الرَّ

.((() يِن الَحنيفيِّ ِمن الدِّ

))) ))المغني(( )5/9))
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رعيِّ في غيِر َموِضِعه  ليِل الشَّ 4- التأويُل: والمراُد به هنا: َوضُع الدَّ
ُشبهٌة  تنشَأ عنده  أو  ا،  َحقًّ ه  يُظنُّ َفهًما خاِطًئا  النَّصَّ  َيفَهَم  باجتهاٍد، كأْن 
ُف على ِفعِل الُكفِر أو َقولِه،  ، فُيْقِدم الُمَكلَّ بَسَبِب َعَدِم َفهِم َداللِة النَّصِّ

وهو ال يراه ُكفًرا. 

الَخَطأِ، وقد  َنوٌع ِمن  التَّأويَل  بالتَّأويِل: أنَّ  الُعذِر  ليُل على  والدَّ
التَّأويِل:  لُعذِر  ِة  الخاصَّ األِدلَّة  وِمن  بالَخَطأِ.  اإلعذاِر  ُة  أِدلَّ َمت  تَقدَّ
تعالى:  بَقولِه  استِدالاًل  لها؛  ُمسَتِحالًّ  الَخمَر  َشِرَب  حابِة  الصَّ أَحَد  أنَّ 

ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]المائدة: )9[، 
ْره، بل َبيََّن خَطَأه في تأويِل  اِب، فلم ُيَكفِّ فُرِفَع أمُره إلى ُعَمَر بِن الَخطَّ

اآليِة، ثمَّ َجَلَده.

اِب ُأتَِي  عن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه عنهما، قال: )إنَّ ُعَمَر بَن الَخطَّ
ليَن وقد كان َشِرَب، فَأَمَر به أن ُيجَلَد، فقال:  بَرُجٍل ِمن الُمهاِجريَن األوَّ
أيِّ  في  ُعَمُر:  فقال   . وَجلَّ َعزَّ  اللِه  كتاُب  وبينك  بيني  تجِلُدني؟  لَم 
يقوُل في كتابِه:  تعالى  اللَه  إنَّ  فقال:  أنِّي ال أجِلُدك؟  تِجُد  اللِه  ِكتاِب 
]المائدة:  ک(  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ 

َقوا وآَمُنوا،  الحاِت، ثمَّ اتَّ )9[ اآلية، فأنا ِمن الذيَن آمنوا وَعِملوا الصَّ
م بدًرا  ى اللُه عليه وسلَّ َقوا وأحَسنوا؛ َشِهدُت مع رسوِل الله صلَّ ثمَّ اتَّ
وَن عليه ما يقوُل؟  والُحَديبَيَة، والَخندَق والَمشاِهَد! فقال ُعَمُر: َأال َتُردُّ
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ًة على  فقال ابُن عبَّاٍس: إنَّ هذه اآلياِت ُأنِزَلت ُعذًرا للماِضيَن، وُحجَّ
الَخمُر،  عليهم  َم  ُتَحرَّ أن  َقبَل  اللَه  َلُقوا  بأنَّهم  الماضيَن  فُعْذُر  الباقيَن؛ 

ٌة على الباقيَن؛ ألنَّ اللَه يقوُل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  وُحجَّ
پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]المائدة: 90[ اآلية، ثمَّ قرَأ أيًضا 

)ڈ ژ ژ گ ڳ ڳ ڳ  اآليَة األخرى: فإْن كان ِمن 
ڳ ڱ ڱ( ]المائدة: )9[ فإنَّ اللَه قد نهاه أن يشَرَب الَخمَر، فقال 
: نرى أنَّه إذا َشِرَب َسِكَر، وإذا  ُعَمُر: َصَدْقَت، فماذا َتَروَن؟ فقال عليٌّ
َسِكَر َهَذى، وإذا َهَذى افَتَرى، وعلى الُمفتري ثمانوَن َجلدًة، فأَمَر ُعَمُر 

حاويُّ والحاِكُم))). فُجِلَد ثمانيَن(. رواه النَّسائيُّ في الُكبرى، والطَّ

َل  الُمتأوِّ حابيَّ  الصَّ أنَّ هذا  ِفه:  ُمصنَّ زاِق في  الرَّ وقد جاء عند عبِد 
كما  َشِربُت-  لو  اِب:  الَخطَّ بِن  لُعَمَر  قال  وأنَّه  َمظعوٍن،  بُن  ُقدامُة  هو 
قال  ُقدامُة:  قال  لَِم؟  ُعَمُر:  فقال  َتجِلدوني.  أن  ما كان لكم  يقولوَن- 

ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  )ڎ  تعالى:  اللُه 
ک ک ک گ( ]المائدة: )9[ اآلية. فقال ُعَمُر: أخطأَت التَّأويَل؛ 

َم اللُه عليك، فأَمَر بُقدامَة فُجِلَد))). َقيَت اجَتَنْبَت ما َحرَّ إنَّك إذا اتَّ

َل  َة: )أال ترى أنَّ ُقدامَة بَن َمظعوٍن- وكان َبدريًّا- تأوَّ قال ابُن تيميَّ

))) ))السنن الكبرى(( للنسائي )7/5))( ح 69)5، ))شرح مشكل اآلثار(( )))/74)) 
ح )444، ))المستدرك على الصحيحين(( للحاكم )7/4)4( ح )))8.

َنه ابُن َحَجٍر في ))موافقة الخبر الخبر(( ))/4)4). ح إسناَده الحاِكُم، وَحسَّ صحَّ
))) ))مصنف عبد الرزاق(( )40/9)( ح 7076).
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)ڎ  َل في استِحالِل الَخمِر ِمن َقولِه تعالى:  في خالفِة ُعَمَر ما تأوَّ
 ]9( ]المائدة:  ک(  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ورى أن ُيسَتتاَب هو وأصحاُبه،  اآلية، حتى أجَمَع رأُي ُعَمَر وأهِل الشُّ

وا به َكَفروا، ثمَّ إنَّه تاب())). وا بالتَّحريِم ُجِلدوا، وإْن لم ُيِقرُّ فإن أقرُّ

َيِجُب  للَوعيِد  نَة  المتَضمِّ األحاديَث  أنَّ  )فَثَبت  َة:  تيميَّ ابُن  وقال 
بذلك  ٌد  ُمتَوعَّ الِفعِل  ذلك  فاِعَل  أنَّ  باعتقاِد  ُمقَتضاها،  في  بها  الَعَمُل 
ٌف على ُشروٍط، وله موانُِع. وهذه  الَوعيِد، لِكنَّ ُلحوَق الَوعيِد به ُمَتوقِّ
م  ى اللُه عليه وسلَّ القاِعدُة َتظَهُر بأمثلٍة؛ منها: أنَّه قد َصحَّ عن النبيِّ صلَّ
با وُموِكَله، وشاِهَديه وكاتَِبه(( وَصحَّ عنه  أنَّه قال: ))َلَعن اللُه آِكَل الرِّ
با((  ْه، َعيُن الرِّ ِمن غيِر َوجٍه أنَّه قال لَِمن باع صاَعيِن بصاٍع يًدا بيٍد: ))َأوَّ
كما قال: ))الُبرُّ بالُبرِّ ِرًبا، إالَّ هاَء وهاَء(( الحديُث، وهذا ُيوِجُب ُدخوَل 
با: ِربا الَفضِل وِربا النَّْسأ في الَحديِث، ثمَّ إنَّ الذين بَلَغهم َقوُل  َنوَعِي الرَّ
بيَع  وا  النَّسيئِة(( فاستَحلُّ با في  الرِّ م: ))إنَّما  اللُه عليه وسلَّ ى  النبيِّ صلَّ
اِع يًدا بَيٍد، ِمثل ابِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه عنه وأصحابِه: أبي  اَعيِن بالصِّ الصَّ
ِمن  وَغيِرهم  وِعكِرمَة،  ُجَبيٍر،  بِن  وسعيِد  وطاوس،  وَعطاٍء،  ْعثاِء،  الشَّ
ِة ِعلًما وَعَماًل- ال يِحلُّ لُمسلٍم  يِّيَن الذين هم ِمن َصفوِة اأُلمَّ أعياِن المكِّ
َده بحيُث يجوُز َتقليُده، َتبُلُغهم  أن يعَتِقَد أنَّ أحًدا منهم بَعينِه أو َمن َقلَّ
ليَن تأوياًل سائًِغا في الُجملِة.... با؛ ألنَّهم َفَعلوا ذلك ُمَتأوِّ َلعنُة آكِل الرِّ

))) ))الصارم المسلول(( )ص: 0)5).
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م: ))إذا الَتقى الُمسِلماِن بَسيَفيهما،  ى اللُه عليه وسلَّ وكذلك َقوُله صلَّ
اِر(( يِجُب الَعَمُل به في تحريِم ِقتاِل الُمؤِمنيَن  فالقاتُِل والَمقتوُل في النَّ
اِر؛ ألنَّ لهما  ين ليسوا في النَّ ، ثمَّ إنَّا َنعَلُم أنَّ أهَل الَجَمِل وِصفِّ بَغيِر َحقٍّ
ُعذًرا وتأوياًل في الِقتاِل، وَحَسناٍت َمَنَعت الُمقَتضَي أْن يعَمَل َعَمَله...

بِكتاٍب  مِة  الُمَحرَّ اأُلموِر  جميُع  فيه  يدُخُل  فإنَّه  واِسٌع،  باٌب  وهذا 
أو  وها،  فاستَحلُّ التَّحريِم  ُة  أِدلَّ َيبُلْغهم  لم  ِة  األمَّ بعُض  كان  إذا  ٍة  ُسنَّ أو 
ٌة أخرى رَأْوا ُرْجحاَنها عليها ُمجَتِهديَن  َة عندهم أِدلَّ عاَرَض تلك األِدلَّ
في ذلك التَّرجيِح بَحَسِب َعقِلهم وِعْلِمهم؛ فإنَّ التَّحريَم له أحكاٌم ِمن 
مِّ والُعقوبِة والِفسِق وغيِر ذلك، لِكْن لها شروٌط وَموانُِع؛  أثيِم والذَّ التَّ
أو  َشرِطها،  لَِفواِت  ُمنَتِفيًة؛  األحكاُم  وهذه  ثابًتا  التَّحريُم  يكوُن  فقد 
خِص مع ُثبوتِه  وجوِد مانٍع، أو يكوُن التَّحريُم ُمنَتِفًيا في َحقِّ ذلك الشَّ

في َحقِّ َغيِره())).

ُر،  ُيَكفَّ ال  سوِل  الرَّ ُمتاَبعُة  َقْصُده  الذي  ُل  )الُمتأوِّ َة:  تيميَّ ابُن  وقال 
ُق إذا اجَتَهد فأخَطأ. وهذا مشهوٌر عند النَّاِس في المسائِِل  بل وال ُيَفسَّ

ِة.  الَعَمليَّ

وهذا  فيها،  الُمخِطئيَن  َر  َكفَّ النَّاِس  ِمن  فكثيٌر  العقائِِد  مسائُِل  ا  وأمَّ
حابِة والتَّابعيَن لهم بإحساٍن، وال عن  الَقوُل ال ُيعَرُف عن أحٍد ِمن الصَّ
البَِدع  أهِل  أقواِل  ِمن  األصِل  في  هو  وإنَّما  الُمسِلميَن،  ِة  أئمَّ ِمن  أَحٍد 

))) ))مجموع الفتاوى(( )0)/)6)-68)).



