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(( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف
يأتي الله بأقوم يحبهم ويحبونه أذـلـة عـلـى الـمـؤمنين
أعزة عـلـى الـكـافرين يجاـهـدون ـفـي ـسـبيل الـلـه ول
يخافون لومة لئام ذلك فـضـل الـلـه ـيـؤتيه ـمـن يـشـاء

والله واسع عليم ))

المائادة (                                              
54(
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- تنويه -
  أن ممططن سططيطلع علططى كتططابي هططذا ، مططن الطططواغيتأعلم جيدا

وأأذنابهم .. وأمن المرجئة وأأفراخهم ، من قد يفرح به للوهلططة الوألططى ،
اا أنه من بضاعتهم المزجاة .. وأهذا ل يزعجني بحال .. لننططي أوأقططن ظان
أنه وأبمجرد أن يطالع أي منهم ، بعض وأرقات منه ، سيعرف فورا أنني

لم اكتبه لسواد عيون أمثالهم ..

فما كنت لقر أعينهم بشيء مما أكتب يوما من اليام ..

اا لخوة أحبة ، وأإشفاقا على آخرين .. وأإنما كتبته نصح

وأحرصا على جناب دعوة غالية .. وأدفعا عن دين عظيم .. 

فهو لمن طالعه من هؤلء ، تمرة الحباب ..

وألمن تفحصه من أوألئك حنظلة العدا ..

فأسأل الله تعالى القبول ..

                                                           أبو محمد
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مقدمة

بأسم الله الرحمن الرحيم

وهو حسبي ونعم الوكيل
الحمطططد للطططه رب العطططالمين وأالعاقبطططة للمتقيطططن وأل عطططدوأان إل علطططى

الظالمين ..

وأأشهد ان ل إله إل الله وأحده ل شططريك لططه ، كلمططة قططامت بهططا الرض
وأالسططموات ، وأجعلهططا اللططه عططروأة وأثاقططى علططق بهططا النجططاة ، إذ ضططمنها
سبحانه حقه على العباد ، وألططذا جططردت لجلهططا سططيوف الجهططاد وأشططرع
القتال وأالستشهاد ، وأهي فطرة الله التي فطر الناس عليها ، وأمفتططاح
العصمة التي دعا المم على ألسططنة رسططله إليهططا ، وأقطططب رحططى ديططن

السلم ، وأمفتاح دار السلم .

وأأشهد ان محمدا عبططده وأرسططوله ، أرسططله سططبحانه رحمططة للعططالمين ،
وأقدوأة للعاملين ، وأمحجة للسططالكين ، وأحجططة علططى المعانططدين، فصططل

اللهم وأسلم وأبارك عليه وأعلى آله وأأصحابه أجمعين . 

وأبعد ..

فاعلم حفظنا الله تعالى وأإياك ، من مهاوأي الفراط وأالتفريططط ، وأمططن
مزالق الغلو وأالتقصير أنه قد زارني بعض الخوة الفاضل فططي معتقططل

 وأذكروأا لي ما يتهمنا به أذناب النظططام مططن تكفيططر)1(الجفر الصحراوأي 
الناس بالعموم ، وأأنططه قططد اغططتر بططذلك بعططض السططماعين لهططم ممططن ل

يملكون فرقانا بين الحق وأالباطل ، وأبين الغث وأالسمين .. 

فقلت يومها لوألئك الخوة على شططبك الزيططارة وألططم يكططن يومهططا عليططه
غيري ، وأعساكر السجن وأضباطه  يستمعون ، وأأنا أرفططع صططوتي إرادة
إسماعهم ما مجمله : ( إن هذه الفرية التي ينشرها هططؤلء مططا هططي إل
علمططة مططن علمططات إفلس النظططام وأانهزامططه أمططام هططذه الططدعوة
المباركة ، إذ ل يصططير الخصططم إلططى الكططذب وأالفططتراء إل عنططد انططدحاره
وأإفلسه من الحجج وأالبراهين ، فنحن ل نكفر إل من كفره الله تبططارك
وأتعططالى وأرسططوله صططلى اللططه عليططه وأسططلم ، وأل نتكلططم فططي كتاباتنططا
وأخطاباتنططا وأدروأسططنا وأل ندنططدن إل حططول كفططر عبيططد القططانون الوضططعي
وأأوأليائه وأأنصاره ، ممن يشرعونه أوأ يحرسونه وأينصططروأنه ، نحططذر مططن

  سجن الجفر : معتقل صحروأاي ، من أقدم سجون الردن ، أسس في عهد )1((
كم) جنوب عمان ،  وأأقرب 300م) . وأيبعد قرابة (1952هط (1372البريطانيين سنة 

هط ، وأتم1419كم) نقلنا إليه في أوأاخر شهر ربيع ثااني  سنة 60مدن الردن إليه معان (
التضييق علينا وأتشديد الجراءات فيه ، بعد ان عاين النظام نفاذ دعوة التوحيد بقوة عبر
أسوار السجون الخرى .
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ذلك وأندعو الناس إلى البراءة منه وأالكفر بطواغيته وأاجتنططاب عبططادتهم
وأنصططرتهم ، وأقططد بينططا ذلططك فططي كتاباتنططا الططتي نبططذلها لكططل أحططد ، وأقططد
أوأصلناها للنظام وأمحاكمه وأعساكره وأنوابه ، وأكشفنا فيهططا زيططف وأزوأر
قوانينهم وأتشريعاتهم ، وأما تحويه من كفر بواح وأشططرك صططراح ، وأمططن
ذلك كتابنا  " كشف النقاب عن شريعة الغططاب " وأ " محاكمططة محكمططة
أمن الدوألة وأقضاتها إلى شرع الله "  وأغيره مما كتبناه في السططجن أوأ
خارجه ، عرينططا فيططه قططوانينهم ، وأكشططفنا النقططاب عططن وأجههطا الططدميم ،
وأأظهرنططا قبحهططا وأنتنتهططا وأمناقضططتها لشططريعة اللططه المطهططرة .. وأقططد
وأاجهناهم .. بفضل الله تعالى وأتوفيقه وأحده .. بذلك في كططل محفططل ،
وأفي كل مناسبة وأفي كل مقام ، وأصرحنا وأصدعنا به بين ظهرانيهططم ،

وأفي سجونهم ، وأهززنا به أركان محاكمهم .

فلما صدموا بقوة حجتنططا ، وأألجمططوا بظهططور دعوتنططا المباركططة وأالتفططاف
الشباب حولها ، وأعجزوأا عن ردها وأإطفططاء نورهططا ، لنهططا دعططوة ربانيططة
ترتكز على نور الوحي ، وأتستند إلى مشكاة النبوة ، حادوأا إلى الكططذب
وأالفتراء ، وأسعوا في محاوألة تشويهها في أعين النططاس وأأسططماعهم ..
لعلهم أن يظفروأا عن طريق الكذب وأالفتراء ، وأالطزوأر وأالبهتططان ، بمطا

عجزوأا عنه من طريق الحجة وأالبرهان .. ) 

وألما لم يقدروأا على ترقيطع كفرهطم الطذي اتسطع خرقطه علطى الراقطع ،
وأعجزوأا عن إثابات إسلمهم المدعى ، إل من طريططق أوأراقهططم الثبوتيططة
المزيفة ، وأوأثاائقهم وأأسمائهم المزخرفة ؛ تحولططوا إلططى اتهامنططا بتكفيططر
الناس أجمعين بالعموم .. وأهو ما يعلم القريب وأالبعيد أنا منه بططرءاؤا ،
وأبهتونا وأسططمونا بأسططماء يمقتهططا وأيكرههططا وأينفططر منهططا أهططل السططلم ،
كالخوارج وأالتكفيريين وأالرهابيين وأالمتطرفيطن ، وأنحطوه .. وأذلططك كطي
ينفروأا الناس عن دعوتنا ، وأيرهبوهم من الكفططر بهططم ، وأيصططدوأهم عططن

البراءة منهم وأمن قوانينهم الكفرية وأمناهجهم الشركية .. 

وأشاركهم في ذلططك ، وأطبططل وأزمططر لهططم أقططوام غصططت حلططوقهم بهططذه
الدعوة الطيبة ، وأضاقت صدوأرهم من ظهططور زهرتهططا وأإينططاع ثامرتهططا ،
وأالتفاف الشاب حولها في مدة وأجيزة ؛ إذ هي دعططوة ربانيططة مباركططة ،

تطمئن إليها القلوب السليمة ، وأتسلم لها الفطر المستقيمة .. 

وأأعانهم على ذلك الطغيططان وأالبهتططان مشططايخ ضططلل ، وأكتططاب جهططال ،
اا ، فسططودوأا وأجططوههم اا وأبهتانطط انتسب بعضهم إلططى طريقططة السططلف زوأر

 هكذا بالعموم دوأن تفصيل–وأصحائفهم وأأوأراقهم بالتحذير من التكفير 
 مع أن من التكفير ما هو حكم شرعي صحيح ، لططه أسططبابه الشططرعية–

وأآثااره التي تترتب عليه .. 
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وأشنوا فيها الغارة علططى أصططحاب دعططوة التوحيططد ، بالكططذب وأالبهتططان ،
وأالفتراء وأالروأغطان ، أعملطوا فيهططم أقلمهطم، وأأفرغططوا فططي أعراضططهم
اا ، في الوقت الذي سخروأا فيه اا وأبغي سموم ألسنتهم وأأحقادهم ، حسد
تلك الكتابطات للططدفع عططن أهططل الكفططر وأالطغيططان مطن كفطرة الحكطام ،
فة الخطوارج البطارزة فطي إغطارتهم علططى أهططل فصدقت فيهطم هططم ، ص

السلم وأتركهم لهل الوأثاان ..

وأسار في ركابهم أقوام راموا التملق للسلطة ، وأالتزلف  إليها ؛ لعلهم
يظفروأن ببعض رضاهم ، أوأ فتاتهم وأعطاياهم .. فانطلقوا يحذروأن من
خطر هذه الدعوة الداهم ، وأيقططترحون علططى النظططام الحلططول ، يططدلونه

 ظانين من فرط جهلهم أنهم يقططدروأن)2(فيها على كيفية التصدي لها ..
بططذلك علططى إطفططاء نورهططا ، أوأ إخمططاد وأهجهططا .. وأمططا دروأا انهططم بططذلك
ييطنه الله تبارك وأتعالى فططي كتططابه حيططث وأاهمين ، لنهم يروأمون محال ب

ـهقال: ((  ـأبأى الـل يريدون أن يطفئوا نور الله بأأفواههم * وـي
 )) بططل يسططعون بططذلك فططيإل أن يتم نوره ولـو كـره الكـافرون

وـهـم ينـهـون عـنـهإهلك أنفسططهم كمططا قططال سططبحانه وأتعططالى : (( 
)) . وينئون عنه وإن يهلكون إل أنفسهم وما يشعرون

وأربما اسططتغل هططؤلء وأأوألئطك زلت بعطض الشططباب ، أوأ اطلقططات
بعض المبتدئين ، أوأ المتحمسين الذين ل تخلوا منهم دعوة أوأ جماعة ،
تلك الطلقات التي تزوأل غالبا بطلططب العلططم الشططرعي ، وأالنظططر فططي
كلم العلماء ، وأضبط الصول وأمعرفة القواعد وأالشروأط وأالموانع وأمع

– وأالعططدوأ قبططل الصططديق يعططرف هططذا –هذا ، فلم اكن يوما مططن اليططام 
لداهن في شيء من تلك الخطاء ، أوأ أقر شيئا من تلكم الطلقططات ،

ل أنا وأل غيري من الغيورين من اخوة التوحيد ..

وأقد تصديت لشياء من ذلك داخل السجن وأخارجه ، وأفي بلططدان
عططدة ، وأأوأقططات مختلفططة .. فتجمعططت لططدي مططن ذلططك تجططارب أوأدعططت
خلصتها في هذه الوأراق .. وأقططد تنططوع ذلططك بحسططب مططا كططان يحتططاجه

 مع انه ليس له أي – وأمن هؤلء سجين جاهلي زجت به السلطة بين السلميين )2((
 اجتهد وأسعه في مناصحة النظام وأدللته –خلفية في العمل السلمي وأالدعوة إليه 

 من التصدي لخطر هذه الدعوة ، وأذلك – في ظنه –على انجع الوسائل التي تمكنها 
عندما كنا في سجن البلقاء ، ثام كان من إحسانه الظن بالنظام بعد إعلنه البراءة منا 
وأمن عقيدتنا على صفحات جريدة بعثية ، أن توقع عدم نقله إلى معتقل الجفر 

 ظانين أن براءتهم منا وأمن– وأكذا ظن بعض من كانوا يطعنون في دعوتنا –الصحروأاي 
دعوتنا ستشفع لهم عند النظام ، وأزعموا أن هذا النقل التعسفي إنما هو عقوبة تأديبية 
للتكفيريين !! فقط ، فخاب ظنهم ، وأكانوا في عداد المنقولين ، وألم تغن عنهم 
مداهنتهم شيئا .   
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المقام ، فتارة كنت أتصدى لذلك بالنصططح ، وأالططوعظ وأالتططذكير ، وأتططارة
اا بالكتابة أوأ الخطابة ..  كان ذلك بالمناظرة وأالجدال ، وأأحيان

وأكنت أبين جهدي في ذلك كلططه ؛ أدلططة الشططرع ، وأأقاوأيططل أهططل السططنة
اا للططه تعططالى وأالجماعة ، وأمباينة تلططك الخطططاء وأالطلقططات لهططا ، نصططح
وأكتابه ، وألسنة رسططوله صططلى اللططه عليططه وأسططلم ، وألعامططة المسططلمين
اا على هذه الدعوة الغاليططة مططن أن تشططوبها شططائبة ، وأخاصتهم ، وأحرص
وألذلك فإني أحتسب عند الله ما لقيته في سبيل ذلك من تطاوأل بعض
الجهال أوأ بعض أصحاب الحماس الجوف ، لعدم متابعتي وأإقراري لما
تستحسططنه عقططولهم مططن ذلططك . أوأ لوقططوفي فططي وأجططه تلططك الخطططاء
وأالطلقات وأالممارسات .. فذلك خير لي من إقرار أحططد علططى الخطططأ
أوأ الغلو أوأ الفراط الذي قد يشططوه هططذه الططدعوة المباركططة ، أوأ يسططوغ

 بين الراسططخين– لنهم ل يعرفون النصاف –لعدائها الذين ل يفرقون 
فيها وأبين المبتدئين ، وأل بين القائمين بها المتحملين لتكاليفهططا ، وأبيططن
اا لهم وأذريعة عندهم لرميها المدعين وأصلها من الدعياء .. وأيكون مبرر
وأوأصفها بالغلو وأالتكفير ، أوأ أنهططا كمططا يزعمططون ؛ مططن إفططرازات القهططر
وأالفقر وأالفكار السجونية ، وأنحو ذلك من دعاوأيهم الفارغة المتهافته .

التي يلبسون بها أمر هذه الدعوة على الناس وأينفروأنهم بذلك عنها .

وأليس همي هنا الدفع عن نفسي ، فيشفيني في ذلك وأيكفينططي ،
إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الـلـه لقوله تبارك وأ تعالى (( 

 )) فما ذلك إل بعض تكططاليف هططذه الطريططق ،يحب كل خوان كفور
رر منا، فما مططن ههم خي ممن  وأقد وأطنا النفس عليها ، وأوأاسيناها بما طال 

 إن كطانوا–نطبي إل وأقطد أوأذي فططي نفسطه أوأ عرضطه ، وأل بطد لطورثاتهم 
 من نصيب من تبعات ذلك الميراث .. –صادقين 

وألذلك فإني في سعة صدر لكل من خالفني أوأ نال منططي وأتعططدى
ال ، فما داموا من أنصار هذه الدعوة ، ل تثريب عليهم ، يغفر علي متأوأ
الله لي وألهم وأهو أرحم الرحمين .. وأأصرح بهذا هنا إغاظة لعداء الله
وأخصوم هذه الدعوة الذين يسعون دوأما لستغلل بعض ذلططك لليضططاع

.)3(بين الصفوف .. 

 كما فد جرى معي وأمع غيري مرارا ، حين كان أعداء الله ينقلون لنا ، بعض شغب )3((
إخواننا علينا ، ظانين أن مثل ذلك قد ينطلي علينا ، اوأ يكون مدعاة للبراءة منهم ، أوأ 
الطعن بهم ، وأقد كنا بفضل الله نسمعهم ردا على ذلك من الثناء على إخواننا ما 
يميتهم غيظا .
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لل  من ذلططك فططي  أما من كان من خصوم دعوة التوحيد ، فليس في ح
شيء ، بل الله حسيبه وأإليه وأحده أرفع شكايتي .. 

وأعلى كل حال فليس للدفع عن شخصي وأضططعت هططذه الوأراق ،
اا عططن دعطوة غاليططة ، وأحفاظططا علطى جنطاب ديططن عظيططم ، بل كتبتها دفع
وأأسأل الله تبارك  وأتعالى أن يشغلني ما تبقى من العمر بذلك وأيتقبله
مني وأيستعملني وأذريتي فيه ، وأأن ل يشغلنا بالططدفع عططن أشخاصططنا أوأ
ا يجطب أن يتنبطه إليطه أوألئطك ور .. وألكطن م نحو ذلك من سفاسف الم
المنتسططبين لططدعوة التوحيططد ممططن يشططغبون علططى إخططوانهم لمططور لططم
تنسجم مع تعنتهم . أوأ ضاقت عن اسططتيعابها عقططولهم ، أن أعططداء اللططه
وأأعداء هذه الدعوة لفرط جهلهم قد ربطوا الدعوة بأشخاص حملتهططا ،
حتى إنهم لسفههم يظنون وأيحلمطون بأنهطا سطتزوأل وأتنتهطي بسطجننا أوأ
بزوأال أشخاصنا ، إذ هم كما سططمعناهم وأسططمعهم غيرنططا يزعمططون أننططا
أوأل من أدخل هذه الططدعوة ، أوأ كمططا يسططمونه ( فكططر التكفيططر ) ، أي :
ددعه نحططن يومططا ، تكفيرهم هم . إلى هذه البلد ، كذا زعموا هم ، وألم ن
فلهذه الدعوة من النصار ، ممن سططبقونا باليمطان وأنصططرة الطدين مطن

ربأنا اغفر لنا ولخوانـنـا اـلـذين ـسـبقوناهم خير منا بأضعاف (( 
بأاليـمـان ول تجـعـل ـفـي قلوبأـنـا غل لـلـذين آمـنـوا ربأـنـا إـنـك

 )) لكن ذلك زعم أعداء اللططه ، وأخصططوم هططذه الططدعوة ،رؤوف رحيم
 هططو مططا قلتططه مططرارا–فالذي أريد تططذكير الشططباب بططه ، وأالحططال كططذلك 

 ان شغبهم علينططا ، وأطعنهططم فينطا ، إن كططان سيحسططب علططى–لبعضهم 
أشخاصنا وأينحصر فيها ، وألن يتعداها ليحمل على انه براءة وأطعن بمططا
نحمله من دعوة التوحيد وأعداوأة للشرك وأالتنديد ، فليشغبوا علينططا مططا
بدا لهم ، فالله حسبنا وأنعم الوكيل ، أما إن كططان ذلططك سيحسططب عنططد
من ل يفرقون بين الدعوة وأأشخاص حملتها ، على أنه طعن فططي هططذه

الدعوة المباركة وأبراءة منها ، فحذار ثام حذار .. 

أضف إلى ذلك أن عداوأتنا وأخصومتنا أمست اليوم كمططا ل يخفططى
على أحد ، تستجلب رضى أعداء الله وأتقرب منهم ، فحذار مططن خلططط
الوأراق ..  فكم قد رأيططت مططن ضططعاف اليمططان ، مططن يططدفع سططخطهم
وأيستجلب رضاهم بالبراءة منا وأالطعن فينا .. فهذا محططذوأر آخططر يجططب
محاذرته ، وأهو استرضططاء أعططداء اللططه وأالتقططرب وأالتططودد إليهططم بعططداوأة
الموحدين ، فإن اللططه تبططارك وأتعططالى يعلططم  خائنططة العيططن وأمططا تخفططي
الصدوأر .. وأحسب من قصرت همته عن اللحاق بهذه الطائفة القائمططة
و بالطدعاء ، أن بنصرة هذا الدين ، وأجبن عن التحيز إليهم وأنصطرتهم وأل
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 أوأ إظهططار عططداوأتهم وأليططدع القافلططة–يكف  عن التخذيل  عن سططبيلهم 
تسير ..

اا في إنكار بعض الخطططاء  هذا وأأنا اعلم أنني قد استطردت أحيان
وأالتشديد وأالغلظا على أصحابها ، وأما ذلك إل لخطورة تلططك الخطططاء،
وأشناعة وأقبح آثاارها ، المر الذي يدعو فططي بعططض الحيططان إلططى شططيء
من الشدة أوأ الحزم في إنكارها ، تلك الشدة التي ل تدعونا بحال إلططى
تعدي حططدوأد اللططه فططي أحططد مططن المسططلمين أوأ إلططى الططبراءة المطلقططة
منهم .. وأإن كنا ل نداهن أوأ نتردد في البراءة من أخطائهم وأانحرفاتهم
، وأل نتحرج في ذلك وأإن أنكره من أنكططره علينططا ، وأكيططف نتحططرج منططه
وأقد أمر الله تبارك وأتعالى به قططدوأتنا وأ أسططوتنا صططلوات اللططه وأسططلمه

واخفض جناحك لمن اتبـعـك ـمـن الـمـؤمنين *عليه فقال :   (( 
 )) فجمططع فططي هططذافإن عصوك فقل إني بأرـيـء مـمـا تعمـلـون

المر اللهي بين رحمة المسططلمين الططتي منهططا الحفططاظا علططى حقططوقهم
وأعدم ظلمهم أوأ التعدي عليهم ، وأبين الحزم في البراءة من أخطططائهم
كي ل تحسب على الدين أوأ تنسب إليه . وأيبقى الحططق وأالحفططاظا علططى
وأجه هذه الططدعوة المشططرق ، وأجنططاب هططذا التوحيططد العظيططم أهططم عنططد
تعططارض المصططالح ، وأأعططز عنططدنا مططن الخلططق أجمعيططن .. وأكططم أغضططب
اا مططن وأأسططخط استصططحابي  لهططذه القاعططدة فططي حلططي وأترحططالي كططثير

المقربين ، حتى قلت : 

            وأإن يكن الرحمن ليس بساخط      فلست بسخط العططالمين
أبالي 

وأعلى كل حال فالشدة إن قصد بهطا ردع الزائطغ عطن زيغطه ، وأرد
المنحرف عن انحرافه ، وأهدايته إلى الجططادة وأالمنهططاج ؛ محمططودة فططي
مثل هذه المقام ، وأهي كما ذكر شيخ السلم من ( مصططالح المططؤمنين
التي يصلح الله بها بعضططهم ببعططض ، فططإن المططؤمن للمططؤمن كاليططدين ،
تغسل إحداهما الخرى ، وأقد ل ينقلع الوسططخ إل بنططوع مططن الخشططونة ،

)4(لكن ذلك يوجب من النظافة وأالنعومة ما نحمد معه ذلك التخشططين )

وأهي من جنس الدوأاء المر الذي يصبر المريض على مرارته وأيتحملهططا
وأيتجرعه لما يرتجي من فائدة .. وأقد قيل ( من بصططرك فقططد نصططرك ،

 فقططد نصططح– وأإن شططدد –وأمن وأعظك فقد أيقظك ، وأمن أوأضح وأبيططن 
وأزين ، وأمن حذر وأبصر ، فقد أعذر وأما قصر ).. وأالعامة عندنا يقولون

)28/34 مجموع الفتاوأى ( ط.دار ابن حزم ) ()4((
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يكيك وأيبكي عليك، خيططر ممططن يضططحكك وأيضططحك عليططك ) .. هيب : ( الذي 
فهططذا النططوع مططن الشططدة وأالتخشططين محمططود لن الغايططة منططه إصططلح
المسلمين ، وأبيان الحق لهم وأتحططذيرهم مططن مواضططع الزلططل ، دوأن ان
يكون في ذلك إهدار لحقوقهم السلمية ، أوأ بغي أوأ تعد وأظلم أوأ أخططذ
بالظنة اوأ تقويل لهم ما لم يقولوه ، كما يفعل من يرقططع ذلططك بططدعوى
الغلظا على العصاة ، أوأ زجرهم ، وأنحو ذلططك مططن الططدعاوأى ، الططتي ل

 كمططا–يقفون بها عند حدوأد الله تبارك وأتعالى .. أضططف إلططى ذلططك أننططا 
 لم نذكر أسماء فططي شططيء مطن أخطططاء التكفيطر الطتي–سيرى القارئ 

شططددنا النكيططر فيهططا ، وأل فططي غيرهططا ، وأل تعرضططنا لفططراد معينيططن أوأ
لتجمعطططات محطططددة ، إذ هطططذه الوأراق ليسطططت موجهطططة إلطططى أفطططراد

مخصوصين ، بل الغاية منها النصح وأالنفع العام .. 

ييططات هططذه الوأراق . أن الشططباب وأمططع هططذا فقططد بينططت فططي ط
 إن وأجد عنططد بعضططهم شططيء مططن هططذه–المنتسبين إلى دعوة التوحيد 

بتوحيططدهم الططذي   الططزلت وأالعططثرات -  فهططم مططع ذلططك خيططر قطعططا -
 مططن خصططوم هططذه–يحملططونه ، وأبراءتهططم مططن الشططرك الططتي يعلنونهططا 

ن إعلن ن الحيطان م الدعوة وأشانئيها ، الذين ل يستحيون في كطثير م
البراءة من دعوة التوحيد وأأهلها ، في الوقت الذي يسخروأن أعمططارهم
وأما يكتبون في الدفع عططن طططواغيت الحكططم ، وأالصططد عططن تكفيرهططم ،
وأهذا ل يماحك فيه إل مكطابر ، إذ الشطاهد الصطارخ علططى ذلطك ، كتبهطم

المطبوعة وأالمنشورة التي توزع بالمجان غالبا ..

فمن الظلططم وأالحيططف وأالتطفيططف مسططاوأاة جرائططم هططؤلء ، الططتي
مبعثها غالبا الشهوة وأالدنيا وأالتقططرب إلططى السططلطين وأضططمان سططلمة
اا الغيططرة علططى النفس وأأمانيها ؛ بعثرات أوألئك الشباب التي مبعثها غالب
الدين، وأنصرته وأالغضططب لحرمططاته وأمراغمططة أعططدائه .. فططزلت أوألئططك

 مهمططا شططددنا فططي– إن وأجططدت –الشباب المنتسططبين لططدعوة التوحيططد 
إنكارها حرصا على هذه الدعوة المباركططة وأأهلهططا ، ل تبلططغ بحططال مبلططغ

                     )5(انحرافات هؤلء .. 

وأهي مغمورة في جنب التوحيد العظيم الذي يحملونه ، وأيبططذلون
مهجهم وأأعمارهم في الدعوة إليه ، وأيتحملون أصناف الذى في سبيل
ن رفعته وأنصرته ، فهو العطروأة الطوثاقى الطتي ميطز اللطه بهطا الخطبيث م
الطيب ، وأفرق بها بيططن أوأليطائه وأأوأليططاء الططاغوت ، وأهططو أصطل الططدين

 وألذلك قد نسمي هؤلء تحذيرا منهم ، خصوصا إذا كانوا من رؤوأس الضللة ، بخلف)5((
أوألئك المنتسبين إلى دعوة التوحيد  كما أسلفنا فهم المعنيون بالشارة المتقدمة ، ل 
رؤوأس الضللة . 
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الذي علق الله به النجاة ، وأحق الله على العبططاد ، الططذي تطيططش كفتططه
بعشرات السجلت من الخطاء وأالخطايا ، وأتحرق أنواره جميع الزلت

وأالعثرات ما دامت دوأن الشرك الذي يحبط العمال .. 

ثام أما بعد .. 

فقد أردت بهذه الورقططات أن أبيططن للسططائل وأغيططره ، براءتططي وأإخططواني
الموحدين أنصار هذه الدعوة المباركة في كل مكان ؛ من تهمططة الغلططو

في التكفير .

وأهي فرصططة أن أحططذر منططه الشططباب المتحمسططين المبتططدئين فططي هططذا
الطريق ، ممن لم تثبت بعد قططدمهم فططي طلططب العلططم ، وأالتبصططر فططي
الدعوة ، وأضبط المسائل وأمعرفة القواعططد .. وأذلططك نصططحا لططدين اللططه
وأعموم المسلمين .. وأإظهططارا لهطذه الططدعوة الغاليططة بوجههططا الحقيقطي
المشرق المبارك ، فأسأله تعالى أن يتقبل ذلك منططي ، وأأن يعططم نفعططه

في المسلمين .. 

وأقد ضمنتها : 

هذه المقدمة -

وأفصل في التحططذير مططن الغلططو فططي التكفيططر ؛ وأفيططه إشططارة إلططى أن-1
تكفير الطواغيت وأأنصارهم ليس من ذلك ..

  وأآخر في شروأط وأموانع وأأسباب التكفير ؛ تعليما للشباب وأضططبطا-2
للمسائل .

 وأثاالثا في التحذير من أخطاء شطائعة أوأ شطنيعة فطي التكفيطر ؛ وأهطو-3
تطبيق عملي مهم للفصل الذي قبله .

 وأرابعا في بيان مجمل حال الخوارج وأبراءة الموحدين من عقيدتهم-4
، وأأن خصوم التوحيد هم أشبه الناس بالخوارج . 

ثام خاتمة في الوصية بالثبات على طريقططة الطائفططة المنصططورة فططي-5
إظهار الدين وأالقيام بأمر الله ، وأعدم التفريط بذلك أوأ النحراف عنططه

وأإن خالفت طريقتها ، ما يهواه الناس أجمعون .. 
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  في أن الغلو في التكفير يودي إلططى الكفططر ،)6(وأسميتها رسالة الجفر 
أوأ ( الرسالة الثلثاينية في التحذير من أخطاء التكفير ) وأذلك لحتوائهططا

على ثالثاة وأثالثاين خطأ في ذلك .

وأل يفطوتني قبططل الشططروأع فططي المقصطود أن أذكططر بمطا ل يخفططى علططى
الفطن ، من حال السجون . وأعدم استقرار ظروأف المعتقططل ، وأعططدم
أمانه على أوأراقه وأدفاتره فيها  خصوصططا فططي بلدنططا اليططوم ، فكططم قططد
صودرت منططا مصططنفات اوأ ملخصططات أوأ فوائططد قططد عططوض اللططه بفضططله

 وأقبلططه–عنها .. وأكذا شح المراجع وأالكتب المهمة بين جدرانها ، فهططذا 
دد خلل مني أوأ تقصير .. –بداهة عدم عصمتي من الزلل   عذري إن ن

وأأنا مع ذلك  من أسعد الناس بالرجوع عن خطأ إن بان لي ، أوأ باتبططاع
حق ظهر لي ، فحبذا بالناصحين المخلصين ..

                   

وأالحطمطد لله أوأل وأآخطرا

.. وأهططو حسطبي وأنعطم الطوكيطل ..

وكتب / أبأو محمد عاصم المقدسي

1419 رمضان –معتقل الجفر 

من هجرة المصطفى عليه الصلة وأالسلم

 الجفر : اسم المنطقة الصحراوأية التي يقع فيهططا المعتقططل الططذي سططمي بهططا ، حيططث)6((
كتبت هذه الوأراق ، فهي اسم بلدة وأمكان ، وأليس المراد به ابن العنز .

*  فائدة : ينسب الرافضة إلى جعفر الصادق كتابا يدعون أنه كتب فيه الحوادث ، 
يسمونه    ( كتاب الجفر ) وأهو من كذبهم عليه ، قال شيخ السلم : ( وأالجفر وألد 

)4/51الماعز ، يزعمون انه كتب ذلك في جلده ) أنظر الفتاوأى (
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اللهم يا وألي السلم وأأهله مسكنا بالسلم حتى نلقاك

الفصل الول
في التحذير من الغلو في

التكفير
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]1[

فصل في

التحذير من الغلو في التكفير
ه ، أن موضطوع اعلم وأفقنا الله وأإياك إلى العلم النطافع وأالعمطل ب
التكفير كحكم شرعي من أحكام الدين ، مع أهميتططه وأضططروأرته وأتعلططق
كثير من المسائل وأالحكام بططه ؛ هططو موضططوع خطيططر بططالغ الخطططورة ،
تترتب عليه آثاره الكثيرة في الدنيا وأالخرة .. وأقططد قصططر فططي معرفتططه
أقططوام .. فزلططت فيططه أقططدام وأضططلت فيططه أفهططام .. فهططو (أوأل مسططألة

– )1(تنازعت فيها المة من مسائل الصول الكبار وأهي مسألة الوعيد )
كما نص شيخ السلم ابن تيمية – وأقططال : ( اعلططم أن مسططائل التكفيططر
وأالتفسيق هي من مسائل السطماء وأالحكطام  الطتي يتعلطق بهطا الوعطد
وأالوعيططد فططي الططدار الخططرة ، وأتتعلططق بهططا المططولة وأالمعططاداة وأالقتططل
وأالعصمة ، وأغير ذلك في الدار الدنيا، فإن الله سبحانه وأتعططالى أوأجططب
الجنة للمؤمنين وأحرم الجنة على الكافرين ، وأهذا من الحكططام الكليططة

) 12/251في كل وأقت وأمكان ) مجموع الفتاوأى (

اا : فإن الخطأ فططي اسططم اليمططان ليططس كالخطططأ فططي اسططم وأيقول أيض
محططدث ، وأل كالخطططأ فططي غيططره مططن السططماء إذ كططانت أحكططام الططدنيا

) 7/246وأالخرة متعلقة باسم اليمان وأالسلم وأالكفر وأالنفاق ) أهط (

وأيقول : (وأكلم النططاس فططي هططذا السططم وأمسطماه  كطثير ، لنططه قططب
الدين الذي يدوأر عليه وأليس في القول اسم علق به السعادة وأالشقاء
، وأالمدح وأالذم وأالثواب وأالعقاب أعظم من اسم اليمان وأالكفططر، لططذا

) . 13/34سمي هذا الصل مسائل السماء وأالحكام) أهط (

وأالمتابع لموضوع التكفير في كتططب الفقططه علططى سططبيل المثططال ، يططرى
بوضططوح تعلططق كططثير مططن المسططائل وأالحكططام بططه وأيعططرف أهميططة هططذا

اا .. الموضوع وأخطورته حق

イ: ال ، في أحوال الحكام وأما يتعلق بهم خذ مث

- حيث تجب مولة الحاكم المسلم وأنصرته وأطاعته ، وأل يجوز الخروأج
اا ، وأالصلة خلفططه وأالجهططاد معططه اا بواح عليه أوأ منازعته ما لم يظهر كفر
اا لشططرع اا ، ما دام فططي دائططرة السططلم محكمطط اا كان أوأ فاجر مشروأع بر

الله .. وأالسلطان المسلم وألي من ل وألي له من المسلمين . 

- أما الحططاكم الكططافر فل تجططوز بيعتططه وأل تحططل نصططرته وأل مططوالته ، أوأ
معاوأنته ، وأل يحل القتال تحت رايته ، وأل الصلة خلفه وأل التحاكم إليه
، وأل تصططح وأليتططه علططى مسططلم .. وأليططس لططه عليططه طاعططة ، بططل تجططب

)3/147الفتاوأى ( )1((
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 ، وأإقامططة الحططاكم)2(منازعته وأالسعي في خلعططه وأالعمططل علططى تغييططره
المسلم مكانه .. 

وأيتفرع مططن ذلططك  كفططر مططن تططوله أوأ نصططر كفططره أوأ قططوانينه الكططافرة
وأحرسطها أوأ شطارك فططي تثبيتهططا أوأ تشططريعها أوأ حكططم بهطا مطن القضطاة

وأنحوهم .. 

ロوأفي أحكام الولية : ل تصح وألية الكافر على المسلم ، فل يصح أن
اا للصطلة بهططم .. وأل اا للمسططلمين ، وأل إمامطط اا أوأ قاضطي يكون الكافر وأاليط
تصططح وأليتططه علططى مسططلمة فططي نكططاح ، وأل وأليتططه أوأ حضططانته لبنططاء

المسلمين ، وأل وأصايته على أموال اليتام منهم وأنحو ذلك . 

ハوأفي أحكام النكاح : ل يجوز نكططاح الكططافر مططن المسططلمة وأل يكططون 
 .. وأإذا نكططح مسططلم مسططلمة ثاططم ارتططد بطططل نكططاحه)3(وأليها في النكططاح

وأفرق بينهما ..

ニوأفي أحكام المواريث : اختلف الدين مانع من التوارث عند جماهير 
العلماء .

ホوأفي أحكام الدماء وأالقصاص : ل يقتل مسلم بكططافر .. وأليططس فططي 
اا أوأ خطططأ كفططارة  وأل ديططة ، قتططل الكططافر المحططارب أوأ المرتططد، عمططد

وأالمسلم بخلف ذلك ..

ヘوأفي أحكام الجنائز : ل يصلى على الكافر وأل يغسل وأل يططدفن فططي 
مقابر المسلمين ، وأل يجوز السططتغفار لططه وأالقيططام علططى قططبره بخلف

المسلم . 

トوأفي أحكام القضاء : ل تصح وألية القضاء للكافر ، وأل يجوز شططهادة 
الكافر على المسلم .. وأل يحل التحاكم الى القاضططي الكططافر المحكططم

اا وأل يترتب عليها آثاارها ..  لقوانين الكفر . وأل تنفذ أحكامه شرع

チوأفطططي أحكطططام القتطططال : يفطططرق بيطططن قتطططال الكفطططار وأالمشطططركين 
وأالمرتططدين ، وأبيططن قتططال المسططلمين مططن البغططاة وأالعصططاة .. فل يتبططع

)12/229) وأشططرح مسططلم للنططووأي (13/123 انظر في وأجوب ذلططك ؛ فتططح البططاري ()2((
 وأانظططر للشططوكاني (الططدوأاء العاجططل فططي دفططع216وأص13وأانظر الصارم المسلول ص

 ضمن الرسططائل السططلفية . وألحمططد بططن عططتيق (سططبيل النجططاة35-33العدوأ الصائل) ص
 من مجموعة التوحيد . 412وأالفكاك من موالة المرتدين وأأهل الشراك ) ص

) وأغيرهم 2/232وألعبد القادر عودة (التشريع الجنائي ) (

 أنظر المغني (كتاب المرتد ) (فصل : وأإن تزوأج ل يصح تزوأجه .. وأإن زوأج ل يصح )3((
تزوأيجه لن وأليته على موليته قد زالت ..الخ)
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مدبرهم وأل يجهز على جريحهم وأل تغنططم أمططوالهم وأل تسططبى نسططاءهم
وأنحططو ذلططك ممططا يفعططل وأيسططتباح فططي قتططال الكفططار ، وأالصططل فططي دم
المسلم وأماله وأعرضه ، العصمة باليمططان .. أمططا الكططافر فالصططل فيططه

الباحة إل أن يعصم بالمان وأنحوه .. 