ابعُة 105القاِ دُد الرَّ

والُمعَتِزلِة  كالخواِرِج  خاَلَفهم،  َمن  روَن  وُيَكفِّ بِدعًة  َيبَتِدعوَن  الذين 
أصحاِب  كبعض  ة،  األئِمَّ أتباِع  ِمن  كثيٍر  في  ذلك  ووقع  ِة،  والَجهميَّ
ذلك؛  التَّكفيِر  في  َيسُلكوَن  وقد  وَغيِرهم،  وأحَمَد  افعيِّ  والشَّ مالٍك 
هو  ا  عمَّ خرج  َمن  ُكلَّ  َيجَعُل  ثمَّ  ُمطَلًقا،  البَِدِع  أهَل  ُر  ُيَكفِّ من  فمنهم 
ِة،  عليه، ِمن أهِل البَِدِع. وهذا بَعينِه َقوُل الَخواِرِج والُمعَتِزلِة والَجهميَّ
ِة األربعِة، وليس  وهذا القوُل أيًضا ُيوَجُد في طائفٍة ِمن أصحاِب األئمَّ
َر ُكلَّ ُمبتِدٍع، بل  ِة األربعِة وال َغيِرهم، وليس فيهم َمن َكفَّ هو َقوَل األئمَّ
ريحُة عنهم ُتناِقُض ذلك، ولِكْن قد ُينَقُل عن أَحِدهم  المنقوالُت الصَّ
ُكفٌر؛  الَقوَل  أنَّ هذا  َمقصوُده  األقواِل، ويكوُن  بعَض  قال  َمن  َر  َكفَّ أنَّه 
لُِيْحَذَر، وال يلَزُم إذا كان الَقوُل ُكفًرا أن َيكُفَر ُكلُّ َمن قاله مع الَجهِل 
خِص الُمَعيَِّن، كُثبوِت الَوعيِد  والتأويِل; فإنَّ ُثبوَت الُكفِر في َحقِّ الشَّ
ه، وذلك له ُشروٌط وَموانُِع، كما بَسْطناه في َموِضِعه. في اآلخرِة في َحقِّ

اًرا، لم يكونوا ُمناِفقيَن، فيكونوَن  وإذا لم يكونوا في َنفِس األمِر ُكفَّ
ُم عليهم. وإذا قال المؤِمُن: )پ  ِمن الُمؤِمنيَن، فُيستغَفُر لهم وُيَتَرحَّ
پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]الحشر: 0)[ َيقِصُد ُكلَّ 
َله  ِة باإليماِن، وإن كان قد أخطَأ في تأويٍل تأوَّ َمن َسَبَقه ِمن ُقروِن األمَّ
َسَبقوه باإليماِن،  الذين  فإنَّه ِمن إخوانِه  َذنًبا؛  أذَنَب  َة، أو  نَّ السُّ فخاَلَف 
ِمن  ما  فإنَّه  ِفرقًة،  بعيَن  والسَّ نَتيِن  الثِّ ِمَن  كان  وإن  الُعموِم،  في  فَيدُخُل 
اًرا، بل ُمؤِمنوَن فيهم َضالٌل وَذنٌب  ِفرقٍة إالَّ وفيها َخلٌق َكثيٌر ليسوا ُكفَّ



قواعد يف تكفري املعيَّ 106

ه ُعصاُة الُمؤِمنيَن. وَن به الَوعيَد، كما يسَتِحقُّ َيسَتِحقُّ

م لم ُيخِرْجهم من اإلسالِم، بل جعَلهم  ى اللُه عليه وسلَّ والنبيُّ صلَّ
ينبغي  َعظيٌم  أصٌل  فهذا  اِر،  النَّ في  دوَن  ُيَخلَّ إنَّهم  يُقْل:  ولم  تِه،  ُأمَّ ِمن 
ِة فيهم بِدعٌة ِمن ِجنِس بَِدِع  نَّ ُمراعاُته؛ فإنَّ كثيًرا من الُمنَتسبيَن إلى السُّ

اِفضِة والَخوارِج.  الرَّ

طالٍب  أبي  بُن  عليُّ  وسلَّم-  عليه  اللُه  ى  صلَّ سوِل  الرَّ وأصحاُب 
َل ما َخَرجوا عليه  روا الخواِرَج الذين قاَتلوهم، بل أوَّ وَغيُره- لم ُيَكفِّ
اعِة والَجماعِة، قال لهم عليُّ بُن  وتَحيَّزوا بَحروراَء، وَخَرجوا عن الطَّ
كم  أبي طالٍب َرِضَي اللُه عنه: إنَّ لكم علينا أالَّ َنمَنَعكم َمساِجَدنا وال َحقَّ
ِمن الَفيِء، ثمَّ أرسل إليهم ابَن َعبَّاٍس، فناَظَرهم فرَجَع نحُو نِصِفهم، ثمَّ 
ًة، وال َغنَِم لهم مااًل،  يَّ قاَتَل الباقَي وَغَلَبهم، ومع هذا لم َيْسِب لهم ُذرِّ
اِب وأمثالِه،  يَن، كُمسيِلمَة الَكذَّ حابِة في الُمرَتدِّ وال ساَر فيهم سيرَة الصَّ
حابِة  الصَّ لِسيرِة  حابِة في الخواِرِج ُمخالِفًة  بل كانت ِسيرُة عليٍّ والصَّ
حابِة  الصَّ اتِّفاُق  فُعِلَم  أَحٌد على عليٍّ ذلك،  ُينِكْر  ِة، ولم  دَّ الرِّ أهِل  في 

يَن عن ديِن اإلسالِم())). على أنَّهم لم يكونوا ُمرَتدِّ

وقال ابُن الَوزيِر: )َقوُله تعالى في سورِة النَّحِل: )ڦ ڦ ڄ 
چچ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

))) ))منهاج السنة النبوية(( )9/5))).
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ( ]النحل: 05)-06)[، فَقوُله في هذه اآليِة الَكريمِة: )ڈ 
اٍر؛  ُكفَّ غيُر  ليَن  الُمتأوِّ أنَّ  ُيَؤيُِّد  ]النحل: 06)[  ژ ژ ڑ ڑ( 
ا، أو تجويًزا أو احتِمااًل،  ألنَّ ُصدوَرهم لم َتنَشِرْح بالُكفِر َقطًعا أو َظنًّ
اِدُق  الصَّ الُم وهو  السَّ المؤمنيَن عليه  أميِر  وقد يشهُد لهم بذلك كالُم 
فقال:  الخواِرِج؟  ُكفِر  ُسئَِل عن  المشهوِر عنه: حيُث  الَمصدوُق، في 
وإن  ِة،  الِملَّ أهِل  ِمن  التَّأويِل  أهِل  َجميُع  فكذلك  وا(.  َفرُّ الُكفِر  )ِمَن 
أنَّ حاَلهم في ذلك  ُعِلَم منهم  فقد  البَِدِع والَجهِل،  أفَحِش  َوَقعوا في 

هي حاُل الَخواِرِج())).

أنَّ  وهو  منه،  ُبدَّ  ال  تقييٌد  هنا  )لِكْن   : السعديُّ حمِن  الرَّ عبُد  وقال 
في  جاء  ما  َفهِم  في  وأخَطؤوا  وا  َضلُّ الذين  الِقبلِة  أهِل  ِمن  ليَن  الُمتأوِّ
سوِل، واعتقاِدهم ِصْدَقه في ُكلِّ ما قال،  ِة، مع إيمانِهم بالرَّ نَّ الِكتاِب والسُّ
، والَتَزموا ذلك، لِكنَّهم أخطؤوا في بعِض الَمسائِِل  ه َحقٌّ وأنَّ ما قاله ُكلُّ
ُة على َعَدِم ُخروِجهم  نَّ ِة أو الَعَمليَِّة- فهؤالء قد َدلَّ الِكتاُب والسُّ الَخَبريَّ
حابُة َرِضَي  يِن، وَعَدِم الُحكِم لهم بأحكاِم الكافريَن، وأجمَع الصَّ ِمن الدِّ

َلِف على ذلك())). ِة السَّ ابِعوَن وَمن َبعَدهم ِمن أئِمَّ اللُه عنهم والتَّ

والتَّأويُل الُمعَتَبُر في هذا المقاِم هو ما كان له وجٌه في ُلغِة الَعَرِب، 

))) ))إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات(( )ص: 95)).
))) ))إرشاد أولي البصائر واأللباب(( )ص: 98)).
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ريِح ِمن النُّصوِص، الذي يفَهُم َمعناه  ويكوُن هذا التَّأويُل في َغيِر الصَّ
رورِة.  يِن بالضَّ ُة؛ فهو من المعلوِم بالدِّ ُة والخاصَّ العامَّ

ٍل َمعذوٌر بتأويِله ليس بآثٍم،  قال ابُن َحَجر: )قال الُعَلماُء: ُكلُّ ُمتأوِّ
إذا كان تأويُله سائًِغا في لِساِن الَعَرِب، وكان له وجٌه في الِعلِم())).

عاَء التَّأويِل  بيِع: أنَّ )ادِّ نقل القاضي عياٌض عن َحبيِب بِن أبى الرَّ
في َلفٍظ ُصراٍح، ال ُيقَبُل())).

نبيِه لقاعدٍة ُأخرى، وهي: أنَّ الُمخالَِف  وقال الغزالي: )وال ُبدَّ ِمن التَّ
ٌل، ولِكنَّ ِذكَر تأويِله ال انِقداَح  ا ُمتواتًِرا، ويزُعُم أنَّه ُمَؤوِّ قد ُيخالُِف َنصًّ
له أصاًل عن اللِّساِن، ال على ُقرٍب وال على ُبعٍد؛ فذلك ُكفٌر وصاِحُبه 

ٌل. ٌب، وإن كان َيزُعُم أنَّه ُمَؤوِّ ُمَكذِّ

ِة أنَّ الله تعالى واِحٌد بمعنى:  مثاُله: ما رأيُته في كالِم َبعِض الباطنيَّ
وَيخُلُقه  الِعلَم  ُيعطي  أنَّه  بمعنى:  وعالٌِم  وَيخُلُقها،  الَوحدَة  ُيعطي  أنَّه 
ا أن يكوَن في نفِسه واِحًدا  لَِغيِره، وموجوٌد بمعنى: أنَّه ُيوِجُد َغيَره، فأمَّ
أو موجوًدا وعالًِما بمعنى اتِّصاِفه به، فال!! وهذا ُكفٌر ُصراٌح؛ ألنَّ َحمَل 
الَوحدِة على إيجاِد الَوحدِة ليس ِمن التَّأويِل في َشيٍء، وال َتحَتِمُله ُلغُة 
الَوحدَة،  لَِخلِقه  واِحًدا  ى  ُيَسمَّ الَوحدِة  خالُِق  كان  ولو  أصاًل،  العَرِب 
المقاالِت  فأمثِلُة هذه  أيًضا،  أربًعا؛ ألنَّه خلق األعداَد  أو  َي ثالًثا  َلُسمِّ

))) ))فتح الباري(( )))/04)).
))) ))الشفا بتعريف حقوق المصطفى(( ))/7))).
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َتكذيباٌت ُعبَِّر عنها بالتَّأويالِت())).