リوأفي أحكام الولء وأالبراء : تجطب مطولة المسطلم وأل تجططوز الطبراءة 
الكلية منه ، وأإنما يتبرأ من معاصيه .. وأتحرم مططولة الكططافر أوأ نصططرته
علططى المسططلمين أوأ إطلعططه علططى عططوراتهم .. بطل تجططب الططبراءة منططه

وأبغضه وأل تجوز موادته . 

إلى غير ذلك من الحكام الشرعية المتعلقة بهططذا المططر الخطيططر
وأالمتططأثارة بططه .. فمططا هططذا إل غيططض مططن فيططض ، قصططدنا بططه التمثيططل
وأالتنبيه .. وأالدلة على ذلك كله معلومة معروأفة في مظانها مططن كتططب

الفقه وأغيرها ..

فمن لم يميز بين الكافر وأالمسلم التبس عليططه أمططره وأدينططه فططي ذلططك
كله .. 

وألك أن تتأمل ما يترتب من مفاسطد وأمحطاذير وأمنكططرات بسطبب خلطط
أحكام المسلمين بأحكام الكفططار فيمططا تقططدم مططن المثلططة .. وأقططد قططال

إل تفعلوه تـكـن فتـنـة ـفـيتبارك وأتعالى في شيئ مططن ذلططك : (( 
))..   وأليس بخاف على أحد ما نراه اليططوم مططنالرض وفساد كبير

اختلط الحابططل بالنابططل ، وأاختلل المططوازين عنطد كطثير مطن المنتسططبين
للسلم في هذه المسائل وأالحكام الشططرعية وأغيرهططا.. وأذلططك بسططبب
تقصيرهم بل إهمال أكثرهم .. النظر فططي هططذا الحكططم الخطيططر وأعططدم
اا فططي تمييزهم أوأ فرقانهم بين المسططلمين وأالكفططار ..وأيظهططر ذلططك جليطط
تخبط عوامهم وأخواصهم في كثير من الحكام وأالمعططاملت وأالعبططادات

وأالموالة وأالمعاداة ، وأغير ذلك من أمور .

مع ان الله تبارك وأتعالى قد ميز وأفرق في أحكام الدنيا وأالخططرة
بين أهل الكفر وأأهل اليمان ، وأأكد هذا الفرقان فططي غيططر موضططع فططي

ل يستوي أصحاب الـنـار وأـصـحابكتابه : فقال تبارك وأ تعالى (( 
ن سطوى بيطن الططائفتينالجنة اا علططى م  )) وأقال تبارك وأتعطالى منكطر

أفنجعل المسلمين كالمجرمين مــالكموأخلط بين أحكامهم : (( 
أفمن ـكـان مؤمـنـا)) وأقال سبحانه وأتعططالى :  (( كيف تحكمون ؟

اا ل يـسـتوون ـقـل ل )) وأقططال عططز وأجططل : (( كـمـن ـكـان فاـسـق
 )) وأقططاليستوي الخبيث ول الطيب ولو أعجبك كثرة الخـبيث

)) فططالله تبططاركليميز الله الخبيث ـمـن الطـيـب ((عز من قائل : 
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اا اا شرعي وأتعالى يريد أن يميز الخبيث من الطيب ، وأيريد سبحانه فرقان
بين أوأليائه وأأعدائه في أحكام الدنيا وأالخرة .. 

وأيريد الططذين يتبعططون الشططهوات مططن عبيططد القططوانين أن يسططووأا بينهططم،
وألذلك ألغوا مطن دسطاتيرهم أي أثاطر للطدين فطي التفريطق وأالتميطز بيطن
الناس ، وألم يبقوا فطي شطيء مطن قطوانينهم أي عقوبطة دينيطة فعطلطوا
كافة حدوأد الله وأعلططى رأسططها حططد الططردة وأسططاوأوأا فططي أحكططام الططدماء
وأالعراض وأالفروأج وأالموال وأغيرها بين المسططلمين وأالكفططار ، وأألغططوا

الثاار الشرعية المترتبة على الكفر  وأالردة في ذلك كله .. 

وأتتبع هذا يطول وأقد حل بسببه من الفساد في البلد وأالعبططاد مططا
ل يعلم تشعبه وأخبثه وأآثااره المدمرة إل الله عز وأجل ، وأقد أشرنا إلططى
شيء من ذلك في كتابنا ( كشف النقطاب عطن شطريعة الغطاب ) ، وأهطو
أمططر غيططر مسططتغرب وأل مسططتهجن مططن قططوم قططد انسططلخوا مططن الططدين
وأارتموا في أحضان الكفططار ، وأأسططلموا قيططادهم لوأليططاء نعمتهططم الططذين
قسطططموا لهطططم ديطططار المسطططلمين وأأوأصطططلوهم إلطططى كراسطططي الحكطططم

وأاصطنعوهم في أحضانهم وأأرضعوهم من كفرياتهم. .   

                من يمت يسهل الهوان عليه        ما لجرح بميت إيلم

وأإنما المستغرب الذي يثير العجب أن يقع في شيء من ذلك كثير من
المنتسططبين إلططى الططدعوة وأالططدين ..! فيمططوت عنططدهم التمييططز بيططن
المسلمين وأالكفار ، وأيعدم بينهم الفرقان بين أوأليططاء الرحمططن وأأوأليططاء
الشيطان .. وأذلك بإهمالهم لحكططام التكفيططر ، وأإعراضططهم عططن تعلمهططا
وأعططن النظططر فططي أحكططام الواقططع الططذي يعيشططون فيططه، وأحكططم الحكططام

المتسلطين فيه وأحكم أنصارهم وأأوأليائهم ..

فما فططتئ كطثير منهطم بسططبب ذلططك ، أن صطاروأا للطططواغيت جنططدا
اا مخلصططين، وأمططا المططانع ؟؟ فهططؤلء الحكططام عنططدهم محضططرين، وأأذنابطط
مسططلمون ..!! وأفططي المقابططل شططنوا الغططارة علططى كططل موحططد وأداعيططة
وأمجاهد وأقف في وأجه أوألئك الطواغيت، أوأ شمر عططن ذراعططه وأيراعططه
يكشف زيوفهم ، وأيحذر المسلمين من قططوانينهم وأكفريططاتهم وأبططاطلهم
وأيدعوهم إلى اجتنابهم وأالبراءة من شركهم وأتشريعهم الذي مططا أنططزل

الله به من سلطان .. 

فشمر هؤلء الذين طمس الله على بصائرهم، وأحرمهم بإعراضهم عن
تعلم أهم مسائل الكفر وأاليمان ، من الفرقططان وأالبصططيرة فططي أحكططام
المسلمين وأالكفططار ، شططمروأا عططن سططاق العططداوأة لوألئططك الموحططدين ،
وأدفعوا في نحورهم وأصدوأرهم بكططل مططا يملكططونه مططن كططذب وأبهتططان ،
طعنوا في أعراضهم ، وأصدوأا عن دعوتهم، وأخططذلوا دوأنهططم ، وأأوأضططعوا

خللهم يبغونهم الفتنة .. 
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وألم يجدوأا في ذلك أدنى حرج ، فهم – زعموا- يتقربون بذلك إلى اللططه
تبارك وأتعالى ، فأوألئك الموحدوأن عندهم ، خوارج مططارقون ، قططد قططال
رسول اللططه صططلى اللططه عليططه وأ سططلم فططي أمثططالهم !! ( لئططن أدركتهططم

)4(  وأهم جزما!! ( شر قتلى تحت أديططم السططماء ))3(لقتلنهم قتل عاد) 

 ، بل هططم عنططدهم قطعططا !! ( كلب النططار ))5(وأ( شر الخلق وأالخليقة ) 
وألذلك فل حرج عندهم حتى لو تعاوأنوا مع الطواغيت أوأ ناصحوهم فططي

قمعهم !! أوأ ظاهروأا أنصارهم عليهم ..!! 

فالطواغيت وأأنصارهم مسلمون عصاة .. !! يتورع أوألئك القوم ل عططن
تكفيرهم وأحسب ، بل حتى عن غيبتهم !!  وأهؤلء الموحططدوأن مبتدعططة
مارقون ..!! ل ينبغي التوقف أوأ التططورع فيهططم ، فالبدعططة علططى أصططول

أهل السنة ، شر وأأخطر من المعصية .. 

هكذا وأبهذا التأصيل المنحرف عن جادة السلف .. وأبهذا الخذ المشوه
لنصوص الشريعة في غياهب ظلمات العماية في وأاقع هذه الحكومات
،وأباستخفافهم وأإعراضهم عن تعلم أحكام التكفير .. وأالططوا الطططواغيت
وأالمشركين وأعادوأا المؤمنين وأالموحدين .. وأتركوا أهل الوأثاان وأأغاروأا

على أهل السلم .. 

اة إلى جهططل مططدقع فططي الواقططع ، ههم الصول ، إضاف مف إذ أن فساد 
ال عن الجادة وأالمنهططاج .. يوجب فساد تطبيقها في الفروأع ، وأيثمر ضل
لذلك انطلق الخوارج -كما قال ابن عمر – إلى آيات أنزلت في الكفططار
فجعلوها في المؤمنين . وأهؤلء انطلقوا إلى آيات في حق المططؤمنين وأ

الموحدين فجعلوها في الكفار وأالملحدين ..!!

وألذلك فإن من أعظم أنواع الخيانة التي يمارسها اليوم بعض الرؤوأس
الجهال الذين إتخذهم كثير من الشباب قدوأة وأ أسوة ، فضلوا وأأضططلوا
اا ، وأضلوا عن سواء السبيل ؛ خيانتهم للمانة ، بتحذيرهم المطلططق كثير
اا عططن النظططر فططي من الكلم في أحكام التكفير ، وأصدهم الشباب دوأمطط
هططذا البططاب ، وأصططرفهم عططن تعلمططه ، باعتبططاره مططن الفتنططة الططتي يجططب

 )6(التحذير منها بإطلق. 

اا)3((  جزء من حديث مخرج في الصحيحين عن ابي سعيد مرفوع
اا .)4((  جزء من حديث أخرجه المام أحمد وأالترمذي وأغيرهما عن أبي أمامة مرفوع

اا في كتاب ( الزكاة ) )5((  جزء من حديث أخرجه مسلم في الصحيح عن ابي ذر مرفوع
)158( باب الخوارج شر الخلق وأالخليقة ) ( 

 أنظر على سبيل المثال (التحذير من فتنة التكفير) لعلي الحلبي ، وأقد كشفنا بعض )6((
تلعبه بكلم العلماء وأتخبطه وأتدليسه ، في كتابنا (تبصير  العقلء بتلبيسات أهل التجهم
وأالرجاء )
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 وأترى أحسن مشايخهم طريقة ممن يشار إليه بالبنان ، يططوجه سططؤاله
ال : " مططاذا تسططتفيدوأن مططن الناحيططة ببلهة إلى المكفرين للحكططام ، قططائ

ال- أن هؤلء الحكام كفار كفططر ردة ؟"   وأقططول)7(العملية إذا سلمنا –جد
الخر بعد أن علق على الكلم الوأل : (هذا كلم جيططد ) ؛ (يعنططي هططؤلء
الذين يحكمون على وألة المسلمين بططأنهم كفططار ، مططاذا يسططتفيدوأن إذا

 إلططى آخططر هرائططه حيططث قططال فططي آخططره : ( فمططا)8(حكموا بكفرهططم ..)
اا الفائدة من إعلنه وأإشاعته إل إثاارة الفتن ؟ كلم الشيخ.. هذا جيد جد

 !! (

وأيكتططب ذلططك وأينشططر بيططن الشططباب فططي عشططرات بططل مئططات الكتططب
وأالنشرات التي ألفت في التحذير المطلق من التكفير .. وأأغلبهططا ممططا
يططوزع بالمجططان !! وأيسططخر ذلططك كلططه للططدفع عططن طططواغيت العصططر
وأأنصارهم ..وأ الهجططوم علططى خصططومهم مططن الموحططدين ، وأالمجاهططدين
الططذين يفنططون أعمططارهم وأيبططذلون مهجهططم وأأروأاحهططم فططي جهططاد أهططل
الشرك وأحرب قوانينهم ، وأنصرة شريعة الله المطهرة ، وأالعمططل مططن

أجل تحكيمها ..

هذا وأقد طالعت عشرات الكتب –من جنس ذلططك – كتبهططا طائفططة مططن
اا من التكفير أهل التخذيل وأالتلبيس وأالتدليس ، يحذروأن الشباب مطلق
، مططع أن التكفيططر حكططم مططن أحكططام الشططرع ، لططه أسططبابه وأضططوابطه
وأشروأطه وأموانعه وأآثااره ، فل ينبغي الصد عن تعلمططه أوأ التخططذيل عططن
النظر وأالتفقه فيه ، شأنه في ذلك شأن سائر أحكام الشرع وأأبططوابه ..
فقد عرفت مما تقدم بعض الثاار المترتبة على إهمططاله .. وأعرفططت مططا

يرتبط بهذا الحكم من مسائل وأأحكام في شتى أبواب الدين .. 

وأأنه سبب رئيس للتميز بين سبيل المؤمنين وأسططبيل المجرميططن وأمططن
أهمله خلط فيه ، وأاختلطططت عليططه سططبيل المططؤمنين بسططبيل الكططافرين
وأالتبس عنده الحق بالباطل ، وأحرم الفرقان وأالبصيرة في أهم أبططواب

الدين .

يقول العلمة ابن القيم رحمه اللططه تعططالى تحططت عنططوان (قاعططدة
وكذلك نفصل اليات ولتـسـتبين ـسـبيلجلية ) : " قال تعالى (( 

ـا )) وأقال تعالى (( المجرمين ـد ـم ومن يشاقق الرسول من بأـع
 ))تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ـنـوله ـمـا ـتـولى

الية ، وأالله تعالى قد بين في كتابه سبيل المططؤمنين مفصططلة ، وأسططبيل
المجرمين مفصلة ، وأعاقبططة هططؤلء مفصططلة ، وأعاقبططة هططؤلء مفصططلة ،

 وأأقول : لو لم 71 الكلم للشيخ اللباني ، أنظر (التحذير من فتنة التكفير ) ص)7((
نستفد من ذلك إل البصيرة بأعداء الله وأالتمييز لسبيل المجرمين الذي حرمتم منه 
بإعراضكم عن هذه الحكام  لكفى . 

72 وأهذا الكلم للشيخ ابن عثيمين . أنظر المرجع السابق هامش ص)8((
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وأأعمال هؤلء وأأعمال هؤلء ، وأأوأليططاء هططؤلء وأأوأليططاء هططؤلء ، وأخططذلنه
لهؤلء وأتوفيقه لهؤلء ، وأالسباب التي وأفق بها هططؤلء وأالسططباب الططتي
يلططى سططبحانه المريططن فططي كتططابه ، وأكشططفهما خططذل بهططا هططؤلء ، وأج
وأأوأضحهما وأبينهمططا غايططة البيططان ، حططتى شططاهدتهما البصططائر كمشططاهدة

البصار للضياء وأالظلم .

فالعالمون بالله وأكتابه وأدينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفططة تفصططيلية ،
وأسبيل المجرميططن معرفططة تفصططيلية ، فاسططتبانت لهططم السططبيلن ، كمطا
يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصططوده ، وأالطريططق الموصططلة

إلى الهلكة .

فهططؤلء أعلططم الخلططق وأأنفعهططم للنططاس ، وأأنصططحهم لهططم ، وأهططم الدلء
الهداة ، وأبططذلك بططرز الصططحابة علططى جميططع مطن أتططى بعططدهم إلططى يطوم
القيامة ، فإنهم نشأوأا فططي سططبيل الضططلل وأالكفططر وأالشططرك وأالسططبيل
الموصلة إلى الهلك وأعرفوها مفصلة ثام جططاءهم الرسططول صططلى اللططه
عليه وأسلم فأخرجهم من تلك الظلمططات إلططى سططبيل الهططدى وأصططراط
الله المستقيم ، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النططور التططام ، وأمططن
الشرك إلى التوحيد ، وأمن الجهل إلى العلم وأمن الغي إلططى الرشططاد ،
وأمن الظلم إلى العدل ، وأمن الحيرة وأالعمططى إلططى الهططدى وأالبصططائر ،
فعرفوا مقدار ما نالوه وأظفروأا به ، وأمقدار ما كانوا فيططه ، فططإن الضططد
يظهر حسططن الضططد ، وأإنمططا تتططبين الشططياء بأضططدادها ، فططازدادوأا رغبططة
اا لما انتقلططوا عنططه ، وأكططانوا أحططب وأمحبة فيما انتقلوا إليه ، وأنفرة وأبغض
الناس فططي التوحيططد وأاليمططان وأالسططلم ، وأابغططض النططاس فططي ضططده ،
عالمين بالسبيل على التفصيل، وأأما من جاء بعد الصحابة ، فمنهم من
نشأ في السلم غير عالم تفصيل ضططده فططالتبس عليططه بعططض تفاصططيل

ـفـإن اللـبـس إنـمـا يـقـع إذاسططبيل المططؤمنين بسططبيل المجرميططن ، 
ـدهما  ـبيلين أو أـح ـم بأالـس ـعف العـل  ، كمططا قططال عمططر ابططنـض

الخطاب ، إنما تنقض عرى السلم عروأة عططروأة إذا نشططأ فططي السططلم
ـنمن لم يعرف الجاهلية ، وأهذا كمال علم عمر رضي الله عنه ..  فـم

لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبين له ، أوشك أن يظن
بأعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين ، كما وقع ـفـي ـهـذه
المة من أمور كثيرة في بأاب العتقاد والعلم والعـمـل ـهـي
من سبيل المجرمين والكفار وأـعـداء الرـسـل ، أدخلـهـا ـمـن
ـا إليـهـا لم يعرف أنها من سبيلهم في سبل الـمـؤمنين ودـع

ففر من خالفها واستحل ما حرمه الله ورـسـوله   كمططا وأقططعوك
لكثر أهل البدع من الجهمية وأالقدرية وأالخوارج وأالروأافض وأأشططباههم

يفر من خالفها) أهط .  ممن ابتدع بدعة وأدعا إليها وأك
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ثام بين أن الناس في هذا الموضع أربع فرق ، فرقة ( عمت عططن
السططبيلين مططن أشططباه النعططام وأهططؤلء بسططبيل المجرميططن أحضططر وألهططا
أسلك ) وأفرقة (صرفت عنايتها إلى معرفة سبيل المؤمنين دوأن ضدها
) وأفرقة (عرفت سبيل الشر وأالبدع وأالكفر مفصلة وأسططبيل المططؤمنين

من اسـتبان ـلـه ـسـبيلمجملة ).. وأقططال ؛ وأفرقططة هططي الوألططى : ( 
ال ، اا وعم الـمـؤمنين وـسـبيل المجرمـيـن عـلـى تفـصـيل علـمـ

اا ص (وهؤلء أعلم الخلق ) فصاعد .108 ) أهط من الفوائد مختصر

وأبعد .. فإنما قدمنا لك هذه التوطئة فططي هططذا الفصططل ، كمقدمططة بيططن
يدي الغاية من عقططده ؛ حططتى ل نكيططل بمكيططال أوألئططك الخوالططف الططذين
اا، فليططس غايتنططا هنططا خلطوا الحق بالباطل بصدهم عططن التكفيططر مطلقطط
التحذير من مطلق أحكططام التكفيططر ، وأإنمططا كمططا هططو عنططوان الفصططل ..

التحذير من الغلو في التكفير .

فإنه وأكما قد فرط في الحكم الشرعي أقططوام ، وأأعرضططوا عططن تعلمططه
اا ، وأميعوه وأحذروأا منه بإطلق ، وأرهبوا الشباب من القططتراب منططه أبططد

فكان لذلك ما عرفت من آثااره المتقدمة .. 

فقططد قططابلهم أقططوام أفرطططوا وأغلططوا فططي اقتحططام أبططوابه ، دوأن علططم أوأ
بصيرة .. فأعملوا سيوف التكفير وأأسططنته فططي أمططة محمططد صططلى اللططه
عليططه وأسططلم ، دوأن ضططابط مططن الشططرع أوأ وأازع مططن وأرع أوأ خشططية

وأمخافة من الله .. 

وأدين الله الحق بين الغالي فيه ، وأالجافي عنه .. فل هو مع هؤلء فططي
إفراطهم وأغلوهم ، وأل هو مع أوألئك في تفريطهم وأتمييعهططم. وأالفرقططة
الناجية وأالطائفة المنصورة القائمة بدين الله ، ل يضرهم من خالفهم ،
وأل من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله ، هم الذين حذر الله تبارك وأتعططالى

ومن يشاقق الرسول من بأعد مامن اتباع غير سبيلهم فقال : (( 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الـمـؤمنين ـنـوله ـمـا ـتـولى ،

 ))  ، " فمططن دوأنهططم مقصططر وأمططنونصله جهنم وـسـاءت مـصـيرا
فوقهم مفرط ، وأقد قصر دوأنهم أناس فجفوا.. وأطمح فططوقهم آخططروأن

 .)9(فغلوا .. وأإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم " 

هذا وأقد جاءت النصوص الشرعية تحذر وأتنهططى عططن الغلططو فططي الططدين
اا  عموم

)4/11 من عبارات شيخ السلم ابن تيمية في الثناء على السلف مجموع الفتاوأى ()9((
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リ-) وأالنسائي وأابن ماجة وأغيرهططم أن1/215،347فروأى المام أحمد (
النبي صلى الله عليه وأسلم قال : ( إياكم وأالغلو في الدين فإنما هلططك

)10(من قبلكم بالغلو في الدين) 

ヌ-وأروأى الطبراني في الكبير وأغيره أن النطبي صطلى اللطه عليطه وأسطلم
قال :  ( صنفان من أمتي لن تنالهم شططفاعتي ، إمططام ظلططوم غشططوم ،

وأكل غال مارق ) وأهو حديث حسن .

اا متضافرة تحذر من الغلو فططي كما جاءت النصوص الشرعية أيض
يدها التكفير ، على وأجه الخصوص ، وأترهب من تعدي حدوأد الله التي ح

سبحانه فيه ..

ル-فمن ذلك ما روأاه البخاري في صحيحه في كتططاب الدب ( بططاب مططن
كفر أخاه بغير تأوأيل فهو كما قال ) عن أبي هريرة رضي الله عنططه أن
رسول الله صلى الله عليه وأسلم قال : ( إذا قال الرجل لخيه يا كافر

فقد باء به أحدهما )

ヲ-وأعن ثاابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وأسلم قال : ( من 
اا فهو كما قططال ، وأمططن قتططل نفسططه بشططيء حلف بملة غير السلم كاذب
اا بططالكفر عذب به في نار جهنم ، وألعن المؤمن كقتله ، وأمن رمى مؤمن

فهو كقتله ).

اا في الكتاب نفسه مطن صطحيحه فطي ( بطاب مطا ينهطى عططن  وأروأى أيض
السباب وأاللعن) 

ワ-عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وأسططلم يقططول: ( ل يرمططي
ال بالفسوق وأل يرميه بططالكفر ، إل ارتططدت عليططه ، أن لططم يكططن رجل رج

صاحبه كذلك ) 

カ-اا أنططه وأروأاه مسلم في صحيحه في كتططاب اليمططان عططن أبططي ذر أيضطط
سمع رسول الله صلى الله عليه وأسلم يقول : ( ليس من رجل أدعططى
لغير أبيه وأهو يعلمه إل كفر ، وأمن ادعى ما ليس له فليس منا وأليتبططوأ
ال بططالكفر أوأ قططال : عططدوأ اللططه ، وأليططس مقعده من النار ، وأمن دعططا رج

كذلك إل حار عليه) 

ヨ-وأروأى الحافظ أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان قال : قال رسول اللططه
صلى الله عليه وأسلم : ( إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حططتى
إذا رؤيت بهجته عليه ، وأكان رداؤه السلم اعتراه إلى مططا شططاء اللططه ،
انسططلخ منططه وأنبططذه وأراء ظهططره ، وأسططعى علططى جطاره بالسططيف وأرمططاه

 صححه شيخ السلم ابن تيمية في (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب )10((
اا ( ) كما سيأتي 3/238الجحيم ) وأفي الفتاوأى أيض
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بالشرك ، قال : قلت : يا نبي الله ، أيهمططا أوألططى بالشططرك المرمططي أم
الرامي ؟ قال : بل الرامي ) 

واتل عليهم نبأ   وأذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : (( 
الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الـشـيطان فـكـان ـمـن

 )) ، وأقال : إسناده جيد .الغاوين .

)5/228وأروأاه الطبراني في الكبير وأالصغير كما فططي مجمططع الزوأائططد (
عن معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ أطول ، من طريق شططهر بططن حوشططب

وأهو مختلف فيه من العلماء من صحح حديثه وأمنهم من ضعفه .

ففي هذه الحاديث الصططحيحة مططن الوعيططد وأالتهديططد ، مططا يجعططل أوألططي
اللباب يحتاطون لدينهم أشد الحتياط فططي هططذا البططاب الخطيططر، إذ أن
اا بما لم يكفره الله تعططالى أوأ رسططوله ظاهرها قاض بأن من كفر مسلم
صلى الله عليه وأسلم فقد كفر هو بذلك وأهططذا وأعيططد شططديد استشططكله
العلماء ، وألذلك ذكروأا فيططه عططدة تططأوأيلت ، وأممططا رجحططه بعضططهم مططن
ذلك ؛ أن من اعتاد الهجوم على مثططل هططذه المعصططية الكططبيرة ، وأتجططرأ
على تعطيلها ، فإن ذلك يططؤدي بططه إلططى الكفططر ، أوأ يختططم لططه بططه ، لن
المعاصي بريد الكفططر وأكبارهططا أسططرع إليططه مططن صططغارها ، وأالمسططتهتر
بالكبائر يخشططى عليططه أن يجططره اسطتهتاره إلطى اقتحططام أسططباب الكفططر
وأتعاطيها ، وأإلى هذا المعنى أشرنا بمسمى أوأراقنا هذه حين قلنططا ( …
أن الغلو في التكفير يودي إلى الكفر ) .. وأقد ذكر النووأي فططي شططرحه
لمسلم استشكال بعض العلماء لظططاهر الوعيططد فططي هططذه الحططاديث ..
وأذلططك لن مططذهب أهططل الحططق ، أهططل السططنة وأالجماعططة ، أن ل يكفططر
المسلم بالمعاصي ، وأمن ذلك قوله لخيه ( كططافر ) ، مططن غيططر اعتقططاد

بطلن دين السلم . لذلك ذكر في تأوأيله خمسة أوأجه : 

タ-. أحدها : أنه محمول على المستحل لذلك وأهذا  يكفر

レ-. الوجه الثاني : معناه رجعت عليه نقيصته لخيه وأمعصية تكفيره

ソ-الثططالث : أنططه محمططول علططى الخططوارج المكفريططن للمططؤمنين ، نقلططه
القاضي عياض عن المام مالك بن أنس .

ツ-الرابع : معناه أن ذلك يؤوأل به إلى الكفر ، وأذلك أن المعاصططي كمططا
ؤمها قالوا بريد الكفر ، وأيخاف علططى المكطثر منهطا أن يكطون عاقبطة ش

المصير إلى الكفر .

ネ-الوجه الخامس : معناه قد رجع عليه تكفيره ، فليس الراجططع حقيقططة
اا ، فكأنه كفططر نفسططه ، الكفر بل التكفير لكونه جعل أخاه المؤمن كافر
إما لنه كفر من هو مثله ، وأإما لنه كفر مططن ل يكفططره إل كططافر يعتقططد

اا من شرح مسلم . بطلن دين السلم ، وأالله أعلم ) أ هط مختصر
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ナ-هذا وأقد ضعف النووأي الوجه الثالث المروأي عن مالططك ، بططدعوى أن
الخوارج عند الكثرين ل يكفروأن ببدعتهم ، وأتعقبه الحططافظ فططي الفتططح
اا مططن فقال : ( وألما قاله مالططك وأجططه ، وأهططو أن منهططم مططن يكفططر كططثير
الصحابة ، ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وأسلم بالجنة وأاليمان

 ، ل مططن)11(، فيكون تكفيرهم مططن حيططث تكططذيبهم للشططهادة المططذكورة
مجططرد صططدوأر التكفيططر منهططم بالتأوأيططل ) .. ثاططم قططال : ( وأالتحقيططق أن
الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لخيططه المسططلم ، وأذلططك

قبل وأجود فرقة الخوارج وأغيرهم ) أهط 

ヌيقول ابن دقيق العيد في معنى هذه الحاديث : ( وأهذا وأعيططد عظيططم
اا من المسلمين وأليس كذلك ، وأهي وأرطططة عظيمططة وأقططع لمن كفر أحد
فيها خلق كططثير مططن المتكلميططن ، وأمططن المنسططوبين إلططى السططنة وأأهططل
الحديث لما اختلفوا في العقائططد ، فغلظططوا علططى مخططالفيهم ، وأحكمططوا

) 4/76بكفرهم ) أ هط. إحكام الحكام شرح عمدة الحكام (

ルوأيقول الشوكاني في السيل الجرار : ( اعلم أن الحكم على الرجططل
المسلم بخروأجه من دين السلم وأدخوله في الكفططر ل ينبغططي لمسططلم
يؤمن بالله وأاليوم الخر أن يقدم عليططه إل ببرهططان أوأضططح مططن شططمس
ن طريطق جماعطة مطن النهار ، فإنه قد ثابطت فطي الحطاديث المروأيطة م
الصحابة أن من قال لخيه : يا كططافر فقططد بطاء بهطا أحططدهما …) وأسططاق
الحططاديث ثاططم قططال : ( ففططي هططذه الحططاديث وأمطا وأرد  موردهططا أعظططم

)4/578زاجر ، وأأكبر  وأاعظ عن التسرع في التكفير .) (

وأقال : ( فإن القططدام علططى مططا فيططه بعططض البططأس ل يفعلططه مطن يشططح
بططدينه ، وأل يسططمح بططه فيمططا ل فائططدة فيططه وأل عائططدة ، فكيططف إذا كططان
يخشى على نفسه إذا أخطأ ، أن يكون في عداد من سماه رسول الله
ال عطن اا ، فهطذا {ل}ا يقطود إليططه العقطل فضط صلى الله عليه وأسلم كافر

) وأما بين المعكوفين زيادة مني يقتضيها السططياق4/579الشرع ) أهط (
لعلها سقطت من المطبوع .   

ヲوأيقول ابن حجر الهيثمي في الزوأاجر عن اقتراف الكبائر : ( الكبيرة
الثانية وأالثالثة وأالخمسون بعد الثلثامائة ، قول إنسان لمسلم: يا كططافر
اا أوأ يا عدوأ الله ، حيث لم يكفره به ، بأن لم يرد به تسمية السلم كفر

 معلوم ان الخوارج لم يصرحوا بالتكذيب بشهادة الرسططول صططلى اللططه عليططه وأسططلم)11((
لبعض الصحابة بالجنة ، وأإنما هططذا مططن لططوازم تكفيرهطم للصططحابة المشططهود لهططم بططذلك

كعثمان وأعلي وأعائشة وأنحوهم .
وأسيأتي في أخطاء التكفير ، في باب التكفير بالمآل أوأ باللزم ، أن لزم المذهب ليس 
بمذهب إل أن يلتزمه صاحب المذهب ، وألذلك فإن تكفير الخوارج من هذا الباب ليس 
بقوي ، قال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر توقف بعض العلماء في تكفيرهم : ( وأقد 
توقف قبله القاضي أبو بكر الباقلني ، وأقال لم يصرح القوم بالكفر ، وأإنما قالوا أقوال 
تؤدي إلى الكفر ) أهط من كتاب استتابة المرتدين (باب من ترك قتال الخوارج.. )   
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، وأإنما أراد مجرد السب ) وأذكططر الحططديث المتقططدم ثاططم قططال : ( وأهططذا
وأعيد شديد وأهو رجوع الكفر عليه أوأ عداوأة الله له ، وأكونه كإثام القتل

، فلذلك كانت إحدى هاتين اللفظتين إما : -

ラ-اا أوأ عططدوأا للططه مططن جهططة وأصططفه اا بططأن يسططمي المسططلم كططافر كفططر
اا لعطداوأة اللطه ، وأهطذا اا وأمقتضي بالسلم ، فيكون قد سمى السلم كفر

كفر.

ム-وأإما كبيرة بأن ل يقصد ذلططك ، فرجططوع ذلططك إليططه حينئططذ كنايططة عططن 
شدة العذاب وأالثام عليه وأهذا من إمارات الكبيرة ) أهط    

) علططى أن : ( مططن4/405وأقد نص ابططن القيططم فططي اعلم المططوقعين ( 
الكبائر تكفير من لم يكفره الله وأرسوله ) أهط 

قلت: لشك أن وأصف الشرع للذنب بالكفر يميزه عن سائر المعاصي
، وألذلك فإن كون الذنب الذي نحذر منه ؛ كططبيرة مططن كبططائر الططذنوب ،
أمر ل يتبادر إليه الشك ، وأقد رأيت أن في تأوأيلت العلمططاء للحططديث ؛
من وأجهه إلى الكفر الكبر ، وأمما يؤكد كونه كبيرة عظيمططة مططن كبططائر
الذنوب ، وأصف النبي صلى الله عليه وأسلم له ، في حططديث ثاططابت بططن
اا الضحاك المتقدم بقوله : ( .. لعن المؤمن كقتلططه ، وأمططن رمططى مؤمنطط

بكفر فهو كقتله ) 

وأمعلوم ما وأرد من الوعيد الشديد في قتل المؤمن ، وأمططن ذلططك قططوله
ـاتعالى : (( اا فيـه اا فجزاؤه جهنم خالد ومن يقتل مؤمن متعمد

اا اا عظيم ) النساء 93)) (وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابأ

وأمما يناسب تشبيه وأعيد تكفير المسلم بغير دليل ، بوعيطد قطاتله بغيطر
(حق .. أن حكم المرتد القتل ، كما في حديث (من بدل دينه فاقتلوه )

اا وأحكم عليه بالردة بغير دليل ، فهو كمن رأى قتله)12  فمن كفر مسلم
بغير حق .. فتأمل بعد هذا.. وأعيد قاتل المؤمن ما أعظمه وأما أشده ..

اا فيها، وغضب الله عليه ، ولعنه وأـعـد((  فجزاؤه جهنم خالد
اا اا عظيم  )) وأانظر ما وأرد في ذلك مططن وأعيططد فططي الحططاديثله عذابأ

الواردة في سفك الدم الحرام ، وأراجع تشططديد ابططن عبططاس فيططه .. ثاططم
اختر لدينك بعد ذلططك مططا شططئت ؛ التثبططت وأالوقططوف عنططد حططدوأد اللططه ،
وأالورع وأالحتياط .. أوأ التهور وأالمغامرة فيه ، باقتحام هططذه المهلكططات

دوأن بصيرة أوأ برهان ؟ 

وأفي الحديث الصحيح :  (لزوأال الدنيا أهون على اللططه مططن قتططل رجططل
مسلم ) روأاه الترمذي وأالنسائي وأابن ماجه .      

 روأاه الجماعة إل مسلما)12((
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هذا وأمما يعرفك أن من العلمططاء مطن أخطذ وأعيطد هطذه الحططاديث علططى
 ؛ قططد)13(ظاهره ، أن طائفططة ممططن جنحططوا منهططم إلططى تكفيططر الخططوارج

استدلوا لذلك بالحاديث المتقدمة:

ワ ) هططط) ، حيططث قططال فططي429منهم أبو منصور عبد القططاهر البغططدادي
سياق ذكره للصول التي اجتمع عليها أهل السنة :

(وأقالوا بمروأق أهل النهروأان على الططدين ،لن النططبي صططلي اللططه عليططه
وأسلم سماهم مارقين ، لنهم كفروأا عليا وأعثمان وأعائشة وأابن عباس
ييا بعططد التحكيططم ، وأأكفططروأا كططل ذي وأطلحة وأالزبير ، وأسائر من اتبع عل
ذنب من المسلمين . وأمن أكفر المسلمين وأأكفر أخيار الصحابة ، فهو

 من الفرق بين الفرق .  351الكافر دوأنهم ) أهط 

カ) هط) حيث قال وأهو يعدد أوأجه543وأكذا القاضي أبو بكر ابن العربي
الحكم بتكفيرهم : ( وألحكمهم على كططل مططن خططالف معتقططدهم بططالكفر

)14(وأالتخليد بالنار فكانوا هم أحق بالسم منهم ) 

ヨوأكذا تقي الدين السبكي في فتاوأاه احتج بططذلك حيططث سططاق حططديث 
اا بالكفر أوأ قططال عططدوأ اللططه إل حططار عليططه ) ثاططم قططال : (من رمى مسلم
( وأهؤلء قد تحقق منهم أنهم يرمون جماعة بالكفر ممن حصططل عنططدنا
القطع بإيمانهم فيجب أن يحكم بكفرهم بمقتضى خبر الشارع .. ) إلى
ال وأالعمططل بالواجبططات عططن قططوله : ( وأل ينجيهططم اعتقططاد السططلم إجمططا

)15(الحكم بكفرهم كما ل ينجي الساجد للصنم ذلك ) 

وأخلصة القول بعدما تقدم من كلم حططول الحططاديث .. إن تعططدى
حدوأد الله في هذا الحكم الخطيططر ، مهلكططة ل يغططامر فططي اقتحامهططا إل
رقيق الورع المستخف بدينه .. وأإل فإن فططي الحططاديث المتقدمططة مططن
الوعيد ما فيططه رادع لصططحاب القلططوب السططليمة عططن التكلططم فططي هططذا
اا الباب إل عططن علططم وأبصططيرة ، مططع الحتيططاط اللزم للططدين .. فططإن ذنبطط
اا ، ليططس سماه الله على لسان الرسول صططلى اللططه عليططه وأسططلم كفططر
اا علططى الحقيقططة  أي مخططرج كغيرة من الذنوب .. بل إما أن يكون كفططر
اا للكفر يططؤدي من الملة ، على وأجه من الوجوه المتقدمة أوأ يكون بريد
وأيوصل إليه .. أوأ يكون على أقل تقدير كططبيرة مططن كبططائر الططذنوب ، إذ
هذا الوعيد كما تقدم ، هو من إمارات الكططبيرة ، وأعلماتهططا ، وأهططو مططن
جنس وأعيد قاتل المؤمن .. فإذا كان هططذا الوعيططد بهططذه الصططورة الططتي

 جمهور العلماء على عدم تكفير الخوارج كما سيأتي ، وأخالف في ذلك بعضهم كما )13((
هو اعله ، وأالتفصيل التي في الفصل الرابع أوألى 
)

) عن الفتح ، كتاب استتابة المرتدين .. ( باب من ترك قتال الخوارج للتأليف 14،15((
وألئل ينفر الناس عنه ) 
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عرفت، قد وأرد في تكفير المطرء لرجطل مسطلم وأاحطد .. فكيططف يكطون
فيما يتقحمططه بعططض المتهططورين مططن رمططي عمططوم جمططاهير المسططلمين
بطططالتكفير ، لبعطططض شطططبهات عنطططدهم ، ل ترقطططى إلطططى قطططوة الدلطططة
الشرعية .. ؟؟ ل شك أن هذا مططع ضططللته وأفسططاده وأبطلنططه ، ينطططوي
على مرض في القلب ، أوأ غل على المسلمين ، أوأ تيه وأعجب بالنفس
هن حكططم عليهططم ممطط كي يستثنيها وأيستخلصها من بين ألططوف بططل ملييططن 
بالهلك ، وأهو في الحقيقة أهلكهم، كما روأى مسلم فططي صططحيحه عططن
أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسططول صططلى اللططه عليططه وأسططلم قططال:
هكهم ) وأروأاه مالك وأأبو داوأد، كمططا ( إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهل
ذكر المنذري في الترغيب وأالترهيب وأقال : ( وأفسره مالططك ؛ إذا قططال
اا منهططم ، لنططه ل يططدري اا بغيره ، فهو أشد هلك اا بنفسه مزدري ذلك معجب

سرائر الله في خلقه ) أهط . 