رورِة  وقال ابُن الوزير: )ال ِخالَف في ُكفِر َمن جَحَد ذلك المعلوَم بالضَّ
في  كالَمالِحدِة  تأويُله،  ُيمِكُن  ال  فيما  التأويِل  باسِم  َر  وتَستَّ للَجميِع، 
والَمعاِد  رائِِع،  والشَّ الُقرآِن  بل جميِع  الُحسنى،  األسماِء  َجميِع  تأويِل 
يَقُع اإلشكاُل في  اِر، وإنَّما  ِة والنَّ الَبعِث والقيامِة والَجنَّ ِمن  اأُلخرويِّ 
تكفيِر َمن قام بأركاِن اإلسالِم الَخمسِة الَمنصوِص على إسالِم َمن قام 

بها، إذا خالف الَمعلوَم َضرورًة للَبعِض أو لألكَثِر())).

ا َمن كان ِمن َغيِر أهِل اإلسالِم؛ ِمن َنصرانيٍّ أو  وقال ابُن حزٍم: )وأمَّ
ِة إنساٍن  ِة القائِليَن بإالهيَّ ، أو سائِر الِمَلل، أو الباِطنيَّ ، أو مجوسيٍّ يهوديٍّ
م؛  ى اللُه عليه وسلَّ سوِل صلَّ ِة أَحٍد ِمن النَّاِس بعَد الرَّ ِمن النَّاِس، أو بُنُبوَّ

اٌر ُمشِركوَن على كلِّ حاٍل())). فال ُيعَذروَن بتأويٍل أصاًل، بل هم ُكفَّ

فمانُِع  التَّكفيِر؛  َموانَِع  ُيقابُِل  ما  هي  الُمَعيَِّن:  َتكفيِر  ُشروُط  تنبيٌه: 
أو  الَقوِل  َقصِد  َشرُط  ُيقابِلُه  الَخطأِ  ومانُِع  الِعلِم،  َشرُط  ُيقابُِله  الَجهِل 

الِفعِل الذي َصَدَر منه، ومانُِع اإلكراِه ُيقابُِله َشرُط االختياِر.

))) ))فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة(( )ص: 66).
))) ))إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات(( )ص: 4)4).

))) ))الدرة فيما يجب اعتقاده(( ص ))44).
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القاِعدُة الخاِمسُة
ليس ِمن مواِاِع التَّكفرِي َقوُل الُكفِر أو ِفعُله  لى َسبيِل اهَلْزِل واللَِّعِب، 

وليس ِمن مواِاِع التَّكفرِي اخَلوُف ِمن َفوِت ماٍل أو َمنِصٍب

 قال ابُن العربيِّ عنَد َقولِه تعالى: )ڍ ڌ ڌ ڎ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

يخلو  )ال   :]66-65 ]التوبة:  ڳ(  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ا أو َهْزاًل، وهو- كيفما كان- ُكفٌر؛ فإنَّ  أن يكوَن ما قالوه ِمن ذلك ِجدًّ
ِة())). الَهزَل بالُكفِر ُكفٌر، ال ُخلَف فيه بيَن اأُلمَّ

َص َرسوَل  َة: )وقد َدلَّت هذه اآليُة على أنَّ ُكلَّ َمن تنقَّ وقال ابُن تيميَّ
ا أو هاِزاًل؛ فقد َكَفر())). م جادًّ ى اللُه عليه وسلَّ الله صلَّ

َة: )ولهذا قال ُسبحاَنه وتعالى: )گ گ گ گ  وقال ابُن تيميَّ
ڳ ڳ ڳ( ]التوبة: 66[ ولْم يُقْل: قد كَذْبُتم في َقولِكم: إنَّما ُكنَّا 

سائِِر  في  َبهم  َكذَّ كما  الُعذِر،  هذا  في  ْبهم  ُيَكذِّ فلم  وَنلَعُب،  َنخوُض 
كانوا  لو  كما  الُكفِر،  ِمن  براَءَتهم  ُيوِجُب  الذي  الُعذِر  ِمن  أظَهروه  ما 

ِعب())). َن أنَّهم كَفروا بعد إيمانِهم بهذا الَخوِض واللَّ صاِدقيَن، بل بيَّ

َة: )َمن َكَفر ِمن َغيِر إكراٍه، فقد َشَرح بالُكفِر َصدًرا،  وقال ابُن تيميَّ

))) ))أحكام القرآن(( ))/)54).
))) ))الصارم المسلول(( )ص: ))).
))) ))المصدر السابق(( )ص: 7)5).
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اِرَح  الشَّ هو  كَفَر  بمن  المراُد  كان  ولو  آِخَرها،  اآليِة  ُل  أوَّ ناَقَض  وإالَّ 
َصدَره، وذلك يكوُن بال إكراٍه؛ لم ُيسَتْثَن الُمكَرُه فقط، بل كان يِجُب 

أن ُيسَتثنى الُمْكَرُه وَغيُر الُمكَرِه إذا لم َيشَرْح َصْدَره. 

َم بَكِلمِة الُكفِر َطوًعا، فقد شرح بها صدًرا، وهي ُكفٌر، وقد  وإذا تَكلَّ
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعالى:  َقوُله  ذلك  على  َدلَّ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]التوبة: 65-66[ فقد أخَبَر أنَّهم َكَفروا 

ا  ُكنَّ بْل  له،  اعتقاٍد  َغيِر  ِمن  بالُكفِر  ْمنا  تَكلَّ إنَّا  َقولِهم:  مع  إيمانِهم  بعَد 
هذا  يكوُن  ُكفٌر، وال  اللِه  بآياِت  االستهزاَء  أنَّ  َن  وبيَّ ونلَعُب،  َنخوُض 
ن شَرَح َصدَره بهذا الَكالِم، ولو كان اإليماُن في َقلبِه، مَنَعه أن  إالَّ ممَّ

َم بهذا الكالِم())). يتَكلَّ

اِب: )وال َفْرَق في جميِع هذه النَّواِقِض  ُد بُن عبِد الوهَّ وقال ُمحمَّ
بين الهاِزِل والجادِّ والخائِِف، إالَّ الُمْكَره())).

ا الهاِزُل:  فَظ ظاِهًرا وباِطًنا، وأمَّ : هو الذي قَصَد الِفعَل أو اللَّ الجادُّ
فهو الذي قَصَد الِفعَل أو الَقوَل ظاِهًرا ال باِطًنا، فال َفْرَق بينهما في 

هذا الباِب.

اِب: )َترى َمن َيعِرُف الَحقَّ وَيتُرُك الَعَمَل  ُد بُن عبِد الوهَّ وقال ُمحمَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( )0/7))).
))) ))رسالة نواقض اإلسالم ضمن الرسائل الشخصية(( )ص: 4))( )مطبوع ضمن 

مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء السادس(. 
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بَفهِم  ُمداراًة ألحٍد... ولِكْن عليك  أو  أو جاٍه؛  ُدنيا  َنقِص  لَِخوِف  به؛ 
آيَتيِن ِمن ِكتاِب الله: 

ُأوالهما: َقوُله تعالى: )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ( ]التوبة: 
سوِل  الرَّ مع  وَم  الرُّ َغَزُوا  الذين  حابِة  الصَّ َبعَض  أنَّ  ْقَت  تَحقَّ فإذا   ]66
الَمزِح  َوجِه  على  قالوها  َكِلمٍة  بَسَبِب  َكَفروا  م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ
ُم بالُكفِر أو يعَمُل به؛ َخوًفا ِمن َنقِص  ِعِب؛ تَبيََّن لك أنَّ الذي يتَكلَّ واللَّ

ُم بَكِلمٍة َيمَزُح بها.  ن يتَكلَّ ماٍل أو جاٍه، أو مداراًة ألحٍد- أعَظُم ِممَّ

واآليُة الثَّانيُة: َقوُله تعالى: )چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ ڱ ڱ ڱ( ]النحل: 06)-07)[ فلم َيعِذِر اللُه ِمن 
ا غيُر هذا فقد كَفَر  ا باإليماِن، وأمَّ هؤالِء إالَّ َمن ُأكِرَه مع َكوِن َقْلبِه ُمطَمئِنًّ
ًة بَوَطنِه أو أهِله، أو  َفَعَله َخوًفا، أو ُمداراًة، أو َمَشحَّ بعد إيمانِه، سواٌء 
َعشيرتِه أو مالِه، أو َفَعَله على وجِه الَمزِح، أو لَِغيِر ذلك من األغراِض؛ 

)ڍ ڌ  َقوُله:  األولى:  ِجَهتيِن:  الُمْكَره. فاآليُة تدلُّ على هذا ِمن  إالَّ 
ڌ( ]النحل: 06)[ فلم َيسَتْثِن اللُه تعالى إالَّ الُمْكَرَه، وَمعلوٌم 
ا عقيدُة الَقلِب فال  أنَّ اإلنساَن ال ُيكَرُه إالَّ على الَكالِم أو الِفعِل. وأمَّ

ُيكَرُه عليها أَحٌد. والثَّانيُة: َقوُله تعالى: )ڳ ڳ ڳ ڳ 
َح أنَّ هذا الُكفَر والَعذاَب  ڱ ڱ ڱ( ]النحل: 07)[ فَصرَّ



113القاِ دُد اخلاِمسُة

يِن، أو َمَحبَّة الُكفِر،  لم يُكْن بَسَبِب االعتقاِد أو الَجهِل، أو الُبغِض للدِّ
يِن())). نيا، فآَثَره على الدِّ ا من ُحظوِظ الدُّ وإنَّما َسَبُبه أنَّ له في ذلك َحظًّ

الَخوِف؛  ِد  بُمَجرَّ اعتَذَر  ثمَّ  اَر  الُكفَّ تولَّى  َمن  تعالى  اللُه  َيعِذِر  ولم 
)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  تعالى:  قال  حيُث 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڳ ڳ ڱ( ]المائدة: )5-)5[. 

قال ابُن كثيٍر: )وَقوُله: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( أي: َشكٌّ وَريٌب 
في  تِهم  وَمودَّ ُمواالتِهم  إلى  ُيباِدروَن  أي:  ڄ(  )ڦ  ونِفاٌق، 
تِهم  لوَن في َمَودَّ اِهِر، )ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( أي: يتأوَّ الباِطِن والظَّ
بالُمسِلميَن،  اِر  الُكفَّ َظَفِر  ِمن  أمٌر  يَقَع  أْن  َيخَشوَن  أنَّهم  وُمواالتِهم 
قال  ذلك  عند  ذلك،  فَينَفُعهم  والنَّصارى،  الَيهوِد  عنَد  أياٍد  لهم  فَتكوُن 
َة.  َمكَّ فْتَح  يعني:   : يُّ دِّ السُّ قال  چ(  چ  چ  چ  )ڃ  تعالى:  اللُه 
 : يُّ دِّ السُّ قال  ڇ(  ڇ  ڇ  )ڇ  والَفْصَل  الَقضاَء  يعني:  غيُره:  وقال 
يعني:  )ڍ(  والنَّصارى  الَيهوِد  على  الِجزيِة  َضْرَب  يعني: 
الذين واَلُوا الَيهوَد والنَّصارى ِمن الُمناِفقيَن )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ( ِمن 

))) ))كشف الشبهات(( )ص: 55).
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ا لم ُيْجِد عنهم شيًئا،  الُمواالِة )ڈ( أي: على ما كان منهم، ِممَّ
وال َدَفَع عنهم َمحذوًرا، بل كان َعيَن الَمفَسدِة؛ فإنَّهم ُفِضحوا، وأظَهَر 
نيا لِعباِده الُمؤِمنيَن، بعد أن كانوا َمستوريَن ال ُيدرى  اللُه أْمَرهم في الدُّ

كيف حاُلهم())).