وأقال النووأي : ( روأي أهلكهططم علططى وأجهيططن مشططهورين ، رفططع الكططاف
وأفتحهطا وأالرفطع أشطهر.. قطال الحميطدي فطي الجمطع بيطن الصطحيحين :
اا .. وأاتفططق العلمططاء ، علططى ان هططذا ( الرفع أشهر وأمعناها أشدهم هلكطط
الذم فيمن قاله على سبيل الزراء على النططاس وأاحتقططارهم ، وأتفضططيل

نفسه عليهم وأتقبيح أحوالهم لنه ل يعلم سر الله في خلقه . 

اا لما يرى في نفسه ، وأفططي النططاس مططن قالوا: فأما من قال ذلك  تحزن
النقص بأمر الدين فل بأس عليه .. ) أهط . 

اا ما روأاه مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله وأمن جنس ذلك أيض
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وأسلم : ( قال رجل وأاللططه ل
يي أن ل يغفر الله لفلن ، فقال الله عز وأجل : مططن ذا الططذي يتططألى علطط

أغفر له ؟ إني قد غفرت له وأأحبطت عملك  ) . 

ウ- ) اا مططا روأاه الحططاكم فططي مسططتدركه )2/27وأيناسب هططذا البططاب أيضطط
وأقال صحيح السناد وأوأافقه الذهبي عن عبططد اللططه بططن عمططر أن النططبي
صلى الله عليه وأسلم قال : ( … مططن قططال فططي مططؤمن مططا ليططس فيططه

حبس في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج مما قال).

ヰ-وأأختم هذا الموضع بجملة متفرقة من أقاوأيل أهل العلم في التحذير
من التسرع وأالمخاطرة في إكفار المسلمين ، جمعتها لك إضططافة إلططى

اا في هذا الباب ..  ما تقدم كي تزداد بصيرة وأاحتياط

ノ-) ـير أعلم النبلء ـي  ـس ـذهبي ـف ـال اـل  : ( رأيططت)15/88ـق
هط) كلمة أعجبتني وأهي ثاابتة روأاهططا الططبيهقي ، سططمعت133للشعري (
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أبا حازم العبدري ، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول : لما قرب
 في داري ببغداد دعططاني فططأتيته ،أبأي الحسن الشعريحضور أجل 

اا من أهل القبلة لن الكل يشططيروأن فقال : اشهد علي أني ل أكفر أحد
إلى معبود  وأاحد ، وأإنما هذا كله اختلف العبارات . قال الططذهبي بعططده

 يقول : أنططا ل أكفططرابأن تيميةقلت وأبنحو هذا أدين ، وأكذا كان شيخنا 
اا مطن المطة ، وأيقطول : قططال النططبي صططلى اللطه عليططه وأسططلم : " ل أحطد
يحافظ على الوضوء إل مؤمن" فمن لزم الصلوات بوضوء فهو مسلم

) أهط.

قلططت : وأقططوله ( لن الكططل يشططيروأن إلططى معبططود وأاحططد)؛ بيططن فططي أن
تحرجه في التكفير ، إنمططا هططو فططي أهططل التوحيططد ل فططي أهططل الشططرك
وأالتنديد ، فتنبه لذلك فإن هذا هو الذي نحذر مططن التهططور فيططه ، وأحططذار
مطططن تلعطططب الملبسطططين وأالمدلسطططين  الطططذين يوظفطططون هطططذا الكلم
وأيسططتعملونه فططي الططدفع عططن أعططداء الملططة وأالططدين مططن الطططواغيت

المحاربين .. 

オ- ) ( لهـ) رحمه الله تـعـالى456يقول ابأو محمد بأن حزم : 
اا إل بأن يأمرنا الله تعالى بأن نسططميه أوأ يبيططح نسمي في الشريعة اسم
لنا الله بالنص بأن نسميه ، لننا ل نططدري مططراد اللططه عططز وأجططل منططا  إل
اا بوحي وأارد من عنده علينا. وأمع هذا فإن اللططه عططز وأجططل يقططول منكططر

إن هي إللمن سمى في الشططريعة شططيئا بغيططر اذنططه عططز وأجططل : (( 
أسماء سميتموها أنتم وآبأاؤكم ما أنزل الله بأها من سلطان
إن يتبعون إل الظن وما تـهـوى النـفـس ولـقـد ـجـاءهم ـمـن

وعلم آدم )) وأقال تعالى : (( ربأهم الهدى أم للنسان ما تمنى
الـسـماء كلـهـا ثـاـم عرـضـهم عـلـى الملئاـكـة فـقـال أـنـبئوني
بأأسماء هؤلء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك ل علم لـنـا إل

 )) فصططح أنططه ل تسططمية مباحططة لملططك وأل لنططس دوأن اللططهما علمتنا
تعالى، وأمن خالف هذا فقد افترى على  الله عز وأجل الكططذب وأخططالف
القرآن ، فنحن ل نسمي مؤمنا إل من سماه الله عز وأجل مؤمنططا ، وأل
نسقط اليمان بعد وأجوبه إل عمن أسقطه الله عططز وأجططل عنططه…) أهططط

) .3/191الفصل في الملل وأالهواء وأالنحل (

ク- ) هـــ) ـفـي التمهـيـد (463ويـقـول الـمـام ابـأـن عـبـد اـلـبر
) : ( إن كططل مططن ثابططت لططه عقططد السططلم فططي وأقططت بإجمططاع17/22

ال فططاختلفوا بعططد فططي خروأجططه مططن اا أوأ تأوأل تأوأي المسلمين ثام أذنب ذنب
اة ، وأل السلم ، لم يكططن لختلفهططم بعططد اجتمططاعهم معنططى يططوجب حجطط
يخرج من السلم المتفق عليه إل باتفاق آخر أوأ سنة ثاابتططة ل معططارض

لها .
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اا ل وأقد اتفق أهل السنة وأالجماعة وأهم أهل الفقه وأالثار على أن  أحد
يخرجه ذنبه وأإن عظم من السلم، وأخالفهم أهل البدع، فالواجب فططي
النظر أن ل يكفر إل من اتفق الجميع على تكفيره أوأ قام على تكفيططره

دليل ل مدفع له من كتاب أوأ سنة ) أهط .

ヤ- هط) قوله : ( إن478( ونقل القاضي عياض عن أبأي المعالي
إدخال كافر في الملة أوأ إخراج مسلم عظيم في الدين ) أهط .

وأفيه أن إدخال كافر في الملة وأالشططهادة لططه بططاطل بالسططلم ، ل يقططل
اة عن إخراج المسلم منه ، فليحذر طالب الحق من كل العقبتين خطور

فكلهما كؤوأد .

マ- ) اا في الشططفا فططي ( فصططلهـ ) 544ونقل القاضي عياض أيض
:تحقيق القول في إكفار المتططأوألين ) عططن العلمططاء المحققيططن قططولهم 

( أنه يجب الحتراز من التكفير فططي أهططل التأوأيططل فططإن اسططتباحة دمططاء
المصلين الموحدين خطططر ، وأالخطططأ فططي تططرك ألططف كططافر أهططون مططن

)2/277الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم وأاحد ) أهط (

هططط) فططي كتططابه (التفرقططة505وأهذه العبارة قريبة من عبارة الغزالططي (
بين اليمان وأالزندقة) فلعل القاضي  ، قصده في إشارته ، وألم يسطمه

 )16(لن له على كتابه المذكور مؤاخذات 

ケ-( ..التفرـقـة ) وأالططذي ينبغططي، الحططترازوقول الغزالي في ) : 
ال فططإن اسططتباحة دمططاء المصططلين المقريططن عن التكفير ما وأجد لططه سططبي
بالتوحيد خطأ ، وأالخطأ في تططرك ألططف كططافر فططي الحيططاة ، أهططون مططن

الخطأ في سفك دم لمسلم وأاحد ) أهط .

フ- ) ( وأباب التكفيططر بططابهـ) في المفهم671قال القرطبي : 
اا ) أهط من الفتح كتاب استتابة المرتدين .. خطر وأل نعدل بالسلمة شيئ

( باب من ترك قتال الخوارج ) 

コ- تواتر الحاديث في النهي عن تكفير المسططلمابأن الوزير وأقد قرر 
في كتابه ( إيثار الحق عن الخلق ) وأقال رحمه اللططه : ( وأفططي مجمططوع

) وأسططيأتي ذكططره فططي281-2/280 كما قد أشار إلى شططيء مططن ذلططك فططي الشططفا ()16((
الكلم على قاعدة ( من لم يكفر الكافر ) .. 

 وأالجدير بالذكر أن جل كلم الغزالي وأأمثلته في كتابه التفرقة ، حول التكفير في 
أبواب السماء وأالصفات وأنحوها ، فليتنبه إلى هذا من طالعه ، ليعرف بعد ذلك تلعب 
وأتلبيس بعض مرجئة العصر في تحميله ما ل يحتمل ، وأتنزيله على غير مناطه في 
استعماله  في الجدال عن المشركين ، وأدفعهم به عن طواغيت العصر وأالترقيع لهم . 
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ذلك ما يشهد بصحة التغليظ في تكفير المؤمن ، وأإخراجه من السلم
مططع شططهادته بالتوحيططد وأالنبططوات وأخاصططة مططع قيططامه بأركططان السططلم ،
وأتجنبه للكبائر ، وأظهور أمارات صدقه في تصديقه ، لجططل غلطططه فططي
بدعة ، لعل المكفر له ل يسططلم مططن مثلهططا أوأ مططن قريططب منهططا ، فططإن
العصمة مرتفعة ، وأحسن ظن النسان بنفسه ل يستلزم السططلمة مططن

اا ، ـبذلك عقل وأل شرع ـدة العـج بأل الغالب على أهل البدعة ـش
 … وأقد كططثرت الثاططار فططي أنبأنفوسهم ، والستحسان لبدعتهم

إعجططاب المططرء بنفسططه مططن المهلكططات ، كمططا فططي حططديث أبططي ثاعلبططة
الخشني عند أبي داوأد وأالترمذي ، وأعططن ابططن عمططروأ مرفوعططا : ( ثالث
اى متبع ، وأإعجاب المططرء بنفسططه)… وأدليططل مهلكات : شح مطاع ، وأهو
اا وأتهليكططا للنططاس اا وأتيه العقوبة في ذلك أنك ترى أهل الضلل أشد عجب
وأاستحقارا لهم ، نسأل الله العفو وأالمعافاة من ذلك كله )) أهط . ص (

 ) وأما بعدها .425

وأيقول : ( وأقد عوقبت الخوارج أشد العقوبة ، وأذمت أقبطح الطذم علطى
تكفيرهططم لعصططاة المسططلمين مططع تعظيمهططم فططي ذلططك لمعاصططي اللططه
تعالى ، وأتعظيمهم الله تعالى بتكفير عاصيه ، فل يأمن المكفر أن يقططع
في مثل ذنبهم ، وأهذا خطر في الطدين جليطل ، فينبغططي شطدة الحططتراز

 ) 447فيه من كل حليم نبيل ) أهط ( 

ـاب - ـد الوـه ـن عـب ـد بـأ ـن محـم ـه بـأ ـد الـل ـيخ عـب ـول الـش :ويـق
( وأبالجملة فيجب على من نصح نفسه أل يتكلم فططي هططذه المسطألة إل
بعلم وأبرهان من الله ، وأليحذر مطن إخططراج رجطل مطن السططلم بمجططرد
فهمه ، وأاستحسان عقله ، فإن إخطراج رجطل مطن السطلم ، أوأ إدخطاله

فيه من أعظم أمور الدين … 

وأقد استزل الشيطان أكثر الناس في هططذه المسططألة ، فقصططر بطائفططة
فحكموا بإسلم من دلت نصوص الكتاب وأالسنة وأالجماع على كفره ،
وأتعدى بآخرين فكفروأا من حكم الكتاب وأالسنة مع الجماع بأنه مسلم

)8/217) أهط . الدرر السنية (

تنبيه

إلى من ل يشملهم الوعيد على التكفير

عرفت مما تقدم أن الوعيد المذكور .. إنما هو في حق من كفططر أخططاه
المسلم من غير دليل صحيح صريح من الشرع ، فيدخل فططي هططذا كططل

30



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

من كفره لدافع الهوى ، أوأ الخصومة أوأ العصبية ، أوأ الحزبية ، أوأ الغل
وأالعداوأة وأالحسد ، أوأ أن يصدر تكفيره له كمسبة ..

وأمن ذلك تكفير جماهير المسلمين بالعموم أوأ نحوه ممططا ينططدرج تحططت
الغلو في التكفير .

タوأبططديهي أن ل يططدخل فططي ذلططك تكفيططر مططن نططص اللططه تعططالى علططى
تكفيرهم من اليهود وأالنصارى وأنحوهم من ملل الكفر . .

レوأكذلك الشأن في تكفير الكفار المجمع على تكفيرهم كططالطواغيت 
الذين يعبدوأن من دوأن الله وأنحوهم من المشرعين ، وأكذلك المرتدين
الممتنعيططن عططن شططريعة اللططه وأأنصططارهم ، فقططد أجمططع الصططحابة بعططد
المناظرة التي جرت بين أبي بكططر وأعمططر علططى تكفيطر الممتنعيططن عطن
بعض شرائع السلم كالزكاة وأنحوها .. فيدخل في ذلك من باب أوألططى
الممتنعين عن شرائع السلم كلهططا ، المتططولين لعططداء اللططه مططن كفططار
الشرق وأالغططرب ممطن كرهططوا مطا نططزل اللططه ، المحططاربين لوأليططاء اللططه
وأأنصططار شططرعه ، المظططاهرين للكفططار وأالمرتططدين علططى الموحططدين ،
المشرعين لقوانين الكفر ، المحلين وأالمططبيحين لمططا حططرم اللططه تعططالى
من الردة وأالخمر وأالربا وأالخنا وأغير ذلك من المحرمططات ، المحكميططن
لغيططر مططا أنططزل اللططه .. المتحططاكمين لطططواغيت الشططرق وأالغططرب ،
المرخصين وأالحارسين وأالحامين لكل أنواع الكفر وأالطعن وأالسططتهزاء

بالدين ..

إلى غير ذلك من كفرياتهم العديططدة الططتي تعرضططنا إلططى تفصططيل أشططياء
منها في غير هططذا الموضططع ، فكفططر هططؤلء الطططواغيت وأأنصططارهم كفططر
مزيططد مغلططظ ثاططابت عليهططم ، وأمتحقططق بأسططباب عديططدة ، وأأكثرهططا مططن
السباب الظاهرة الواضحة بل وأالمجمع على التكفير بها عند العلماء .

وأكططل سططبب مططن ذلططك لططه أدلتططه المعلومططة وأتفاصططيله المعروأفططة فططي
مواضعها .. يطول الوقوف عنده وأإنما أردنا هنططا الشططارة وأالتنططبيه إلططى
ذلك ، وأللتفصيل في ذلك محله اللئق به ، وأقد قال شيخ السططلم فططي
سياق فتواه في التتار : ( وأإذا كططان السططلف قططد سططموا مططانعي الزكططاة
مرتدين – مع كونهم يصومون وأيصلون ، وألططم يكونططوا يقططاتلون جماعططة
ال المسططلمين – فكيططف بمططن صططار مططع أعططداء اللططه وأرسططوله قططات

) 28/289للمسلمين ؟!) أهط مجموع الفتاوأى (

وألذلك فل وأعيد في حق من كفر أمثال هؤلء ، وأليططس ذلططك مططن
الغلو في التكفير بحال ، بل هو وأاجب على كل مسلم وأمسططلمة ، كططي
اا اا شرعي يكونوا على بصيرة من دينهم .. وأفاعله مأجور لنه التزم حكم
اا  دينيا ، وأهو تكفير من كفره الله تعالى وأرسوله صلى الله عليه وأوأاجب
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وأسلم ، وأذلك كي يتمكن من معرفة آثاار هذا الحكم الشرعي في أمور
دينه وأدنياه .. وأما يجب عليه مططن التكططاليف الشططرعية المرتبطططة بططذلك
مططن بططراءة وأمعططاداة وأجهططاد وأإعططداد لططدفع الكفططر الجططاثام علططى بلد
المسلمين .. وأغير ذلك من الحكططام الشططرعية الططتي تقططدمت الشططارة

إلى بعضها . 

ソاا اا تحت الوعيد المتقدم ، من كفر من قارف سبب وأكذلك ل يدخل أيض
من أسباب الكفر التي نص الله تعالى أوأ رسوله صلى الله عليه وأسلم
على تكفير فاعله بنص صريح .. ثام ظهر لططه – رغططم اسططتفراغه الجهططد
في النظر في الشروأط وأالموانع – أن مقترف ذلططك السططبب  قططد قططام
دوأن تكفيره مانع أوأ تخلف شرط من شططروأط التكفيططر ، لططم يظهططر لططه

حين كفره . 

فإن هذا ل يشمله الوعيد المتقدم وأالحال كذلك ، وأليس هذا من الغلططو
اا إذا كططان الطدافع لتكفيططره الغيططرة علططى حرمططات في التكفير ، خصوصط

الشرع ، ل الهوى وأالعصبية وأنحوها ..

エ-وألذلك كان تبططويب البخططاري رحمططه اللططه للحططاديث المتقدمططة بقططوله
(باب من كفر أخاه بغير تأوأيل فهو كما قال ) ثام قال في البططاب الططذي
ال ) وأذكططر فيططه ال أوأ جططاه يليه (باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأوأ
قول عمر رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة ، إنه منططافق ، وأحططديث
إطالة معاذ بن جبل صلته في قومهم وأقططوله عططن الرجططل الططذي تجططوز

وأحده في الصلة ،أنه منافق . 

テ-وأقال شيخ السلم ابن تيمية بعد أن ذكر حططديث ( ل ترجعططوا بعططدي 
اا يضرب بعضكم رقاب بعض ) وأحديث ( إذا قال المسلم لخيه: يا كفار
كافر ، فقد باء بها أحدهما ) قال : ( وأهذه الحاديث كلها في الصحاح ،
ال في القتال أوأ التكفير لم يكفر بذلك، كمططا قططال وأإذا كان المسلم متأوأ
عمر بن الخطططاب لحططاطب  بططن أبططي بلتعططة : يططا رسططول اللططه ، دعنططي
أضرب عنق هذا المنافق ، وألم يكفر النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم ل

)3/284هذا وأل هذا ، بل شهد للجميع بالجنة …) أهط مجموع الفتاوأى (

ア-وأقال ابن القيم رحمه الله ، في زاد المعاد ( فصل في الشارة إلى 
ما في فتح مكة من الفقه) : ( وأفيها أن الرجل إذا نسب المسطلم إلطى
اا لله وأرسوله وأدينه ل لهواه وأحظه ، فططإنه ل ال وأغضب النفاق وأالكفر متأوأ
يكفر بذلك ، بل ل يأثام به ، بل يثاب على نيتططه وأقصططده ، وأهططذا بخلف
هيكفروأن وأيبدعون لمخالفة أهوائهم وأبدعهم أهل الهواء وأالبدع ، فإنهم 

) 3/423وأنحلهم ، وأهم أوألى بذلك ممن كفروأه وأبدعوه ) أهط (
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サ- ) فطي فوائطد1/523وأقطال الحطافظ فطي الفتططح فطي كتطاب الصطلة (
الحديث الذي فيه قول القائل عن مالك بن الدخشن إنه منافق يجططادل
عن المنافقين : ( وأان من نسب من يظهر السلم إلى النفططاق وأنحططوه

بقرينة تقوم عنده ، ل يكفر بذلك وأل يفسق بل يعذر بالتأوأيل ) أهط .

キ-وأقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب
ال من المسلمين قال فططي أنططاس في (الدرر السنية ) : ( لو قدر أن رج
قد تلطخوا بأمور قد نص العلماء على أنها كفططر ، مسططتندين فططي ذلططك
إلى الكتاب وأالسنة ، غيرة لله ، وأكراهة لما يكره الله من تلك العمال
اا فهو كافر ) أهط ، فغير جائز لحد أن يقول في حقه : (وأمن كفر مسلم

 من جزء الجهاد .132ص

ユ-أن المتوكل لما قال لبططن الزيططات :174 وأجاء في الجزء نفسه ص 
يا ابن الفاعلة وأقذف أمه .. قال المام أحمد رحمه الله : أرجو الله أن

اا لحسن قصده في نصر السنة وأقمع البدعة .  يغفر له ، نظر
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الفصل الثاني 
شروط وموانع وأسباب

التكفير

]2[

فصل في  

شروط وموانع وأسباب التكفير
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هذا وأاعلم رحمنا الله تعالى وأإياك أن لهذا الحكم الشططرعي
اا يجب عليك مراعاتها وأالنتبططاه اا وأموانع وأأسباب الخطير … شروأط
إليها وأمعرفتها فقد قصر في فهمهططا وأتعلمهططا وأاعتباراهططا أقططوام ،
فأعملوا سيوف التكفير وأأسنته في أمة محمططد صططلى اللططه عليططه

وأسلم … وألم يميزوأا بين برها وأفاجرها وأكافرها ..

مع أنه من المعلوم المقرر عند العلماء المحققين ، ( أن نصوص
الوعيططد الططتي فططي الكتططاب وأالسططنة ، وأنصططوص الئمططة بططالتكفير
وأالتفسيق وأنحو ذلك ، ل يستلزم ثابوت موجبها في حق المعيططن ،
إل إذا وأجدت الشروأط وأانتفت الموانطع ، ل فطرق فططي ذلطك  بيطن

 )1(الصول وأالفروأع ..)

وأقد ذكر شططيخ السططلم ابططن تيميططة ( أن المقالططة الططتي هططي كفططر
ال يطلططق ، كمططا دل بالكتاب وأالسنة وأالجماع يقططال هططي كفططر قططو
على ذلك الدلئل الشرعية ، فإن اليمططان مططن الحكططام المتلقططاة
عن الله وأرسوله ، ليططس ذلططك ممططا يحكططم فيططه النططاس بظنططونهم
وأأهوائهم ، وأل يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كططافر
حتى يثبت في حقه شروأط التكفير ، وأتنتفي موانعه ..)  أهط .مططن

) 35/101مجموع الفتاوأي (

) أصلين عظيميططن فططي بططاب12/266وأقد ذكر رحمه الله تعالى (
التكفير : 

メ-أحدهما : أن العلم وأاليمان وأالهدى فيما جاء به الرسول صلى
اللططه عليططه وأسططلم ، وأأن خلف ذلططك كفططر علططى الطلق ، فنفططي
هيرى في الخططرة ، أوأ أنططه علططى الصفات كفر ، وأالتكذيب بأن الله 
العططرش أوأ أن القططرآن كلمططه أوأ أنططه كلططم موسططى أوأ أنططه اتخططذ

…ابراهيم خليل؛ كفر

ミ-وأالصل الثاني : أن تكفير العام – كالوعيد العام – يجب القول 
بططإطلقه وأعمططومه ، وأأمططا الحكططم علططى المعيططن بططأنه كططافر ، أوأ
مشهود له بالنار ، فهذا يقف على الططدليل المعيططن ، فططإن الحكططم

يقف على ثابوت شروأطه ، وأانتفاء موانعه …) أهط 

كما ذكر رحمططه اللططه تعططالى نططزاع المتططأخرين فططي كفططر الجهميططة
وأنحططوهم ، هططل هططو كفططر ناقططل عططن الملططة أم ل ، وأنزاعهططم فططي
خلودهم في النار .. ثام قال : ( وأحقيقة المططر أنهططم أصططابهم فططي
ألفططاظا العمططوم فططي كلم الئمططة مططا أصططاب الوأليططن فططي ألفططاظا
العموم في نصوص الشرع، كلما رأوأهططم قطالوا : ( مطن قطال كطذا
فهو كافر ) اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قططاله ،

)10/215  عن مجموع الفتاوأى لشيخ السلم ابن تيمية  ()1((
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وألم يتدبروأا أن التكفير لططه شططروأط وأموانططع قططد تنتفططي فططي حططق
المعيططن ، وأأن تكفيططر المطلططق ل يسططتلزم تكفيططر المعيططن إل إذا
وأجططدت الشططروأط وأانتفططت الموانططع ، يططبين هططذا أن المططام أحمططد
وأعامة الئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لططم يكفططروأا أكططثر مططن

تكلم  بهذا الكلم بعينه …) 

ثام ذكر مباشرة المام أحمد للجهميططة الططذين فتنططوا النططاس علططى
القول بخلق القرآن ، وأ ذكر تعذيبهم له وألغيططره .. ثاططم بيططن دعططاء
المام أحمططد للخليفططة وأاسططتغفاره لمططن ضططربه وأحبسططه .. قططال :
( وألو كانوا مرتدين عن السططلم لططم يجططز السططتغفار لهططم ، فططإن

الستغفار للكفار ل يجوز …) إلى قوله : 

(… وأهذه القوال وأالعمال منه وأمططن غيططره مططن الئمططة صططريحة
في أنهم لم يكفروأا المعينين من الجهمية ، الذين يقولون القرآن
مخلوق ، وأإن الله ل يرى في الخرة ، وأقد نقل عن أحمد ما يدل
اا معينين ، فإما أن يططذكر عنططه فططي المسططألة على أنه كفر به قوم

روأايتان ففيه نظر .

أوأ يحمل المر على التفصططيل ، فيقططال مططن كفططره بعينططه فلقيططام
الدليل على أنه وأجدت فيططه شططروأط التكفيططر ، وأانتفططت مططوانعه ،

 هططذا مططع إطلق)2(وأمن لم يكفره بعينه فلنتفاء ذلططك فططي حقططه ،
-12/261 مجمططوع الفتططاوأى (قوله بالتكفير على سبيل العموم ) أهط 

262. (

ثام شرع في سرد الدلة على بعض موانع التكفير .. 

أضف إلى هذا أن الشارع قد ربط الحكام الشرعية – وأمن ذلططك
اا  .. فططالحكم اا وأعططدم التكفير- بأسبابها الظاهرة المنضططبطة وأجططود
فططي الشططريعة يططدوأر مططع علتططه أوأ سططببه حيططث دار ، وأل يوجططد إل

بوجوده ..

وألكي تكون على البينة من دينك في هذا المر الخطير ، فهططا أنططا
أسططرد لططك هنططا شططروأط وأموانططع وأأسططباب التكفيططر علططى وأجططه
الجمال ، وأسيأتي المزيد من التفصيل وأالتمثيل لذلك في فصططل

أخطاء التكفير ، إذا هو تطبيق وأتفصيل لذلك .       

  

 أوأ يفرق بين الداعية وأغيره كما سياتي عنه ذلك، وأهذا يندرج تحططت الحتمططال)2((
الثاني لن الداعية مظنة للعلم ، وأانتفاء مانع الجهل وأنحوه ..  
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شروط وموانع التكفير

ツ: ال : الشـروط أو

シ-، اا : (هو ما ل يلططزم مططن وأجططوده وأجططود وأل عططدم الشرط شرع
لكن يلزم من عدمه عدم المشروأط ).

أوأ قل ، هو في موضوعنا ، ما يتوقف وأجود الحكم بالتكفير علططى
وأجوده ، فل يلزم من وأجوده وأجود الحكم ، وألكن يلزم من عدمه

عدم الحكم بالتكفير أوأ بطلنه .

ال ، شرط من شروأط التكفير  مانعفالختيار مث يقابل  (وأهو   ،
الكراه ) ، فإذا عدم الختيار عدم الحكم بالتكفير ، وأل يلططزم مططن

وأجود الختيار أن يقع المرء بالكفر وأيختاره . 

وتنقسم شروط التكفير  ، ثالثاة أقسام :

ヱ- : القسم الوأل : شروأط في الفاعل ؛ وأهي أن يكون

ال )-1 اا ،عاق اا (بالغ مكلف

اا لفعله .-2 اا قاصد  متعمد

اا له بإرادته .-3  مختار

وأهذا القسططم سططيأتي الكلم عليططه فيمططا يقططابله مطن الموانططع ، إذا
الموانع تقابل الشروأط كما سيأتي . 

القسم الثاني : شروأط في الفعل (الذي هو سبب الحكم وأعلته)

اا بل شبهة :  وأيجمعها ؛ أن يكون الفعل  مكفر

أن يكون فعل المكلف أوأ قوله صريح الدللة على الكفر .-1

وأأن يكططون الططدليل الشططرعي المكفططر لططذلك الفعططل أوأ القططول-2
اا ..  صريح الدللة على التكفير أيض

وأهذا القسم بشرطيه سيأتي بيانه وأذكر أمثلة عليه في ( أخطططاء
التكفير ) في التكفير بالمحتملت . 

ヒ-أن القسم الثالث : شروأط في إثابطات فعطل المكلطف ، وأذلطك ب
يثبطططت بطريطططق شطططرعي صطططحيح ، ل بظطططن ، وأل بتخطططرص وأل

بالحتمالت أوأ بالشكوك ..
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モ-: وأيكون ذلك

セ-. أما بالقرار ، أي العتراف 

ス-. أوأ بالبينة : شهادة عدلين

اا    وأسيأتي الكلم عليه في أخطاء التكفير أيض

ネ: اا : الموانع ثااني

ン-فالمانع وأصف ظاهر منضبط يلزم من وأجوده عدم الحكم ، وأل
يلزم من عدمه وأجود الحكم أوأ عدمه ) 

イ-فالكراه مانع من موانططع التكفيططر ، فيلططزم مططن وأجططوده –أي إن
أكره المرء على الكفر – عدم الحكم بالكفر أوأ بطلنه ، وأل يلططزم
من عدم وأجود الكراه أن يوجد ، أوأ ل يوجد الكفر .. أي : ل يلزم
في حال اختيار المكلف وأعدم وأقوعه تحت الكراه ، أن يفعططل أوأ

ل يفعل الكفر ، بل قد يفعل أوأ قد ل يفعل .

وأبتعبير آخر ، المططانع ( هططو الوصططف الوجططودي الظططاهر المنضططبط
 )3(الذي يمنع ثابوت الحكم )

ロ-وأالموانع ضد الشروأط ، أوأ مقابلة لها ، فيجوز أن يكتفططى فططي 
الذكر بططالموانع وأحططدها ، أوأ بالشططروأط وأحططدها،  فمططا كططان عططدمه

اا فوجوده مانع .  شرط

ハ-فعدم الشرط مانع من موانع الحكم ، وأعدم المانع شططرط مططن
 )4(شروأطه ، هذا عند جمهور الصوليين.

اا تنقسططم كالشططروأط إلططى ثالثاططة أقسططام ، - وألططذلك فططالموانع أيضطط
اا أقسام الشروأط : تقابل تمام

ナ: القسم الول : موانع في الفاعل

 وأهي ما يعرض له فيجعله ل يؤاخذ بأقواله وأأفعططاله، وأهططي الططتي
تعرف (بعوارض الهلية ) وأهي قسمان :

 وأالواضح لمحمد سليمان 25  أنظر في هذا إرشاد الفحول للشوكاني ص )3((
 .31الشقر ص 

  وأخالف بعضهم في ذلك ، منهم القرافي ، وأرد عليه فيه العلمة ابن القيم ، )4((
) 4/12أنظر بدائع الفوائد (
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ニ-، أ – عوارض يسمونها سماوأية لنها ل دخل للعبططد فططي كسططبها
كالصغر وأالجنون وأالعته وأالنسططيان، فهططذه العططوارض ترفططع الثاططم

وأالعقوبات عن صاحبها لرتفاع خطاب التكليف  عنه بها . 

   وأإنما يؤاخذ بحقوق العباد ، كقيم المتلفططات وأالططديات وأنحوهططا ،
لنه من خطاب الوضع.

 وأيقابل هذه العوارض أوأ الموانع من الشروأط : 

شرط البلوغ وأيقابل عارض الصغر 

وأشرط العقل وأيقابل الجنون وأالعته 

وأشرط العمد وأيقابل النسيان .

-ب- عططوارض مكتسططبة : وأهططي الططتي للعبططد نططوع اختيططار فططي
اكتسابها :

: بما يؤدي إلى سبق اللسان ( أي : انتفاء القصد) ) الخطأ1(
فينطق بطالكفر وأهطو ل يقصطد وأل يريطد القطول أوأ العمطل المكفطر

اا غيره .  نفسه ، بل يقصد شيئ

وأهذا العارض أوأ المانع يبطل ما يقابله من شرط العمد .

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم بأه ،وأدليله قوله تعالى (( 
اا50)) (ولكن ما تعمدت قلوبأكم ) الحزاب ، وأيدل عليططه أيضطط

حديث الرجل الذي أضل راحلته في أرض قفر ، فلما وأجدها قال
: ( اللهم أنت عبدي وأأنا ربك) ( أخطأ من شدة الفرح) كما قططال

  )5(صلى الله عليه وأسلم .

اا مطن وأقال شيخ السلم ابن تيمية : ( وأليس لحطد أن يكفطر أحططد
المسلمين – وأإن أخطأ وأغلط- حتى تقام عليه الحجة ، وأتطبين لطه
المحجة ، وأمن ثابت إسلمه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشططك ، بططل
ل يزوأل إل بعد إقامة الحجة وأإزالة الشبهة ) أهط مجموع الفتططاوأي

)12/250 (

 رواه مسلم وقد ألحق بأعض العلماء في مانع انتفاء القصد )5((
بأالخطأ من شدة الفرح ، الخطأ من شدة الغضب ( الغلق ) بأحيث 

) : ( لو بأدرت4/50ل يعقل المرء ما يقول .. أنظر اعلم الموقعين (
منه كلمة الكفر في الغضب الشديد لم يكفر ..) وفي ذلك خلف ، 
وعلى كل حال فيجب التفريق عند من يقول بأذلك بأين من اعتاد 
الهجوم على المكفرات في حال الغضب والرضى ، وبأين من كان 
أصله الصلح والتقى  . 
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وأقد تكلططم ابططن القيططم رحمططه اللططه تعططالى فططي اعلم المططوقعين (
) عن هذا المانع وأقرر أن انتفاء القصد مانع من موانططع3/65-66

التكفير المعتبرة ، وأاستدل بقول حمططزة رضططي اللططه عنططه  للنططبي
 قططال :)6(صططلى اللططه عليططه وأسططلم : ( هططل أنتططم إل  أعبططد لبططي )

اا في الخمر ، فلططم يكفططره صططلى اللططه عليططه وأسططلم ( وأكان نشوان
بذلك ، وأكذلك الصحابي الذي قرأ قل يا أيهططا الكططافروأن أعبططد مططا
تعبدوأن ، وأنحن نعبد ما تعبدوأن ) وأكان ذلك  قبططل تحريططم الخمططر

اا لعططدم القصططد ، وأجريططان اللفططظ علططى)7(   . وألم يعد بططذلك كططافر
اللسان من غير إرادة لمعناه .

فإياك أن تهمل قصد المتكـلـم ونيـتـه وعرـفـه ، فتجـنـي
.)عليه وعلى الشريعة وتنسب إليها ما هي بأريـئـة مـنـه 

 66أهط ص

اا فيططه ( ) : ( وألططم يرتططب { أي الشططارع }ا تلططك3/117وأقططال أيضطط
الحكام على مجرد ما في النفوس من غير دللططة فعططل أوأ قططول،
ا لطم يطرد معانيهطا وأل على مجرد ألفاظا مع العلم بأن المتكلططم به
اا ، بل تجاوأز للمة عما حططدثات بططه أنفسططها ، مططا وألم يحط بها علم
لم تعمل به أوأ تكلم به ، وأتجاوأز لهططا عمططا تكلمططت بططه مخطئططة أوأ
ناسية أوأ مكرهة أوأ غير عالمة به ، إذا لم تكن مريططدة لمعنططى مططا

، فإذا اجتـمـع القـصـد والدلـلـةتكلمططت بططه أوأ قاصططدة إليططه 
 ،  ـهـذه قاـعـدة شـرعيةالقولية أو الفعلية ترتب الحكم

وأهي من مقتضيات عدل الله وأحكمته وأرحمته ) أهط 

ラاا بمططا هططو فائدة : يمكن أن يستدل لمانع (انتفططاء القصططد ) أيضطط
ثاابت من اغتفار ما صدر عن بعض نساء النبي صلى اللططه عليططه وأ
سلم بحقه بدافع الغيرة ؛ من أقوال ل يجوز لحططد إطلقهطا بحقطه

صلى الله عليه وأسلم.

 أنطر صحيح البخاري كتاب المغازي وأغيره .)6((
 وألذلك اختلف العلماء بمن نطق بكلمة الكفر حال السكر ، فرأى بعضططهم أن)7((

اا ، قططال شططيخ السكران الطافح الذي ل يعلم ما يقول ل عبرة بأقواله ردة وأإسلم
السلم : ( ل يحكم بكفره في أصح القولين كما ل يقع طلقه في أصح القولين .

اا ) أهط ( ) 10/39وأإن كان النزاع في الحكم مشهور
) وأاستدل من قال بذلك بحديث حمزة المذكور 5/49وأانظر إعلم الموقعين (

أعله وأبقوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون …) فمفهومه أن السكران الطافح 
ل يقصد أقواله وأأفعاله .. وأفصل بعضهم بين ما كان من خطاب التكليف وأبين ما
كان من خطاب الوضع ، وأأنت ترى أن أدلة المعتبرين لهذا المانع كلها قبل 

) وأنقل2/232تحريم الخمر وألذلك رجح القاضي عياض في الشفا عدم اعتباره (
عن بعض أهل العلم القول بقتل شاتم النبي صلى الله عليه وأسلم في سكره 

اا 232-2/231وأألزمه الطلق وأالعتاق وأالقصاص وأالحدوأد …. ( ) وأانظر أيض
المغنى لبن قدامة (كتاب من ارتد وأهو سكران ..) .  
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ホ-فمن ذلططك مططا روأاه البخططاري فططي بططاب ( هططل للمططرأة أن تهطب
نفسها لحد ) من كتاب النكاح ، وأفيه أنه لما نزل قوله تعططالى ((

 )) : قالت عائشة : ( يا رسول الله مططاترجي من تشاء منهن
أرى ربك إل يسارع في هواك ) . 

قططال الحططافظ ابططن حجططر فططي الفتططح: ( أي فططي رضططاك ، قططال
القرطبي هذا القول  أبرزه  الدلل وأالغيرة وأهو من نوع قولها  :
(ما أحمدكما وأل أحمططد إل اللططه ) وأإل فإضططافة الهطوى إلططى النططبي
صلى الله عليه وأسلم ل تحمططل علططى ظططاهره لنطه ل ينطططق عططن
الهوى وأل يفعل بالهوى . وألو قططالت إلططى مرضططاتك لكططان أليططق ،

وألكن الغيرة يغتفر لجلها إطلق مثل ذلك ) أهط . 