اِر َيعِرفوَن  هم َيَروَن َخلًقا ِمن الُكفَّ َة: )ونحن والنَّاُس ُكلُّ وقال ابُن تيميَّ
اإليماِن؛  من  َيمَنُعهم  ما  وَيذُكروَن   ، حقٌّ اإلسالِم  ِديَن  أنَّ  الباِطِن  في 
عنهم،  َيقطعوَنه  ِجَهتِهم  ِمن  لهم  َيحُصُل  ماٌل  ا  وإمَّ أهِلهم،  معاداُة  ا  إمَّ
الُمسِلميَن كُحرمتِهم  ُحرمٌة عند  لهم  يكوَن  أالَّ  آَمنوا  إذا  َخوُفهم  ا  وإمَّ
لهم  المانِعُة  أنَّها  ُيَبيِّنوَن  التي  أغراِضهم  ِمن  ذلك  وأمثاُل  دينِهم،  في 
وهذا  باِطٌل.  وديَنهم   ، َحقٌّ اإلسالِم  ِديَن  بأنَّ  ِعْلِمهم  مع  اإليماِن،  ِمن 
؛ ُيوَجُد َمن َيعِرُف بَقلبِه أنَّها َحقٌّ  موجوٌد في جميِع اأُلموِر التي هي َحقٌّ
له  َيجِلُب  ذلك  أنَّ  لَِظنِّه  أْهَله؛  وُيعادي  ذلك  َيجَحُد  اِهِر  الظَّ في  وهو 

)ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ًة؛ قال تعالى:  َمنفعًة وَيدَفُع عنه َمَضرَّ
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
-5( ]المائدة:  ڱ(  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

))) ))تفسير القرآن العظيم(( ))/)))).
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ن كان ُيظِهُر  َنَزلت بَسَبِب َقوٍم ِممَّ ُمتَِّفقوَن على أنَّها  روَن  والمَفسِّ  ]5(
اَر  اإلسالَم وفي َقلبِه َمَرٌض، خاف أن ُيغَلَب أهُل اإلسالِم، فُيوالي الُكفَّ
ِمن اليهوِد والنَّصارى وَغيِرهم؛ للَخوِف الذي في ُقلوبِهم، ال العتِقاِدهم 

ًدا كاِذٌب، واليهوَد والنَّصارى صاِدقوَن())). أنَّ ُمحمَّ

ا وَجَد راِحَلَته: اللُهمَّ  َم أنَّ الذي قال َلمَّ وقال ابُن الَقيِّم: )وقد تَقدَّ
ِة الَفَرِح- لم َيكُفْر بذلك وإن أتى  أنت عبدي وأنا َربُّك، أخطَأ ِمن ِشدَّ
بَصريِح الُكفِر؛ لَكونِه لم ُيِرْده، والُمْكَرُه على َكِلمِة الُكفِر أتى بَصريِح 
َكِلمتِه ولم َيكُفْر؛ لَعَدِم إرادتِه، بِخالِف الُمسَتهزِئ والهاِزِل؛ فإنَّه َيلَزُمه 
فِظ، وَهْزُله ال  ِم باللَّ الُق والُكفُر، وإن كان هاِزاًل؛ ألنَّه قاِصٌد للتَكلُّ الطَّ
يكوُن ُعذًرا له، بِخالِف الُمْكَرِه والُمْخطِئ والنَّاسي؛ فإنَّه َمعذوٌر مأموٌر 
بَكِلمِة  الَهْزِل  له في  مأذوٍن  َغيُر  والهاِزُل  فيه،  له  مأذوٌن  أو  يقوُله،  بما 
فِظ ُمريٌد له، ولم َيْصِرْفه عن معناه إكراٌه  ٌم باللَّ الُكفِر والُعقوِد؛ فهو ُمتَكلِّ
وال َخطٌأ، وال نسياٌن وال َجهٌل، والَهْزُل لم يجَعْله اللُه وَرسوُله ُعذًرا 
صاِرًفا، بل صاِحُبه أَحقُّ بالُعقوبِة، أال َترى أنَّ اللَه تعالى َعَذَر الُمْكَرَه 
ا باإليماِن، ولم َيعِذِر الهاِزَل،  ِمه بَكِلمِة الُكفِر إذا كان َقْلُبه ُمطَمئِنًّ في تَكلُّ

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  قال:  بل 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڳ ڳ( ]التوبة: 66-65[)))).

))) ))مجموع الفتاوى(( )7/)9)).
))) ))إعالم الموقعين(( ))/55).
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اِدسُة القاِعدُة السَّ
ليس ِمن مواِاِع التَّكفرِي أداُء امُلرَتدِّ بعَض أركاِن اإلسالِم،

الِد هاَدتِي وأداِء الصَّ كُنطِقه بالشَّ

ي  اللِه، وُيَصلِّ ًدا رسوُل  اللُه وأنَّ ُمحمَّ إلَه إالَّ  َمن كان َيشَهُد أْن ال 
في  رِك  كالشِّ اإلسالِم،  نواِقِض  ِمن  ناِقٍض  في  واِقٌع  لِكنَّه  وَيصوُم، 
العبادِة، أو االستِهزاِء باللِه أو بَِرسولِه- فإنَّه كاِفٌر باإلجماِع، وال ُينَفى 
الِة وصياِم َرَمضاَن؛ قال  هاَدتيِن وأداِء الصَّ عنه الُكفُر بَسَبِب ُنطِقه بالشَّ

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  )ے  تعالى: 
ۈ ۈ ٴۇ( ]الزمر: 65[. 

ُجَل  هم أنَّ الرَّ اِب: )ال ِخالَف بيَن الُعَلماِء ُكلِّ ُد بُن عبِد الوهَّ قال ُمحمَّ
َبه في شيٍء،  م في َشيٍء وَكذَّ ى اللُه عليه وسلَّ َق َرسوَل الله صلَّ إذا َصدَّ
أنَّه كاِفٌر لم َيدُخْل في اإلسالِم، وكذلك إذا آَمَن بَبعِض الُقرآِن وجَحَد 
بالتَّوحيِد  أَقرَّ  أو  الِة،  الصَّ ُوجوَب  وَجَحد  بالتَّوحيِد  أَقرَّ  كمن  َبعَضه، 
أو  وَم،  الصَّ وَجَحد  ه  ُكلِّ بهذا  أَقرَّ  أو  الزكاِة،  وُجوَب  وجحَد  الِة  والصَّ
ى اللُه  ا لم َيْنَقْد ُأناٌس في َزَمِن النبيِّ صلَّ . وَلمَّ ه وَجَحد الَحجَّ أَقرَّ بهذا ُكلِّ

هم: )ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ، أنزل اللُه في َحقِّ م للَحجِّ عليه وسلَّ
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]آل عمران: 97[، 
ه وَجَحد الَبعَث، كَفَر باإلجماِع، وحلَّ َدُمه وماُله، كما  وَمن أَقرَّ بهذا ُكلِّ

قال تعالى: )ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 



اِدسُة 117القاِ دُد السَّ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
َح في كتابِه أنَّ َمن  ک ک( ]النساء: )5)[ فإذا كان اللُه قد َصرَّ
ا، وأنَّه َيسَتِحقُّ ما ُذِكَر؛ زالت  آَمَن بَبعٍض وَكَفر بَبعٍض، فهو الكاِفُر َحقًّ

بهُة...  الشُّ

م  وسلَّ عليه  اللُه  ى  صلَّ الله  َرسوِل  أصحاُب  هؤالء  أيًضا:  وُيقاُل 
م، وهم  اللُه عليه وسلَّ ى  النبيِّ صلَّ قاَتلوا بني َحنيفَة، وقد أسَلموا مع 
وَن.  نوَن وُيَصلُّ ًدا رسوُل اللِه، وُيَؤذِّ َيشَهدوَن أْن ال إلَه إالَّ اللُه وأنَّ ُمَحمَّ
، فُقل: هذا هو الَمطلوُب؛ إذا  فإْن قال: إنَّهم يقولوَن: إنَّ ُمَسيِلمَة نبيٌّ
وَحلَّ  َكَفر  م،  عليه وسلَّ اللُه  ى  النبيِّ صلَّ ُرتبِة  إلى  رُجاًل  َرَفع  َمن  كان 
الُة، فكيف بَمن رَفَع شمساَن  هاَدتاِن وال الصَّ ماُله وَدُمه، ولم تنَفْعه الشَّ
واألرِض؟!  مواِت  السَّ اِر  َجبَّ مرتبِة  إلى  ا  نبيًّ أو  ا  صحابيًّ أو  يوُسَف  أو 

ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  )ېئ  َشأَنه!  أعَظَم  ما  اللِه  ُسبحاَن 
ی ی( ]الروم: 59[. 

اِر  َقهم عليُّ بُن أبي طالٍب َرِضَي اللُه عنه بالنَّ وُيقاُل أيًضا: الذين َحرَّ
ِمن  الِعلَم  موا  وتَعلَّ  ، عليٍّ أصحاِب  ِمن  وهم  اإلسالَم،  عوَن  َيدَّ هم  ُكلُّ
وشمسان  يوُسَف  في  االعتقاِد  ِمثَل  عليٍّ  في  اعَتَقدوا  ولِكِن  حابِة،  الصَّ
أنَّ  وَن  أتُظنُّ وُكفِرهم؟  َقْتِلهم  على  حابُة  الصَّ أجَمَع  فكيف  وأمثالِهما، 
وَن أنَّ االعتقاَد في تاج وأمثالِه ال  روَن الُمسِلميَن؟ أم تُظنُّ حابَة ُيَكفِّ الصَّ
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ُر؟!  ، واالعتقاَد في عليِّ بِن أبي طالٍب ُيَكفِّ يُضرُّ

في  وِمصَر  الَمغِرَب  َمَلكوا  الذين  اِح  الَقدَّ ُعَبيٍد  بنو  أيًضا:  وُيقاُل 
ًدا َرسوُل  هم َيشَهدوَن أْن ال إلَه إالَّ اللُه وأنَّ ُمحمَّ زماِن بني الَعبَّاِس ُكلُّ
أظَهروا  ا  فلمَّ والَجماعَة،  الُجُمعَة  وَن  وُيَصلُّ اإلسالَم،  ُعوَن  وَيدَّ اللِه، 
ريعِة في أشياَء ُدوَن ما نحُن فيه، أجَمَع الُعَلماُء على ُكفِرهم  ُمخاَلفَة الشَّ
وِقتالِهم، وأنَّ بالَدهم باِلُد َحرٍب، وَغزاهم الُمسِلموَن حتى اسَتنَقذوا 

ما بأيديهم ِمن بلداِن الُمسِلميَن())).

))) ))كشف الشبهات(( )ص: 7)).
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ابعُة القاِعدُة السَّ
ا الخِتالِفهم يف ُثبوِت  ؛ إمَّ ِ أنَّ الُعَلماَء قد خيَتِلفوَن يف تكفرِي امُلَعيَّ
، أو الخِتالِفهم يف ُحكِم الَقوِل أو الِفعِل الذي ِ اخَلَب  ن امُلَعيَّ
روِط وااِتفاِء ِق الشُّ ، أو الخِتالِفهم يف حتقُّ ِ َثَبت  ن املَعيَّ
ِ حينئٍذ أو َ َدُم َتكفرِيه، املواِاِع، فيكوُن َتكفرُي هذا امُلَعيَّ
ِمن مساِئِل االجِتهاِد اليت ال ُيَضلَُّل فيها امُلخاِلُف

َة: )واألصُل أنَّ ِدماَء الُمسِلميَن وأمواَلهم وأعراَضهم  قال ابُن تيميَّ
قال  وَرسولِه؛  اللِه  بإذِن  إالَّ  َتِحلُّ  ال  َبعٍض،  على  َبعِضهم  ِمن  مٌة  ُمَحرَّ
ِة الوداِع: ))إنَّ ِدماَءكم  ا خَطَبهم في َحجَّ م َلمَّ ى اللُه عليه وسلَّ النبيُّ صلَّ
َبَلِدكم  في  هذا،  َيوِمكم  كُحرمِة  َحراٌم،  عليكم  وأعراَضكم  وأمواَلكم 
َحراٌم:  الُمسِلِم  على  الُمسِلِم  ))ُكلُّ  وقال:  هذا((،  َشْهِركم  في  هذا، 
ِقبَلَتنا،  واستقَبَل  صالَتنا،  َصلَّى  ))َمن  وقال:  وِعْرُضه((،  وماُله  َدُمه 
ُة اللِه وَرسولِه((، وقال: ))إذا الَتقى  وأَكَل َذبيَحَتنا؛ فهو الُمسِلُم له ِذمَّ
اِر(( قيل: يا َرسوَل الله:  الُمسِلماِن بَسيَفيهما، فالقاتُِل والَمقتوُل في النَّ
َقْتَل صاِحبِه((، وقال:  أراد  الَمقتوِل؟! قال: ))إنَّه  باُل  القاتُل فما  هذا 
اًرا َيضِرُب َبعُضكم ِرقاَب َبعٍض((، وقال: ))إذا  ))ال َتْرِجعوا بعدي ُكفَّ
األحاديُث  أَحُدهما((، وهذه  بها  باَء  فقد  كاِفُر،  يا  الُمسِلُم ألخيه  قال 

حاِح.  ها في الصِّ ُكلُّ

اًل في الِقتاِل أو التَّكفيِر، لم َيكُفْر بذلك، كما  وإذا كان الُمسِلُم ُمتأوِّ
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اِب لحاِطِب بِن أبي َبْلَتعَة: يا رسوَل اللِه، َدْعني أضِرْب  قال ُعَمُر بُن الَخطَّ
م: ))إنَّه قد َشِهَد َبدًرا،  ى اللُه عليه وسلَّ ُعُنَق هذا الُمنافِق، فقال النبيُّ صلَّ
ِشْئُتم،  ما  اعَمُلوا  فقال:  َبدٍر،  أهِل  على  َلع  اطَّ قد  اللَه  أنَّ  ُيدريك  وما 
َحديِث  ِمن  أيًضا:  وفيهما  حيَحيِن.  الصَّ في  وهذا  لكم؟((  َغَفْرُت  فقد 
اإلْفِك: أنَّ ُأَسيَد بَن الُحَضيِر قال لَسعِد بِن ُعبادَة: إنَّك ُمناِفٌق تجاِدُل عن 
م بينهم،  ى اللُه عليه وسلَّ الُمناِفقيَن، واخَتَصم الَفريقاِن فأصلَح النبيُّ صلَّ
ِر النبيُّ  وَن فيهم من قال آلَخَر منهم: إنَّك ُمناِفٌق، ولم ُيَكفِّ فهؤالء الَبْدريُّ

م ال هذا وال هذا، بل َشِهَد للَجميِع بالَجنَِّة())). ى اللُه عليه وسلَّ صلَّ

لم  َلِف  السَّ وأكَثُر  َمعروٌف،  اِج  الَحجَّ تكفيِر  في  َلِف  السَّ وِخالُف 
وَن َخْلَفه))). روَنه، وكانوا ُيَصلُّ َيكونوا ُيَكفِّ

ره: )فعن َقتادَة قال: قيل لَسعيِد بِن ُجَبيٍر:  وُرِوَي عن َبعِضهم أنَّه َكفَّ
اِج؟ قال: إنِّي- واللِه- ما َخَرْجُت عليه حتى َكَفر())). َخَرْجَت على الَحجَّ

، عن األعَمِش: اخَتَلفوا  مليُّ وقال ابُن كثيٍر: )وقال يحيى بُن عيسى الرَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( ))/)8)).
))) انظر: ))تاريخ اإلسالم(( للذهبي )4/6))-6))). 

ثنا عيسى بن يوُنَس،  وقال األلباني: »أخرج ابُن أبى شيبة في المَصنَّف ))/84/)(: َحدَّ
ابَن  اَج ُمحاِصٌر  ُعَمَر والَحجَّ ابَن  بِن هانٍئ، قال: َشِهدُت  ، عن ُعميِر  عن األوزاعيِّ
وربَّما  هؤالِء،  مع  الَة  الصَّ حَضَر  ربَّما  فكان  بينهما،  ُعَمَر  ابِن  َمنِزُل  فكان  بير،  الزُّ
))إرواء  تَّة«.  السِّ َشرِط  على  صحيٌح  سَنٌد  وهذا  قلُت:  هؤالء.  مع  الَة  الصَّ حضَر 

الغليل(( ))/)0)).
))) ))تاريخ دمشق(( البن عساكر )))/)8)).
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يِخ الكاِفِر؟ اِج، فَسألوا ُمجاِهًدا، فقال: تسألوَن عن الشَّ في الَحجَّ

اُج ُمؤِمٌن بالِجْبِت  أنَّه قال: الحجَّ عبيِّ  وروى ابُن َعساِكَر، عن الشَّ
اغوِت، كاِفٌر باللِه الَعظيِم. كذا قال، واللُه أعَلُم())). والطَّ

َر  اَج أنَّه َكفَّ َر الَحجَّ ن َكفَّ َلِف ِممَّ ومع هذا فلم َيِرْد عن أَحٍد ِمن السَّ
َحَكموا  اَج  الَحجَّ روا  ُيَكفِّ لم  الذين  فالُعَلماُء  اَج؛  الَحجَّ ِر  ُيَكفِّ لم  َمن 
َبواٌح،  ُكفٌر  عنه  َيبُلْغهم  ولم  به،  َيديُن  الذي  التَّوحيِد  بأصِل  اِج  للَحجَّ

رِع. بوا بَنصٍّ ِمن ُنصوِص الشَّ فهم ُمجَتِهدوَن في ذلك، لم ُيَكذِّ

وكذلك ُيقاُل في اختاِلِف الُعَلماِء في َتكفيِر َبعِض أهِل البَِدِع؛ قال 
واِفُض الذين َليُسوا ِمن  وَن بالِعلم، والرَّ ُة الُمِقرُّ ا الَقَدريَّ َة: )وأمَّ ابُن تيميَّ
في  أحمَد-  اإلماَم  يعني  عنه-  فُيذَكُر  والخواِرُج؛  ُة،  والَجْهميَّ الغالِيِة، 
ُف  تكفيِرهم ِروايتاِن، هذا حقيقُة َقولِه الُمطَلق، مع أنَّ الغالَِب عليه التَوقُّ
يَن بالِعلِم، والَخواِرِج، َمع َقولِه: ما أعَلُم َقوًما  ِة الُمِقرِّ عن تكفيِر الَقَدريَّ
ا ِمن الخواِرِج. ثمَّ طائِفٌة ِمن أصحابِه َيحُكوَن عنه في تكفيِر أهِل  َشرًّ
البَِدِع ُمطلًقا روايَتيِن، حتى َيجَعلوا الُمرِجَئة داِخليَن في ذلك، وليس 

))) ))البداية والنهاية(( )))/547(، ))تاريخ دمشق(( البن عساكر )))/87)-88)).
 ، َره جماعٌة، منهم: سعيُد بُن ُجَبير، والنَّخعيُّ اِج-: »وَكفَّ قال ابُن َحَجر- عن الَحجَّ
، وغيُرهم«. ))تهذيب التهذيب(( ))/)))). عبيُّ وُمجاِهٌد، وعاِصُم بن أبي النجود، والشَّ
اِج-: »وقد ُرِوَي عنه ألفاٌظ َبِشعٌة َشنيعٌة ظاِهُرها الُكفُر  وقال ابُن كثيٍر- عن الَحجَّ
ْمنا، فإْن كان قد تاب منها وأقَلَع عنها، وإالَّ فهو باٍق في ُعهدتِها، ولِكْن قد  كما َقدَّ
ا لُوجوٍه،  يعَة كانوا ُيبِغضوَنه ِجدًّ ُيخَشى أنَّها ُرِوَيت عنه بنوٍع ِمن زيادٍة عليه; فإنَّ الشِّ
وَشناعاٍت«.  بشاعاٍت  عنه  َيحُكوَنه  فيما  وزادوا  الَكِلم،  بعَض  عليه  فوا  َحرَّ وربَّما 