ヘ-اا في كتاب الهبة وأفضلها ، بططاب (مططن أهططدى وأمثله ما روأاه أيض
إلى صاحبه وأتحرى بعططض نسططائه دوأن بعططض ) وأفيططه قططول زينططب
بنت جحش للنبي صلى الله عليه وأسلم : ( إن نسططاءك ينشططدنك
الله ، العططدل فططي بنططت أبططي قحافططة …) فليططس هططذا مططن جنططس
اا لططذي الخويصططرة لمططا قططال للنططبي الطعن وأالذى الذي كان دافعطط

صلى الله عليه وأسلم : ( إعدل ) .

بل الدافع هنا فرط محبة النبي صطلى اللططه عليطه وأسططلم وأالغيططرة
التي جبلت عليها النساء .. وأالشح بحظهن منه . 

قال الحافظ : ( طلبت العدل مع علمها بأنه أعططدل النططاس وألكططن
غلبت عليها الغيرة وألططم يؤاخططذها النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم

بإطلق ذلك ) أهط .

وأقد حكى القاضططي عيططاض فططي الكمططال عططن مالططك وأغيططره ، إن
المرأة إذا رمططت زوأجهططا بالفاحشططة ، علططى جهططة الغيططرة ل يجططب
عليها الحد ، قال وأاحتططج بططذلك بقططوله صططلى اللططه عليططه وأسططلم :
( وأما تدري الغيراء أعلى الوادي مططن أسططفله ) أهططط  مططن الجابططة

 .61ليراد ما استدركته عائشة على الصحابة  ص

وأيتبع هذا المانع ( إنتفاء القصد ) قول الكفر على سبيل الحكايططة
عن الغير .

ト-كمن يقرأ كلم الكفار الذي قصه الله تعالى في كتططابه ، وأقططد  
أمر الله بتلوأة  كتابه ، فل يكفر قارئ ذلك قطعا بل يؤجر . 

チ-. وأكنقل الشاهد ما سمعه من كفر للقاضي أوأ غيره 

リ-، وأكنقل مقالت الكفار لبيان ما فيها من الفساد أوأ للرد عليها 
فكل ذلططك جططائز أوأ وأاجططب ل يكفططر قططائله ، وألهططذا يقططال : (ناقططل
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الكفر ليس بكافر )  بخلف من حكاه وأنقله على سبيل النشر أوأ
الشاعة على سبيل الستحسان وأالتأييد فهذا كفر ل ريب  .

اا على حديث مسلم فططي الططذي انفلتططت قال القاضي عياض تعليق
منه ناقته وأعليها طعامه وأشرابه في مهلكة ، ثاططم لمططا ردهططا اللططه
عليه ( أخذ بخطامها ثام قال من شدة الفرح : اللهططم أنططت عبططدي
وأأنططا ربططك ، أخطططأ مططن شططدة الفططرح ) قططال : ( فيططه أن مططا نططاله
النسان من مثل هذا في حال دهشته وأذهوله ل يؤاخذ به ، وأكططذا
حكايته عنه على طريق علمي ، وأفائدة شططرعية ، ل علططى الهططزل
وأالمحاكاة وأالعبث ، وأيدل على ذلك حكاية النبي صلى الله عليططه

اا ما حكاه وأالله اعلم)أهط   )9(وأسلم ذلك ، وألو كان منكر

وأقرائن الحال لها دخل في التفريق وأالتميز بين هذه الحوال .

اا اا عن غيره وأأثاططر قال القاضي عياض ( أن يقول القائل ذلك حاكي
له عن سواه ، فهططذا ينظططر فططي صططورة حكططايته مقططالته وأيختلططف
وب ، وأالنطدب ، وه : الوج اختلف ذلطك علطى  أربعطة وأج الحكم ب

)1003-2/997وأالكراهة ، وأالتحريم ) أهط  الشفا(

وأقال ابن حزم : ( القرار باللسان دوأن عقططد القلططب ل حكططم لططه
اا لططه فططي اا وأقارئطط عند الله عز  وأجل ، لن أحدنا يلفظ بالكفر حاكي
اا حتى يقر أنططه عقططده . قططال : فططإن القرآن ، فل يكون بذلك كافر

هلوأل  - يعني المرجئة وأالجهمية   وأقططالوا–احتج بهذا أهل المقالة ا
هذا يشهد بأن العلن بالكفر ليس كفرا ، قلنا لططه  وأبططالله تعططالى
التوفيق : قد قلنا إن التسمية ليست لنا ، وأإنما هططي للططه تعططالى ،
فلما امرنا تعالى بتلوأة القرآن ، وأقد حكا لنا فيه قول أهل الكفر
، وأأخبرنا تعالى انه ل يرضى لعباده الكفر ؛ خرج القططارئ للقططرآن
بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز وأجططل وأاليمططان ، بحكططايته مططا

نص الله تعالى . 

 بأداء الشهادة بالحق فقال تعالى :)10( { وأ لما أمر الله تعالى }ا 
 )) خرج الشاهد المخططبرإل من شهد بأالحق وهم يعلمون(( 

عن الكافر بكفره عن أن يكون بذلك كافرا ؛ إلى رضى اللططه عططز
)250-3/249 ) أهط. من الفصل ( …وأجل  وأاليمان 

ヌ-اا ل يعرف اا أن يتكلم النسان بكلم أوأ ينطق لفظ وأمن ذلك أيض
اا بمعنططاه معناه فإنه ل يؤاخذ بذلك حتى يعططرف فيتكلططم بططه قاصططد

بعد قيام الحجة ..    

 عن فتح الباري كتاب الدعوات (باب التوبة ))9((
  ما بين المعكوفين زيادة ليست في طبعة دار الجيل يقتضيها السياق . )10((
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ففي (قواعد الحكام في مصالح النططام ) للعططز بططن عبططد السططلم
اا ل يعرف معنططاه لططم يؤاخططذ بمقتضططاه ) ( فصل فيمن أطلق لفظ
قال رحمه الله : ( فإذا نطططق العجمططي بكلمططة كفططر أوأ إيمططان أوأ
طلق أوأ إعتاق أوأ بيع أوأ شراء أوأ صلح أوأ إبراء لم يؤاخططذ بشططيء
من ذلك ، لنه لططم يلططتزم مقتضططاه وألططم يقصططد إليططه ، وأكططذلك إذا
نطق العربي بما يدل على هذه المعاني بلفظ أعجمططي ل يعططرف
معناه ، فإنه ل يؤاخذ بشيء من ذلك ، لنه لم يريده فططإن الرادة
ل تتططوجه إل إلططى معلططوم أوأ مظنططون ، وأإن قصططد العربططي بنطططق
شيء من هذه الكلم مع معرفته بمعانيها نفذ ذلك منه ، فإن كان
ل يعرف معانيها  ، مثل أن قال العربي لزوأجته أنت طالق للسنة

 بمعنى اللفظين ، أوأ نطططق بلفططظ الخلططع)11(أوأ للبدعة وأهي حامل
أوأ غيره أوأ الرجعة أوأ النكاح أوأ العتاق وأهو ل يعططرف معناهططا مططع
اا فإنه ل يؤاخذ بشيء من ذلك ، إذ ل شعور له بمدلوله كونه عربي

). 2/102حتى يقصد إلى اللفظ الدال عليه ) أهط .(

اا لبن القيم  في إعلم الموقعين  ( لو نطق):( 3/75وأانظر أيض
) .بأكلمة الكفر من ل يعلم معناها لم يكفر

حيث قططال وأهططو يتكلططم فططي إطلق ألفططاظا الطلق وأأهميططة وأجططود
القصد فيها لنفاذ الطلق : ( وأأنها ل تلزم بها أحكامها حتى يكططون
المتكلم بها قاصدا لها مريدا لموجباتهططا ،كمططا أنططه ل بططد أن يكططون

اا له ، فل بد من إرادتين :   اا للتكلم باللفظ مريد قاصد

ル- اا )12(إرادة التكلم باللفظ اختيار

ヲ- .  13( وأإرادة موجبه وأمقتضاه(

بل إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ ، فإنه المقصططود ، وأاللفططظ
وأسيلة ، وأهو قول أئمة الفتوى من علماء السلم ) ، إلى قططوله :
( وأقال أصحاب أحمد لو قال العجمي لمرأته أنت طالق وأهططو ل
اا للطلق ، يفهم معنى هذا اللفظ ، لم تطلططق ، لنططه ليططس مختططار
فلططم يقططع طلق كططالمكره ، قططالوا : فلططو نططوى مططوجبه عنططد أهططل

اا لنططه ل يصططح منططه اختيططار مططا ل يعلمططه ،)14(العربية  لم يقططع أيضطط
وأكذلك لو نطق بكلمة الكفر مططن ل يعلططم معناهططا ل يكفططر. وأفططي
مصططنف  وأكيططع أن عمططر بططن الخطططاب قضططى فططي امططرأة قططالت

 كذا في الصل في ط . دار المعارف ، وألعل الصواب هنا : ( وأهو جاهل ) )11((
وأالله أعلم .

 أي إرادة اختيار اللفظ ، وأهو الختيار الذي يقابل مانع الكراه . )12((
  أي إرادة المعنى ، وأهو القصد وأالعمد الذي نتكلم فيه هنا ، وأالذي يقابل )13((

مانع الخطأ أوأ انتفاء القصد .  
 أي نوى مراد أهل العربية بهذا اللفظ وأهو ل يعرف مرادهم ما هو .)14((
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لزوأجها: سمني ، فسماها الطيبططة ، فقططالت : ل ، فقططال لهططا مططاذا
تريدين أن أسميك ؟ قالت: سططمني (خليططة طططالق) . فقططال لهططا :
أنت خلية طالق ، فططأتت عمططر بططن الخطططاب فقططالت : إن زوأجططي
طلقني ، فجاء زوأجها فقص عليه القصططة ، فططأوأجع عمططر رأسططها ،

وأقال لزوأجها : خذ بيدها وأأوأجع رأسها .

 وأهذا هو الفقه الططذي يططدخل علططى القلططوب بغيططر اسططتئذان ، وأإن
تلفظ بصريح الطلق وأقد تقططدم أن الططذي قططال لمططا وأجططد راحلتططه
( اللهم أنت عبدي وأأنا ربك ) أخطأ من شططدة الفططرح ، لططم يكفططر

) وأانظر3/76بذلك وأإن أتى بصريح الكفر ، لكونه لم يرده ) أهط (
اا ( ) 4/229أيض

ム تنبيه  :

وأمن هذا تعرف أننا ل نعني بانتفاء القصد كمانع ما يشترطه كثير
من مرجئة العصر كشرط تعجيططزي للتكفيططر ، يعتططذروأن بططه لكططل
طاغوت وأزنديق وأمرتد ، وأهي دعططوى ان النسططان ل يكفططر حططتى
اا – حططتى ينططوي وأيقصططد بططذلك اا –عامططد ال مكفر ال أوأ قو وأإن اتى فع

الخروأج من الدين وأالكفر به .

وأإنما نعني بمانع انتفاء القصد ؛ ( الخطأ ) الذي يقابل العمد فططي
شروأط التكفير ، أوأ عدم إرادة الفعل أوأ القططول المكفططر نفسططه ،
وأإرادة شيء آخر غيره … كحكايته وأالتحذير منه، أوأ يقوله وأهو ل

يعرف مدلوله وأنحو ذلك مما تقدم ..

أما إرادة الخروأج مططن الططدين ، وأالكفططر بططذلك الفعططل أوأ القططول ،
يقل من يريده أوأ يصرح به أوأ يقصده ، حتى اليهططود وأالنصططارى ، ف
لو سئلوا ؛ هل يريدوأن الكفططر وأيقصططدوأنه بقططولهم إن المسططيح أوأ
العزيز ابن الله ، أوأ نحو ذلك من كفرياتهم ؟ لنكروأا ذلك وألنفططوا

إرادتهم للكفر ..

وأكططذلك حططال كططثير مططن الكفططار الططذين يحسططبون أنهططم يحسططنون
صنعا .. فأكثر الطواغيت وأأنصارهم اليططوم ، إذا مططا عططددنا عليهططم
كفريططاتهم ، أنكططروأا ذلططك ، وأأبططوا أن يقططروأا بططالكفر أوأ بططإرادته أوأ
بقصد الخروأج من الططدين ، بططل يبططادروأن بتأكيططد انهططم مسططلمون ،

وأيحتجون بأنهم يصلون وأيشهدوأن أن ل إله إل الله …

وأكذلك شأن كفار قريش ، لم يقروأا قططط بكفرهططم ، أوأ بططإرادتهم
ما نعـبـدهم إل ليقربأوـنـاللكفر بعبادتهم للوأثاان بططل قططالوا (( 

 )) .. وأعلى العكس ، فقد كانوا يرمون رسططولإلى الله زلفى
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الله صلى اللططه عليططه وأسططلم وأمططن علططى دينططه بططالكفر ، فسططموه
(الصابئ ) وأهكذا حال أكثر الكفار إل ما شاء الله .. 

-177-كما قال شيخ السلم ابن تيمية في الصارم المسلول ص
(طط 178  : وبأالجملة فمن قال وفعل ما هو كـفـر ، كـفـر 

اا  ، إذا ل يقصططد الكفططربأذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافر
اا إل ما شاء الله ) أهط . أحد

اا فيه ص( والغرض هنا أنه كما أن الردة) : ( 370وأقال أيض
تتجرد عن السب ، فكذلك تتجرد عن قصد تبديل اـلـدين
وإرادة التكذيب بأالرسالة ، كما تـجـرد كـفـر إبألـيـس ـعـن
قصد التكذيب بأالربأوبأية ؛ وإن كان ـعـدم ـهـذا القـصـد ل

 )ينفعه ، كما ل ينفع من قال الكفر أن ل يقصد الكفر
أهط .

وأقد اخبر الله تعالى عن اكثر الكفار أنهم يحسبون أنهم يحسنون
صنعا ، بل يروأن أنهم أهدى من الذين آمنوا سبيل .

((  قل هـل نـنـبئكم بأالخسـرينفمططن ذلططك قططوله تعططالى : 
أعـمـال  اـلـذين ـضـل ـسـعيهم ـفـي الحـيـاة اـلـدنيا وـهـم
يحسبون انـهـم يحـسـنون ـصـنعا ، أولـئـك اـلـذين كـفـروا
بأآيات ربأهم ولـقـائاه فحبـطـت أعـمـالهم فل نقـيـم لـهـم

) الكهف .105-103)) (يوم القيامة وزنا

ワ-يقول ابن جرير الطبري في تفسيره : ( وأهذا مطن أدل الطدلئل
على خطأ من زعم أنه ل يكفر بالله أحد إل من حيث يقصططد إلططى

الكفر بعد العلم بوحدانيته ..) 

إلى قوله : ( وألو كان القول كما قال الططذين زعمططوا أنططه ل يكفططر
بالله أحد إل من حيططث يعلطم لطوجب أن يكطون هططؤلء القطوم فططي
عملهططم الططذي أخططبر اللططه عنهططم أنهططم كططانوا يحسططبون فيططه أنهططم
يحسنون صنعة مثابين مأجورين عليططه ، وألكططن القططول بخلف مططا
قالوا ؛ فططأخبر جططل ثانططاؤه عنهططم أنهططم بططالله كفططرة وأأن أعمططالهم

  .(ط . دار الفكر ) 45-44حابطة ) أهط ص  

カ-وأقال رحمه الله تعالى فططي تهططذيب الثاططار بعططد أن سططرد بعططض
الحاديث التي تذكر الخوارج: ( فيه الططرد علططى قططول مططن قططال ل
يخرج أحد من السلم من أهل القبلططة بعططد اسططتحقاقه حكمططه إل
ال عططن فتططح البططاري ( كتططاب اا ) أهططط نق بقصططد الخططروأج منططه عالمطط

استتابة المرتدين ..) (باب من ترك قتال الخوارج..) 
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ヨ-وأقال ابن حجر في الباب نفسططه : ( وأفيططه أن مططن المسططلمين 
من يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروأج منه ، وأمن غير أن

اا على السلم ) أهط  يختار دين

وأسيأتي مزيد كلم على هذا في فصل أخطاء التكفير .

タ-وأالخلصة هنا ؛ أن العبرة في اشتراط العمد وأالقصططد وأانتفططاءه
كمانع من موانع التكفيططر أن يقصططد إتيططان الفعططل المكفططر ، ل أن

يقصد الكفر به .

)  التأويل :2(

وأالمراد به هنا وأضع الدليل الشرعي في غير موضعه باجتهاد ، أوأ
شبهة تنشأ عن عدم فهم دللة النص ، أوأ فهمه فهما خاطئا ظنططه
حقا ، أوأ ظن غير الدليل دليل ، كالستدلل بحططديث ضططعيف ظنططه
صحيحا ، فيقدم المكلطف علططى فعططل الكفططر وأهطو ل يطراه كفططرا ،
اا فينتفي بذلك ؛ (شرط العمد ) ، وأيكون الخطأ في التأوأيططل مانعطط
من التكفير ، فإذا أقيمت الحجة عليططه وأبيططن خطططؤه فأصططر علططى

فعله كفر حينئذ . 

وأدليل هذا إجماع الصحابة على اعتبار هذا النوع من التأوأيططل مططن
باب الخطأ الذي غفره الله تعالى بالدلة المتقدمططة – وأذلططك فططي
ال حادثاة قدامة بن مظعون حيث شرب الخمر مطع جمطاعه مسطتد

ليس على الذين أمنوا وعملوا الـصـالحاتبقوله تعالى :(( 
جـنــاح فيـمــا طعـمــوا إذا ـمــا اتـقــوا وآمـنــوا وعمـلــوا
الصالحات ثام اتـقـوا وآمـنـوا ثـاـم اتـقـوا وأحـسـنوا والـلـه

 المائططدة ، كمططا روأى ذلططك عبططد الططرزاق93 )) يحب المحسنين
في مصنفه … وأكان قدامططة قططد اسططتعمله عمططر علططى البحريططن ،
فلما شهد عليه أبو هريرة وأغيططره وأشططهدت معهططم امططرأة قدامططة
اا أنه شرب الخمر أحضره عمططر وأعزلططه ، وألمطا أراد أن يحطده أيض
استدل بالية المذكورة فقال عمططر : أخطططأت التأوأيططل ( أخطططأت
استك الحفرة )… قال ابن تيمية في الصارم : ( حتى أجمططع رأي
عمططر وأأهططل الشططورى أن يسططتتاب هططو وأأصططحابه ، فططإن أقططروأا

 … ثاطم إن530بالتحريم جلدوأا وأإن لم يقروأا به كفطروأا ) أهطط ص
عمر بين له غلطه وأقال له : ( أما إنك لو اتقيت لجتنبت ما حرم

عليك ، وألم تشرب الخمر ..) 

فرجع ، وألم يكفره بذلك ، بل اكتفى بإقامة حد الخمر عليه ، وألم
يخالفه أحد من الصحابة بذلك .
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وأفي هذا يقول شيخ السلم ابن تيمية : ( وأأما من لم تقططم عليططه
الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالسلم أوأ نشأ ببادية بعيدة لططم
تبلغه فيها شرائع السلم وأنحططو ذلططك ، أوأ غلططط فظططن أن الططذين
آمنوا وأعملوا الصالحات يستثنون مططن تحريططم الخمططر، كمططا غلططط
في ذلك الذين اسططتتابهم عمططر وأأمثططال ذلططك ،  فططإنهم يسططتتابون
وأتقام الحجة عليهم فإن أصروأا كفروأا حينئذ ، وأل يحكططم بكفرهططم
قبططل ذلططك كمططا لططم يحكططم الصططحابة بكفططر قدامططة بططن مظعططون
وأأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأوأيل ) أ هططط . مجمططوع

) 610-7/609الفتاوأي (

اا : ( فالمتططأوأل وأالجاهططل المعططذوأر ليططس حكمططه حكططم وأيقول أيض
اا ) أهط مجمططوع المعاند وأالفاجر ، بل قد جعل الله لكل شيء قدر

) 3/180الفتاوأي (

فمذهب السلف عدم تكفير المتأوألين من أهل القبلة .. 

أهل القبلة يدخل فيهططم اضططافة إلططى المسططلم السططني ؛ الفاسططق
الملي أهل الهواء أهل التأوأيل .. 

اما الخوارج وأالمعتزلة وأمططن سططار علططى دربهططم كالزيديططة وأبعططض
المتكلميطططن كالشهرسطططتاني فطططي الملطططل وأالنحطططل فل يطططدخلون

المتأوألين في أهل القبلة . 

وأقد تقدم ما نقله القاضي عياض في (فصل تحقيططق القططول فططي
)  عططن العلمططاء2/277إكفططار المتططأوألين ) مططن كتططابه الشططفا (

المحققين قططولهم : ( إنططه يجططب الحططتراز مططن التكفيططر فططي أهططل
التأوأيططل ، فططإن اسططتباحة دمططاء المصططلين الموحططدين خطططر ... )
وأستأتي الشارة إلى ما ذكره أيضا في الشفا عمططن ل يكفططر مطن
أضاف إلى الله ما ل يليق به ل على جهة السب وأالططردة ، وألكططن

على طريق التأوأيل أوأنفي الصفة بدعوى التنزيه وأنحوه ..

وأيقططول ابططن الططوزير : ( قططوله تعططالى فططي هططذه اليططة الكريمططة ((
اا  )) يؤيططد أن المتططأوألين غيططرولكن مـن شـرح بأـالكفر صـدر

اا اا ، أوأ تجويز الكفار ، لن صدوأرهم لم تنشرح بالكفر قطعا أوأ ظن
ال )اهط . إيثار الحق على الخلق ص ( ) 437أوأ احتما

وأأما ما يدفع به بعض الزنادقة وأالملحدة ، كفرهططم الصططريح مططن
سفسطة وأتمويه وأتلعب بالدين ، فهو وأإن سططماه بعططض الجهلططة
ال .. إل انه مردوأد وأغير مستساغ وأل مقبول ، وأذلططك لصططراحة تأوأي
كفرهططم وأوأضططوحه .. وأالعططبرة للمعططاني وأالحقططائق ، ل للسططماء
وأاللفاظا التي يتلعب بها كثير من أهل الهواء .. فكم من باطططل

زخرفه أصحابه ليعارض به الشرع .
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وألذلك نقل القاضي عيططاض فططي الشططفا قططول العلمططاء  : ( إدعططاء
) 2/217التأوأيل في لفظ صراح ل يقبل ) أهط (

) 527وأنص عليه شيخ السلم في الصارم المسلول ص (

فمن عرفطت وأاشطتهرت زنطدقته وأتلعبطه بأدلطة الشطرع ، أوأ كطان
يتعاطى من أسباب الكفر ما هو صريح وأوأاضح وأل يحتمل التأوأيل
، لم تقبل منطه دعطوى التأوأيطل فليطس ثاطم إجتهطاد وأتأوأيطل يسطوغ
تعاطي الكفر الصريح .. فإنه ل تخلو حجة كافر من الكافرين من

تأوأيلت فاسدة يرقع بها كفره .. 

وألذا قال ابن حزم: ( وأمن بلغه المر عن رسول الله صططلى اللططه
عليه وأسلم ، من طريططق ثاابتططة ، وأهططو مسططلم فتططأوأل فططي خلفططه
إياه ، أوأ ربما بلغه بنص آخر ، فلم تقططم عليططه الحجططة فططي خطئططه
في تططرك مطا تطرك ، وأفططي الخططذ بمطا أخططذ فهطو مطأجور معططذوأر ،
لقصده إلى الحق ، وأجهله به ، وأإن قامت عليه الحجططة فططي ذلططك

)  414فعاند ، فل تأوأيل بعد قيام الحجة ) أهط الدرة (

  وأيقول : ( وأأما من كان من غير أهططل السططلم مططن نصططراني أوأ
يهودي أوأ مجوسي ، أوأ سائر الملل ، أوأ الباطنية القائلين بإلهيططة
إنسان من الناس ، أوأ بنبوة أحد من الناس ، بعد الرسططول صططلى
ال ، بططل هططم كفططار اللططه عليططه وأسططلم ، فل يعططذروأن بتأوأيططل أصطط
مشركون على كططل حططال ) أهططط الططدرة فيمططا يجططب اعتقططاده ص (

441. (

فيجب التنبه إلى أن قدامة الذي عذر بالتأوأيل ، كان الصل
اا ، وأهو خال عبد الله اا بدري فيه السلم وأالصلح ، فقد كان صحابي
بن عمر وأحفصة أم المؤمنين ، وأكانت تحته صفية بنططت الخطططاب

) بإسططناده3/341أخت عمر ، روأى ابن عبد البر في السططتيعاب (
عن أيوب بن أبي تميمة قال : ( لم يحد في الخمر من أهططل بططدر

إل قدامة بن مظعون ) أهط 

وألذلك قال شيخ السلم بعد ما ذكر حديث الرجططل الططذي أوأصططى
بنيه عند موته بحرق جثمانه قال : ( وأالمتأوأل مططن أهططل الجتهططاد
الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليططه وأسططلم أوألططى مططن

)3/148المغفرة من مثل هذا ) أهط (

وأمططا بعططدها ) خلف2/272وأقد ذكر القاضي عياض فططي الشططفا (
السلف في تكفير من أضاف إلى الله تعالى ما ل يليق به ل على
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طريق السب وأالردة ،بل على طريق التأوأيططل وأالجتهططاد وأالخطططأ
المفضي إلى الهوى وأالبدعة .

 وأالصواب ما فصله العلماء في ذلك بين التأوأيططل الططذي لططه
مسوغ في لغة العرب ، كأن يؤوأل صفة اليد لله تعالى بالنعمة أوأ
القوة ، فهذا ل يوجب الكفر ، رغم مخالفته للحق الذي كان عليه
السلف ، لن في لغة العططرب إطلق القططوة وأالنعمططة علططى اليططد ؛
لذلك عذر المتأوأل فيه رغم خطئه وأانحرافه عططن ظططاهر نصططوص
يوأل قططوله تعططالى الشرع ، وأبين التأوأيل الذي ل مسوغ له ، كمطن أ

ال ، بالحسطططن وأالحسطططين أوأبـأــل ـيــداه مبـســوطتان((  )) مث
بالسماوأات وأالرض ، فهططذا يططوجب الكفططر لنطه ل يصططح فططي لغططة

العرب إطلق اليد على مثل ذلك .

وأليس ثام نص شرعي يوجب نقططل الحقيقططة اللغويططة إلططى حقيقططة
شططرعية خاصططة .. فهططو علططى ذلططك مططن التلعططب فططي ديططن اللططه
وأاللحاد فططي أسططمائه سططبحانه ، وأليططس مططن التأوأيططل الططذي يعططذر

صاحبه في شيء .

فتأمل التفريق فإنه مهم ..

اا عن محض الرأي وأالهططوى ،  وأعلى هذا فما كان من التأوأيل ناشئ
دوأن اسططتناد إلططى دليططل شططرعي ، وأل هططو بمستسططاغ فططي لغططة
العرب ، فإنه ليس من الجتهاد في شيء ، بططل هططو مططن التأوأيططل
وص ، الباطل المردوأد الذي ل يعذر صاحبه ، إذ هطو تلعطب بالنص
وأتحريف للدين ، عبر عنه بمسمى التأوأيل، وألذا قال ابن الوزير :
( ل خلف في كفر من جحد ذلك المعلططوم ؛ بالضططروأرة للجميططع ،
وأتستر باسم التأوأيل فيما ل يمكن تأوأيله ، كالملحططدة فططي تأوأيططل
جميع السططماء الحسططنى ، بططل جميططع القططرآن وأالشططرائع وأالمعططاد
الخروأي من البعث وأالقيامة وأالجنة وأالنار ) أهط إيثار الحططق علططى

) .415الخلق ص(

اا أصل التوحيد ، الذي يتضططمن تجريططد العبططادة للططه وأمن ذلك قطع
وأحده بكافة أنواع العبططادة ، فنقططض هططذا الصططل بططدعوى التأوأيططل
الذي يسوغ الشراك بالله تعالى وأاتخاذ النططداد معططه مططن أوأضططح

الباطل ؛ الذي بعثت الرسل كافة بإبطاله وأإنكاره ..

وأقد نص العلماء على أن صرف اللفططظ عططن ظططاهره بغيططر دليططل
شرعي ، ليس مططن التأوأيططل المستسططاغ بحططال ، إذ بططذلك تسططلط
المتأخروأن على النصوص ، وأقالوا نحن نتأوأل ، فسموا التحريططف
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اا وأزخرفة ليقبل منهم  ال ، تزيين … وأقد ذم اللططه تعططالى مططن)15(تأوأي
يزخرف الباطل وأيزينه ليلبس أمره على الناس فقال تعالى :

)) اا شياطين النس والـجـن  وكذلك جعلنا لكل نبي عدو
)) النعام (يوحي بأعضهم إلى بأعض زخرف القول غرورا

112.(

ウوأعلى كل الحوال فإن الخطأ فططي التأوأيططل يسططقط كمططانع مططن
موانع التكفير ، بإقامة الحجة على المتأوأل .

) مانع الجهل :3(

وأإنمططا يكططون مانعططا وأعططذرا إن كططان مططن الجهططل الططذي ل يتمكططن
المكلف من دفعه أوأ إزالته … 

اا من إزالته ، فقصططر وأأعططرض وألططم يفعططل فهططو أما ما  كان متمكن
اا ، وأإن لططم هحكم جهل من كسبه غير معذوأر به ، وأيعتبر كالعالم به 
اا في الحقيقة .. فإن هذا هططو حططال المعططرض عططن ديططن يكن عالم
الله ، وأهو من بلغه كتاب الله الذي علقت بططه النططذارة ، فططأعرض
عن تعلمه أوأ النظر فيه ، لمعرفة أهم المهمات الططتي خلقططه اللططه

(( فما لهم عن الـتـذكرة معرـضـينمن أجلها … قال تعالى 
)) وأقططال تعططالى :كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة 

 )) وأوحي إلي هذا القرآن لنذركم بأه ومن بألغ((

فمططن بلغططه القططرآن ، وأوأصططلته التططذكرة فططأعرض عططن التوحيططد ،
ه هطو وأارتكس في حمأة الشرك وأالتنديد ، فهذا ل يعذر بجهله لن
الططذي كسططبه بإعراضططه .. وأالعلمططاء متفقططون علططى عططدم عططذر
المعرض إن تمكن من العلم ، وأإنما الخلف بينهم فططي عططذر مططن
لم يتمكن من ذلك ، وأهو خلف عديم الجططدوأى فيمططا نحططن فيططه ،
لن دين الله قد بلغ الفاق ، وأكتاب الله بل وأسططنة رسططوله صططلى
الله عليه وأسلم المبينه له ، محفوظان ، وأمظنطة تعلطم ذلطك كلطه
موجططودة ميسططرة لكططل أحططد ، فلططم يبططق وأالحططال كططذلك إل جهططل
اا فيما اشططتهر مططن ديططن السططلم وأعططرف وأذاع العراض ، خصوص
وأشاع ليس بين المسلمين فقط ، بل وأحتى بين اليهود وأالنصارى

وأغيرهم ؛  كالتوحيد الذي هو أصل دين السلم وأقطب رحاه .

 أنظر شرح العقيدة الطحاوأية لبن أبي العز الحنفي ، عند كلمه حول رؤية )15((
المؤمنين ربهم يوم القيامة .
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وألذلك نص العلماء في قواعدهم الشططرعية كمططا قططال القرافططي (
هط) : ( ان كل جهططل يمكططن المكلططف دفعططه ، ل يكططون حجططة684

اا (4/264للجاهل ) أنظر الفروأق ( ) .151-2/149) وأأيض

وأيقول ابن اللحام:( جاهل الحكم إنما يعذر إذا لم يقصر أوأ يفرط
اا ) أهططط فططي تعلططم الحكططم،أمططا إذا قصططر أوأ فططرط فل يعططذر جزمطط

) .58القواعد وأالفوائد الصولية ص (

هذا وأاعلم أن مانع الجهل فيه تفصططيل يطططول ، وأقططد صططنف فيططه
أهل عصرنا المصنفات ، ما بين إفراط وأتفريط ، وأقد نفاه أقططوام
يفروأا من لم يكفره الله وأرسوله صلى الله بالكلية ، فأخطأوأا ، وأك

عليه وأسلم ..

وأوأسعه آخروأن فتعدوأا حططدوأد اللططه فيططه ، حططتى عططذروأا المرتططدين
المعانططدين ، وأالكفططرة المعرضططين عططن ديططن اللططه ، أوألئططك الططذين
جهلوا دين اللططه بكسططبهم وأإعراضططهم عنططه ، وأاسططتحبابهم الحيططاة
الدنيا وأزخرفها .. فتراهم أعلم الناس في كل مططا  دق وأجططل مططن
اا بتعلططم أهططم وأأوأل مططا أمورها وأقشططورها ، بينمططا ل يرفعططون رأسطط
افترض الله على ابن آدم تعلمططه ، هططذا مططع تططوفر مظنططة العلططم ،
وأالكتاب وأالسنة  بين أيديهم –كما قلنا- فهم ممن قال الله تعالى

اا ـمـن الحـيـاة اـلـدنيا وـهـم ـعـنعنهططم ((  يعلـمـون ـظـاهر
 )) .الخرة هم غافلون

ヰوأإنما الذي يعذر وأيعتبر في حقه هطذا المططانع كمطانع مطن موانطع
التكفير ، من كان عنططده أصططل التوحيططد لكططن خفيططت عليططه بعططض
المسائل التي قد تشكل أوأ تخفى أوأ تحتطاج إلطى تعريطف وأبيطان ،
وأمن جنس ذلك باب أسماء الله وأصفاته ، فقد دلت أدلة الشططرع
على عذر المخطئ فيها من أهل التوحيد ، وأعدم جواز تكفيره إل

بعد إقامة الحجة بالتعريف وأالبيان .. 

ノاا كما في حديث الرجل الذي أسرف على نفسه فلم يعمل خير
 ، فأوأصى بنيه ، عند مططوته أن يحرقططوه وأيططذروأا)16(قط إل التوحيد

اا ل يعططذبه أحططد مططن هن قدر الله علي ليعذبني عذب رماده ، وأقال ل
العالمين .

وأفيه جهله بسعة قدرة الله وأأنه سبحانه قادر على بعثه حتى وأإن
احترق وأتفرقت أجزاؤه ، وأمططع هططذا فقططد غفططر اللططه لططه لتوحيططده

  سيأتي الحديث وأكلم أهل العلم فيه في أخطاء التكفير ، وأزيادة ( إل )16((
التوحيد ) معلومة من دين الله ضروأرة ، وأمع هذا فقد روأاها المام أحمد في 
مسنده بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوعة وأمن حديث ابن مسعود موقوفا . 
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وأخشيته لله ، فدل ذلك علططى أن الخطططأ وأالجهططل فططي مثططل هططذا
الباب يعذر فيه الجاهل إن كان من أهل التوحيد ..

وألذلك نص شيخ السلم ابن تيمية فططي منطاظرته علططى (العقيططدة
الواسطية ) التي جلها في بططاب السططماء وأالصططفات ، وأذلططك لمططا
اعترض بعض المنططاظرين علططى قططوله فيهططا (هططذا اعتقططاد الفرقططة
الناجية ) قال رحمه الله : ( وأليس كل من خالف في شططيء مططن
اا اا ، فإن المنازع قد يكون مجتهد هذا العتقاد يجب أن يكون هالك
اا يغفر الله خطأه وأقد ل يكون بلغه في ذلك من العلططم مططا مخطئ

)3/116تقوم به عليه الحجة ) أهط الفتاوأى (

オاا اعتبططار مططانع الجهططل فططي حططديث العهططد وأمن هططذا البططاب أيضطط
بالسلم أوأ من نشأ في بادية بعيدة يتعذر وأصول تفاصيل الشرع
إليها وأنحو ذلك .. فإنه يعططذر فيمططا خفططي عليططه مططا دام مططن أهططل

اا للشرك الكبر وأالتنديد . التوحيد مجتنب

クوأقد قدمنا لك في أوأل هذا الفصططل تفريططق شططيخ السططلم فططي
) بيططن تكفيططر المطلططق وأتكفيططر المعيططن ، وأأن35/101الفتططاوأى (

تكفير المعين ل بد فيه من تبين الشروأط وأالموانع … ثاططم ضططرب
على ذلك أمثلة فقال : ( مثل من قال : إن الخمططر وأالربطا حلل ،
اا لقرب عهده بالسلم ، أوأ لنشوئه في بادية بعيدة ، أوأ سمع كلم
أنكره وألم يعتقد انه من القرآن وأل انه من أحططاديث رسططول اللططه
صلى الله عليه وأسلم ، كما كان بعض السلف ينكططر أشططياء حططتى
يثبت عنده أن النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم قالهططا ، وأكمططا كططان
الصحابة يشكون في أشياء مثل رؤية الله وأغير ذلك حتى يسألوا
عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وأسططلم ، وأمثططل الططذي قططال :
إذا أنا مت فاسحقوني ، وأذروأني في اليم ، لعلي أضل عن اللططه ،
وأنحططو ذلططك فططإن هططؤلء ل يكفططروأن حططتى تقططوم عليهططم الحجططة

لئل يكون للـنـاس عـلـىبالرسالة ، كما قططال اللططه تعططالى  (( 
 )) وأقد عفى الله لهذه  المة عن الخطأالله حجة بأعد الرسل

وأالنسيان ) أهط .     

اا لو أسططلم – وألططم يعلططم يقول ابن حزم : ( وأل خلف في ان امرء
شرائع السلم- فاعتقد أن الخمر حلل ، وأأن ليس على النسان
اا بل خلف صلة ، وأهو لم يبلغه حكططم اللططه تعططالى لططم يكططن كططافر
يعتد به ، حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذ بإجمططاع المططة

)13/151فهو كافر ) أهط المحلى (

اا في الفصططل ( ) : ( وأمططن لططم يبلغططه البططاب مططن4/105وأقال أيض
وأاجبات الدين فإنه معذوأر ل ملمة عليه ، وأقد كان جعفر بن أبي
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طالب وأأصحابه رضي الله عنهم ، بططأرض الحبشططة وأرسططول اللططه
صلى الله عليه وأسلم بالمدينة وأالقرآن ينططزل وأالشططرائع تشططرع ،
ال ، لنقطططاع الطريططق جملططة مطن فل يبلغ إلى جعفر وأأصحابه أصطط
المدينة إلى أرض الحبشة ، وأبقوا كذلك ست سنين فمططا ضططرهم
اا ، إذا عملوا بالحرام وأتركوا المفروأض ) أهط  ذلك في دينهم شيئ

وأقال ابن قدامة في المغنى (كتاب المرتد ) (مسألة : وأمن تططرك
اا الصلة ) : ( ل خلف بين أهل العلم في كفططر مططن تركهططا جاحططد
لوجوبها إذا كان ممن ل يجهل مثله ذلك ، فإن كان ممن ل يعرف
الوجوب كحططديث العهططد بالسططلم وأالناشططئ بغيططر دار السططلم أوأ
يرف بادية بعيدة عن المصار وأأهل العلم ، لم يحكططم بكفططره ، وأعطط
ذلك ، وأتثبت له أدلة  وأجوبها فإن جحدها بعد ذلك كفر ، وأأمططا إذا
اا فططي المصططار بيططن أهططل العلططم فططإنه يكفططر كان الجاحد لها ناشططئ

بمجرد جحدها ، وأكذلك الحكم في مباني السلم كلها …) أهط .

اا بما روأي في سططنن الترمططذي عططن وأقد استدل العلماء لذلك أيض
أبي وأاقد الليثي قال : خرجنططا مططع رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وأسلم إلى حنين وأنحططن حططدثااء عهططد بكفططر ، وأللمشططركين سططدرة
يعكفون عندها ، وأينوطون بهططا أسططلحتهم يقططال لهططا ذات أنططواط ،
فقلنا يا رسول الله أجعل لنا ذات أنططواط كمططا لهططم ذات أنططواط ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم : ( الله أكبر إنها السنن ،
قلتم وأالذي نفسي بيده كما قالت بنو اسطرائيل لموسطى ، اجعططل
اا كما لهم آلهة ، قال إنكم قوم تجهلون ، لتركبن سنن مططن لنا إله

قبلكم )   

فاستدل من صحح هذا من العلماء علططى ( أن مططن أراد أن يفعططل
ال فنهططي  فططانتهى ل يكفططر )  وأليططس فيططه عططذر)17(الشططرك جه

المشططركين بالشططرك الكططبر كمططا يسططتدل بططه مرجئططة العصططر
للطواغيت وأأنصارهم فإن النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم غضططب

لطلب الصحابة وأأنكره عليهم لكنه عذرهم وألم يكفرهم … 

بينما لم يعذر المشركين في اقترافهم للشرك ..

ال منهططم ، فالصحابة طلبوا من الرسول صلى الله عليه وأسلم جه
اا منهططم أن الرسططول صططلى اللططه لنهم كانوا حدثااء عهد بكفر ، ظن
عليه وأسططلم لططه أن يجعططل لهططم شططجرة يعكفططون عنططدها يعبططدوأن
اا ، وأل ذريعة من ذرائعه ، فيجب الوقوف الله .. وألم يقترفوا شرك
بالدليل عند حدوأده وأدللته التي يحتملها ، بأن يعذر به الجاهل ما

لم يقترف الشرك الكبر أوأ الكفر الواضح المستبين .

. 185 عن تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ، ص)17((
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وأذلك لن الدلة الشرعية قد دلت علططى أن نقططض أصططل التوحيططد
بطالكفر البططواح أوأ بالشططرك الصططراح الواضططح المسططتبين المعلططوم
بالضروأرة إنكططاره فططي ديططن المسططلمين ، وأالططذي ل يخفططى  علططى
صبيان المسلمين ، وأحتى اليهططود وأالنصططارى يعرفططون أن محمططدا
صلى الله عليه وأسلم بعث بإبطاله وأهدمه ، فهذا ل يعذر الجاهل
اا مع إتمام الله نعمته على المططة بحفططظ كتططابه في مثله ، خصوص
الذي علق سبحانه النذارة فيه وأببلوغه ،فمن بلغته النذارة وأنقض
أصل التوحيد بالكفر أوأالشططرك الصططراح الواضططح المسططتبين فهططو
كافر بل وأمعذب في الخططرة وأل يصططلح العتططذار لططه بالجهططل لن
جهله وأالحال كذلك جهل إعراض ل جهل من لم يتمكن من العلم
، وأيدل على ذلك دللة وأاضحة قول النبي صلى الله عليه وأسططلم

 مع أن هططؤلء)18(لرجل سأله عن أبيه : ( إن أبي وأأباك في النار)
اا ـمـاالباء من القوم الذين قال الله تعالى فيهم :((  لتنذر قوـمـ

لتـنـذر قوـمـا مـا )) وأقططال : (( أنذر آبأاؤهم فهـم ـغـافلون
 ))  ، فهططؤلء لططمأتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهـتـدون

يعذروأا بالشرك الكبر مع انهم ما أتططاهم نططذير خططاص بهططم .. وأمططا
ذلك إل لن الشرك الكططبر الصططراح، قططد أقططام اللططه علططى النططذار
وأالتحططذير منططه حججططه البالغططة الواضططحة ، وأأرسططل كافططة رسططله
منططذرين وأمحططذرين منططه ، وأأنططزل جميططع كتبططه مططن أجططل هططدمه
اء تكفطل ا كتطاب ل يغسطله الم وأالتحطذير منطه .. ثاطم جعطل خاتمه
بحفظه وأعلق النذارة به ، فمن باب أوألى أن ل يعططذر بمثططل ذلططك

من جاؤوأا بعد ذلك .

) في معرض كلمه علططى2/231قال القاضي عياض في الشفا (
ساب النبي صلى الله عليه وأسلم وأهو من الكفر الصريح الذي ل

يعذر الجاهل به .

قال : ( أوأ يأتي بسفه من القططول أوأ قبيططح مططن الكلم وأنططوع مططن
السب في جهته وأإن ظهر بطدليل حطاله أنططه لططم يتعمططد ذمطه وألطم
يقصد سبه إمططا لجهالططة حملتططه علططى مططا قططاله أوأ ضططجر أوأ سططكر
اضطره إليه ، أوأ قلة مراقبة وأضبط للسانه وأعجرفططة وأتهططور فططي
كلمه ؛ فحكم هذا الوجه حكم الوجه الوأل القتل دوأن تلعثم إذ ل

يعذر أحد بالكفر بالجهالة ) أهط .

) : ( إن 4/11 روأاه مسلم عن أنس مرفوعا ، وأمثله ما روأاه المام أحمد ()18((
أمي وأأمك في النار ) .  وأفي صحيح مسلم ( استأذنت ربي أن استغفر لمي 
فلم يأذن لي … ) 
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أي الكفر الصريح الذي هو من قبيل سب النبي صطلى اللطه عليطه
وأسلم ، وأإل فقد تقدم قول القاضي نفسه فططي وأجططوب الحططتراز

في إكفار المتأوألين من المصلين الموحدين .

) مانع الكراه : 4(

اا لفعله.  وأيقابله في الشروأط أن يكون المكلف مختار

من كفر بأالله من بأعد إيمانه إلوأيدل عليه قوله تعالى : (( 
 )) وأقططد ذكططر العلمططاءـمـن أـكـره وقلـبـه مطمـئـن بأاليـمـان

اا لصحة تحقق مانع الكراه منها   :)19(شروأط

レ-، اا على إيقاع ما يهططدد بططه يره (بكسر الراء ) قادر أن يكون المك
اا عن الدفع وألو بالفرار . مره عاجز وأالمك

ソ-.مره ، انه إذا امتنع أوأقع به ما يهدد به أن يغلب على ظن المك

ツ-مره ما يططدل علططى تمططاديه ، بططأن يعمططل أوأ أن ل يظهر على المك
يتكلم زيادة على ما يمكن أن يزوأل به عنه البلء .

ネ-وأاشترطوا فيما يهدد بططه فططي الكططراه علططى كلمططة الكفططر ، أن 
يكون مما ل طاقة للمرء به ، وأمثلوا باليلمات الشديدة وأتقطيططع
العضاء ، وأالتحريق بالنار وأالقتل وأأمثال ذلك .. وأذلططك لن الططذي
نزلت بسببه آيات إعذار المكره وأهو عمار ، لطم يقطل مطا قطال إل
اا بعد أن قتططل وأالططديه وأكسططرت ضطلوعه ، وأعطذب فططي اللططه عططذاب

اا . شديد

ナ-وأاشططترطوا أن يظهططر إسططلمه مططتى زال عنططه الكططراه ، فططإن
أظهره فهو باق على إسلمه وأإن أظهر الكفر ، حكم أنه كفر من

 . )20(حين نطق به

ヤوأمع هذا فيجدر التنبيه إلى أن العلمططاء قططد نصطوا علططى أن مطن
اا عند الكفططار قامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر وأكان محبوس

اا عندهم في حالة خوف ، لم يحكم بردته  لنه فططي مظنطة)21(مقيد
اا وأيقططدروأن علططى اا أوأ محبوسطط الكراه  ما دام في سلطانهم مقيططد

)22(إنفاذ ما يريدوأن به .

 أنظر فتح الباري (كتاب الكراه ) .)19((
 وأانظر المغني لبن قدامة كتاب المرتد ( فصل وأمن أكره على الكفر …))20((

 انظر المغني لبن قدامة كتاب المرتد ( فصل وأمن أكره على الكفر …))21((
 ( الحالة 62 أنظر ( سبيل النجاة وأالفكاك ) للشيخ حمد بن عتيق ص )22((

الثالثة :  أن يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وأهو على وأجهين :
أحدهما أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم مع ضربهم وأتقييدهم له  وأتهديده 
بالقتل ، فإنه وأالحالة هذه يجوز له موافقتهم في الظاهر  مع كون قلبه مطمئن 

56



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

اا حال نطقه بها حكم بردته  )23(وأإن شهد عليه انه كان آمن

マوأمططن المهططم هنططا التنططبيه إلططى أن الكططراه الططذي يتحططدث عنططه 
العلماء هو النطق بكلمة الكفر أوأ فعله ، ثاططم العططودة إلططى إظهططار
السلم كما تقدم .. أما الكراه على القامة على الكفططر وأالبقططاء
عليه .. فهذا لم يعتبروأه وألم يجيزوأه وأفرقوا بينه وأبين ما يعذروأن

به في أبواب الكراه ..

ケفروأى الثارم عن أبي عبد الله – وأهو المام احمد - أنه سططئل )
هيكره عليه،أله أن يرتد ؟ عن الرجل يؤسر ، فيعرض على الكفر وأ
فكرهه كراهة شديدة ، وأقال : ما يشبه هذا عنططدي الططذين أنزلططت
فيهم الية من أصحاب النبي صلى الله عليه وأسلم ، أوألئك كططانوا
يططرادوأن علططى الكلمططة ثاططم يططتركون يعملططون مططا شططاءوأا ، وأهططؤلء

 . وأذلططك لن)24(يريدوأنهم على القامة علططى الكفططر وأتططرك دينهططم
الذي يكره علططى كلمططة يقولهططا ثاططم يخلططى ، ل ضططرر فيهططا ، وأهططذا
المقيم بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفططر المقططام عليططه وأاسططتحلل
المحرمططات وأتططرك الفرائططض وأالواجبططات وأفعططل المحظططورات
اا اا كفططار وأالمنكرات ، وأإن كان امططرأة تزوأجوهططا وأاسططتولدوأها أوألد
وأكططذلك الرجططل ، وأظططاهر حططالهم المصططير إلططى الكفططر الحقيقططي
وأالنسلخ من الدين الحنيفيي .) أهط من المغنى (كتططاب المرتططد )
(فصل : وأمن اكره على كلمططة الكفططر فالفضططل لططه أن يصططبر وأل

يقولها …) 

イ-: القسم الثاني من الموانع

  موانع في الفعل (أي سبب التكفير ) :

ككون القول أو الفعل غير صريح ـفـي الدلـلـة عـلـى-1
الكفر .

ـر قطـعـي-2 ـه غـي ـدليل الـشـرعي المـسـتدل بـأ أو أن اـل
اا . الدللة على كون ذلك القول أو الفعل مكفر

وأسيأتي -إن شاء الله- الكلم على هذا في أخطاء التكفير … في
الخطأ السادس وأالسابع . 

إل من أكره وقلبه مطمئنباليمان كما جرى لعمار، قال تبارك وأتعالى : (( 
 )) . ) أهط وأسيأتي كلمه على الوجه الثاني قريبا .. بأاليمان

  أنظر المغني الموضع السابق نفسه . )23((
 كأن هذا هو آخر كلم المام أحمد وأما بعده شرح صاحب المغني وأالله )24((

تبارك وأتعالى أعلم .                     

57



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

フ: القسم الثالث : موانع في الثبوت

 ( وأهي الجانب القضائي في الموانططع) وأتتأكططد وأيشططدد فيهططا عنططد
ترتيب لوازم التكفير عليه كاستباحة الدماء وأالموال وأنحوها .

-  وأذلك بطأن ل يكطون ثابططت الكفطر علططى قطائله أوأ فططاعله الثبططوت
الشططرعي الططذي هططو العططتراف ( وأالقططرار ) أوأ شططهادة شططاهدين
عدلين، سواء بنقصان نصاب الشهادة فيها وأالططذي نططص الجمهططور
على انه شاهدان عدلن –كما سيأتي – بأن يشهد رجل وأاحططد فل
يؤخذ بها، كما لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وأسلم  عبد الله بن
أبي بشهادة زيد بن الرقم وأحده لما شهد عليططه بطأنه قططال ( لئطن

 ).)25(رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الذل

ラ-أوأ بأن يكون أحد الشهود غير مقبول الشططهادة فططي هططذا البططاب
اا أوأ غيططر ذلططك ، أوأ أنططه خصططم اا أوأ صططبي اا ، أوأ مجنونطط لكططونه كططافر
للمشهود عليه أوأ مقدوأح في عدالته ، مع إنكار المتهم لما نسططب
إليه ، وأدفعطه لطه وأرده باليمططان ، وأسططيأتي الكلم علططى هطذا فططي

أخطاء التكفير .

 وأقد اشترط العلماء في قبول شططهادة الشططاهد أربعططة شططروأط :
 وأاستدلوا بأدلة؛ منها قوله)26(( السلم وأالبلوغ وأالعقل وأالعدالة )

) البقططرة. وأبمططا282 )) (وأشهدوا ذوي عدل منكمتعالى: (( 
روأاه أحمد وأأبو داوأد وأالبيهقي وأغيرهم عن عمروأ بن شعيب عططن
أبيه عن جده أن النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم قططال : ( ل تجططوز
رر على أخيه ) قال الحافظ في يغم شهادة خائن وأل خائنة ، وأل ذي 

) : وأسطططنده قطططوي .وأذوأ غمطططر : أي حقطططد4/198(التلخيطططص) (
وأعداوأة .

وألذلك فمذهب الشافعي وأمالططك وأأحمططد وأالجمهططور  عططدم قبططول
شططهادة العططدوأ علططى عططدوأه، وأخططالفهم أبططو حنيفططة ، ذكططر ذلططك

 الحديث أصله في الصحيحين .)25((
 أنظر على سبيل المثال المغني ( كتاب القضاء ) مسألة : ( وأإذا شهد عنده )26((

من ل يعرفه …) ، وأالمراد من هذا هنا ما يتعلق بالشهادة على الردة وأ التكفير ،
أما في سائر أبواب الفقه الخرى ، فمعلوم أن فيها تفصيل ، ففي الزنا ل تثبت 
الشهادة بأقل من أربعة شهداء ، وأفي الدين وأالرجعة شهادة عدلين ، وأثابت 
قضاء النبي صلى الله عليه وأسلم في الحقوق وأالموال  بالشاهد الواحد وأاليمين
عند تعذر الشاهدان ، وأفي الوصية في السفر تقبل شهادة كافرين إذا لم يوجد 
المسلمان العدلن كما في سورة المائدة ، وأهو من مواضع الحاجات التي راعتها
الشريعة ، وأمثلها ما جوزه العلماء من شهادات الصبيان على بعضهم في 
الجراحات التي تكون بينهم وأل يحضرها غيرهم ، وأشهادة النساء منفردات على 
بعضهن في المواضع التي ل يوجد فيها غيرهن ، وأانظر في ذلك وأفي نصاب 

) فصاعدا .  1/91الشهادة وأبعض الفوائد المتعلقة فيها ؛ اعلم الموقعين (
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الشوكاني في نيل الوأطار ثام قال : ( وأالحق عدم قبططول شططهادة
العدوأ علططى عططدوأه لقيططام الططدليل علططى ذلططك ، وأالدلططة ل تعططارض
بمحض الراء ، وأليس للقائل بططالقبول دليططل مقبططول ) أهططط كتططاب

القضية وأالحكام (باب من ل يجوز الحكم بشهادتهم ) .

コوأقد ذكر العلماء في البينات إضافة إلططى القططرار وأالشططاهدين ؛
الستفاضة ، وأهططو اشططتهار المططر وأظهططوره وأمعرفتططه بيططن النططاس
بحيث يكون ذلك في بعض الحيان أقوى من شهادة الشاهدين .

لكن هذا فيه تفصيل يجب مراعططاته ، حيططث اعتططبره العلمططاء فططي
أبواب وألم يعتبروأه في أخططرى . أنظططر المغنططى كنططاب الشططهادات
(مسألة : وأما تظاهرت به الخبار.. ) وأانظر فتاوأى شططيخ السططلم

اا فيها : (35/241-242( ).15/179) وأسيأتي ذلك ، وأانظر أيض
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تنبيهات حول موانع التكفير

تبين المواـنـع إنـمـا يجـب فـي المـقـدور علـيـه ، ول)1(
يجب في الممتنع أو المحارب :

وأاعلم بعد هذا أن تبين هذه الموانع إنما يجب فططي حططق المقططدوأر
عليه دوأن الممتنع ..

* وأالمتناع يرد على معنيين :

اا . اا أوأ كلي  - الوأل امتناع عن العمل بالشريعة جزئي

ム-الثاني امتناع عن القدرة ، أي قططدرة المسططلمين أن يوقفططوه
وأيحاسبوه وأيحاكموه لشرع الله . 

وأل تلزم بين النوعين  فقد يكون الممتنع عن العمططل بالشططريعة ؛
اا عليه في دار السلم كمططن امتنططع عططن الزكططاة وأهططو فططرد مقدوأر

مقدوأر عليه في دار السلم .

وأقد يجتمعان ، فيمتنع الممتنع عن الشريعة بدار كفططر أوأ بشططوكة
وأطائفة وأقانون وأسلطان دوألة ، بحيث ل يتمكن المسططلمون مططن

إنزاله على حكم الله تعالى وأإقامة حد الله عليه ..

ウ-اا باليططد ، وأقططد يكططون وأالممتنع عن القدرة ، قد يكططون محاربطط
اا باللسان فقط ، وأانظر الصارم المسلول ص  388محارب

ヰ-وأقططد نططص العلمططاء علططى أن الممتنططع عططن القططدرة ل تجططب
استتابته ، فمن باب أوألى المحارب الططذي داهططم ديططار المسططلمين

وأاحتلها وأتسلط على مقاليد الحكم فيها .

エ: اا وأيراد بالستتابة معنيان أيض

الوأل : طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة .

الثاني : تبين الشروأط وأالموانع قبل الحكططم عليططه بططالردة ، وأهططذا
هو الذي نريد التنبيه عليه هنا . 

فالممتنع عن شرائع السلم وأالممتنع عن النزوأل على حكم اللططه
، وأالمحارب للمسططلمين الخططارج عططن قططدرتهم وأحكمهططم ، سططواء
امتنع بدوألة الكفر أوأ بقوانينهططا أوأ بجيوشططها وأمحاكمهططا ، هططذا قططد
جمع بين نوعي المتناع، فل يجططب تططبين الشططروأط وأالموانططع فططي
حقه قبل التكفير وأالقتال .. إذ هو لم يسططلم نفسططه للمسططلمين ،
وأل سلم بشرعهم وأحكمهم حتى ينظططر لططه فططي ذلططك .. فل يقططال
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ذر قي حق من كانوا كذلك ، أنهم لم تقم عليهم الحجطة ، كمطا يه
اربين اا إذا كطانوا مح به بعض مطن يهطرف بمطا ل يعطرف ، خصوصط
مقاتلين لنا في الدين ، وأقد تسلطوا على ديار السططلم وأامتنعططوا
بشوكتهم عن شرائعه ، وأأقاموا وأفرضوا شرائع الكفر وأالطاغوت

..

اا مططن أهططل يقططول محمططد بططن الحسططن الشططيباني : ( وألططو أن قومطط
الحرب الذين لم يبلغهم السلم وأل الدعوة أتططوا المسططلمين فططي
دارهم ، يقاتلهم {المسلمون}ا بغير دعوة ليدفعوا عن أنفسططهم ،
فقتلوا منهم وأسططبوا وأأخططذوأا أمططوالهم فهططذا جططائز … ) أهططط . مططن
السير الكبير ، وأما بين المعكوفين زيططادة أثابتهططا السرخسططي فططي
شرحه ، ثام قال :  ( لن المسلم لو شهر سيفه على مسلم حططل
للمشهور عليه سطيفه قتلططه للطدفع عطن نفسططه ، فهطا هنططا اوألططى ،
وأالمعنى في ذلك أنهم لو اشططتغلوا بالططدعوة إلططى السططلم فربمططا
يأتي السبي وأالقتل على حرم المسلمين وأأموالهم وأأنفسططهم فل

يجب الدعاء ) أهط.

وأيقول ابن القيم : ( وأمنهططا أن المسططلمين يططدعون الكفططار –قبططل
قتالهم- إلى السلم هططذا وأاجططب إن كططانت الططدعوة لططم تبلغهططم ،

، هذا إذا كان  المـسـلمون ـهـموأمستحب إن بلغتهم الدعوة 
القاصدين للكفار، فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم

لنهم يدفعونهم عن أنفسططهمفلهم أن يقاتلوهم بأغير دعوة 
) .1/5وأحريمهم ) أحكام أهل الذمة  ( 

فهذا من تفريق العلماء بين جهاد الطلب وأجهاد الدفع ..

اا فططي مواضططع عديطدة مطن كتبطه بيططن وأقد فرق شيخ السلم أيضطط
(المرتططد ردة مغلظططة -وأهططو الططذي يضططيف إلططى ردتططه المتنططاع أوأ
المحاربة وأالقتل أوأ القتال- فيقتططل بل اسططتتابة وأبيططن المرتططد ردة

 .)1(مجردة فيقتل إل أن يتوب

 : ( المرتططد لططو امتنططع بططأن322وأقال في الصططارم المسططلول ص 
يلحق بدار الحرب ، أوأ بأن يكون المرتدوأن ذوأي شططوكة يمتنعططون

بها عن حكم السلم ، فإنه يقتل قبل الستتابة بل تردد ) أهط .

–325وأقال أيضطا فيططه ص : ( علططى أن الممتنططع ل يسطتتاب326 
وأإنما يستتاب المقدوأر عليه ) أهط .

) .20/59 أنظر على سبيل المثال الفتاوأى ()1((
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أعذار يتعذر بأـهـا المرـتـدون وغيرـهـم ، وليـسـت)2(
 :)2(من موانع التكفير

بعد أن عرفت شروأط وأموانع التكفير ، بقي أن تتنبه إلى قاعططدة
ــةشطططرعية مهمطططة فطططي هطططذا البطططاب وأهطططي : أن (  المانعـي

والشرطية ، وـكـذلك الـسـببية لبـأـد  لثاباتـهـا واعتبارـهـا
 فالموانع وأالشروأط  وأالسباب ، كل ذلك مططن)3( )دليل شرعي

الحكام الشرعية الوضعية التي وأضعتها الشريعة بتوقيف .. 

وأما لم يكن كذلك فل يعتططبر ، فمططن ادعططى سططببية أوأ شططرطية أوأ
مانعية شيء لشيء ، فل بد له من إثابات ذلططك بططدليل ، وأإل كططان
ال على اللطه بل علططم ، فل يجطوز ابتطداع أسطباب أوأ شطروأط أوأ تقو
موانع للتكفير ما أنزل الله بها من سلطان ، وأمن فعل ذلك فهططو

أم لهـم شـركاء شـرعواداخل تحت عموم قططوله تعططالى : (( 
 )) وأقططوله سططبحانه: ((لهم من الدين ما لم ـيـأذن بـأـه الـلـه

اا من دون الله  )).. فحذاراتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربأابأ
من ذلك ..

حتى إن( أكثر الصولين منعوا القيططاس فططي الشططروأط وأالسططباب
 - هذا وأقد خاض كثير من الخوالف في هذا العصططر ،)4(وأالموانع )

فططي أعططذار وأموانططع التكفيططر ، فصططار كططثير منهططم يعتططذر للكفططار
وأالمرتدين ، بموانططع وأأعططذار مبتدعططة - ل تخطططر حططتى علططى بططال
أوألئك المرتدين – بعضها ما انزل الله به مططن سططلطان ، وأبعضططها
قد نص الله سبحانه على إبطاله فططي كتططابه أوأ علططى لسططان نططبيه

صلى الله عليه وأسلم .

فمن ذلك : 

 وأانظر في أمثال ذلك أيضا كتابنا ( إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة )2((
العصر ) وأ ( ملة إبراهيم ) وأ( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك 
وأأنصار القوانين ) وأانظر أيضا كتاب ( الجامع في طلب العلم الشريف ) للشيخ 
عبد القادر بن عبد العزيز حفظه الله ، وأل بد لي من أن أنوه هنا ، أنني قد 
استفدت منه وأاختصرت من بعض مباحث الجزء الثاني منه  بتصرف ، فقد يسر 
الله تعالى إدخاله إلى السجن خفية عن طريق أخوة أفاضل طلبوا مني أن أنصح
لهم في الكتاب ، فكتبت عليه بعض التنبيهات ، سميتها : ( النكت اللوامع في 
ملحوظات الجامع ) ، وأأذكر ذلك هنا من باب نسبة الفضل إلى أهله ، كما قد 

 نقل عن ابن عبد البر وأأنه ( من بركة العلم )858قال مصنف الجامع نفسه ص 
.

32 أنظر الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الشقر ص )3((
 ، وأانظر إرشاد الفحول ،( الفصل 282  مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص )4((

.375الخامس ) ( فيما ل يجري فيه القياس ) ص 
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الخوف مما يهدد به بعضهم من قطططع راتططب أوأ الطططرد مططن-1
الوظيفة أوأ مصادرة بعططض حظططوظا دنيططاهم أوأ منعهططم مطن بعططض
قشورها ، فهذا ليس بمانع مططن موانططع التكفيططر وأل يعططذر بططه مططن
دفعططه ذلططك إلططى الكفططر بططرب العططالمين ، وأتططول المشططركين
وأمظاهرتهم على المسلمين ، وأنصرة قوانين المشركين ، بل هو
ززهططم إلططى من تزييططن الشططياطين وأإمططدادهم لوأليططائهم بططالغي ، وأأ
دزا ، إذ التخويف بمثل هذه المططور ليططس مططن الكططراه فططي الكفر أ

شيء .

ومن الناس من يقول آمنا بـأـالله ـفـإذاوأقد قال تعالى : (( 
 )) .أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله

وأقال تعطالى (( يطا أيهطا الططذين آمنططوا ل تتخطذوأا اليهطود وأالنصططارى
أوألياء بعضهم أوألياء بعض وأمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله ل
يهدي القوم الظالمين * فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون
فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتططح
أوأ أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروأا فططي أنفسطهم نطادمين *
وأيقول الذين أمنوا أهؤلء الذين أقسموا بالله جهد أيمططانهم إنهططم
لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين * يا أيهططا الططذين أمنططوا

من يرتد منكم عن دينه …اليات) المائدة .

ففي هذه اليططات بيططان ردة مططن دفعتهططم الخشططية المجططردة إلططى
تولي الكفططار ، وأالتصططريح  بططأنهم قططد حبطططت أعمططالهم ، وأهططذا ل

يكون إل بالكفر ..

فلططم يعططذر اللططه فططي اقططتراف الكفططر (كتططولي المشططركين أوأ
اا مططن موانططع قوانينهم) ، بالخشية المجردة ، وألم يجعل ذلك مانعطط

دهال ..  التكفير ،وألم يجعله من الكراه كما يظن كثير من الج

يقول الشيخ حمد بن عتيق في (سبيل النجاة وأالفكاك من مططولة
 حيططن ذكططر أحططوال النططاس62المرتططدين وأأهططل الشططراك ) ص

 من يوافقهم في الظاهر)5(المظهرين لموافقة الكفار فذكر فيهم
مع دعوى مخالفته لهم في البططاطن وأهططو ليططس فططي سططلطانهم ،
قال : ( وأإنما حمله علططى ذلططك إمططا طمططع فططي رئاسططة أوأ مططال أوأ
يحة بوطن أوأ عيال أوأ خوف مما يحدث في المال ، فططإنه فططي مش

اا وأل ينفعه كراهته لهم في الباطن  .)6(هذه الحالة يكون مرتد

  هذا هو الوجه الثاني من حال المذكورين أعله ، وأتقدم كلمه في الوجه )5((
الوأل في الهامش في مانع الكراه ، وأهو الذي يكون في سلطانهم مع ضربهم 
وأتقيدهم له وأتهديده بالقتل .

 لنه وأافقهم على إظهار الكفر دوأنما إكراه حقيقي ، وأإنما تنفع كراهية )6((
الباطن المكره على كلمة الكفر إكراها حقيقيا ، أوأ المستضعف الذي يكتم إيمانه
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ذلك بـأـأنهم اـسـتحبوا الحـيـاةوأهو ممن قال اللططه فيهططم : (( 
ــوم ــدي الـق ــه ل يـه ــرة ، وإن الـل ــى الـخ ــدنيا عـل اـل

 )) .الكافرين

وأأخبر انه لم يحملهم على الكفر الجهل ، وأل بغض ( الحططق ) ، أوأ
اا مططن حظططوظا الططدنيا آثاططروأه محبة الباطل ، وأإنما هو أن لهم حظطط

على الدين …

قال : وأهذا معنى كلم شيخ السلم محمد بن عبد الوهاب رحمه
الله تعالى . 

اا فططإنه مططن تزييططن الشططيطان وأأما ما يعتقده كثير من الناس عططذر
اا ل وأتسويله ، فذلك أن بعضهم إذا خوفهم أوأليططاء الشططيطان خوفطط
حقيقة له ، ظن انه يجوز له إظهار الموافقة للمشركين وأالنقيططاد

لهم ) أهط .

اا لشيخ السططلم ابططن تيميططة فططي صططفة الكططراه علططى ثام ذكر كلم
كلمة الكفططر ، وأأنططه ل يكططون إل بالضططرب  وأالتعططذيب وأالقتططل ، ل
بمجرد الكلم وأل بالتخويف بالحيلولة دوأنططه وأدوأن زوأجتططه أوأ مططاله

أوأ أهله … 

وأقد نقل السيوطي في مقدمة تاريخ الخلفاء عن القاضي عياض
قال : سئل أبو محمططد القيروأانططي الكيزانططي مطن علمططاء المالكيططة
عمن أكرهه بنططو عبيططد يعنططي ( حكططام) مصططر علططى الططدخول فططي

دعوتهم ، أوأ يقتل ؟ 

قال : يختار القتل ، وأل يعذر أحد في هذا المر، كان أوأل دخولهم
قبل أن يعرف أمرهم ، وأأما بعد فقد وأجب الفططرار فل يعططذر أحططد
ن أهلطه ام فططي موضطع يطلطب م بالخوف بعطد إقطامته ، لن المق
تعطيل الشرائع ل يجوز ، وأإنما أقام من أقام مططن الفقهططاء علططى
المباينة لهم ، لئل تخلو للمسلمين حدوأدهم ، فيفتنوهم عن دينهم

) .13) أهط (ص

فـفـاهموأيصدق هططذا وأيططدل عليططه قططوله تعططالى: ((  إن الذين تو
ـا ـالوا: كـن الملئاكة ظالمي أنفسهم ، قالوا فيم كنتم ـق
مستضعفين ـفـي الرض ، ـقـالوا : أـلـم تـكـن أرض الـلـه
واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ـمـأواهم جهـنـم وـسـاءت

 ]97)) [ النساء : مصيرا

إذا لم يظهر منه ما يناقضه .
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فإنها نزلت في أناس كانوا قد أسلموا وألكنهم قصروأا في الهجرة
يحة أن يططتركوا المسططاكن ، فبقططوا فططي مكططة بيططن المرتططدين مشطط
وأالزوأاج وأالمططوال وأالوأطططان ، فلمططا كططان يططوم بططدر ، أخرجهططم
المشركون في صفوفهم ، فكان المسلمون إذا رموا بسهم وأقططع
في بعضهم ، فقالوا : قتلنا إخواننا ، فأنزل الله تعالى هذه اليات
من سورة النسططاء ، فلططم يعططذرهم تعططالى بططدعواهم الستضططعاف
اا ، لنهم قصروأا أوأل مططرة وأإخراج المشركين لهم في الصف كره
في الهجرة وأالخروأج من بينهم حين كانوا في سعة حططال القططدرة
اا عليه ، وأإنما عذر- كما في الية التي بعدها – المستضططعفين حقطط
الططذين ل يتمكنططون مططن الهجططرة وأل يسططتطيعونها إمططا لحبسططهم
وأقيدهم وأإستضعافهم الحقيقي ، أوأ لنهم ل يستطيعون حيلططة وأل

يهتدوأن سبيل الهجرة ، كالنساء وأالولدان وأنحوهم ..

 فدل هذا كله على أن المكثر لسواد الكفار وأالمشركين المظهطر
موافقتهم وأنصرتهم على المسلمين ل يعذر بمجرد دعواه الخوف
على الموال وأالمشحة (بالتقاعد) وأالمسططاكن وأنحوهططا مططن متططاع

الدنيا وأقشورها ..

فكيف بمن أظهر نصططرة الشططرك نفسططه وأحمططى وأحططرس قططوانين
اا لنصرتها وأنصرة أهلهططا علططى الموحططدين ..؟؟ الكفر وأخرج مختار

ثام تعذر بأمثال تلك العذار .. 

ل شك أن هؤلء أوألى بذلك وأأوألى .. 

اا كططون المرتططدين-2 وألططذلك فليططس مططن موانططع التكفيططر أيضطط
وأأنصارهم يتعذروأن بالستضعاف وأأنهم ل حيلة لهم مع حكامهم ،
اا في حقهم فإنه ل يسوغ لهم اا معتبر فالستضعاف لو كان موجود
نصرة الشرك وأالكفر أوأ نصرة أهله علططى المسططلمين ، إذ ل أحططد
يجبرهم على ذلك ، وأل على تولي الوظائف التي فيها جنس ذلك
.. بل هم يستميتون في الحصول عليها .. وأيلتمسون الشططفاعات

وأالوساطات لنيلها وأالوصول إليها ..

وأأعجب من ذلك مططا سططمعته مططن بعططض مططن طمططس اللططه علططى
بصائرهم وأأعماهم عن نور الوحي ، يعتذروأن للحكططام المعطليططن
لشرع الله المشرعين لقوانين الكفر المحكمين لهططا وأالممتنعيططن
بها ، بأنهم مستضعفون عند أمريكا وأل يستطيعون تحكيم الشرع
بسططبب ذلططك ..!! وأكنططت أسططألهم : فمططن ذا الططذي يجططبرهم علططى
البقططاء فططي الحكططم وأالتشططبث بكرسططيه بالنواجططذ وأأصططابع اليططدي
وأالرجل ، كيف وأقد وأصل أكثرهم إلى هذه الكراسي على ظهور
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الططدبابات ، وأبكططل مططا يقططدروأن عليططه مططن وأسططائل القتططل وأالغططدر
وأالخسة ، فمنهم من قتل وأالده ، وأمنه من نفاه ، وأمنهم من أباد
قرى وأمدن كاملة من أجل ذلك .. ثام يقول أوألئك العميان ؛ أنهم
مستضعفون لمريكا .. بل فليسططموا الشططياء بأسططمائها الحقيقيططة

وأليقولوا : هم أذنابها وأإخوانها وأأحبابها .. 

اا ل يحل له اقتراف قططول أوأ وأعلى كل حال ، فالمستضعف عموم
فعل مكفر .. وأإنما يرخص له فقط في مططداراة الكفططار وأالتقيططة ،
وأهي ترك النكار عليهم باليد وأاللسان ، مع بقاء كراهيتهم وأإنكار
بططاطلهم فططي القلططب ، وأتططرك إظهططار عططداوأتهم مططع بقططاء أصططلها
بططالقلب ، دوأن أن يتططابعهم علططى كفططر أوأ يرضططى بططه ، كمططا فططي

الحديث ( إل من رضي وأتابع ) 

فالله لم يعططذر المتططابعين للكفططار علططى كفرهططم وأشططركهم بحجططة
الستضعاف ، كما هو بين وأاضح في آيات كثيرة … 

ـولمنهططا قططوله تعططالى : ((  ـار فيـق ـي الـن ـاجون ـف وإذ يتـح
اا فـهـل انـتـم الضعفاء للذين استكبروا إن كـنـا لـكـم تبـعـ
اا من النار * ـقـال اـلـذين اـسـتكبروا إـنـا مغنون عنا نصيب

 * )) غافر .كل فيها إن الله قد حكم بأين العباد

ولو ـتـرى إذ الـظـالمون موقوـفـون عـنـدوأقال تعططالى:  (( 
ربأـهـم يرـجـع بأعـضـهم إـلـى بأـعـض الـقـول يـقـول اـلـذين
استضعفوا للذين اـسـتكبروا ـلـول أنـتـم لكـنـا ـمـؤمنين *
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنـحـن ـصـددناكم
عن الهدى بأـعـد إذ ـجـاءكم بـأـل كنـتـم مجرمـيـن * وـقـال
ـل ـر اللـي ـل مـك ـتكبروا بـأ ـذين اـس ـعفوا لـل ـذين استـض اـل
والنهار إذ تأمروننا أن نكـفـر بـأـالله ونجـعـل ـلـه أـنـدادا ،
وأسروا النداـمـة لـمـا رأوا الـعـذاب وجعلـنـا الغلل ـفـي

 *)أعناق الذين كفروا هل يجزون إل ما ـكـانوا يعمـلـون
سبأ . 

وأنحوها من اليات ..

فتأمل تخاصمهم بعططد فططوات الوأان وأإسططرارهم الندامططة لمططا رأوأا
العذاب .. 

بأل مكر اللـيـلوأقولهم لساداتهم الذين قادوأهم إلى الهلك : (( 
اا والنهار إذا تأمرونـنـا أن نكـفـر بـأـالله ونجـعـل ـلـه أـنـداد

. ((..
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اا في مثل هذا ، وأإنمططا يعططذر المستضططعف فالستضعاف ليس عذر
باستضعافه ، في ارتكاب بعض المحرمات ؛ أوأ التقصير في بعض
الواجبات ، كترك الهجرة إلى المسلمين وأالتقصططير فططي نصططرتهم
اا وأنحو ذلك مما يعجز عنه في استضعافه ، ما لططم يرتكططب مكفططر
صريحا باختياره إذ الستضعاف شيء غير الكططراه الططذي تقططدمت
صورته وأالذي يمنع من تكفير من ارتكب شيئا من أسباب الكفططر

الظاهرة ،  وأقلبه مطمئن باليمان ..

  وألذلك وأصف الله المستضططعفين مططن المططؤمنين بططأنهم يسططعون
جاهدين وأيدعون الله مخلصين أن يخرجهم من بيططن الكفططار ، وأل
اا لبيع الططدين يطمئنون لواقع الستضعاف، أوأ يتخذوأنه ذريعة وأعذر

بالدنيا . 