))البداية والنهاية(( )))/8)5).
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ُر.  هما: ال ُيَكفَّ ُر روايتاِن؛ أَصحُّ األمُر كذلك. وعنه في تكفيِر َمن ال ُيَكفِّ
ُر ُمطَلًقا، وهو خطٌأ  وُربَّما َجَعل َبْعُضهم الِخالَف في تكفيِر َمن ال ُيَكفِّ
الُمباَرك،  بِن  اللِه  مثِل عبِد  َلِف-  السَّ ِمن  كثيٍر  ُة عنَد  َمحٌض. والَجهميَّ
وَغيِرهم-  أحَمَد،  اإلماِم  أصحاِب  ِمن  وطائفٍة  أسباٍط،  بِن  وُيوُسَف 
بل  ُة،  اأُلمَّ هذه  عليها  افَتَرَقت  التي  ِفرقًة  بعيَن  والسَّ نَتيِن  الثِّ ِمَن  ليسوا 
ُة.  يعُة، والُمرِجئُة، والَقَدريَّ أصوُل هذه عنَد هؤالء: هم الَخواِرُج، والشِّ
نَّة والحديِث:  ِة السُّ ِة أئِمَّ وهذا المأثوُر عن أحَمَد، وهو المأثوُر عن عامَّ
أنَّهم كانوا يقولوَن: من قال: الُقرآُن َمخلوٌق فهو كاِفٌر، ومن قال: إنَّ اللَه 
جزي  ال ُيَرى في اآلخرِة فهو كاِفٌر، ونحو ذلك. ثمَّ حكى أبو َنصٍر السِّ
ة. قال: وهو َقوُل  عنهم في هذا َقوَليِن: أحُدهما: أنَّه ُكفٌر َينُقُل عن الِملَّ
: إنَّ هذا قالوه  ابيُّ األكَثريَن. والثَّاني: أنَّه ُكفٌر ال َينُقُل؛ ولذلك قال الخطَّ
روَن ِمن أصحابِنا في تخليِد  على َسبيِل التَّغليِظ. وكذلك تناَزَع الُمتأخِّ
عن  ذلك  ُنِقَل  كما  التَّخليَد،  عليه  أكَثُرهم  فأطَلَق  هؤالِء،  ِمن  ِر  الُمَكفَّ
مي ُعَلماِء الَحديِث؛ كأبي حاتٍم، وأبي ُزرعَة، وغيِرهم،  طائفٍة ِمن ُمتَقدِّ
ِة؛  ناُزِع تعاُرُض األِدلَّ وامتَنَع َبعُضهم ِمن الَقوِل بالتَّخليِد. وَسَبُب هذا التَّ
َيَروَن ِمن  إنَّهم  الُكفِر بهم، ثمَّ  ًة ُتوِجُب إلحاَق أحكاِم  أِدلَّ َيَروَن  فإنَّهم 
األعياِن الذين قالوا تلك الَمقاالِت َمن قام به ِمن اإليماِن ما يمَتنُِع أن 

ليالِن())). يكوَن كاِفًرا، فيتعاَرُض عندهم الدَّ

))) ))مجموع الفتاوى(( )))/486).
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اِمنُة القاِعدُة الثَّ

ا يقوُم به أهُل الِعلِم، وال يوُز ِ إنَّ أنَّ َتكفرَي امُلَعيَّ
ى له العوامُّ أو أاصاُف امُلَتَعلِّمَي)1( أن يتَصدَّ

بعَد  إالَّ  يكوُن  ال  الُمَعيَِّن  َتكفيَر  أنَّ  ابقِة  السَّ الَقواعِد  ِمن  تبيََّن  فقد 
التَثبُِّت ِمن أنَّ ما صَدَر  الُكفِر، وبعد  الُمَعيَِّن في  َخَبِر ُوقوِع  ِت ِمن  التَثبُّ
َثَبت هذا وذاك،  الُعَلماِء، فإذا  الَبيِِّن عند  الُكفِر  أنَّه ِمن  ِن  الُمَعيَّ ِمن هذا 
فال يجوُز َتكفيُر هذا الُمَعيَِّن حتى تجَتِمَع فيه ُشروُط التَّكفيِر وتنتفَي عنه 

ه ال َيْفَقُهه إالَّ أهُل الِعلِم.  موانُِع التَّكفيِر. وهذا ُكلُّ

الُمسِلميَن،  ُعَلماِء  َتكفيِر  اِل على  الُجهَّ َتسليَط  َة: )فإنَّ  تيميَّ ابُن  قال 
الذين  واِفِض  والرَّ الَخواِرِج  ِمن  هذا  أصُل  وإنَّما  الُمنَكراِت،  أعَظِم  ِمن 

يِن())). َة الُمسِلميَن؛ لِما َيعَتِقدوَن أنَّهم أخطؤوا فيه ِمن الدِّ روَن أئِمَّ ُيَكفِّ

َة: )التَّكفيُر ُحكٌم َشرعيٌّ َيرِجُع إلى إباحِة الماِل وَسْفِك  وقال ابُن تيميَّ
األحكاِم  سائِِر  كَمأَخِذ  فَمأَخُذه  اِر،  النَّ في  بالُخلوِد  والُحكِم  ماِء،  الدِّ
فيه،  ُد  ُيتَردَّ وتارًة  غالٍب،  بَظنٍّ  ُيدَرُك  وتارًة  بَيقيٍن،  ُيدَرُك  فتارًة  ِة؛  رعيَّ الشَّ
التَّكفيِر  َأولى، والُمبادرُة إلى  التَّكفيِر  ُف عن  ٌد، فالتوقُّ تَردُّ ومهما حَصَل 

إنَّما َتغِلُب على ِطباِع َمن َيغِلُب عليهم الَجهُل)))).

اهر غير الخفيِّ كسبِّ الله ورسوله ونحوه. ))) ُيستثنى من ذلك الكفُر الظَّ
))) ))مجموع الفتاوى(( )5)/00)).

))) ))بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية(( )ص: 45)).
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اِسعُة القاِعدُة التَّ

َمن َثَبت إسالُمه بَيقٍي فال يوُز َتكفرُيه إالَّ بَيقٍي

ُة َينَهياِن عن َتفسيِق الُمسِلِم وَتكفيِره  نَّ : )فالُقرآُن والسُّ قال ابُن عبِد الَبرِّ

حيِح الذي ال َمْدَفَع له: أنَّ ُكلَّ  َظِر الصَّ بَبياٍن ال إشكاَل فيه، وِمن ِجهِة النَّ

أذَنَب  ثمَّ  الُمسِلميَن،  ِمن  بإجماٍع  َوقٍت  في  اإلسالِم  َعْقُد  له  َثَبت  َمن 

يكْن  لم  بعُد في ُخروِجه من اإلسالِم؛  فاخَتَلفوا  تأوياًل،  َل  تأوَّ أو  َذنًبا 

ًة وال ُيخِرُج ِمن اإلسالِم  الختاِلِفهم بعَد إجماِعهم معًنى ُيوِجُب ُحجَّ

ٍة ثابتٍة ال ُمعاِرَض لها())). َفِق عليه إالَّ باتِّفاٍق آَخَر، أو ُسنَّ الُمتَّ

َر أحًدا ِمَن الُمسِلميَن وإن أخَطَأ  َة: )وليس ألَحٍد أن ُيَكفِّ وقال ابُن تيميَّ

ُة، وَمن َثَبت إسالُمه بَيقيٍن  َن له الَمَحجَّ ُة، وُتَبيَّ وَغِلَط، حتى ُتقاَم عليه الُحجَّ

بهِة())). ِة وإزالِة الشُّ ، بل ال يزوُل إالَّ بعد إقامِة الُحجَّ كِّ لم َيُزْل ذلك عنه بالشَّ

: )ينبغي االحتِراُز ِمن التَّكفيِر ما ُوِجَد إليه َسبيٌل؛  وقال أبو حامٍد الَغزاليُّ

حيَن بَقوِل  يَن إلى الِقبلِة، الُمَصرِّ ماِء واألمواِل ِمن الُمَصلِّ فإنَّ استِباحَة الدِّ

َتْرِك ألِف كاِفٍر في  ٌد َرسوُل اللِه؛ َخَطٌأ، والَخَطُأ في  ال إلَه إالَّ اللُه ُمحمَّ

الحياِة أهَوُن ِمن الَخَطأِ في َسْفِك ِمحَجمٍة ِمن َدٍم ُمسِلٍم())).

))) ))التمهيد(( )7)/))).
))) ))مجموع الفتاوى(( )))/466).

))) ))االقتصاد في االعتقاد(( )ص: 5))).
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ِم الذي يكوُن  والِمْحَجمُة: آلُة الِحجامِة، أي: الِمقداُر الَيسيُر ِمن الدَّ
في آلِة الِحجامِة.

بُخروِجه  الُمسِلِم  ُجِل  الرَّ الُحكَم على  أنَّ  : )اعَلْم  وكانيُّ الشَّ وقال 
ِمن ِديِن اإلسالِم وُدخولِه في الُكفِر، ال ينبغي لُمسِلٍم ُيؤِمُن باللِه واليوِم 
اآلِخِر أن ُيقِدَم عليه إالَّ بُبرهاٍن أوَضَح ِمن َشمِس النَّهاِر؛ فإنَّه قد َثَبت 
: ))َمن  حابِة أنَّ ِة عن جماعٍة ِمن الصَّ حيحِة الَمْرويَّ في األحاديِث الصَّ

قال ألخيه يا كاِفُر، فقد باء بها أحُدهما((())).

ا أنَّه  اب: )ولِكْن َمن أظَهَر اإلسالَم وَظَننَّ ُد بُن عبِد الوهَّ وقال ُمحمَّ
.((() نُّ ؛ ألنَّ الَيقيَن ال َيرَفُعه الظَّ نِّ ُره بالظَّ أتى بناقٍض، ال ُنَكفِّ

َبقاُء إسالِمه،  َينَتِسُب لإلسالِم  ُعَثيمين: )فاألصُل فيمن  ابُن  وقال 
يجوُز  وال   ، رعيِّ الشَّ ليِل  الدَّ بُمقتضى  عنه  ذلك  زواُل  َق  يتَحقَّ حتى 

التَّساُهُل في تكفيِره؛ ألنَّ في ذلك َمحذوَريِن َعظيَميِن:

أحُدهما: افتراُء الَكِذِب على اللِه تعالى في الُحكِم، وعلى الَمحكوِم 
عليه في الَوصِف الذي َنَبَزه به.

اللُه  ْره  ُيَكفِّ لم  َمن  على  بالُكفِر  َحَكم  حيث  فواِضٌح؛  ُل:  األوَّ ا  أمَّ
َم ما أَحلَّ اللُه؛ ألنَّ الُحكَم بالتَّكفيِر أو َعَدِمه إلى  تعالى، فهو كَمن َحرَّ

))) ))السيل الجرار(( )ص: 978).
))) ))الدرر السنية في األجوبة النجدية(( )0)/)))).
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اللِه َوْحَده، كالُحكِم بالتَّحريِم أو َعَدِمه.

، فقال: إنَّه كاِفٌر،  ا الثَّاني: فألنَّه َوَصَف الُمسِلَم بَوصٍف ُمضادٍّ وأمَّ
مع أنَّه َبريٌء ِمن ذلك())).

ريعِة،  : ِمَن القواِعِد الُكبرى في الشَّ كِّ وقاِعدُة الَيقيِن ال َيزوُل بالشَّ
القواِعِد  وُكُتِب  الِفقِه  ُكُتِب  في  َمذكورٌة  َكثيرٌة  مسائُِل  تحَتها  وَينَدِرُج 

ِة. الِفقهيَّ

ٍد وعلى آلِه وَصْحبِه  نا ُمَحمَّ م على نبيِّ ى اللُه وَسلَّ واللُه أعَلُم، وصلَّ
أجَمعيَن.

))) ))مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(( ))/)))).
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فهرس المصادر والمراجع
محمد - ) المحقق:  )54ه(،  )ت:  العربي  البن  القرآن،  أحكام 

عطا، ط: دار الكتب العلمية، ط)، 4)4)ه.

إرشاد الفقيه، البن كثير ))77هـ(، تحقيق: بهجة يوسف أبو - )
الطيب، ط: الرسالة، ط)، 6)4)هـ.

الطرق - ) بأقرب  الفقه  لنيل  واأللباب  البصائر  أولي  إرشاد 
وأيسر األسباب، للسعدي )ت: 76))ه(، المحقق: أشرف بن عبد 

المقصود، ط: أضواء السلف، 0)4)ه.