كما هو حال من يتعذر بططه اليططوم مططن المفتططونين .. فقططال تعططالى
ـدان(( ..  ـاء والوـل ـال والنـس ـن الرـج ـعفين ـم والمستـض

الذين يقوـلـون ربأـنـا أخرجـنـا ـمـن ـهـذه القرـيـة الـظـالم
اا واجـعـل لـنـا ـمـن ـلـدنك أهلها واجعل لنا من ـلـدنك ولـيـ

 النساء .75 )) نصيرا

- وأليس من موانع التكفير كون المرتدين وأأنصططارهم أوأ غيرهططم3
من الكفار يعتقدوأن انهم مؤمنون أوأ أنهم على حق فيما يرتكبونه

من المكفرات ..                                      

اا من الكفططار بططذلك ، وألططم يجعططل ذلططك فقد وأصف الله تعالى كثير
اا من تكفيرهم ..  مانع

قل هل ننبئكم بأالخسرين أعمال الذينفقال سبحانه ..(( 
ضـل ـسـعيهم فـي الحـيـاة اـلـدنيا وـهـم يحـسـبون أنـهـم

 ]104)) [ الكهف : يحسنون صنعا

إنهم اتـخـذوا الـشـياطين أولـيـاء لـهـم ـمـنوأقال تعططالى (( 
 ]30 )) [العراف : دون الله ويحسبون أنهم مهتدون

وأهكذا شأن أكثر الكفار في كل زمان ، ففرعططون طططاغوت مصططر
ـديكم إلكان يقول لقومه : ((  ـا أـه ما أريكم إل ما أرى وـم

 )) .سبيل الرشاد

وإذا قيل لـهـم ل تفـسـدوا ـفـيوأقال تعططالى عططن غيططره: (( 
 )) .الرض قالوا إنما نحن مصلحون

وأهكذا الكفار في كل زمان ، وأحططتى اليهططود وأالنصططارى يعتقططدوأن
أنهم مهتدوأن وأأنهم هم المؤمنون وأأصحاب الجنة الفائزوأن . 
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ـهكما قال تعالى ((  وقالت اليهود والنصارى نحن أبأناء الـل
.. )) وأحباؤه

ااوأقال سبحانه ((  وقالوا لن يدخل الجنة إل من كان هــود
 )) أو نصارى

وأهكذا سائر الكفار .. 

وأمعلططوم أن ذلططك ليططس بنططافعهم عنططد اللططه وأل وأهططو بمططانع مططن
تكفيرهم في الدنيا .. 

وأعلى كل حال ، فتقييد التكفير بالعتقاد هو مذهب غلة المرجئة
الذين يروأن اليمان اعتقاد القلب وأحده فقط وأمن ثاططم فل يكططون
الكفر في مذهبهم إل بالعتقاد .. وأانظطر تفصطيل هطذا فطي كتابنطا

(إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر)   

أضف إلى هذا أن العتقاد أمر مغيب فططي القلططب غيططر ظططاهر وأل
يمكن ضبطه ما دام كذلك .. وألذلك لم يعتبره الشارع كمانع مططن
موانع التكفير في أحكام الططدنيا فقططد تقططدم فططي تعريططف المططانع :

 يمنع ثابوت الحكم ) فما لططمظاهر منضبط( انه وأصف وأجودي 
يكن كذلك ، فليس بمانع من موانع التكفير  وأل دخل لنططا بططه فططي

أحكام الدنيا ..

-  وأليس من موانع التكفير، كون من كفططر بسططبب مططن أسططباب4
الكفر أوأ ناقض من نواقض السلم يلتزم بعض  شططرائع السططلم

..)7(كالصلة أوأ القرار بالشهادتين أوأ نحوهما

 فهذا ل يمنع من تكفيره لنه لم يكفر من جهة المتناع عن شيء
من الشرائع المذكورة .. وأإنما كفر بسبب أخر غير ذلك .. 

ال ، وأأن بعضهم وأقد ذكر الله تعالى في كتابه أن للمشركين أعما
عنده من شعب اليمان أشياء لم تنفي عنه الشرك كما قال : ((

 )) وما يؤمن أكثرهم بأالله إل وهم مشركون

وأبين في موضع آخر أن الشرك محبط لجميع تلك العمال فقططال
)) .ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون تعالى : (( 

وأمعلططوم ان النسططان يططدخل السططلم بططالقرار بالشططهادتين ثاططم ل
يسططتمر إسططلمه وأل تططدوأم عصططمته إل بالمحافظططة علططى مجمططوع

 فكيف بما هو دوأن ذلك من القشور وأسفاسف المور التي يعتبرها البعض )7((
موانع من تكفير الطواغيت المحاربين للملة ؛ كتسمية الشوارع أوأ المدارس أوأ 
المعارك بأسماء الصحابة أوأ نحو ذلك من السماء السلمية ، وأهو الشيء 
اعتبره الشيخ اللباني مانعا من موانع تكفير طاغوت العراق لما سئل عنه في 
بعض فتاوأاه المسجلة صوتيا .
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شعب هي أصل اليمان .. بينما يحبط ذلك كله بسبب وأاحططد مططن
أسباب الكفر .

وأمططن الدلططة الواضططحة علططى أن هططذا المططر ليططس مططن العططذار
المقبولة عند الله تعالى وأل هو من موانع التكفير .. 

ولئن ـسـألتهم ليـقـولن إنـمـا كـنـا نـخـوضقططوله تعططالى (( 
ونلعب قل أبـأـالله وآـيـاته ورـسـوله كنـتـم تـسـتهزئاون ل

] .66-65 )) [ التوبة تعتذروا قد كفرتم بأعد إيمانكم

فإنهططا نزلططت فططي شططأن أنططاس كططانوا مططن المصططلين المقريططن
بالشهادتين قد خرجوا مع النبي صلى الله عليه وأسططلم مجاهططدين
في غزوأة هي من أشططهر وأأعسططر غططزوأات المسططلمين .. ثاططم لمططا
قالوا ما قالوا من أسباب الكفر وأهو السططتهزاء بططالنبي وأأصططحابه
من حملة القططرآن ؛ كفرهططم اللططه بهططذا السططبب ، وألططم يمنططع مططن
تكفيرهم إقراراهم بالشهادتين وأل الصلة وأل الجهاد وأل غيره من

شعب اليمان التي كانت عندهم .. 

وأعلى هذا فلو نطق المرتططد الططذي كفططر بسططبب نصططرته  للشططرك
وأالمشركين للشهادتين حال قتاله، لم يعصم ذلك دمه وألططم يمنططع
من قتله لنه لم يكفر بالمتناع عن القرار بها  كي يقاتططل عليهططا،
وأحتى يكون حكمه حكم من قتله أسامة بن زيد لمططا قالهططا .. بططل
هو يقولها وأيقر بها ليل نهار ،وأربمططا كططان مططن المصططلين ، فليططس
هذا سبب كفره الذي قوتل عليه ، وأ إنما سبب كفره الذي قوتططل
عليه هو تولي وأنصرة القوانين وأأهلها على الموحدين ، فل يصططير
اا حتى ينخلع وأيططبرأ مطن هططذا السطبب وأيتطوب منطه ، فبطذلك مسلم
يرجع إلى السلم ، إذ هذا هو الباب الذي خرج منه ، فمنه يرجططع

اا بسائر البواب ..   ما دام مقر

وأهذا أمر  وأاضح معلوم  من سططيرة الصططحابة مططع المرتططدين بعططد
اا،( قططوم وأفاة النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم فططإنهم كططانوا  أصططناف
ارتدوأا عططن الططدين بالكليططة ، وأقططوم ارتططدوأا عططن بعضططه ، فقططالوا :
نصلي وأل نزكي ، وأقوم ارتدوأا عططن إخلص الططدين الططذي جططاء بططه
محمد صلى الله عليه وأسلم ، فآمنوا مع محمد بقوم من النططبيين
الكذابين كمسيلمة الكذاب وأطليحة السدي وأغيرهما) فجاهططدهم
الصديق رضي الله عنه وأسار فيهم سيرته في المرتططدين ، فمططن
كان منهم يصلي وأيقر بالشهادتين وأارتد بمنع الزكططاة قططاتله حططتى
أداها .. وأمن كانت ردته باليمططان بمسططيلمة ،قططاتله علططى الططبراءة

من مسيلمة وأالكفر بنبوته .. وأهكذا .. 
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وألما أشكل ذلك بادي الرأي علططى الفطاروأق وأسططأله: كيططف تقاتططل
الناس وأقد قال النبي صلى الله عليه وأسلم : ( أمططرت أن أقاتططل
الناس حتى يشهدوأا أن ل إله إل الله وأأن محمدا رسططول اللططه …
الحديث ) قال له أبو بكر : وأالله لقططاتلن مططن فططرق بيططن الصططلة
وأالزكاة … ) فهذا يوضطح أن ممطن قططاتلهم أبطو بكططر فططي حططروأب
الردة من كان يصلي وأيشهد الشهادتين.. وأإنمططا ارتططد مططن أبططواب

أخرى فقوتل عليها ..    

  

اا مططن أسططباب5 -  وأليس من موانع التكفير كون من ارتكططب سططبب
ال  بتلططبيس الحبططار وأالرهبططان أوأ الكفططر الواضططح المسططتبين مضططل

السادة وأالحكام .. أوأ غيرهم .. 

فقد قدمنا لك أن مانع الجهل يعتبر في المور الخفية وأالمشططكلة
التي تحتاج إلى تعريف وأبيان ، فل بد قبل التكفير فيها من إقامططة

الحجة .. وأسيأتي المزيد  منه في  أخطاء التكفير .. 

لكن هذا ل يجب في أمططور هططي أظهططر مططن الشططمس فططي رابعططة
النهار ، كهططدم أصططل التوحيططد أوأ مقارفططة مططا يناقضططه مططن الكفططر
البواح وأالشرك الصراح الذي ل يخفى علططى صططبيان المسططلمين ،
بل إن اليهود وأالنصارى يعرفون أنه منططاقض لمططا جططاء بططه محمططد

صلى الله عليه وأسلم ..

وأسيأتي حديث عدي بن حاتم في عططدم إعططذار اليهططود وأالنصططارى
بإضلل أحبارهم وأرهبانهم لهم ، في صططرف التشططريع- الططذي هططو
عبادة - إلى غير اللططه تعطالى .. مطع أنهطم لططم يكونطوا يعرفططون أن
الطاعة فططي ذلططك عبطادة كمطا صططرح بطذلك عططدي ، وأكفطر اليهطود

اتخذواوأالنصارى أكثره كفر تقليد وألططذلك قططال تعططالى فيهططم (( 
 …. اليات ))أحبارهم ورهبانهم أربأابأا من دون الله

(( وإذا قيل لهم تـعـالواوأكذلك كفر أكثر الكفار .. قال تعالى 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسول . قالوا حسبنا ما وجدنا
ـيئا ول ـون ـش ـاؤهم ل يعلـم ـان آبـأ ـو ـك ـا أوـل ـه آبأاءـن علـي

 * )) المائدة يهتدون

وأفي الحديث الذي يروأيه البخاري في صحيحه يقول النبي صططلى
الله عليططه وأسططلم فططي عططذاب القططبر : ( وأأمططا الكططافر أوأ المنططافق
فيقول : ل أدري ، كنت أقول ما يقول الناس ، فيقططال : ل دريططت
وأل تليت ، ثام يضططرب بمطرقططة مططن حديططد ضططربة بيططن أذنيططه ….

الحديث ) .
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وم هذا وأقد بين الله في كتابه أن الضعفاء وأالمقلطدين يتطبرؤوأن ي
القيامة من ساداتهم الذين كططانوا سططببا فططي إضططللهم ، وأأن ذلططك

ليس بعذر لهم ينجيهم ، وأل هو بمانع من موانع التكفير ..

ـه جميـعـا ، فـقـالفمططن ذلططك قططوله تعططالى : ((  وبـأـرزوا لـل
الضعفاء للذين استكبروا إنا كـنـا لـكـم تبـعـا فـهـل أنـتـم
مغنون عنا من عذاب الله من ـشـيء ، ـقـالوا ـلـو ـهـدانا
الله لهديناكم سواء علينا أجزعـنـا أم ـصـبرنا مالـنـا ـمـن

 )) * إبراهيم محيص

إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا *وأقال تعالى : (( 
ـب خالدين فيها أبأدا ل يجدون وليا ول نصيرا * يوم تقـل
وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعـنـا الـلـه وأطعـنـا
ـا ـادتنا وكبراءـن ـا ـس ـا أطعـن ـا إـن ـالوا ربأـن ـول * وـق الرـس
ـذاب ـن الـع ـعفين ـم ـم ـض ـا آتـه ـبيل * ربأـن ـلونا الـس فأـض

 * )) الحزاب .والعنهم لعنا كبيرا

وأاليات في هذا المعنى كثيرة …

هذا وأقد ذكر العلمة ابن القيم في كتابه ( طريق الهجرتين ) في
سياق ذكره لمراتب المكلفين ( الطبقة السططابعة عشططر ) وأهططم :

 الططذينوأتـبـاعهم وحميرـهـم( طبقة المقلدين وأجهال الكفرة 
معهم تبعا لهم يقولون : إنططا وأجططدنا آباءنططا علططى أمططة ، وأإنططا علططى

أسوة بهم ……. )

وقد اتفقت الـمـة عـلـى أن ـهـذه الطبـقـة كـفـارقال : ( 
 لرؤسائهم وأأئمتهم إل ما يحكى عنوإن كانوا جهال مقلدين

بعض أهل البدع أنه لم يحكم لهؤلء بالنار ، وأجعلهططم بمنزلططة مططن
لططم تبلغططه الططدعوة ، وأهططذا مططذهب لططم يقططل بططه أحططد مططن أئمططة
المسلمين ل الصحابة وأل التابعين وأل مططن بعططدهم ، وأإنمططا يعططرف
عن بعض أهل الكلم المحدث في السلم ، وأقد صح عططن النططبي
صلى الله عليه وأسلم أنططه قططال : ( إن الجنططة ل يططدخلها إل نفططس

ف ،)8(مسلمة )  ، وأهطذا المقلطد ليطس بمسطلم ، وأهطو عاقطل مكل
وأالعاقل المكلف ، ل يخرج عن السلم أوأ الكفر ….. ) إلى قوله

 :

( وأالسلم هو توحيد الله وأعبادته وأحده ل شططريك لططه ، وأاليمططان
بالله وأبرسوله وأاتبطاعه فيمططا جطاء بطه ، فمطا لطم يطأت العبطد بهطذا

فليس بمسلم ، وأإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل .

)178 أخرجه مسلم في (كتاب اليمان ) حديث ( )8((
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فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين وأعدم عنططادهم ل
يخرجهم عن كونهم كفارا …)

ثام ساق اليات التي تذكر عذاب المقلدين المتابعين غيرهم على
الكفر .. وأأن التابع وأالمتبوع في النار جميعا .. نحو قوله تعططالى :
ـذين ـول الضــعفاء لـل ـار فيـق ـي الـن ـاجون ـف (( وإذ يتـح
استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغـنـون عـنـا نـصـيبا
من النار ، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد

 ] 48 )) [ غافر : حكم بأين العباد

ثام قال : ( فهذا إخبار من الله وأتحذير بأن المتبوعين وأالتططابعين ،
اشتركوا في العذاب وألم يغن عنهم تقليدهم شيئا ، وأأصططرح مططن

(( إذ تبرأ الذين اتبعوا من اـلـذين اتبـعـواهذا قوله تعالى : 
ـذين ـال اـل ـم الـسـباب وـق ـت بأـه ـذاب وتقطـع ورأوا الـع

 ))اتبعوا لو أن لنا ـكـرة فنـتـبرأ منـهـم كـمـا ـتـبرؤوا مـنـا
 ] …) أهط.167-166[ البقرة : 

 

-وأليس من موانع التكفير كون المرتد من أهططل العلططم ، أوأ مططن6
أهل اللحى أوأ من الجماعططة السططلمية الفلنيططة ، أوأ كططونه يحمططل

دكتوراه !! في الشريعة أوأ نحو ذلك مما يتوهمه البعض ..

فقد قال تعالى في بعض من كان أعلططم أهططل زمططانه ( مططن كبططار
واتل عليهم نبأ اـلـذي آتيـنـاه آيتـنـا فانـسـلخالعلماء ) : (( 

 ))  وأقططال تعططالىمنها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
في حق خيرة خلقه وأهم النبياء صلوات الله وأسلمه عليهم :  ((
ولو أـشـركوا لحـبـط عنـهـم ـمـا ـكـانوا يعمـلـون * أولـئـك

ـوة  ـم والنـب ـاب والحـك ـاهم الكـت ـذين آتيـن … اليططات ))اـل
النعام .

وأيدل على هذا أيضا قصة عبد الله بن سعد بن أبططي سططرح الططذي
كان من كتبة الوحي ، وأكان يكتب للنبي صلى اللططه عليططه وأسططلم
ثام ارتد على عقبيه، فططأمر رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم
بقتله وألو وأجدوأه متعلقا بأستار الكعبة .. ثام انه تططاب وأرجططع إلططى
السلم عام الفتح ، أحضره عثمان بن عفططان – وأكططان أخططاه مططن
الرضاعة – إلى النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم فبططايعه .. وأقصططته
بروأاياتها المختلفة بسطها وأتكلم على فوائدها شيخ السططلم فططي
الصارم المسلول ، وأالشاهد منها أن كونه من كتبططة الططوحي عنططد
النبي صلى الله عليه وأسلم لم يمنع من كفره وأردته .. لمططا أتططى

بسببها..
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テاا اا مخرجطط اا صططراح لكن يفرق في هذا الباب بين ما كان كفططر
من الملة فهو على ما ذكرنا .. 

وأبين ما ليس بكفر من الجتهاد الخاطئ الذي يؤجر صاحبه علططى
اجتهاده، أوأ العثرات التي قد يقع بها بعض أهل العلططم أوأ طلبتططه ،
فل ينبغططي أن يسططاء الدب معهططم لجلهططا ، أوأ يتطططاوأل عليهططم
بسططببها ، أوأ يزهططد بعلمهططم أوأ ينفططر الشططباب عططن كتبهططم بهططا  ..
اا إن كانوا مطن أنصطار الططدين القططائمين بطه المتطبرئين مطن خصوص

الطواغيت وأالمرتدين .. 

ノ-ففي صحيح البخاري (كتاب مناقب النصار) باب قول النبي
صططلى اللططه عليططه وأسططلم ( اقبلططوا مططن محسططنهم وأتجططاوأزوأا عططن
مسيئهم ) وأذكر فيه أحاديث منها حديث أنس فططي وأصططية رسططول
اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم بالنصططار وأفيططه قططوله : (أوأصططيكم
بالنصار …) إلى قطوله : ( فطاقبلوا مطن محسطنهم وأتجططاوأزوأا عطن

مسيئهم ) ..

オ-، فأنصار الدين الذين هم من أهل الطائفة القائمة بدين الله
الططذين يفنططون أعمططارهم وأيبططذلون مهجهططم فططي نصططرة ديططن اللططه

وأتوحيده ، لهم نصيب من هذه الوصية النبوية في كل زمان ..

فلتحفظ وأصيته صلى الله عليه وأسلم فيهم ، وأحذار مططن تسططليط
السفهاء وأتطاوأل الرعاع عليهم ، فإن في ذلك إقرار أعين أعططداء
الله ، وأأعداء هذه الططدعوة المباركططة .. وأل يقططدم علططى مثططل هططذا

عاقل أوأ فقيه ..

 

- وأليس من موانع التكفير في سبب معيططن مططن أسططباب الكفططر7
اا، وأقد قططال كون من سيكفروأن به كثر  .. فدين الله ل يحابي أحد

وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الرضتعالى : (( 
اا فإن الله لغني حميد  )) .جميع

 ))وما أكثر الناس ولو حرـصـت بأـمـؤمنينوأقال تعالى : (( 
ـاء ربأـهـموأقططال سططبحانه : ((  ـاس بألـق ـن الـن ـثيرا ـم وإن ـك

 )) .لكافرون

اا : وأفي الحديث الذي يروأيه أبو داوأد وأابن ماجه عن ثاوبان مرفوع
( … وأل تقوم الساعة حتى تلحق قبائل مططن أمططتي بالمشططركين ،
وأحتى تعبد قبائل من أمتي الوأثاان) وأأخرج الحاكم وأصططححه عططن
أبي هريرة قططال :  تل رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم : ((

اا  )) .ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج
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اا ) ، وأيططروأى اا كمططا دخلططوا فيططه أفواجطط قال : ( ليخرجن منه أفواجطط
موقوفا على أبي هريرة . 

) ؛ أن7/217وأقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية في منهاج السططنة (
أتباع مسيلمة الكذاب نحو مائة ألف أوأ أكثر . 

- وأليس من موانع التكفير باتفاق أهل العلم ؛ قول الكفر علططى8
سبيل الهزل وأاللعطب وأاللهطو وأالمطزاح ، وأدليلطه قطوله تعطالى : ((
ولئن ـسـألتهم ليـقـولن إنـمـا كـنـا نـخـوض ونلـعـب ، ـقـل
أبأالله وآياته ورسوله كنـتـم تـسـتهزءون ل تعـتـذروا ـقـد

)) .. فلم يعذرهم الله تعططالى بهططذا العططذر ،كفرتم بأعد إيمانكم
مع أنهم كانوا خارجين في غزوأة العسرة للقتال مع النططبي صططلى
الله عليه وأسلم ، وأقالوا تلك الكلمات على سبيل الهططزل وأشططغل
الوقت في السفر ، ( حديث الركب نقطع به الطريططق) كمططا جططاء

في أسباب النزوأل ..

ク-) هط) : ( الهزل بططالكفر كفططر ،543يقول أبو بكر ابن العربي
ل خلف فيه بين المة ، فإن التحقيق أخو العلم وأالحق ، وأالهططزل

) وأانظططر2/964أخططو الجهططل وأالباطططل ) أهططط أحكططام القططرآن (
) 8/197القرطبي (

ヤ-) هططط) : ( الجططد وأاللعططب فططي إظهططار597وأيقول ابن الجوزي
) . 3/465كلمة الكفر سواء )  أهط زاد المسير (

マ-) هط) : ( وأالفعال الموجبة للكفططر ، هططي676 وأيقول النووأي
الططتي تصططدر عططن عمططد وأاسططتهزاء بالططدين صططريح ) أهططط روأضططة

) .10/64الطالبين (

ケ-وأيقول شيخ السلم ابن تيمية في الصططارم المسططلول عنططد 
 )) : ( لمل تعتذروا قد كفرتم بأعد إيمانكمقوله تعالى : (( 

إنما كـنـا نـخـوضيقل {الله تعالى}ا قططد كططذبتم فططي قططولكم ((
)) فلم يكذبهم في هذا العططذر كمططا كططذبهم فططي سططائر مططاونلعب

انوا أظهطروأه مطن العطذر الطذي يطوجب براءتهطم مطن الكفطر لطو ك
صادقين ، بل بين أنهم كفروأا بعد إيمانهم بهذا الخوض وأاللعططب )

)517أهط (

أي أنه كفرهم سبحانه وأتعالى رغم عذرهم المططذكور الططذي أدلططوا
به ، وألم يكذبهم بوجوده سبحانه ، بل أنكر اعتبططاره ، فططدل علططى

عدم اعتبار هذا العذر من موانع التكفير . 

フ-وأقال ابن القيم في إعلم الموقعين بعد كلم لططه تقططدم فططي
اشتراط القصد لصحة الحكام ، قال بعد أن ذكر خبر الططذي قططال
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لما وأجد راحلته ، بعد أن أضلها :   (أللهم أنت عبدي وأأنططا ربططك )
أخطأ من شدة الفرح ؛ ( وألم يكفر بذلك وأإن أتى بصريح الكفر ،
لكونه لم يرده ، وأالمكره على كلمة الكفر أتى بصريح كلمته وألم
يكفططر لعططدم ارادتططه ، بخلف المسططتهزئ وأالهططازل ، فططإنه يلزمططه
ال لنه قاصد للتكلم باللفظ ، وأهزله الطلق وأالكفر ، وأإن كان هاز
اا له بخلف المكره وأالمخطئ وأالناسي فططإنه معططذوأر ل يكون عذر
مأمور بما يقوله أوأ مأذوأن له فيه ، وأالهازل غيططر مططأذوأن لططه فططي
الهزل بكلمة الكفر وأالعقود ، فهو متكلم باللفظ مريططد لططه ، وألططم
يصرفه عن معناه إكراه وأل خطأ وأل نسيان وأل جهل ، وأالهزل لم
اا ، بل صططاحبه أحططق بالعقوبططة ، أل اا صارف يجعله الله وأرسوله عذر
ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمططة الكفططر إذا كططان

اا باليمان ، وألم يعذر الهازل بل قال تعالى : ((  ولئنقلبه مطمئن
سألتهم ليقولن إنـمـا كـنـا نـخـوض ونلـعـب ، ـقـل أبـأـالله
ـم ـد كفرـت وآياته ورسوله كنتم تستهزءون ل تعتذروا ـق

) .3/76)) أهط (بأعد إيمانكم

コ-) هط) : ( ان من تكلم بكلمططة1005 وأيقول ابن نجيم الحنفي
اا كفر عند الكل ، وأل اعتبار باعتقاده ) أهط . ( ال ، أوأ لعب الكفر هاز

)5/134البحر الرايق شرح كنز الدقائق ) . (

يفريططن ل يقططدروأن9 - وأليس من موانع التكفير المعتبرة كون المك
على ترتيب آثاار الكفر على مططن كفططروأه .. كإقامططة حططد الططردة أوأ
تغيططر الحططاكم الكططافر وأنحططوه .. فهططذه شططبه يطنطططن بهططا مرجئططة
العصر .. وأقد تقدمت الشارة إلططى أقاوأيططل بعططض شططيوخهم فططي
ذلك ، في الفصل الوأل .. وأقد تعلق بذلك وأقلدهم بطه سططفهاؤهم
وأجهالهم ، وأهي من سفسطتهم وأجدالهم بالباطل ، إذ لو التزموا

ذلك لبطلوا به جميع الحكام الشرعية ..

- إذ يلزمهم ما دمنا عاجزين عن إقامة حد الزنا ، على مططن ثابططت
رن ، وأليبحططث عليه الزنا بالبينة أوأ العتراف أوأ نحوه أنه ليططس بططزا

له عن أخرى !!

エ-وأما دمنا عاجزين عن إقامة حد القتل على القاتل فإنه ليس
بقاتل ، وأمن ثام فل دية عليه وأل كفارة وأل توبة .. !! 

テ-وأما دمنا عاجزين عططن إقامططة حططد القطططع علططى السططارق فل
اا ، إذ مططا الفائططدة مططن ذلططك –كمططا يحططل لنططا أن نسططميه سططارق

اا  وألنسلطه على أموال الناس !! يقولون-؟! فلنسمه إذن أمين
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ア-وأما دمنا غير قططادرين علططى تغييططر المنكططرات الظططاهرة ، فل
اا ، وأمططا لططم يرف بها أوأ نحططذر منهططا أوأ نسططميها منكططر يحل لنا أن نع

اا معروأف .. وأهكذا …  اا فهي حتم تكن منكر

وأفي هذا من الباطل ما يلزم منه فتططح أبططواب الفسططاد وأاللحططاد ،
وأتسويغه وأتهوينه على العباد ..

وأالحق وأالصواب في هذا هو ما أمرنا الله تعططالى بططه فططي محكططم
 )) وأقال تعالىفاتقوا الله ما استطعتمكتابه بقوله :       (( 

..))(( إن أريد إل الصلح ما استطعتعن شعيب : 

وأمنه وأضع الفقهاء قاعدتهم الفقهية المعروأفة في أن ( الميسططور
ل يسقط بالمعسور) 

فإذا عجز المسلمون في وأقت مططن الوأقططات عططن الخططروأج علططى
الحاكم الكافر وأتغييره ، فل يعني هذا أن يتركوا تكفيره ، بل هططذا
حكم شرعي يستطيعونه فيجب عليهم أن يتقوا الله فيططه .. وأفططي
غيره ممططا هططو مططن آثاططار تكفيططر الحكططام وأيسططتطيعونه ، فيجتنبططوا
نصرته وأتوليه وأالتحططاكم إلططى أحكططامه الكفريططة ، وأل يولططونه أمططر
دينهم ، وأل يجعلون لططه عليهططم سططبيل ، مططا اسططتطاعوا إلططى ذلططك
سبيل ، وأل يدخلوا في بيعته أوأ يقاتلوا تحت رايته ، أوأ يعينوه على
باطله أوأ يظاهروأه على مسلم .. إلى غير ذلك مما يملكون فعله
اا فططإن معرفططة كفططر الحططاكم ، مططدعاة إلططى وأيقدروأن عليه ، وأأيضطط
العمل الجاد وأالعداد الذي يمكن في يوم من اليام من تغييره ..

اا، اا ، فإنه لن يرفع بذلك رأسطط بخلف من كان الحاكم عنده مسلم
اا ما بالعططداد الجططاد لتغييططره كمططا هططو وأاقططع مرجئططة وألن يفكر يوم

العصر في هذا الزمان ..

فططاختلف الحكططم علططى الحططاكم عنططد كططل فريططق ؛ هططو الفرقططان
وأالميزان الذي يزن سلوك كل فريق وأيميز تططوجهه وأصططبغته ، مططا
رد له ، أوأ مجتنب على أقل الحوال بين موحد كافر بالطاغوت معا

..

وأما بين مبايع له مناصر ، أوأ مجادل عن باطله مهون من كفرياته
وم هطذه الطدعوة أكطبر شطاهد علططى هطذا .. .. وأوأاقعنا وأوأاقطع خص
فليتدبر المنصف أحوال  الموحدين وأسلوكهم وأدعوتهم وأمنهاجهم

في وأاقع اليوم ..

ثام لينظر في وأاقع الخوالف الذين ناموا فططي أحضططان الطططواغيت
وأرضعوا من ألبانهم ، وأسلطوا ألسنتهم وأأقلمهططم علططى كططل مططن

خرج عليهم أوأ نازعهم ، بلسانه أوأ سنانه..    
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وء تربيطة المقطترف– 10  وأليس من موانع التكفير المعتبرة ؛ س
للكفر ، كما زعمه بعض من يقتدى بهم وأيشططار إليططه بالبنططان فططي
موانع تكفير ساب الرب أوأ الدين أوأ الرسول ، فططإن أكططثر الكفططار
وأالمشركين قد كفروأا وأنشأوأا في الشرك لسوء التربية وأالتنشئة
كما اخبر بذلك الصادق المصدوأق فقال صلى الله عليه وأسلم : (
يولططد المولططود علططى الفطططرة فططأبواه يهططودانه أوأ يمجسططانه أوأ

يشركانه ) روأاه مسلم وأغيره . 

فلم يمنع ذلك من تكفيرهم . 

اا ، اقططتراف شططيء مططن أسططباب11 - وأليس من موانع التكفير أيض
الكفر الظاهرة الصريحة ، بحجة الستحسان أوأ الستصلح أوأ مططا
يسططمونه بمصططلحة الططدعوة ..!! فليططس ثاططم مصططلحة معتططبرة فططي
الشرك أوأ الكفر ، لنه أعظم ذنب عصى اللططه بططه فططي الوجططود ،

(( إن الله ل يغفر أن يشرك بأه ويغفروألذلك قال تعالى : 
 )) وأقد سططئل النططبي صططلى اللططه عليططهما دون ذلك لمن يشاء

وأسلم فيما روأاه البخاري وأمسططلم ؛ أي الططذنب أعظططم ؟ فقططال :
( أن تجعل لله ندا وأهو خلقك ) ..

فهططو أعظططم المفاسططد فططي الوجططود علططى الطلق ، وألططذلك كططان
ولقد أوحي إليك وإلىمحبطا لسائر العمال قال تعالى : (( 

الذين من قبلك لئن أشركت ليحبـطـن عمـلـك ولتـكـونن
 )) . وأكل مصلحة مزعومة أوأمدعاة في الشركمن الخاسرين

أوأ الكفر فهي مصلحة باطلة ملغاة شرعا ، لم يجعل الشارع لهططا
اعتبارا .. 

نعم قد يكون في الشرك مصالح دنيوية وأشهوانية لبعض الناس ،
يغطونها بمصلحة الدين ، وأالدين منها براء .. 

فالله قططد بعطث كافططة رسطله وأأنططزل جميطع كتبطه كمطا هطو معلطوم
لبطططال الشططرك وأهططدم الكفططر .. وأمططن ثاططم إخلص العبططادة للططه
وأحده .. وأهو سبحانه طيب ل يقبل إل طيبا .. وأالمقاصد الشرعية
المطهرة ، ل يجططوز شططرعا أن يتوصططل إلططى تحقيقهططا إل بوسططائل
شرعية مطهرة صحيحة ، تماما كما ل تزال النجاسة وأيتطهر منها
بنجاسططة أخططرى ، وأكمططا ل يسططتنجى مططن البططول بططالبول .. فلسططنا

 تبرر الغاية عندنا الوسيلة .. حتى نختططار مططا نشططتهي)9(ميكافيليين

 نسبة إلى نقول ميكافيلي صاحب كتاب المير الذي اوأدع فيه خلصة تجاربه )9((
بين المراء وأدوأن فيه نصائحه التي تضمن لهم حفظ عروأشهم ، وأأشهرها " 
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من وأسائل ، بططل قططد سططد اللططه جميططع الطططرق ، وألططم يبططق لنططا إل
طريقططا وأاحططدا موصططل إليططه وأإلططى جنتططه وأمرضططاته وأنصططرة دينططه
وأتحقيق سعادة الدارين ؛ أل وأهو الطريق الشرعي التي بعث بها
رسوله صلى الله عليه وأسلم ، وأهذا من أهططم معططاني شططهادة أن
محمدا رسول الله . وأقد بين الله ضلل سططعي مططن يستصططلحون

ـقـل ـهـلالكفر ، وأخسارة من يستحسنون صططنعته ، فقططال : (( 
ننبئكم بأالخـسـرين أعـمـال * اـلـذين ـضـل ـسـعيهم ـفـي
الحـيـاة اـلـدنيا وـهـم يحـسـبون أنـهـم يحـسـنون ـصـنعا *
ـت ـائاه فحبـط ـم ولـق ـات ربأـه ـروا بأآـي ـذين كـف ـك اـل أولـئ

* )) الكهف .أعمالهم فل نقيم لهم يوم القيامة وزنا 

وأرحم الله السلف الذين كانوا يسمون مثططل هططذه الستصططلحات
التي يلصقها أهلها بالدين : ( خديعة إبليس ) ، يطلقون ذلك على
من داهن المراء وأتقرب إليهم في أزمنة الخلفة وأالفتوحات .. 

كما قال سفيان الثوري رحمه الله لبعططض مططن يناصططحه : ( إيططاك
وأالمراء أن تدنو منهم أوأ تخالطهم في شيء من الشياء ، وأإياك
وأيقال لك لتشفع عن مظلوم أوأتططرد مظلمططه ، فططإن ذلططك خديعططة

)10(إبليس ، وأإنما اتخذها فجار القراء سلما … ) أهط.

فتأمل إبطاله استصلح وأاستحسان بعض الفقهططاء الططدخول علططى
المططراء وأالططدنو منهططم بحجططة تخفيططف الظلططم وأدرء الفسططاد .. !!
وأيسمي ذلك ( خديعة إبليس ) ، وأفي أي وأقت يقول ذلك .. فططي
أوأائل خلفة بني العباس قبل المعتصم وأقبططل المططأمون وأنحططوهم
ممططن أظهططروأا بططدعهم وأامتحنططوا النططاس .. وأكططانت عططزة الخلفططة
وأهيبتهططا قائمططة ، وأفتوحططات المسططلمين وأجحططافلهم تططدك حصططون

الكفر شرقا وأغربا .. 

فكيف به رحمه الله لو رأى خوالف زماننا الذين لم يتقربططوا إلططى
الطواغيت وأالمرتدين وأحسب .. بل دخلططوا فططي دينهططم وأأقسططموا

الغاية تبرر الوسيلة " . 
) وألنططا فططي هططذا البططاب رسططالة لطيفطة بعنططوان13/586 سير أعلم النبلء ()10((

( القول النفيس في التحذير من خديعة إبليس) أوأردنا فيها فتوى لشططيخ السططلم
حول رجل من اهل السنة قصد إلى هداية جماعة مططن قطططاع الطططرق بططأن أقططام
لهم سماعا بدف بشعر مباح وأاستدرجهم بذلك حتى اهتدى منهم جماعططة صططاروأا
يتورعططون عططن الشططبهات بعططد أن كططانوا ل يتورعططون مططن الكبططائر ، فأبطططل شططيخ
السلم هذه الطريقة البدعية رغطم مطا فيهطا مطن مصطلحة ظطاهرة وأبيططن أن هطذا
الشيخ جاهل بالطرق الشرعية أوأ عاجز عنها وأأن في الطرق الشرعية غنية عططن

) جططزء11/337أمثططال هططذه الطططرق البدعيططة ، أنظرهططا فططي مجمططوع الفتططاوأى ( 
التصوف ، فكيف به رحمه الله تبارك وأتعالى لو رأى استحسططانات وأاستصططلحات

من دخلوا في الكفر في زماننا بحجة مصلحة الدعوة وأالدين ؟ 
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على احترام دساتيرهم الشركية وأشططاركوا فططي تشططريع قططوانينهم
الكفرية وأصاروأا لهم جندا محضرين وأأنصارا مخلصين .. ؟؟

ثاططم ل يسططتحيون مططن أن يلصططقوا ذلططك الكفططر البططواح وأالشططرك
الصراح كله بالدين .. فيقولون : هي مصلحة الدعوة وأنصر الدين
!! بل هي مصلحة  القروأش وأالكروأش .. وأرحططم اللططه سططفيان إذ
يقول : ( إني للقى الرجل أبغضه ، فيقول لي : كيف أصططبحت ؟
فيلين له قلبي ، فكيف بمن أكل ثاريدهم ، وأوأطيء بساطهم ؟؟ )

 . 25أهط من تذكرة الموضوعات ص 

 فل غرابططة بعططد هططذا أن ل يكتفططي أصططحاب هططذه الستصططلحات
الفاسططدة الكفريططة بالططدفع بهططا عططن شططركياتهم الططتي خلطوهططا
بالدين .. فقد تعدوأا ذلك ، إلى الدفع  وأالعتذار بها عن طططواغيت
الحكم وأأنصارهم .. فمن العططذار المضططحكة فططي هططذا البططاب مططا
زعمه نائب ( مشرع ) إخواني ، زارنططا فططي السططجن برفقططة وأزيططر
الداخلية وأمساعديه ، وأانزعططج هططو وأمططن معططه لمططا  أبينططا السططلم
عليهم وأوأاجهناهم بكفرهم ، وأأظهرنا براءتنا منهم وأمططن قططوانينهم
وأحكمهم ، وأرفضنا -  بفضل الله تعالى وأتثبيته – أن نتقططدم إليهططم
بأية مطالب ، لما عرضوا ذلططك .. وأأنكرنططا علططى ذلططك النططائب مططا
افتراه علينا في الصحافة من دعوى تكفير الناس ، وأبينا له وألمن
معططه أن ذلططك محططض افططتراء ، فنحططن ل نكفططر النططاس بططالعموم ،
فليست معركتنا مع عططوام النططاس ، وأإنمططا مططع النظططام المحططارب
لدين الله ، وأأننا إنمططا نكفططره وأنكفططر مططن نصططر قططوانينه الكفريططة
وأحرسها أوأ شارك فططي تشططريعها .. وأأننططا نططدعوهم دوأمططا ليططتركوا
حراسططة القططوانين وأيصططيروأا حراسططا للشططريعة وأأنصططارا للططدين ..
إنططبرى ذلططك النططائب يططدفع عططن تكفيططر المططذكورين بططدعوى أنهططم
ينصروأن الدين بمناصططبهم هططذه ؛ فهططم بزعمططه يهيئططون وأيمهططدوأن
بمراكزهم وأمناصبهم ، لقيام الخلفة التي ستواجه أمريكططا – كططذا
قال – وألم يستحي طرفة عين أن يقول ذلططك علططى مسططامعهم –
وأكان حاضرا يومها أعلى رتب في المن العام وأأخبثهم وأأشططدهم
حربا للدين – ممن لم يخطر ببال وأاحد منهم في يوم مططن اليططام
ما زعمه هذا الزاعم وأادعاه لهم من العذار التي ل يذكروأنها هم
ا يحطاكمون عليهطا أوأ و تلفظطوا بهطا أوأ ادعوهطا فلربم أبطدا ، بطل ل
يطردوأن .. وألكن هذا مصداق ما أخبر به النطبي صطلى اللططه عليطه
(وأسلم من كلم النبوة الوألى : ( إذا لم تستح فاصنع مططا شططئت )

 أما هو فقد دفع عن نيططابته التشططريعية الشططركية ، مططرة بمططدح)11
الرسول صلى الله عليه وأسلم لحلف الفضول ، وألما قلنا له : إن

  روأاه البخاري وأغيره من حديث أبي مسعود البدري .)11((
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حلف الفضول الذي مدحه النبي صلى الله عليه وأسلم إنمططا قططام
علططى نصططرة المظلططوم بططالقوة الماديططة ، فططالتزم هططذا وأدع عنططك
التشطططريع ، فطططر وأهطططو يصطططيح : ل ، العمطططل المطططادي ل ، نحطططن
مستضعفون وأل عمل مادي في العهد المكططي !! قلططت : إذن قططد

سقط استدللك فل تعود إلى هذا الدليل ..!

وألذلك استدل هذه المرة علينططا لحظططة مغططادرته للمكططان ؛ بفعططل
نعيم بن مسعود في غزوأة الحزاب .. فلما سألناه : وأهططل أقسططم
نعيم بن مسعود على احترام الدساتير الوضعية ؟ أم هل شططرع ،
لما خذل الحزاب عن النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم ؟ ، أم هططل
ارتكب كفرا بواحا أوأ شركا صراحا كما تفعلون .. ؟ لم يحر جوابا

، وأوألى مدبرا ..

فصطططدق سطططفيان : ( فكيطططف بمطططن أكطططل ثاريطططدهم .. وأوأطىطططء
بساطهم ) ؟؟ 

ア: اا : أسباب التكفير ثاالث

السبب الشرعي عنططد الصططوليين : ( هططو وأصططف ظططاهر منضططبط
 أوأ( هو ما يلزم)12(يثبت الحكم به من حيث أن الشارع علقه به )
من وأجوده وأجود المسبب وأمن عدمه عدمه ) 

أوأ ( هططو جعططل وأصططف ظططاهر منضططبط مناطططا لوجططود حكططم ، أي
)13(يستلزم وأجوده ) 

وأبتعبير آخر هو ما جعله الشارع علمة على مسببه وأربططط وأجططود
المسبب بوجوده وأعدمه بعدمه ، وألهذا قال العلماء ( الحكم يدوأر

مع علته وأجودا وأعدما ) 

وأالعلططة وأالسططبب مترادفططان عنططد أكططثر أهططل الصططول ، قططال
في( مراقي السعود) : 

 31   انظر الواضح في أصول الفقه لمحمد سليمان الشقر ص)12((

 وأالمناط : من ناط الشيء أي علقه24  أنظر إرشاد الفحول للشوكاني ص )13((
، وأمنه ( ذات أنواط ) وأيطلق المناط على العلة أوأ السبب لن الحكم يعلق به . 
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1(      وأمع علة ترادف السبب           وأالفرق بعضهم إليه ذهب 

4( 

وألما كان اليمان عند أهل السنة وأالجماعة ذوأ أركان ثالثاططة ؛ هططي
العتقاد وأالقول وأالعمل ..

فإن أسباب الكفر تقابل ذلططك فهططي : إمططا قططول مكفططر ، أوأ فعططل
مكفر وأيدخل فيه (الترك المكفر ) ، أوأ شك أوأ اعتقاد مكفر .

サ-) هططط) فططي تعريططف الكفططر : ( وأهططو فططي456يقول ابن حططزم
اا مما افترض الله تعالى اليمان به بعد الدين: صفة من جحد شيئ
قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه ، بقلبه دوأن لسانه ، أوأ بلسططانه
ال جططاء النططص بططأنه مخططرج لططه اا أوأ عمل عم دوأن قلبه ، أوأ بهما مع

) 1/45بذلك عن اسم اليمان ) أهط الحكام في أصول الحكام (

キ-) هط) : ( التكفير حكم شرعي771وأيقول تاج الدين السبكي
سببه جحططد الربوبيططة أوأ الوحدانيططة أوأ الرسططالة ، أوأ قططول أوأ فعططل
اا ) أهط فتاوأى السططبكي ( حكم الشارع بأنه كفر وأإن لم يكن جاحد

2/586.  (

ユ-) هط)  في (مغني المحتاج) :977وأيقول الشربيني الشافعي
( الردة هي قطع السلم بنيططة ، أوأ قططول ، أوأ فعططل ، سططواء قططاله

اا ، اوأ اعتقادا ) أهط ( ) .4/133استهزاءا ، أوأ عناد

メ- ) هط) : ( المرتد لغططة1051  وأيقول منصور البهوتي الحنبلي
ـاركم: هططو الراجططع ، قططال تعططالى : ((  ـدوا عـلـى أدبـأ ول ترـت

 ، وأمن فرق بينهما لم يخالف42أنظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص ) 14((
في أن كل من العلة وأالسبب علمة على الحكم أوأ أن كل منهما بني الحكم عليه
وأربط به وأجودا وأعدما ، فالعلة وأالسبب في ذلك كله مترادفان ، وأإنما فرق مططن
فرق بينهمططا فططي حكمططة الربطط بيططن مطا ربططط بطه الحكطم  ، فطإن كطانت الحكمططة
وأالمناسبة في هذا الربط معلومة تدركه عقولنا فهو علة وأسبب ، وأإن كانت ممططا
ل تدركه عقولنا سمي سببا فقط ، وأل يسمى علة ، فالسفر عندهم علططة وأسططبب
لقصر الصلة ، وأالزوأال سططبب ل علططة ليجططاب صططلة الظهططر ، فكططل علططة سططبب

وأليس كل سبب علة عند هؤلء المفرقين ، من هذه الحيثية فقط . 
وأمن جهة أخرى قسم البعض العلة إلى علة تامة وأعلة غير تامة ، فالعلة التامة :
هي التي تستلزم الحكم وأيدوأر معها وأجودا وأعدما بحيث إذا وأجططدت وأجططد الحكططم
وأل يتخلف عنها ، فيدخل في لفظ العلة على هذا توفر الشروأط وأعدم الموانططع ،
أما غير التامة : فهي ما يقتضي الحكم ، لكن يتوقف على توفر الشروأط وأانتفططاء

الموانع ، وأهذه يسميها من يقسم هذا التقسيم بالسبب . 
فالوألى ما ل يتخلف الحكم عنها ، وأالثانية ما يحتمل تخلفططه لقيططام مططانع أوأ عططدم
شرط .. فالمسألة اصطلحية تبعا لرتباط العلة أوأ السبب بالشروأط وأالموانططع ..

) .   21/204وأانظر الفتاوأى (
   

81



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

اا : الططذي يكفططر21 )) [المائدة : فتنقلبوا خاسرين  ] . وأشططرع
ال . ) أهططط .(كشططاف اا ،أوأ فع اا ، أوأ شك اا أوأ اعتقاد بعد إسلمه ، نطق

) 6/136القناع عن متن القناع ) (

وأأقاوأيل العلماء في بيان ذلك كثيرة ..      

وأفيها أن أسباب الكفر أوأ الردة كما قدمنا هي : إما قول مكفططر ،
أوأ فعل مكفر ، أوأ اعتقاد أوأ شك مكفر ..

اا ..  وأهذه أسباب الكفر عموم

أما أسباب التكفير ، التي تعمل في أحكام الططدنيا فتنحصططر فططي :
الفعل أوأ القول المكفر فقططط ، وأقططد ذكرنططا الدلططة علططى أن مططن
العمال وأالقوال ما هو كفر مجرد مخرج من الملة ، دوأن شرط
ارتباط ذلك باعتقاد فاسد أوأ جحد أوأ استحلل فططي كتابنططا (إمتططاع
النظر في كشططف شططبهات مرجئططة العصططر ) وأأطلنططا فيططه النفططس

هناك ، فراجعه فإن ذلك محله .

وأقد حصرت الشريعة أسباب التكفير في الدنيا بذلك وأحده ..

لن العتقاد وأالشك أسباب غير ظاهرة وأل منضطبطة فطي أحكطام
اا الدنيا ، لذلك لم يعلق به الشارع أحكططام الططدنيا أوأ يجعلهططا أسططباب
للتكفير فيها ، وأإنما جعل ذلك للططذي يعلططم السططر وأأخفططى ، فهططي
لجل ذلك أسباب للكفر أخروأيططة ، ل علقططة لحكططام الططدنيا بهططا ..
وألذلك كططان مططن أبطططن الكفططر وألططم يظهططره ، بططل أظهططر شططرائع
اا يعامل في أحكام الططدنيا معاملططة المسططلمين ، أمططا السلم منافق
في أحكام الخططرة ، فيحاسططبه اللططه علططى مطا أبطططن مطن أسططباب

الكفر فيكون مصيره الدرك السفل من النار ..

وأقد تقدم قول شيخ السلم ابن تيمية في الصارم المسططلول ص
 :       ( وأبالجملة فمن قال أوأ فعل ما هو كفر ، كفططر177-178

اا ، إذ ل يقصد الكفر أحد إل مططا بذلك وأإن لم يقصد أن يكون كافر
شاء الله ) أهط .

فحصططر أسططباب الكفططر بططالقول وأالفعططل المكفططر – لن ذلططك هططو
المعتبر في الدنيا ، وألم يتعرض للسباب الباطنططة الخفيططة لنهططا ل
دخل لها في أحكام الدنيا .. وأانظر قريبططا منططه فططي الصططارم ص (

370(

اا ) ، وأذلك وأتقدم الكلم على قوله ( وأإن لم يقصد أن يكون كافر
لن الشططارع ربططط السططباب مططع مسططبباتها (فططإذا وأجططد السططبب

اا )  وأتوافرت الشروأط وأانتفت موانعه ترتب عليه مسببه حتم
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اا ، سواء أقصد من باشر ( لن المسبب ل يتخلف عن سببه شرع
السبب ترتب المسبب عليه أم لم يقصده ، بل يترتب وألططو قصططد

، ( فليس للمكلف أن يحل الرتباط الذي ربط به)15(عدم ترتبه ) 
ال ، وألو تمنى على الشارع المسببات بأسبابها ) وأل يقدر عليه أص

الله الماني ..

اا من أسباب الكفر الظاهرة ، وأعلى هذا فإذا ارتكب المكلف سبب
قول أوأ فعل مكفر ، وأتوفرت الشروأط وأانتفت موانعه ،كفر، وأإن
زعم أنه لم يرد بذلك الكفر وأالخروأج من الدين .. فهططذا ل يقصططد
إليه أحد إل ما شاء اللطه ، وأحطتى النصطارى ، لطو قيطل لهطم ، هطل
تريططدوأن الكفططر بقططولكم إن المسططيح ابططن اللططه .؟ لنفططوا ذلططك

وأأنكروأه .

サ: تنبيه حول أسباب التكفير

اا من أسباب الكفر الظاهرة ، اعلم أنه إذا ما ارتكب المكلف سبب
وأانتفت في حقه موانع التكفيططر ، كفططر ، وأل يلططزم أن يجمططع أكطثر
من سبب كي يكفر ، بل تعدد أسباب الكفر أوأ علله يغلظ الكفططر
وأيزيده ، فالكفر دركات كما أن اليمان درجات .. وأانظر في هطذا
(فصل مراتب المكلفين في الدار الخططرة وأطبقاتهططا)  مططن كتططاب

إنـمـا(طريق الهجرتين ) لبن القيم، وأيدل عليه قوله تعططالى : (( 
 ))، وأالنسيء سبب زائد من أسبابالنسيء زيادة في الكفر

الكفر أضافه مشركوا قريش إلى كفرياتهم الخرى ، وأقال تبارك
اا (( ااوأتعالى أيض اا ونفاق  ]93)) [التوبة : العراب أشد كفر

ففيه أن بعض الكفر أشد من بعض ، وأهذا ظاهر ، فمن جمع بين
عدد من أسططباب الكفططر فارتططد بططترك القططرار بالشططهادتين وأتططرك
الصلة ، وأضم إلى هذا الطعن في دين الله وأشتم رسططوله صططلى
الله عليه وأسلم وأالتأليب عليه وأالسعي في حربه كعبططد اللططه بططن
سعد بن سرح وأعبد الله بن خطل وأنحوهم ، ممن عططددهم وأذكططر
أخبارهم شيخ السلم في الصارم المسططلول ، ل شططك أن ردتهططم
الى بسطبب وأاحطد مطن أسططباب أشد وأأغلظ ممن كفرهططم اللطه تع
الكفر كالذين استهزءوأا بالقراء في غزوأة تبوك ، وأكالذين ارتططدوأا
بالمتناع عن الزكاة وأحدها دوأن أن يمتنعوا عططن الصططلة أوأ سططائر

أركان السلم وأمبانيه ..

 وأمثلوا لذلك بمن طلق 118 أنظر اصول الفقه لعبد الوهاب خلف ص)15((
زوأجته رجعيا بثبوت الرجعة له وألو قال عند الطلق : ( ل رجعة لي ) أوأ بمن 
سافر في رمضان بأنه يباح له الفطر سواء أقصد إلى الباحة أم لم يقصد ..الخ ،
فالحكام كما تقدم تدوأر مع عللها وأأسبابها وأجودا وأعدما .
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وأالخلصة أن تعليل حكططم الكفططر بططأكثر مططن علططة أوأ سططبب ليططس
اا فيكون الكفططر بشرط للتكفير، وأإنما يزيد ذلك حكم التكفير تأكيد

فيه أشد وأأغلظ ..

اا بعلطتين لتأكيطد تحريمطه ، كمطا فططي كما قطد يعلطل التحريطم أحيان
 ، إذا كططانت محرمططة بالرضططاع إضططافة إلططى)16(تحريم نكاح الربيبة

كونهططا ربيبططة ، وأاسططتدل العلمططاء لططذلك بحططديث أم حبيبططة فططي
الصحيحين   أنها قالت للنبي صلى الله عليه وأسلم : إننا نتحططدث
أنك ناكح درة بنت أم سلمة ، فقال صلى الله عليه وأسلم : (إنهططا
لو لم تكن ربيبتي في حجري لما حلت لي ، لنها بنططت أخططي مططن

الرضاعة ، أرضعتني وأأبا سلمة ثاويبة مولة أبي لهب ).

ظ تحريمطه: ( هطذا ا يغل وأقد كان المام احمد يقول فططي بعطض م
كلحم خنزير ميت ) يقول ذلك لتغليططظ التحريططم وأتقططويته ، وأمثططل

اا .. وأهكذا   )17(تأكيد قتل من قتل وأارتد وأزنى وأكان محصن

وأمن هذا الباب كفر طواغيت الحكام في هذا الزمان ، فإنه كفططر
اا عديططدة للكفططر فخرجططوا مطن مغلظ زائد ، لنهم قد جمعوا أسططباب
الدين من أبواب شتى .. كالتشريع مع الله ما لم يططأذن بطه اللططه ،
وأالحكم بغير مططا أنططزل اللططه ، وأاتبططاع وأابتغططاء غيططر ديططن اللططه مططن
مناهجهم الكفرية المبتدعة كالديمقراطية وأنحوها .. وأتولي اليهود
وأالنصططارى وأمظططاهرة إخططوانهم المرتططدين مططن طططواغيت الططدوأل
المختلفة علططى المجاهططدين الموحططدين ، وأفتططح أبططواب السططتهزاء
بالطدين وأالطترخيص لوسطائله المرئيطة وأالمسطموعة وأالمقطروأءة ..

وأغير ذلك مما يضيق المقام عن حصره وأتعداده …

  الربيبة : بنت الزوأجة من غير الزوأج الذي معها . )16((
 انظر في موضوع تعليل الحكم بعلتين أوأ أكثر وأتفريعاته كتب الصول )17((

) فصاعدا . 20/94المختلفة ، وأانظر أيضا مجموع الفتاوأى لشيخ السلم (

84



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

الفصل الثالث
التحذير من أخطاء
شائاعة في التكفير
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]3[

فصل في

التحذير من أخطاء شائاعة في التكفير

       وأهذه الخطاء بعضططها شططائع ، وأبعضططها شططنيع فططي موضططوع
التكفيططر ، يقططع فيهططا كططثير مططن المتحمسططين وأالمبتططدئين وأالغلة
اا ، مع ضططعف اا إليها أحيان فيطلقون إطلقات قد يكون الهوى دافع
العلطططم وأالخلص ، فضطططعف العلطططم ثاغطططرة للشطططبهات ، وأضطططعف
الخلص ثاغرة للشهوات وأالستسلم للشبهات وأالشهوات مطيططة

ول تتبع الـهـوىالهوى وأمركب الضلل .. وأقططد قططال تعططالى (( 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله

 )) لهم عذاب شديد بأما نسوا يوم الحساب

اا ، وأتططارة قططد يططدفع إليهططا البغططي الحامططل هلططى المبالغططات أحيانطط
اا أخرى ، وأقد قال تعالى ((  ـاوأالفتراء أحيان ـاس إنـم يا أيها الـن

 )) .. وأمثل ذلك سوء الرادة النابعة مططنبأغيكم على انفسكم
إفرازات الخصومات غير المنظبطة بميزان العدل الذي قامت به

يا أيها الذين أمنـواالسماوأات وأالرض  .. وأقد قال تعالى : (( 
كونوا قوامين لله شهداء بأالقسط ول يجرمنكم شنئان
قوم على أن ل تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا

)) .الله إن الله بأما تعملون خبير

اا أخرى يططدفع إلططى ذلططك ضططغط الواقططع الكفططري وأالرهططاب وأاحيان
الفكري وأالحسي وأالمعنوي الذي يمارسه أعداء هذا الدين ، على
اتباعه ، مما يفرز عند البعض بنات أفكار نابعططة مططن ردوأد الفعططل
العكسية ، وأهو الذي يسميه البعض بالفكر السجوني ، وأغير ذلك
مما يخططترعونه مططن أسططماء يحططاوألون بهططا تشططويه دعططوة التوحيططد
بططدعوى أن عقيططدة أصططحابها غيططر أصططيلة ، وأل تمططت إلططى الططدين
بصلة ، بل هي من افرازات مراحططل القهططر وأالفقططر وأالضطططهاد ،

وألذلك يحسبون أنها ستزوأل بزوأال هذه المراحل ..

وأهذا الذي يزعمون ، إن وأجد منه شيء ، فإنما يوجد عند ضعاف
العقول ، وأفقراء العلم ، الططذين لططم ينضططبطوا بضططوابط الشططرع ،
وألططم يرتبطططوا بقواعططده وأأصططوله ، فتلعبططت بهططم وأبأفكططارهم

الظروأف وأالحوال ، وأالضغوط وأالهوال .

وأما أمثططال هططؤلء مططن دعططاة التوحيططد الحططق ، وأأصططحاب العقيططدة
الراسخة في شيء ..
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اا إلطططى بعطططض وأإنمطططا تتسطططرب بعطططض إطلقطططات الغلة ، أحيانططط
المتحمسين أوأ المبتدئين الذين لم ترسططخ قططدمهم بعططد فططي هططذه
اا ، عن حرقة للدين وأغيرة لمحارمه .  الدعوة ، كما شاهدت غالب

ثام العاقل منهم من إذا ذكر ، ذكر وأرجع إلى أدلة الشرع فيضبط
بها غيرته وأأقواله وأأفعاله ، ، حال الرضا وأالغضب ، فططي السططراء
وأالضراء … إذ معلوم أن الغيططرة المحمططودة ، إنمططا هططي مططا كططان
اا بضوابط الشرع ل ما يتولد من ردوأد الفعل العكسية غير منضبط

منضبطة ..

وألذلك قال النبي صلى الله عليه وأسططلم لمطا استصططعب سططعد أن
ال ، أن يططتركه وأل يقتلططه حططتى يططأتي بأربعططة يجططد مططع امرأتططه رج
شهداء ، وأذلك قبل نزوأل حكم اللعان .. وأقال : كل وأالططذي بعثططك
اا ، إن كنت لعاجله بالسيف قبططل ذلططك ، ، وأقططال صططلى بالحق نبي
الله عليه وأسلم : ( أتعجبون من غيرة سعد ، فططو اللططه لنططا أغيططر
منه ، وأالله أغير مني ، وأمن أجل ذلك حططرم الفططواحش مططا ظهططر
منها وأما بطن ، وأل شخص أغير من الله .. ) الحططديث أصططله فططي

الصحيحين .

اا : ( إن مططن الغيططرة ، مططا يحططب وأيروأى في الحديث المرفوع أيض
الله وأمن الغيرة ما يبغض اللططه …) روأاه المططام أحمططد وأأبططو داوأد

وأغيرهم وأهو حديث حسن بمجموع طرقه . 

اا للططدين فططإنهم يعططذروأن ، وأل شك أن أمثال هؤلء ما داموا أنصار
إذا قويت الشبهة الدافعة لطلقاتهم في بعض الناس .. كما عذر
التبي صلى الله عليه وأسلم عمر لما قال عططن حططاطب ( أنططه قططد
نافق ) وأاستأذن في قتله .. وألم يقل له : ( كفططرت لنططك كفططرت
أخاك المسططلم ) ، وأذلططك لن حططاطب قططد وأقططع فططي شططبهة عمططل
مكفر .. لكن ل بد من تعليمهم وأتنبيههم وأردهم إلى الجادة ، كما
فعل النبي صلى الله عليه وأ سلم مططع عمططر … فالططدين ل يحططابي

اا .. وأل يجامل أحد

 وأهذا عمر ، فكيف بمن سواه ممن هم دوأنه ، فالخطأ مهما كان
الدافع إليه يبقى خطأ .. وأليس بعد الحق إل الضلل .. 

وأل يجمل وأجه الضلل القبيح ، أوأ يزينه شيء من النوايا الطيبة ،
أوأ المقاصطططد الحسطططنة ، أوأ الطططدوأافع النبيلطططة ، مهمطططا كطططثرت

وأتضافرت ..

ثام أعداء هذا الدين وأخصوم هذه الدعوة ، يقفون بالمرصاد لكططل
هفططوة أوأ عططثرة تصططدر مططن أتباعهططا ل يقيلططون لهططم عططثرة … أوأ
اا .. اوأ يعططذروأنهم فططي تاوأيططل ..  وأل يكلفططون يططذكروأن لهططم عططذر
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أنفسهم التفريق بين الدعوة وأاتباعها ، أوأ بين الراسططخين فيهططا ..
وأبين المبتدئين ..

وأأندر وأأعططز سططلعة عنططدهم النصطاف ، وأأكثرهططا وأأوأفرهططا الكططذب
وأالبهتان .. وأمجرد الدعوى على وأجططه الخصططومة ، ل يعجططز عنهططا

من يستجيز وأيستحسن أن يتكلم بغير علم اوأ عدل .. 

وأأصحاب دعوة التوحيد المباركة ذوأوأا ثاياب ناصططعة نقيططة ، يظهططر
فيها أدنى غبش .. وألذلك يجب أن يحذروأا النحراف عن منهجهم
الصيل ، وألو كططان فططي العيططن أدق مططن الشططعر … فليسططوا هططم
كخصططوم التوحيططد الططذين سططودوأا وأجططوه أنفسططهم وأثايططابهم برغططام
الباطل وأبظلم الشهوات وأالشبهات ، فمططا عططادوأا يتحرجططون مططن
المهلكات ، أوأ يتورعون من الموبقات ، أوأ يخجلون من الطامات

..

وأقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية في رسالة من أروأع ما كتب في
النقططد الططذاتي      - كمططا يسططمونه فططي لغططة العصططر - : ( أن مططن
أسباب انتقاص المبتدعة للسلف ، ما حصل في المنتسبين إليهم
من نوع تقصير وأعدوأان ، وأما كان من بعضهم من أمور اجتهاديططة
الصواب في خلفها ، فإن مططا حصططل صططار فتنططة للمخططالف لهططم ،

اا ) أهط مجموع الفتاوأي ( ال كبير ) 4/91ضل به ضل

وألططذلك فمططا كنططا لنقططر مثططل هططذه الخطططاء ، فيمططن نخططالطهم أوأ
ندرسهم أوأ نتول أمرهم ، وأل سكتنا عن شيء منها في يططوم مططن
اليام .. وألم يكن يهمنا في سبيل تطهير هذه الدعوة الغالية مططن
كل شائبة قد تشوبها أوأ تعكر صفوها ، رضى أوأ سخط ، القريططب
أوأ البعيد .. وأل أثانانا عن ذلك بغيهططم أوأ عططداوأتهم أوأ أذاهططم ، فقططد
أوأذي من هو خير منا في أنفسططهم وأأعراضططهم حططتى أتططاهم نصططر

الله ، وأرحم الله من قال 

اا       وأأدم لها تعب القريحة ادأب على جمع الفضائل جاهد
وأالجسد

وأاقصد بها وأجه الله وأنفع من        تلقاه ممن جد فيها وأاجتهد

ال فبعد الموت ينقطع وأاترك كلم الحاسدين وأبغيهم         هم
الحسد

ثاطم إن ممطن كططانت أسططخطتهم براءتنطا مطن تلكططم الخططاء
وأالتجططاوأزات وأاسططتنكروأها فططي وأقططت مططن الوأقططات ، رجعططوا بعططد
نضجهم وأتبصرهم ، أوأ بعدما أحسوا بخطر تلكم الشذوأذات علططى
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الدعوة ، وأتنبهوا إلى آثاارها السلبية ، فحمططدوأا براءتنططا ، أوأ فعلططوا
فعلنا وألو بعد حين ، فكان مثلي وأمثلهم كم قال : 

    بذلت لهم نصحي بمنعرج اللوى  

                                   فلم يسططتبينوا الرشططد إل فططي ضططحى
يد  الغ

فالحمد لله على كل حال ، فهؤلء في رجوعهم إلى الحق ،
وألو بعد مشاكسة وألوأاء ، خير ممن تمادوأا في الخطأ وأالضططلل ،
اا مططن اا بأيططدي أحططد وأهداية القلوب ليست بأيططدينا ، وأل كططانت يومطط

ـتالبشر ، كما قال تعالى لخيرهم : ((  إنك ل تهدي من أحبـب
)) ..ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بأالمهتدين

بل ذلك فضل اللططه وأتططوفيقه ، يططؤتيه سططبحانه مططن يصطططفي مططن
عباده المجاهدين لنفسهم وألهواءهم وألعداء الله فيه ، كما قال

ـع: ((  ـه لـم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الـل
 )) المحسنين

اا مطن وأالخلصة أننا بفضل الله تعالى وأحده مططا تحملنططا شططيئ
تلكم الخطاء وأالشذوأذات في يوم مططن اليططام ، وأل أقررنططاه ، وأل
قبلناه أوأ دعونا إليطه أوأ كتبنطاه فطي وأقطت مطن الوأقطات ، وأهطاهي
كتباتنا المطبوعة وأالمخطوطة شاهدة بذلك  ، منذ أن هططدانا اللططه
تعالى إلططى هططذه الطريططق  .. بططل لزلنططا نططبرأ مططن تلكططم الخطططاء
وأالتخبطات قبططل سططجننا وأأثانططائه ، وأسططنبقى كططذلك إن شططاء اللططه
اا عقائد سجونية ، وأل ردوأد فعل عكسية غير تعالى ، وألم نتبن يوم
منضبطة بضططوابط الشططرع ، بططل حملنططا هططذه العقيططدة الططتي هططي
عقيدة أهططل السططنة وأالجماعططة ، وأكتبنططا فيهططا ، وأدعونططا إليهططا فططي
السراء وأالضططراء ، عططن دراسططة وأبحططث وأنظططر فططي أدلططة الشططرع

وأمقالت السلف ..

وأما زلنا بفضل الله وأحده ، عليها في الحبططس وأالقيططد وأالضططراء ،
ما ملنا بسبب ضغط أوأ إغراء ، إلى إفططراط أوأ تفريططط .. فنسططأل

الله تعالى أن يتم نعمته علينا بالثبات وأحسن الختام ..

اا للمبتدئين وأالمتحمسين .. اا وأتنبيه  وأهانحن نكتب في ذلك ، نصح
اا لبراءئتنططا وأبططراءة اا للغلة وأالمفرطيططن .. وأتأكيططد اا وأترهيبطط وأتحططذير

أصحاب هذه الدعوة ، من الشذوأذات وأالخطاء .. 
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 ))1(( 

عدم التفريق بأين الكفر المطلق وتكفير المعين

أو كفر النوع وكفر العين

وأذلك ان كثيرا من المبتدئين في طلططب العلططم ل يميططزوأن ؛
بين إطلقات كثير من العلمططاء فططي كتبهططم ..نحططو : ( حكايططة ابططن
القيم رحمه الله عن خمسمائة إمام من أئمة السلم أنهم كفروأا
من أنكر الستواء وأزعم أنه بمعنى السططتيلء  ) أوأ نحططو قططولهم :
( من قال (القرآن مخلوق) فقد كفر ) أوأ (قال (إن الله فططي كططل

مكان) فقد كفر ) ..

 وأعلى هذا المنوال ما كنا نطلقه مططن إطلقططات عططن بعططض
من وأقع بأعمال اوأ أقوال مكفرة : ( ان فلنا قد وأقع بمكفططرات )
أوأ ( أنه قال أوأ فعل الكفر ) فقد كان ينسب بعض المبتدئين إلينا
بسبب مثل هذه الطلقات تكفير أوألئططك المعينيططن ، وأهططو مططا لططم

نقله أوأ نقصده بحال ..   

وأكذلك اطلقات العلماء  في الطوائططف المنحرفططة ، عططن عقيططدة
أهل السنة وأالجماعة كقولهم (الجهمية كفار) ، أوأ ( القدرية كفار

) أوأ نحو ذلك . 

فل يميزوأن بين هذا ، وأبين تنزيططل هططذه الحكططام علططى العيططان ..
اا مططن هططذه المقططالت أوأ فربما كفروأا كططل مططن سططمعوا منططه شططيئ
اا من قرؤوأه في كتبه وأمؤلفاته .. حتى سمعت منهم من كفر كثير
العلم لوقوعهم في شيء من تأوأيل الصفات كالحافظ بن حجر

 وأغيره .. وأهططذا)1(وأالنووأي وأغيرهم ، وأمن المعاصرين سيد قطب
كله من التهور وأالتسرع الذي ل تحمد عقباه ..

وأالصواب عند العلماء المحققين أنهم وأإن أطلقوا تلك الطلقات
في المقالت أوأ الطوائف التي تنتحلها .. إل أنهم  ل ينزلون حكم
التكفير على المعين إل بعد النظر في شروأط التكفيططر وأمططوانعه،
اا في الفتططاوأى أن (الجهميططة فمن ذلك ما ذكره شيخ السلم مرار

 تكفير سيد رحمه الله بسبب بعض أخطائه في باب الصفات ، وأبعض )1((
إطلقاته الدبية ، سمعته من بعض أفراخ المرجئة المنتسبين زوأرا للسلفية ، هذا
مع تورعهم البارد الحمق في تكفير المرتدين المحاربين للدين من الطواغيت 
وأأنصارهم !!.
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اا ، وأإن كان الواحد المعين ل اا مطلق كفرهم السلف وأالئمة تكفير
)2(يكفر إل بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها ) أهط 

وخلصة هذا الموضع : 

ミ-أن التكفير المطلق : هو أن يثبت بالدليل الشرعي كفر من
أتى بقول أوأ فعل معين ، وأذلك أن يقال من قال كذا فقططد كفططر ،
أوأ من فعل كذا فقد كفر ، هكذا بإطلق دوأن تنزيل الحكم بالكفر

على شخص بعينه . 

 هو تنزيل الحكم بالكفر علططى السطبب ،فالتكفير المطلق :- 
ل على الشخص فاعل السبب .

أي هو (تجريم الفعل نفسه ل الفاعل) ؛ وألذلك يكفي فيه فقط ،
النظر في الدليل الشرعي من حيث كططونه قطعططي الدللططة علططى
الكفر الكبر ، وأأنه ليس من الصيغ محتملططة الدللططة ، مططع النظططر

في قطعية دللة الفعل أوأ القول نفسه على الكفر .

 فهو تنزيل حكم التكفيططر علططى الشططخص- أما تكفير المعين :
المعين ، الذي قال أوأ فعل السطبب المكفططر ، فل بطد فيططه إضطافة
إلى النظر في تجريم الفعل كما في التكفير المطلق ، أن ينظططر
في حال الفاعل أوأ القائل من حيث ثابوت الفعططل عليططه ، وأانتفططاء
موانع الحكم في حقه ، أي استفاء شروأط التكفير وأانتفاء موانعه

 ..

وأقد تقدمت الشططروأط وأالموانططع فططي الفصططل السططابق وأتقططدم أن
مراعاتها إنما يجب في حق غير الممتنع ..

يقول شيخ السلم ابن تيمية : ( وأكنت أبين لهططم أن مانقططل لهططم
عن السلف وأالئمة من إطلق القول بتكفير من قال كذا وأكططذا ،
فهو أيضا حق ، لكن يجب التفريق بين الطلق وأالتعييططن ، وأهططذه
أوأل مسألة تنازعت فيها المة من مسائل الصول الكبططار ، وأهططي
مسألة ( الوعيد ) فإن نصوص القرآن في الوعيد مطلقططة كقططوله
( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما … ) الية .. وأكذلك سائر
ما وأرد؛ من فعل كذا فله كذا ، فطإن هطذه مطلقططة عامططة .. وأهططي
بمنزلة من قال من السلف ، من قال كذا فهو كذا ، ثام الشططخص
المعين يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة أوأ حسنات ماحية أوأ مصائب

مكفرة أوأ شفاعة مقبولة .

) .2/214  أنظر على سبيل المثال ()2((
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وأالتكفير هو من الوعيد ، فإنه وأإن كططان القططول تكططذيبا لمططا قططاله
الرسول صلى الله عليه وأسططلم ، لكططن قططد يكططون الرجططل حططديث
عهد بإسلم ، أوأ نشأ ببادية بعيدة ، وأمثل هططذا ل يكفططر بجحططد مططا
يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وأقد يكون الرجل لم يسططمع تلططك
النصوص أوأ سمعها ، وألم تثبت عنططده أوأ عارضططها عنططده معططارض
آخططر أوأجططب تأوأيلهططا وأإن كططان مخطئططا ) أهططط مجمططوع الفتططاوأى (

3/147-148( 

 ) : ( وأأصططل ذلططك : أن المقالططة الططتي هططي35/101وأقال أيضا ( 
كفر بالكتاب وأالسنة وأالجماع يقال هي كفر قول يطلق ، كما دل
علططى ذلططك الططدلئل الشططرعية ، فططإن " اليمططان " مططن الحكططام
المتلقاة عن الله وأرسوله ، وأليططس ذلططك ممططا يحكططم فيططه النططاس
بظنونهم وأأهوائهم ، وأل يجب أن يحكم في كل شخص قططال ذلططك
بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروأط التكفير ، وأتنتفططي مططوانعه ،
مثل من قال إن الخمر أوأ الربا حلل ، لقططرب عهططده بالسططلم أوأ
لنشوئه ببادية بعيدة ، أوأ سمع كلما أنكره ، وألططم يعتقططد أنططه مططن
القرآن وأل أنه من أحاديث رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم

…..الخ ) وأقد تقدم ..

 ) : ( وأحقيقطة المطر فطي ذلطك : أن القطول قطد23/195وأقطال ( 
يكون كفرا ، فيطلق القول بتكفير صاحبه ، وأيقال : من قال كططذا
فهو كافر ، لكن الشخص المعين الذي قاله ليحكم بكفره ، حتى
تقوم عليططه الحجططة الططتي يكفططر تاركهططا ، وأهططذا كمططا فططي نصططوص

إن الذين ـيـأكلونالوعيد فإن الله سبحانه وأتعططالى يقططول : (( 
ي بأطـونهم نـارا أموال اليـتـامى ظلمـا إنمـا يـأكلون ف

 )) * النساء .وسيصلون سعيرا

 فهذا أوأ نحوه من نصوص الوعيد حق ، لكن الشططخص المعيططن ل
يشهد عليه بالوعيد ، فل يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز
أل يلحقه الوعيططد لفطوات شططرط ، أوأ ثابططوت مططانع ، فقططد ل يكططون
التحريططم بلغطه ، وأقطد يتطوب مطن فعطل المحططرم ، وأقططد تكطون لطه
حسنات عظيمة تمحو ذلك المحرم ، وأقططد يبتلططى بمصططائب تكفططر

عنه ، وأقد يشفع فيه شفيع مطاع . 

وأهكططذا القططوال الططتي يكفططر قائلهططا قططد يكططون الرجططل لططم تبلغططه
النصوص الموجبة لمعرفطة الحططق ، وأقططد تكطون عنطده وألططم تثبطت
عنده ، أوأ لم يتمكن من فهمها ، وأقد يكططون عرضططت لططه شططبهات
يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلططب الحططق
وأأخطأ ، فإن الله يغفر له خطأه – كائنا ما كان – سواء كان فططي
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المسائل النظرية ،  أوأ العملية ، هططذا الططذي عليططه أصططحاب النططبي
صلى الله علي وأسلم وأجماهير أئمة السلم ) أهط .

وأقال أيضا ، بعد أن ذكر نزاع بعططض المتططأخرين فططي تكفيططر أهططل
البدع هل هو كفر ينقل عن الملة أم ل ، وأهل يخلططدوأن فططي النططار
أم ل … قال : ( وأحقيقة المر : أنهم أصابهم في ألفططاظا العمططوم
في كلم الئمة ما أصاب الوألين في ألفاظا العموم فططي نصططوص
الشارع ، كلما رأوأهططم قططالوا : مططن قططال كططذا فهططو كططافر ، اعتقططد
المستمع أن هذا اللفظ شامل لكططل مططن قططاله ، وألططم يتططدبروأا أن
التكفير له شروأط وأموانع قد تنتفي في حق المعين ، وأأن تكفيططر
المطلق ل يستلزم تكفير المعين إل إذا وأجدت الشروأط وأانتفططت
الموانع ، يبين هذا أن المام أحمططد وأعامططة الئمططة الططذين أطلقططوا
هذه العمومات لم يكفروأا أكثر من تكلم هططذا الكلم بعينططه ، فططإن
المام أحمد مثل قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى القططول بخلططق
القططرآن وأنفططي الصططفات ، وأامتحنططوه وأسططائر علمططاء وأقتططه وأفتنططوا
المؤمنين وأالمؤمنات الذين لم يوافقوهم علططى التجهططم بالضططرب
وأالحبس … وأذكر أن أكثر أوألي المر كانوا يكفروأن كططل مططن لططم
يكن جهميا موافقا لهم وأيعاملونهم معاملة الكفططار … الططخ ، إلططى
قططوله : ( وأمعلططوم أن هططذا مططن أغلططظ التجهططم فططإن الططدعاء إلططى
المقالة أعظم من قولها ، وأإثاابة قائلها وأعقوبة تاركها أعظم مططن

مجرد الدعاء إليها …..