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، لأللباني )ت: - 4
0)4)ه(، ط: المكتب اإلسالمي، ط)، 405)ه.

8)7ه(، - 5 )ت:  تيمية  البن  البكري،  على  الرد  في  االستغاثة 
المحقق: عبد الله السهيلي.

اإلصابة  )اإلصابة في تمييز الصحابة(، البن حجر )ت: )85هـ(، - 6
تحقيق: بدون، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط)، 8)))هـ.

االعتصام، للشاطبي )ت: 790ه(، المحقق: سليم الهاللي، - 7
ط: دار ابن عفان، ط)، ))4)ه.

إعالم الموقعين عن رب العالمين، البن القيم )ت: )75ه(، - 8
المحقق: محمد عبد السالم، ط: دار الكتب العلمية، ط)، ))4)ه.
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إغاثة اللهفان )إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(، البن القيم - 9
)ت)75هـ(، تحقيق : محمد حامد الفقي، ط: دار المعرفة - بيروت، 

ط)، 95))هـ.

االقتصاد في االعتقاد، للغزالي)ت: 505ه(،  ط: دار الكتب - 0)
العلمية، ط)، 4)4)ه.

االنتصار ألصحاب الحديث، ألبي المظفر السمعاني، )ت: - ))
المنار، ط)،  الجيزاني، ط: مكتبة أضواء  المحقق: محمد  489 ه(، 

7)4)ه.

إيثار الحق على الخلق في رد الخالفات إلى المذهب الحق - ))
الوزير )المتوفى: 840ه(، ط: دار الكتب  التوحيد، البن  من أصول 

العلمية، ط)، 987)م.

الحفيد- )ت: - )) المقتصد، البن رشد-  ونهاية  المجتهد  بداية 
595ه(، ط: دار الحديث، 5)4)ه.

البداية والنهاية، البن كثير )ت: 774ه(، المحقق: عبد الله - 4)
التركي، ط: دار هجر، ط)، 8)4)ه.

بدائع الفوائد، البن القيم )ت: )75ه(، ط: دار الكتاب العربي.- 5)

البدر المنير )البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة - 6)
في الشرح الكبير(، البن الملقن )ت: 804هـ(، تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط عبد الحي وآخرون، ط: دار الهجرة - السعودية، ط)، 5)4)هـ.
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والباطنية، - 7) والقرامطة  المتفلسفة  على  الرد  في  المرتاد  بغية 
البن تيمية )ت: 8)7ه(،  المحقق: موسى الدويش، ط: مكتية العلوم 

والحكم، ط)، 5)4)ه.

)ت: - 8) للذهبي  واألعالم،  المشاهير  ووفيات  اإلسالم  تاريخ 
748ه(، المحقق: بشار عواد، ط: دار الغرب اإلسالمي، ط)، )00)م.

المحقق: عمرو - 9) تاريخ دمشق، البن عساكر )ت: )57ه(، 
ابن غرامة، ط: دار الفكر، 5)4)ه.

تخريج اإلحياء  )المغني عن حمل األسفار في تخريج ما في - 0)
األحياء من األخبار(، لعبد الرحيم بن الحسين العراقي، )ت: 806هـ(، 

ط: دار صادر، ط)، 0)4)هـ.

تخريج كتاب السنة )ظالل الجنة في تخريج )السنة( البن أبي - ))
اإلسالمي،  ط: المكتب  تحقيق: بدون،   ،)(4(0 )ت:  لأللباني  عاصم(،  

ط)، 400)هـ.

)ت: - )) لأللباني  حبان،  ابن  صحيح  على  الحسان  التعليقات 
0)4)ه(، ط: دار باوزير، ط)، 4)4)ه.

تفسير ابن أبي حاتم، البن أبي حاتم )ت: 7))هـ(، تحقيق: - ))
أسعد محمد الطيب، ط: المكتبة العصرية - صيدا.

المحقق: - 4) 774ه(،  )ت:  كثير  البن  العظيم،  القرآن  تفسير 
سامي سالمة، ط: دار طيبة، ط)، 0)4)ه.
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تفسير القرآن الكريم، البن عثيمين )ت: ))4)ه(، ط: دار - 5)
ابن الجوزي، ط)، ))4)ه.

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، البن - 6)
حجر العسقالني )ت: )85ه(، المحقق: أبو عاصم حسن بن عباس، 

ط: مؤسسة قرطبة-مصر، ط)، 6)4)ه.
التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، البن عبد البر - 7)

)ت: )46ه(، المحقق: مصطفى العلوي، ومحمد البكري، ط: وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية بالمغرب، 87))ه.

تهذيب التهذيب، البن حجر العسقالني )ت: )85ه(، ط: - 8)
مطبعة دائرة المعارف النظامية، ط)، 6)))ه.

توضيح الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية، للسعدي - 9)
)ت: 76))ه(، ط: دار أضواء السلف، ط)، 0)4)ه.

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، لسليمان بن - 0)
زهير  المحقق:  الوهاب )ت: ))))ه(،  عبد  بن  بن محمد  الله  عبد 

الشاويش، ط: المكتب االسالمي، ط)، ))4)ه.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، للسعدي )ت: - ))
76))ه(، المحقق: عبد الرحمن اللويحق، ط: مؤسسة الرسالة، ط)، 

0)4)ه.

الطبري )ت: - )) القرآن، البن جرير  تأويل آي  البيان عن  جامع 
0))ه(، المحقق: عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات 
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اإلسالمية بدار هجر، ط: دار هجر.

79)ه(، - )) )ت:  للترمذي  الترمذي(،  )سنن  الكبير  الجامع 
المحقق: بشار عواد، ط: دار الغرب اإلسالمي، 998)م.

المحقق: - 4) للقرطبي )ت: )67ه(،  القرآن،  الجامع ألحكام 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، ط: دار الكتب المصرية، ط)، 84))ه.

عبد - 5) المحقق:  56)ه(،  )ت:  للبخاري  العباد،  أفعال  خلق 
الرحمن عميرة، ط: دار المعارف.

السيوطي - 6) الدين  لجالل  بالمأثور،  التفسير  في  المنثور  الدر 
)ت: ))9ه(، المحقق: عبد الله التركي بالتعاون مع مركز البحوث 

والدراسات اإلسالمية بدار هجر، ط: دار هجر.

الدرة فيما يجب اعتقاده، البن حزم )ت: 456ه(، المحقق: - 7)
أحمد الحمد وسعيد القزقي، ط مكتبة التراث، ط)، 408)ه.

الدرر السنية في األجوبة النجدية، المحقق: عبد الرحمن بن - 8)
محمد بن قاسم، ط6، 7)4)ه.

المحقق: - 9) 8)7ه(،  )ت:  تيمية  البن  األخنائي،  على  الرد 
أحمد العنزي، ط: دار الخراز-جدة، ط)

676ه(، - 40 )ت:  للنووي  المفتين،  وعمدة  الطالبين  روضة 
المحقق: زهير الشاويش، ط: المكتب اإلسالمي، ط)، ))4)ه.
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وفوائدها، - )4 فقهها  من  وشيء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
لأللباني )ت: 0)4)ه(، ط: مكتبة المعارف، ط).

األلباني، - )4 المحقق:  87)ه(،  )ت:  عاصم  أبي  البن  السنة، 
ط: المكتب اإلسالمي، ط)، 400)ه.

سنن ابن ماجه، البن ماجه )ت: )7)ه(، المحقق: محمد - )4
عبد الباقي، ط: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

سنن أبي داود، ألبي داود السجستاني )ت: 75)ه(، المحقق: - 44
محمد عبد الحميد، ط: المكتبة العصرية.

سنن الترمذي )الجامع الصحيح(، للترمذي )ت: 79)هـ(، - 45
تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون، ط: دار إحياء التراث العربي - 

بيروت.

السنن الكبرى، للبيهقي )ت: 458ه(، المحقق: محمد عطا، - 46
ط: دار الكتب العلمية، ط)، 4)4)ه.

السنن الكبرى، للنسائي )ت: )0)ه(، المحقق: حسن شلبي، - 47
ط: مؤسسة الرسالة، ط)، ))4)ه.

سيرة ابن إسحاق )المبتدأ والمبعث والمغازي(، البن إسحاق - 48
)ت: )5)هـ(، تحقيق: محمد حميد الله، ط: معهد الدراسات واألبحاث 

للتعريف.
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السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، للشوكاني )ت: - 49
50)) ه(، ط: دار ابن حزم، ط)

للاللكائي )ت: - 50 والجماعة،  السنة  أهل  اعتقاد  شرح أصول 
8)4ه(، المحقق: أحمد الغامدي، ط: دار طيبة، ط8، ))4)ه.

شرح اإلمام علي القاري )ت 4)0)هـ( على كتاب ألفاظ - )5
الكفر للعالمة بدر الرشيد، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى، للباحث: 

الطيب بن عمر.

شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي )ت: )79ه(، - )5
المحقق: شعيب األرنؤوط، وعبد الله التركي، ط: مؤسسة الرسالة، 

ط0)، 7)4)ه.

بن - )5 مسلم  صحيح  شرح  )المنهاج  مسلم  على  النووي  شرح 
العربي، ط)،  التراث  إحياء  دار  للنووي )ت: 676ه(، ط:  الحجاج(، 

)9))ه.

)))ه(، - 54 )ت:  الطحاوي  جعفر  ألبي  اآلثار،  مشكل  شرح 
المحقق: شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، ط)، 5)4)ه.

شعب اإليمان للبيهقي )ت458هـ(، تحقيق : محمد السعيد - 55
بسيوني زغلول، ط: دار الكتب العلمية - بيروت، ط)، 0)4)هـ.

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض )ت: 544ه(، - 56
ط: دار الفكر، 409)ه.
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الصارم المسلول على شاتم الرسول، البن تيمية )ت: 8)7ه(، - 57
المحقق: محمد عبد الحميد، ط: الحرس الوطني السعودي.

صحيح ابن حبان )اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان(، - 58
البن حبان البستي )ت: 54)ه(، ترتيب: عالء الدين علي بن بلبان )ت: 
9)7ه(، المحقق: شعيب األرنؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، ط)، 408)ه.

صحيح أسباب النزول  )الصحيح المسند من أسباب النزول(، - 59
للوادعي )ت: ))4)هـ(، تحقيق: بدون، ط: دار ابن حزم، ط)، 5)4)هـ.

من - 60 المختصر  الصحيح  المسند  )الجامع  البخاري  صحيح 
المحقق:  56)ه(،  )ت:  للبخاري  وأيامه(،  وسننه  الله  رسول  أمور 

محمد زهير الناصر، ط: دار طوق النجاة، ط)، ))4)ه.

صحيح الجامع الصغير وزياداته، لأللباني )ت: 0)4)ه(، - )6
ط: المكتب اإلسالمي.

الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين،  للوادعي )ت: - )6
))4)هـ(، تحقيق: بدون، ط: مكتبة دار القدس - صنعاء، ط)، ))4)هـ.

ابن - )6 الظمآن على زوائد  الموارد )صحيح موارد  صحيح 
الزوائد على الموارد(،  لأللباني )ت:  إليه  حبان - للهيثمي مضمومًا 

0)4)هـ(، تحقيق: بدون، ط:  دار الصميعي، ط)، ))4)هـ.

صحيح سنن ابن ماجه، لأللباني )ت: 0)4)هـ(، تحقيق: - 64
بدون، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط)، 407)هـ .
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داود، لأللباني )ت: 0)4)هـ(، تحقيق: - 65 أبي  صحيح سنن 
بدون، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط)، 409)هـ .

صحيح سنن الترمذي، لأللباني )ت0)4)هـ(، تحقيق: زهير - 66
الشاويش، ط: مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط)، 408)هـ.

صحيح مسلم )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن - 67
العدل إلى رسول الله(، لمسلم بن الحجاج )ت: )6)ه(، المحقق: 

محمد عبد الباقي، ط: دار إحياء التراث العربي.

طريق الهجرتين وباب السعادتين، البن القيم )ت: )75ه(، - 68
ط: دار السلفية، ط)، 94))ه.

بن - 69 لصديق  والهجرة،  والشهادة  الغزو  في  جاء  مما  العبرة 
دار  ط:  زغلول،  محمد  المحقق:  07))ه(  )ت:  القنوجي،  حسن 

الكتب العلمية، 405)ه.

العينى - 70 الدين  لبدر  البخاري،  صحيح  شرح  القاري  عمدة 
)ت: 855ه(، ط: دار إحياء التراث العربي.

الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالني - )7 فتح 
)ت: )85ه( ترقيم: محمد عبد الباقي إشراف: محب الدين الخطيب 

تعليق: ابن باز، ط: دار المعرفة، 79))ه.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن رجب )ت: 795ه(، - )7
ط: مكتبة الغرباء األثرية، ط)، 7)4)ه.
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فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي )ت: )90ه(، - )7
المحقق: علي حسين، ط: مكتبة السنة، ط)، 4)4)ه.

الفروق، للقرافي )ت: 684ه(، ط: عالم الكتب.- 74

الفصل في الملل واألهواء والنحل، البن حزم )ت: 456ه(، - 75
ط: مكتبة الخانجي.

فيصل التفرقة بين اإلسالم والزندقة، للغزالي)ت: 505ه(، - 76
خرج أحاديثه وعلق عليه: محمود بيجو، ط)، ))4)ه.

قواعد األحكام في مصالح األنام، للعز بن عبد السالم )ت: - 77
660ه(، المحقق: طه سعد، ط: مكتبة الكليات األزهرية، 4)4)ه.

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، البن عثيمين - 78
)ت: ))4)ه(، ط: الجامعة اإلسالمية - المدينة المنورة، ط)، ))4)ه.

القواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكام الفرعية، - 79
البن اللحام )ت: )80ه(، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، ط: المكتبة 

العصرية، ط 0)4)ه.

كشاف القناع عن متن اإلقناع، للبهوتي )ت: )05)ه(، ط: - 80
دار الكتب العلمية.

كشف الشبهات، لمحمد بن عبد الوهاب )ت: 06))ه(، - )8
ط: وزارة الشؤون اإلسالمية، ط).
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لسان العرب، البن منظور )ت: ))7ه(، ط: دار صادر، ط)، - )8
4)4)ه.

مجمع الزوائد )مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(، للهيثمي )ت:  - )8
807هـ(، تحقيق: بدون، ط: مؤسسة المعارف، 406)هـ.

مجموع الفتاوى، البن تيمية )ت: 8)7ه(، المحقق: عبد الرحمن - 84
بن محمد بن قاسم، ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

6)4)ه.

البن - 85 العثيمين،  صالح  بن  محمد  ورسائل  فتاوى  مجموع 
عثيمين )ت: ))4)ه(، جمع وترتيب : فهد السليمان، ط: دار الوطن 

- دار الثريا، ))4)ه.

المحرر، البن عبد الهادي )ت: 744هـ(، تحقيق: عادل الهدبا - 86
ومحمد علوش، ط: دار العطاء، ط)، ))4)هـ.

المستدرك على الصحيحين، ألبي عبد  الله الحاكم )ت: 405ه(، - 87
المحقق: مصطفى عطا، ط: دار الكتب العلمية، ط)، ))4)ه.

تيمية - 88 البن  اإلسالم،  شيخ  فتاوى  مجموع  على  المستدرك 
)ت: 8)7ه(، جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط)، 

8)4)ه.

مسند أبي داود الطيالسي، ألبي داود الطيالسي )ت: 04)ه(، - 89
المحقق: محمد التركي، ط: دار هجر، ط)، 9)4)ه.
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مسند اإلمام أحمد بن حنبل، ألحمد بن حنبل )ت: )4)ه(، - 90
المحقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، ط: مؤسسة الرسالة، 

ط)، ))4)ه.

مسند البزار )البحر الزخار( للبزار )ت: )9)ه(، المحقق: - )9
ط:  الشافعي،  وصبري  سعد،  بن  وعادل  الله،  زين  الرحمن  محفوظ 

مكتبة العلوم والحكم، ط)، )بدأت 988)م، وانتهت 009)م(.

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، للبوصيري )ت: 840ه(، - )9
المحقق: محمد الكشناوي، ط: دار العربية، ط)، )40)ه.

مصباح الظالم في الرد على من كذب الشيخ اإلمام ونسبه - )9
إلى تكفير أهل اإليمان واإلسالم، لعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن 
العزيز آل حمد، ط:  حسن آل الشيخ )ت: )9))ه(، المحقق: عبد 

وزارة الشؤن اإلسالمية، ط)، 4)4)ه.

المحقق: - 94 )))ه(،  )ت:  الصنعاني  الرزاق  لعبد  المصنف، 
حبيب الرحمن األعظمي، ط: المجلس العلمي بالهند، ط)، )40)ه.

حجر - 95 البن  الثمانية،  المسانيد  بزوائد  العالية  المطالب 
العسقالني )ت: )85ه(، المحقق: )7)( رسالة علمية قدمت لجامعة 
اإلمام محمد بن سعود، ط: دار العاصمة، دار الغيث، ط)، 9)4)ه.

المعجم الكبير، للطبراني )ت60)هـ(، تحقيق: حمدي بن - 96
عبد المجيد السلفي، ط: دار إحياء التراث العربي، ط)، )40)هـ.
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المغني، البن قدامة )ت: 0)6ه(، ط: مكتبة القاهرة، 88))ه.- 97

البن - 98 القدرية،  الشيعة  كالم  نقض  في  النبوية  السنة  منهاج 
المحقق: محمد رشاد سالم، ط: جامعة اإلمام  تيمية )ت: 8)7ه(، 

محمد بن سعود اإلسالمية، ط)، 406)ه.

للبيهقي(، - 99 الكبرى  السنن  اختصار  في  )المهذب   المهذب 
للذهبي )748هـ(، تحقيق: ياسر إبرهيم محمد، ط: دار الوطن، ط)، 

))4)هـ.

موافقة الخبر الخبر )موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث - 00)
المختصر(، البن حجر )ت)85هـ(، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد 

السلفي وآخرون، ط: مكتبة الرشد - الرياض، ط)، 9)4)هـ.

06))ه(، - )0) )ت:  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  مؤلفات 
المحقق: عبد الكريم الالحم وغيره، ط: جامعة اإلمام محمد بن سعود.

النهاية في غريب الحديث واألثر، البن األثير )ت: 606ه(، - )0)
المحقق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، ط: المكتبة العلمية، 99))ه.

نيل األوطار، للشوكاني )ت: 50)) ه(، المحقق: عصام - )0)
الدين الصبابطي، ط: دار الحديث - مصر، ط)، ))4)ه.
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فهرس الموضوعات

5 .. د آِل عبِد  للَّطيف  يِخ الدكتور/ عبِد العزيِز بِن ُمحمَّ تقديُم َفضيلِة الشَّ

6 ............................................................ مة ُمَقدِّ

تمهيد: من هم أهل القبلة؟...................................... ))

، وهو ذريعٌة إلى  القاعدة األولى: َيحُرُم تكفيُر الُمسِلِم بَغيِر َحقٍّ
(( .................................................. الَقتِل بَغيِر َحقٍّ

15 .................................... ما يَتَرتَُّب على َتكفيِر الُمَعيَِّن

(8 ..... ُت ِمن َخَبِر وقوِع الُمَعيَِّن في الُكفِر انيُة: َيِجُب التَثبُّ القاِعدُة الثَّ

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

(8 ................................... أو ِمن الِقسِم الذي ليس بُكفٍر

(8 ................ اليُة وِمن تطبيقاِت هذه القاعدِة المسائُِل التِّْسُع التَّ

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

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

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

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

اِر، وأعَظُم  )7( ِمن الَخَطأِ في التَّكفيِر: التَّكفيُر بُمطَلِق ُمواالِة الُكفَّ
56 ........ ِة معهم ِقيَّ اِر أو باستِعماِل التَّ من ذلك التَّكفيُر بُمداراِة الُكفَّ

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

6( .................. ُمجاِهًدا، أو آِمًرا بالمعروِف وناهًيا عن الُمنَكِر.

68 ... ُرك ِمن أهِل الِقبلِة.  )9( وِمن الَخَطأِ في التَّكفيِر: َتكفيُر َمن ُيَكفِّ

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

70 ............................................... عنه موانُِع التَّكفيِر

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

((0 .......................................... َفوِت ماٍل أو َمنِصٍب

بعَض  الُمرَتدِّ  أداُء  التَّكفيِر  موانِِع  ِمن  ليس  اِدسُة:  السَّ القاِعدُة 
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((6 ............... الِة هاَدتيِن وأداِء الصَّ أركاِن اإلسالِم، كُنطِقه بالشَّ

ا  إمَّ الُمَعيَِّن؛  الُعَلماَء قد يخَتِلفوَن في تكفيِر  أنَّ  ابعُة:  السَّ القاِعدُة 
الختاِلِفهم في ُثبوِت الَخَبر عن الُمَعيَِّن، أو الختاِلِفهم في ُحكِم 
ِق  الَقوِل أو الِفعِل الذي َثَبت عن المَعيَِّن، أو الختاِلِفهم في تحقُّ
روِط وانتِفاِء الموانِِع، فيكوُن َتكفيُر هذا الُمَعيَِّن حينئٍذ أو َعَدُم  الشُّ

((9 ....... ُل فيها الُمخالُِف َتكفيِره، ِمن مسائِِل االجتِهاِد التي ال ُيَضلَّ

الِعلِم، وال  أهُل  به  يقوُم  إنَّما  ِن  الُمَعيَّ َتكفيَر  أنَّ  اِمنُة:  الثَّ القاِعدُة 
((( .............. ميَن ى له العوامُّ أو أنصاُف الُمَتَعلِّ يجوُز أن يتَصدَّ

إالَّ  َتكفيُره  يجوُز  فال  بَيقيٍن  إسالُمه  َثَبت  َمن  التَّاِسعُة:  القاِعدُة 
((4 ......................................................... بَيقيٍن

127 ..................................................... الفهارس

129 .............................................. فهرس المراجع

142 ......................................... فهرس الموضوعات
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