ثام إن المام أحمد دعا للخليفططة وأغيططره ، ممططن ضططربه وأحبسططه ،
وأاسططتغفر لهططم وأحللهططم ممططا فعلططوه … وألططو كططانوا مرتططدين عططن
السلم لم يجز الستغفار لهم ، فططإن السططتغفار للكفططار ل يجططوز
بالكتاب وأالسنة وأالجمططاع ، وأهططذه القططوال وأالعمططال منططه وأمططن
غيططره مططن الئمططة صططريحة فططي أنهططم لططم يكفططروأا المعينيططن مططن

الجهمية …. 

وأقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قومططا معينيططن ، فأمططا
أن يذكر عنه في المسطألة روأايتططان ففيططه نظططر ، أوأ يحمططل المططر
على التفصيل ، فيقال : من كفر بعينه ، فلقيام الططدليل علططى أنططه
وأجدت فيه شروأط التكفير وأانتفت موانعه ، وأمن لم يكفره بعينه
فلنتفاء ذلك في حقه ، هذا مع إطلق قوله بالتكفير علططى سططبيل

العموم )أهط.

) 262-12/261 مجموع الفتاوأى (

وأالخلصة .. أن عدم مراعاة الفرق بين التكفير المطلطق وأتكفيططر
اا ممططن ل العيان مزله وأمهواة .. تردى فيها البعض ، فكفروأا خلق
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اا يحل تكفيرهم إل بعد العذار وأالنذار ، فضلوا بذلك وأأضلوا كثير
..
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 ))2(( 

التكفير بأناء على قاعدة (الصل في الناس
الكفر)

لن الدار دار كفر

وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير؛ التكفير بناء علططى قاعططدة
(الصططل فططي النططاس الكفططر) لن الططدار دار كفططر وأمعططاملتهم
وأاستحلل دماءهم وأأموالهم وأأعراضهم بناء على هططذه القاعططدة ،
اا على أن الدار دار كفر ، وأهذا أمر منتشر بين التي أصلوها تفريع
كثير من الغلة ، وأقد تحمله بعض الجهططال عنهططم دوأن أن يعرفططوا
أصله وأتبعاته ، وأنحن وألله الحمد وأالمنة لم نقل بهذا التأصططيل وأل
تبنيناه في يوم من اليام ، بل كنططا –وألزلنططا- مططن أشططد المنكريططن
لططه ، حططتى كفرنططي بعططض غلة المكفططرة  ، لمططا خططالفتهم فيططه ،
وأناظرتهم في إبطاله ، وأيومهططا لططم أجططد عنططدهم مططا يحتجططون بططه
لتأصططيلهم هططذا ، إل عبططارة مبتططورة لشططيخ السططلم ابططن تيميططة
ه حطول بلطدة مطاردين ، وأهطي قطوله فيهطا : اقتطعوها من فتوى ل
( وأل بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ) وأقد حرفوها فجعلوها (
دار الكفر التي أهلها كفار ) فخرجوا من ذلك أن كططل دار كفططر  –
وألو كانت طارئة حادثاططة ل أصططلية – فأهلهططا كلهططم كفططار ، إل مططن
عرفوا تفاصيل معتقده .. وأقد بينت لهم يومها أن هذه اللفظططة –
خصوصا في ماردين وأأمثالها من دوأر الكفر الطارئة – ما هططي إل
اصطلح للفقهاء للدار التي غلب عليها الكفار وأعلتها أحكططامهم ..
وأل دخل لقاطنيها بوصف الكفر إل من ارتكب سططببا مططن أسططباب
التكفير .. وأذكرت لهم بعض التفصيل التي ، وألكنهم لططم يرفعططوا
بذلك رأسا ، وأأصروأا على التمسك بتلك العبارة .. فعجبططت كيططف
يقلططب الهططوى المططوازين ، وأيجعططل مططن يقططر بعططدم حجيططة قططول
الصحابي وأل يقبل قول غيره من أهططل القططروأن الثلثاططة المفضططلة
في فرع من الفروأع ، يحتج بقول مبتططور مقتطططع مططن كلم عططالم
في القرن السابع ، وأفي مسألة هططي مططن أخطططر أبططواب الططدين ،
عنططدما يظططن أن ذلططك القططول يوافططق هططواه ، أوأ يحقططق رغبتططه
وأحاجته .. !! مع أنهم يقروأن بأن جميططع الخلططق بعططد رسططول اللططه
صلى الله عليه وأسلم يحتج لكلمهططم وأل يحتططج بططه ، وأيحتططاج إلططى

الدليل وأالبرهان وأليس هو وأحده بدليل وأل برهان ..

6



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

وأقد بين الله عز وأجل بعض دوأافع النفس وأأهوائها ، في الندفاع
ولنحططو التكفيططر وأالتسططرع فيططه أحيانططا ، فططي قططوله تعططالى : (( 

 )) ؛ فقطططال :تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا
 )) .. وأكططذلك كططانت رغبططاتتبتغون ـعـرض الحـيـاة اـلـدنيا(( 

أوألئك الغرار الططذين كنططت أنططاظر بعضططهم ، فقططد كططانوا يتحينططون
ن أسهل وأأقرب فرصة لنتهاب أوأ سرقة ما يقطع تحطت أيطديهم م
أموال وأممتلكات من حكموا عليهم بالكفر ، حتى وأإن كططانوا مططن
الدعاة وأالمجاهدين ، أوأ من المسلمين المستضعفين ، فططأموالهم
عندهم غنائم ، وأقد شططاهدت مططن ذلططك أمثلططة ، وأفططي آخططر المططر

اقتتلوا هم فيما بينهم وأاختلفوا على بعض الموال ..!!

أسأل الله تعالى أن يهططديهم سططواء السططبيل ، وأأن يجنططب شططباب
المسلمين هذه الفتن المضلة .. إذ الجرأة على تكفير المسلمين
وأإباحة دمططاء الموحططدين وأأمططوالهم مططن غيططر مططوجب شططرعي ، ل
تقططدم عليططه إل النفططوس المريضططة الططتي لططم تشططم رائحططة الططورع

وأالتقوى ..

ه عليطه وأسطلم فططي حجطة الطوداع : ( إن لى الل وأقد قال النبي ص
دماءكم وأأموالكم وأأعراضكم حططرام عليكططم كحرمططة يططومكم هططذا

في شهركم هذا في بلدكم هذا )

وأقال أيضا فيمططا يروأيططه البخططاري وأمسططلم : ( ل يحططل دم امريططء
مسططلم إل بإحططدى ثالث : الططثيب الزانططي ، وأالنفططس بططالنفس ،

وأالتارك لدينه المفارق للجماعة ) . 

وأقال صلى الله عليه وأسلم : ( لن يزال المؤمن في فسحة مططن
دينه ما لم يصب دما حراما ) روأاه البخاري من حديث ابن عمر 

وأفيه : وأقال ابن عمر : ( إن من وأرطططات المططور الططتي ل مخططرج
لمن أوأقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ) 

وأفي البخاري أيضا سأل ميمون بن سياه أنس بن مالططك ، قططال :
يا أبا حمزة ، ما يحرم دم العبد وأماله ؟ 

فقال : ( من شطهد أن ل إلطه إل اللطه ، وأاسطتقبل قبلتنطا ، وأصطلى
صلتنا ، وأأكل ذبيحتنا فهو المسلم ، له ما للمسلم وأعليه ما على

المسلم )

) عططن العلمططاء2/277وأتقدم ما ذكره القاضي عياض في الشفا (
المحققين قططولهم :   ( إن اسططتباحة دمططاء المصططلين الموحططدين ،
خطر ، وأالخطأ في ترك ألف كافر أهون مططن الخطططأ فططي سططفك

محجمة من دم مسلم وأاحد ) أهط . 
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وأنقل عن القابسي قوله : ( وأل تهراق الدماء إل بالمر الواضططح ،
) .2/262وأفي الدب بالسوط وأالسجن نكال للسفهاء .. ) أهط . (

وألو انشغل هؤلء في طلب العلم الشرعي وأتقليب كتب العلمططاء
وأمطالعة الصول وأالفروأع ، لعرفططوا أن دوأن إباحططة الططدم وأالمططال
وأإن صدر القول أوأ الفعل المكفر ؛ مراحل وأشططروأط وأموانططع قططد
تمنع من التكفير فضططل عططن الباحططة .. خصوصططا فططي أمثططال مططن
تسططلطوا عليهططم مططن المستضططعفين أوأ الططدعاة وأالمططؤمنين غيططر
الممتنعيططن بشططوكة الطططواغيت أوأ أنظمتهططم وأقططوانينهم .. وأأنططه ل
يلزم من الحكم على الفعل أوأ القططول بططالكفر ، تكفيططر المعيططن –
كما تقدم – وأمن ثام فل تترتب علططى الحكططم آثاططاره الططتي يهووأنهططا

وأيشتهونها وأيبتغونها .. 

أضف إلى هذا أن جمهور العلماء ، بل ذكر ابن المنذر إجماعهم ؛
هملك المرتد ل يزوأل بمجرد ردتططه  إذا كططانت ردتططه غيططر)1(على أن 

مغلظة وأل كان ممتنعا ، فإنه يستتاب وأالحالة كذلك ، وأقططد يرجططع
إلى السلم .

وأكل من تأمل فتوى شيخ السططلم الططتي اجططتزؤوأا منهططا حجتهططم ،
وأجدها من أوألها إلى آخرها حجة عليهم ، فقططد سططئل رحمططه اللططه
عن بلدة ماردين الططتي احتلهططا التتططار وأتغلبططوا عليهططا وأفيهططا أنططاس
مسلمون …. فأجاب رحمه الله : ( الحمططد للططه دمططاء المسططلمين
وأأموالهم محرمة حيث كانوا في ماردين أوأ غيرها … وأالمقيم بها
إن كان عاجزا عن إقامة دينه وأجبت الهجرة عليه ، وأإل اسططتحبت
وألططم تجططب … ) إلططى قططوله : ( وأل يحططل سططبهم عمومططا وأرميهططم
بالنفاق ، بل السب وأالرمي بالنفاق يقع على الصفات المططذكورة

)2(في الكتاب وأالسنة فيططدخل فيهططا بعططض أهططل مططاردين وأغيرهططم

وأأمطا كونهطا دار حطرب أوأ سطلم ، فهطي مركبطة : فيهطا المعنيطان ،
ليست بمنزلة دار السلم التي تجري عليها أحكام السلم  لكططون
جندها مسلمين ، وأل بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار ، بل هي
قسم ثاالث يعامل المسلم فيه بما يستحقه ، وأيقاتل الخططارج عططن
شريعة السلم بما يستحقه ) أهط . مختصرا من مجموع الفتططاوأى

)28/135.(

فهو يقرر:

 أنظر المغني ( كتاب المرتد ) ، (فصل : وأل يحكم بزوأال ملك المرتد بمجرد )1((
ردته .. ) 

 أي أن مناط تلك الصفات ليس هو الدار ، بل وأجود تلك الصفات أوأ موجبها )2((
في الشخص نفسه في أي بلد كان . 
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أن دمططاء المسططلمين وأأمططوالهم ، الصطل الصطيل فيهطا ؛ هطو-0
الحرمة وأالعصمة حيث كانوا ، وأل دخل للدار أوأ البلدة في ذلططك ،

مناط تلك العصمة إظهار المرء للـسـلم ، ل إظـهـاربل 
 .الدار للسلم

イ-وأأنططه ل يحططل رمططي المسططلمين بشططيء مططن صططفات النفططاق
وأنحوها ، لمجرد كون                    الدار قد صارت تحططت غلبططة

الكفار ، دوأن أن يحدث أوألئك المسلمون أمرا .

ロ-وأأن الدار التي سئل عنها وأأمثالها ، وأإن كططان ينطبططق عليهططا
وأصف الفقهاء لدار الكفر لغلبططة الكفططار عليهططا ، إل أنهططا بالنسططبة

للحكم على أهلها مركبة .

 فليست هي كدار السلم الصلية التي يتميز فيهططا أهططل الكتططاب
بالغيار ( أي اللباس الذي يميزهم ) وأل يقر المرتططد فيهططا بحططال ..
فالصل في كططل مططن عططدا أهططل الكتططاب مططن سططاكنيها ، أنططه مططن
المسلمين وألططذلك أمططر رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم أن

 .. وألطذلك)3(يسلم المرء في مثلها على من يعرف وأمن ل يعطرف
نص الفقهاء وأاستدلوا كثيرا في فططروأع الفقططه بمقولططة : ( الصططل

في دار السلم السلم ) .. 

وأل هي أيضا بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفططار  وألطم تكططن يومطا
.. فهي إذن ليـسـتدار إسلم  وأل كان جمهور أهلها مسلمين 

ـا ـار عليـه دار كفر أصلية ، بأل قد كانت قبل تغلب الكـف
دار إسلم وجمهور أهلها من المـسـلمين .. وـلـذلك ـلـم
ينط الحكم على أهلها ومعاملتهم تبعا لشيء ـمـن تـلـك

 لعدم انضططباطها ، بططل مططن أظهططر السططلم عصططمالصطلحات
ماله وأدمه وأعومل معاملة المسططلمين ، وأمططن خططرج عططن شططريعة
السلم عومل بما يستحقه .. فكلمه رحمططه اللططه وأاضطح ل لبطس

فيه ..

وألكن المر كما ذكر رحمه الله في موضع غير هذا .. أن اجتمططاع
الشهوة مع الشبهة يقوي الدافع إلى الشبهة وأيورث فساد العلططم

وأالفهم .. 

وأالقوم وأجدوأا في ذلك الفهم السقيم ، ما يثبت شبهاتهم وأيسوغ
شهواتهم ( الغنائمية) 

فتمسططكوا بقططوله ( وأل بمنزلططة دار الحططرب الططتي أهلهططا كفططار ) ؛
فجعلوا الكفر هو الصل في أهططل كططل دار تطدخل تحططت اصطططلح

 حديث ( تقرأ السلم على من عرفت وأمن لم تعرف ) متفق عليه . )3((
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دار الكفر وألو كان وأصف الكفططر فيهططا طارئططا لغلبططة الكفططار علططى
أحكامها .. فكفروأا أهلها كلهم وألو كان جمهورهم من المنتسططبين

للسلم .. وأتمسكوا بذلك وأأصروأا عليه .. 

  هذا وأقد كنططت تتبعططت قططديما مصطططلح دار الكفططر وأدار السططلم
وأجمعت أقوال كثير من العلماء وأتعريفهططم للططدار ، وأنظططرت فططي
أثار هذا الصطلح عندهم على قاطنيها ، فلم أجططد عنططد أحططد مططن
العلماء المحققين شيئا من هذا الذي رامه هططؤلء ..خصوصططا فططي

دار الكفر الطارئة التي كان جمهور أهلها مسلمين ..

نعم وأجدت شيئا شبيها بمقالتهم .. عند بعططض طوائططف الخططوارج
الضلل .. 

فالزارقة أصحاب (نافع بن الزرق) قالوا : ( إن من أقام في دار
الكفر فهو كافر ، ل يسعه إل الخروأج ) ، وأمعلوم أنهططم يططروأن أن

دار مخالفيهم من المسلمين  دار كفر .

وأالبيهسية وأالعوفية قالوا : ( إذا كفر المام كفرت الرعية الغائب
منهم وأالشاهد ) وأهذا كله من سخفهم وأجهلهططم ، وأسططنأتي علططى

ذكره في الفصل الرابع من هذا الكتاب .. 

أما العلماء المحققين ، فقد تدبرت أقوال كثير منهططم ، فلططم أجططد
عندهم شيئا من هذه الطلقات ؛ وأل يعكر على إطلقي هططذا مططا
وأرد في أحكام القرآن للجصاص وأغيره ، مما قد يظنططه المتعجططل
شبيها بذلك ، فليس هو مططن هططذا البططاب ، وأذلططك لكططونه وأرد فططي
أرض العدوأ التي يعنون بها دار الحططرب أوأ الكفططر الصططلية ، وأفططي
ظل وأجود دار إسططلم وأجماعططة المسططلمين الططذين يقططدر المسططلم
على التحول إليهم ثام هو يفطرط فطي ذلطك وأيبقطى مكطثرا لسطواد

أهل الشرك .

ا فطي اله مطلق  أما إطلق تلطك القاعطدة وأذلطك الصططلح وأإعم
قاطني الدار الططتي طططرأ عليهططا الكفططر مططع أن جمهططور أهلهططا مططن
المنتسبين للسلم  ، دوأن اعتبططار لستضططعاف المسططلمين وأعططدم
وأجود دار إسلم يهططاجر وأيططأوأي إليهططا المسططلم ، وأدوأن أن يتواطططأ
المسلم أوأ يعين على كفر ، فهذا ما لططم أجططده بحططال ، وأأعجبنططي
في خاتمة المطاف قول الشوكاني في السيل الجططرار :  ( اعلططم
أن التعرض لذكر دار السلم وأدار الكفر قليل الفائدة جططدا ، لمططا
قدمنا لك في الكلم على دار الحرب ، وأأن الكافر الحربطي مبططاح

يمن مطن المسططلمين ،  وأنالدم وأالمال على كل حططال مطا لططم يطؤ
مال المسلم ودمه معصومان بأعصمة الـسـلم ـفـي دار

).4/576 ) أهط. (الحرب وغيرها
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فهططذا الططذي يهمنططا مططن ذلططك ، وأهططو موافططق لخلصططة كلم شططيخ
السلم في أهل ماردين وأغيرهم ..

وأالعلماء جميعهم على ذلططك .. فططأنت تخططرج مططن تتبططع تعريفططاتهم
لدار الكفر وأدار السلم ، بأن هذه المسميات اصطططلح فقهططي ل
أثار له في الحكم على من أمكن معرفة دينه من قاطني الططديار ،
وأأن من أظهر السلم وألططم يططأت بنططاقض مططن نواقضططه الظططاهرة

معصوم الدم وأالمال حيث كان ..

وأتعريفاتهم وأإن تفاوأتت بعض التفاوأت ، فجمهورهم على أن هططذا
المصطلح يطلق تبعا للحكام وأالغلبة التي تعلو الدار، فطإن كطانت
تعلو الدار أحكام الكفر أوأ أن الغلبة فيهططا للكفططار فقططد اصطططلحوا
على تسميتها دار كفر، وأإن كان أكثر أهلها من المسلمين .. وأإن
كانت الغلبة فيها وأالحكام للمسططلمين فهططي دار إسططلم وأإن كططان
أكثر قاطنيها من الكفار، كما يكون الحال في البلد التي يسططكنها

أهل الذمة وأيحكمها المسلمون ..

هططط) : (وأقططول رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه456قال ابن حزم (
وأسلم " أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين " إنما
عنى بذلك دار الحرب ، وأإل فقططد اسططتعمل عليططه السططلم عمططاله
على خيبر وأهم كلهم يهود ، وأإذا كان أهل الذمططة فططي مططدائنهم ل
يمازجهم غيرهم فل يسمى الساكن فيهم لمارة عليهم أوأ لتجارة
بينهم كافرا وأل مسيئا بل هو مسلم محسن ، وأدارهططم دار إسططلم

لن الدار إنما تنسب للغالب عليها والحاكمل دار شرك ، 
).11/200) أهط المحلى (فيها والمالك لها 

هط) : ( كل دار كانت الغلبططة458وأقال القاضي أبو يعلى الحنبلي(
فيهططا لحكططام الكفططر دوأن أحكططام السططلم فهططي دار كفططر ) أهططط.

). 276المعتمد في أصول الدين ص(

هط) : ( ما لم تجر عليططه أحكططام السططلم لططم751وأقال ابن القيم(
يكن دار إسلم وأإن لصقها ، فهذه الطائف قريبة إلططى مكططة جططدا

).1/366وألم تصر دار إسلم بفتح مكة ) أهط أحكام أهل الذمة (

:4/575هططط) فططي السططيل الجططرار (1250وأقططال الشططوكاني (  (
(العتبار بظهور الكلمة فططإن كططانت الوأامططر وأالنططواهي فططي الططدار
لهل السلم ؛ فهططذه الططدار دار إسططلم وأل يضططر ظهططور الخصططال
الكفرية فيها لنها لم تظهر بقططوة الكفططار وأل بصططولتهم ، كمططا هططو
مشططاهد فططي أهططل الذمططة مططن اليهططود وأالنصططارى وأالمعاهططدين
الساكنين في المدائن السلمية ، وأإذا كان المر بالعكس فالططدار

بالعكس ) أهط.
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اا :- 1349وأقال سليمان بن سحيمان ( هط) شعر
     إذا مططا تغلططب كططافر متغلططب علططى                 دار إسططلم  وأحططل  بهططا

الوجل 

اا بل مهل     وأأجرى بها أحكام كفر علنيا                 وأأظهرها فيها جهار

  وأأوأهى بهططا أحكططام شططرع محمططد                  وألططم يظهططر السططلم فيهططا
وأينتحل

    فذي دار كفططر عنططد  كطل محقطق                 كمطا قطال  أهطل  الدرايطة
بالنحل 

    وما  كل من فيها يقال بأكفره               ـفـرب اـمـرئ فيـهـا
على صالح العمل

فأنت ترى من مطالعة هططذه التعريفططات وأغيرهططا أنهططم اصطططلحوا
على هذا المصطلح كدللة على نوع الغلبة وأالحكططام الططتي تعلططوا
اا علططى أن المسططلم معصططوم الططدم الدار ، وأينبهون كما رأيت غالبطط
وأالمال حيث كان وأأنه ل أثار لقططاطني الططديار ، إسططلم أكططثرهم أوأ
كفرهم في الحكم على الدار ، كما وأأنه ل أثار للحكم علططى الططدار

 فططي إسططلمهم أوأ كفرهططم .. خصوصططا إذا كططانت دار كفططروحده
حادثاة طارئة ، ل أصلية ..

وأما كل من فيها يقال بكفره             فرب امرئ فيها على
صالح العمل

كما قال ابن سمحان ..

キ هط ، وأكططان7وألقد فتح النبي صلى الله عليه وأسلم خيبر عام
أهلها كلهم يهود فأقرهم صلى اللطه عليططه وأسططلم فيهططا وأصطالحهم
على زراعتها، فصارت بغلبطة المسطلمين وأعلطو أحكطامهم عليهطا ،
دار إسلم ، وأجازت السكنى وأالقامة فيها وأالستيطان ، فكان له

صلى الله عليه وأسلم فيها عمال ..

ユوأفي المقابل لما ادعى السود العنسططي النبططوة فططي اليمططن 
وأارتد قوم من أهلها وأاتبعوه حتى غلب على صططنعاء - وأذلططك فططي
آخر أيام النبي صلى الله عليه وأسلم في الططدنيا –  فقتططل السططود
وأاليها شهر بن باذان الذي كان قد أقططره النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم عليها ، وأفر بعض عمال النبي صلى الله عليطه وأسطلم إلطى
المدينة لما استشرى أمططر العنسططي ، وأارتططد خلططق معططه (وأعططامله

 فلم يكفططروأا ببقططائهم فططي دار الططردة)4(المسلمون هناك بالتقية )

) .6/308 أنظر البداية وأالنهاية ()4((
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وأعدم فرارهم، بل كان منهم فيروأز الديلمي وأأصحابه الذين ثابتوا
وأاحتالوا حتى قتلططوا السططود العنسططي وأعططادت الغلبططة فططي اليمططن

للمسلمين ..

فهاهي صنعاء صارت دار كفر بغلبة المرتدين وأالكفار عليهططا بعططد
أن كانت دار إسلم أي أنها صططارت دار ردة ، وأبقيططت تحططت غلبططة
اا منهططا .. وألططم السود الذي ادعى النبوة لمدة أربعة أشهر أوأ قريب
يمنع ذلك من وأجود مسططلمين صططالحين فيهططا ، يأخططذوأن بالتقيططة ،
وأيعملون لعادة الغلبة للمسلمين ، حتى تمكنوا في آخططر أمرهططم
من قتل السود وأإعادة اليمن إلى حكططم المسططلمين ، وألططم ينكططر

 ، وأل قال أنهم كفروأا ببقائهم)5(النبي صلى الله عليه وأسلم ذلك 
فططي صططنعاء وأعططدم فرارهططم إذ صططارت دار كفططر بتغلططب الكفططار

عليهم .. وأهذا مع وأجود دار السلم وأجماعة المسلمين .

メوأأيضا بعد ذلك لما سقطت مصر ، بأيدي العبيططديين الكفططرة
من بني عبيد القداح وأاسططتولوا عليهططا وأتغلبططوا علططى الحكططم فيهططا
صارت دار كفر وأردة بعد أن كنت دار إسلم وأجمهططور أهلهططا مططن
المسلمين ، فبقيت تحت حكم العبيديين نحو مائتي سنة أظهططروأا
يلططف ابططن الجططوزي كتططابه فيها رفضهم وأكفرهم وأزندقتهم ، حططتى أ
( النصططر علططى مصططر ) .. وأمططع ذلططك لططم يقططل أحططد مططن العلمططاء
المحققين أن حكم الكفططر هططذا الططذي أطلططق علططى الططدار  وأعلططى

المتغلبين عليها ، قد شمل أهلها المستضعفين ..

بل قد كان فيهم علماء وأفقهاء وأصالحون كثير ، فمنهم مططن كططان
مستخفيا وأل يقدر على إظهار عقيدته في بني عبيد ، بل وأل حتى
التحديث بحديث رسول الله صططلى اللططه عليططه وأسططلم مخافططة أن
يقتل ( كما حكى إبراهيم بن سعيد الحبال صاحب عبد الغني بططن

)6(سعيد أنه امتنع من روأاية الحديث خوفا أن يقتلوه ) 

وأمع هططذا فعمططوم المسططلمين كططانوا يضططمروأن بغططض بنططي عبيططد ،
وأالبراءة منهم ، وأربما أظهر ذلططك بعضططهم بطريقططة ل ينططاله فيهططا
بطشهم ، كما ذكر السيوطي في مقدمة تاريخ الخلفاء عططن ابططن
خلكططان أنططه قططال فططي العبيططديين : ( وأقططد كططانوا يططدعون علططم
المغيبات ، وأأخبارهم في ذلك مشططهورة ، حططتى إن العزيططز صططعد

يوما المنبر فرأى وأرقة مكتوب فيها : 

 بل روأي أنهم فعلوا ذلك عن أمر النبي صلى الله عليه وأسلم وأأنه بعث إليهم )5((
يأمرهم بالقيام على دينهم وأالنهوض في الحرب وأالعمل في السود . أنظر تاريخ
الطبري وأغيره وأروأي أيضا أن النبي صلى الله عليه وأسلم أثانى على فيروأز لما 
جاءه خبر قتله للسود وأهو في مرض موته صلى الله عليه وأسلم . 

)  .85/ 35  مجموع الفتاوأى (  )6((
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بالظلم  وأالجور  قد  رضينا               وأليس بالكفر وأالحماقة

  إن كنت أعطيت علم الغيب                بين لنا  كاتب
البطاقة.

هقصططة فيهططا : بالططذي أعططز اليهططود بميشططا ، وأكتبططت إليططه امططرأة 
وأالنصارى بابن نسطططور ، وأأذل المسططلمين بططك ، إل نظططرت فططي

 .)7(أمري ) أهط 

هن من العلماء المحققين ، ل من الفشارين المتهططورين .. قططال مم ف
بتكفير هؤلء لمجرد إقامتهم في دار الكفر ما دامططوا لططم يظهططروأا
سببا من أسباب الكفر ؟؟ هذا مع وأجود در إسلم يهاجر إليها في

ذلك الوقت ، فكيف مع عدمها في زماننا ؟؟ 

وأقد كان العبيديون شرا علططى ملططة السططلم مططن التططتر كمططا ذكططر
الذهبي ، فمنهم من كان يظهر سب النبياء .. أما سطب الصطحابة
فحدث وأل حرج – فقد  ذكر السيوطي عن أبي الحسن القابسططي
: ( أن الذين قتلهم عبيططد اللطه وأبنططوه مطن العلمططاء وأالعبططاد أربعططة
آلف رجل ليردوأهم عن الترضي عن الصحابة فاختاروأا المططوت ،
قطال : فيطا حبططذا لطو كطان رافضططيا فقطط ، وألكنططه زنططديق ) تاريطخ

 .  13الخلفاء ص 

فأنت ترى أنه كان في مصر آنذاك فقهاء ، كما قططدمنا أيضططا فططي
كلم أبي محمد القيروأاني الكيزاني قوله :( إنمططا أقططام مططن أقططام
ن الفقهطاء علطى المباينطة لهطم لئل تخلطوا للمسطلمين حطدوأدهم م

فيفتنوهم  عن دينهم ) أهط . 

فكان منهم من يستخفي وأمنهم من يظهر دينه فيقتل .. كما قال
القاضي أبو بكر الباقلني : ( كان المهدي عبيد الله باطنيططا خبيثططا
حريصا على إزالة ملة السلم ، أعدم العلمططاء وأالفقهططاء ليتمكططن

 . 12من إغواء الخلق ) أهط . تاريخ الخلفاء ص 

وأممن وأاجههم بكفرهم من العلماء الشهيد – نحسبه كذلك –  أبو
بكر النابلسي الذي أحضره المعز: ( فقال له : بلغنططي عنططك أنططك
قلت : لو أن معي عشرة أسططهم لرميططت الططروأم بتسططعة وأرميططت
المصريين بسهم ، فقال ما قلت هذا ، فظن أنه رجع عن قططوله ،
فقال  كيف قلت ؟ قططال : قلططت : ينبغططي أن نرميكططم بتسططعة ثاططم
نرميهم بالعاشر . قال: وألططم ؟ قططال : ( لنكططم غيرتططم ديططن المططة

 ، وأكان ميشا اليهودي عامل بالشام ، وأابن نسطور 13  تاريخ الخلفاء ص )7((
النصراني بمصر .

14



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

وأقتلتم الصالحين وأأطفأتم نور اللهية ، وأادعيتم مططا ليططس لكططم )
فشهره ثام ضربه بالسياط ثام جاء بيهودي فططأمره بسطلخه فجعططل
يسلخه وأهو يقرأ القرآن ، قططال اليهططودي : فأخططذتني رقططة عليططه ،
فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات ..) البداية وأالنهاية (

) .16/148) مختصرا وأانظر سير أعلم النبلء (11/284

وأالشاهد من هذا كله أن أحوال المسلمين تحت حكططم المتغلططبين
الكفار في كل زمان تغلبوا فيه على بعض ديططار السططلم ، كططانت
تتفاوأت بين مستضعف مستخف أوأ آخططذ بالتقيططة أوأ مجاهططد قططائم
بدين الله تبارك وأتعالى  ، وألم يكن العلماء يطلقون الكفططر علططى
أحد من هؤلء ما داموا لم يتلبسططوا بشططيء مطن نطواقض السططلم
وأأسططباب الكفططر الظططاهرة، وأإنمططا كفططروأا مططن نصططر الكفططار أوأ
المرتدين  أوأ أظهر موالتهم أوأ صططار مططن أهططل دوألتهططم وأحكمهططم

) عططن11/284الكفري كما نقل ابن كثير فططي البدايططة وأالنهايططة ( 
القاضططي البططاقلني قططوله فططي العبيططديين : ( إن مططذهبهم الكفططر
المحض وأاعتقادهم الرفض وأكذلك أهل دوألته من أطاعه وأنصططره

وأوأاله قبحهم الله وأإياه ) أهط. 

..وأ المثلة من جنس هذا في التاريخ كثيرة … 

والشاهد منه أن الـصـل ـفـي ـكـل منتـسـب للـسـلم أو
مظهر لخصائاـصـه ؛ الـسـلم ، مـا ـلـم يظهـر ـسـببا مـن
أسباب الكفر ، والصل فيه أـنـه معـصـوم اـلـدم والـمـال

والعرض حيث كان .. 

ولول رـجـال مؤمـنـون ونـسـاء-وأقد قال تبططارك وأتعططالى : (( 
 )) .مؤمنات لم تعلموهم

فسماهم مؤمنين مع أنهم كانوا فططي مكطة حيطن كطانت دار كفطر ،
وأرغم أنهم كانوا مستخفين ل يعلمهم المؤمنون. 

) : ( فططرع : المسططلم إن كططان10/282قال في روأضة الطالبين (
ضعيفا فططي دار الكفططر ل يقططدر علططى إظهططار الططدين ، حططرم عليططه
القامة هناك ، وأتجب عليططه الهجططرة إلططى دار السططلم ، فططإن لططم
يقدر على الهجرة ، فهو معذوأر إلى أن يقدر ، فإن فتح البلد قبل
أن يهاجر سقط عنه الهجرة ، وأإن كان يقدر على إظهار الططدين ،
لكونه مطاعا في قومه ، أوأ لن له هناك عشططيرة يحمططونه ، وألططم
يخف فتنة في دينه ، لم تجططب الهجططرة ، لكططن يسططتحب لئل يكططثر
سوادهم ، أوأ يميل إليهم ، أوأ يكيدوأا له ، وأقيططل ؛ تجططب الهجططرة ،

حكاه المام ، وأالصحيح الوأل ) أهط.
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وأقططال المططاوأردي : ( فططإن صططار لططه بهططا – أي دار الكفططر – أهططل
وأعشيرة وأأمكنه إظهار دينططه لططم يجططز لططه أن يهططاجر لن المكططان

الذي هو فيه قد صار دار إسلم )

قال رشيد رضا تعليقا على ذلك :  ( هططذا قططول باطططل لن مجططرد
إظهار الرجل لدينه ل يجعل الدار دار إسططلم وأالحكططام فيهططا غيططر
إسلمية ، فإن جميع بلد أوأروأبة ل يعارض أحد فيها إذا أظهر دينه
أوأ دعا إليه حتى في حال محاربتهم للمسلمين وألن الهجططرة مططن
دار إسلم إلى أخرى جططائزة بالجمطاع ، وألطو قططال  ل تجطب عليططه
الهجرة في تلك الحالة لكان قريبا ، وألعل هذا هو الصططل ، وأوأقططع

13الغلططط فططي النقططل . ) أهططط مططن شططرح الربعيططن النووأيططة ، ص
ضمن ( مجموعة الحديث النجدية )

وإن- وأقال سبحانه وأتعالى في تفاصيل قتططل المططؤمن خطططأ: (( 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمـنـة

 ((..

فسماه تبارك وأتعالى مؤمنا ، وأجعل في قتلططه خطططأ كفططارة ؛ مططع
انه مقيططم مططع أعططدائنا فططي دار الحططرب ، علططى قططول طائفططة مطن
السلف وأالفقهاء وأالمفسرين كما في تفسير ابن جرير وأغيططره ..

) .9/381وأانظر روأضة الطالبين ( 

) : ( وأ هططذه مسططألة1/498وأقططال الشططوكاني فططي فتططح القططدير (
المؤمن الذي يقتله المسلمون في بلد الكفار الططذين كططان منهططم
ثام أسلم وألم يهاجر وأهم يظنون أنه لم يسلم وأأنه باق على ديططن
قططومه ، فل ديططة علططى قططاتله ، بططل عليططه تحريططر رقبططة مؤمنططة ،
وأاختلفوا في وأجه سططقوط الديططة، فقيططل وأجهططه أن أوأليططاء القتيططل
كفار ل حق لهم في الدية ، وأقيل وأجهه أن هذا الذي آمن حرمتططه

واـلـذين آمـنـوا وـلـمقليلططة .. لقططول اللططه تبططارك وأتعططالى : (( 
يهاجروا ما لكم من وليتهم ـمـن ـشـيء ـحـتى يـهـاجروا
وإن استنـصـروكم ـفـي اـلـدين فعليـكـم النـصـر إل عـلـى

 )) ..)قوم بأينكم وبأينهم ميثاق والله بأما تعملون بأصــير
أهط .

وأتأمل وأصف الله لهم بالذين آمنوا مع أنهم لططم يهططاجروأا مططن دار
الكفر في ظل وأجود دار إسلم كانت الهجرة وأاجبة إليها 

وأقد ذكر الشوكاني بعططد ذلططك أن بعططض أهططل العلططم أوأجططب ديتططه
وألكن لبيت  المال، وأيسططتأنس لهططذا القططول ، وألمططا نحططن بصططدده

) وأالترمذي مططن حططديث جريططر بططن2642أيضا بما روأاه أبو داوأد (
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عبد الله قال : ( بعث رسول الله صلى اللططه عليططه وأسططلم سططرية
إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهططم بالسططجود فأسططرع فيهططم القتططل،
قال فبلغ ذلك النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم فططأمر لهططم بنصططف
العقل، وأقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ،

قالوا : يا رسول الله لم ؟ قال : ل ترايا { تراءى}ا ناراهما )    

يل الحططديث بالرسططال حيططث لططم يططذكر جريططر فططي روأايططة  وأقد أعطط
جماعة ، لكن صححه بعض العلماء بمجموع طرقه . 

وأقد ذكر الخطابي وأبعض أهل العلم أنه صططلى اللططه عليططه وأسططلم
إنما أمر لهم بنصف العقل بعد علمه بإسلمهم ، لنهم قططد أعططانوا
على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفططار ، فكططانوا كمططن هلططك
بجناية نفسه وأجناية غيره ، فسقط بذلك حصة جنططايته فلططم يكططن

) 7/218له إل نصف العقل ( أنظر عون المعبود ) (

وأهذا كله من الدلئل على أن مثل هذا ل يكفر رغم تقصيره فططي
الهجرة ، وأعصيانه بالمقام بين ظهراني المشركين ، وأليس أظهر
في الدللة على ذلك تسمية رسول الله صلى الله عليه وأسلم له
بالمسلم وأعدم رفع هذه الصفة عنه ، وأل يعكر علططى ذلططك بططراءة
النبي صلى الله عليه وأسلم منه وأكون البراءة الكلية ل تكططون إل
من الكافر لن المراد بالبراءة هنا براءة الذمططة مططن عقلططه كططامل

، كما قد فسر في الحديث نفسه ، وأمن ذلك أيضا قصور حقططه)8(
في النصرة لتقصيره في الهجرة ، فهطذه قرائطن صطارفة للططبراءة
المكفرة ، إلى براءة من نططوع ثاططان فسططرتها السططنة وأذكرهططا اللططه

والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم منتعالى في قوله : (( 
ـي وليتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم ـف
ـاق الدين فعليكم النصر إل على قوم بأينكم وبأينهم ميـث

 )) .والله بأما تعملون بأصير

اللهم إل أن يضم إلى إقططامته فططي دار الكفططر وأتقصططيره بططالهجرة
الواجبططة إلططى دار السططلم ؛ مظططاهرته للمشططركين وأمحططاربته

للمسلمين ، فحينئذ تكون البراءة منه براءة كلية مكفرة .. 

   قال ابن حزم بعد أن ذكر الحديث أعله : ( وأهو عليططه السططلم
المؤمنــونل يطططبرأ إل مطططن كطططافر . قطططال تبطططارك وأتعطططالى (( 

 )) ، ثام قططال ؛ ( فصططح بهططذاوالمؤمنات بأعضهم أولياء بأعض
ـنأن من لحق بدار الكفر وأالحرب مختارا  محاربأا لمن يليه ـم

) وأغيره وأفيها عنعنة الحجاج بن أرطأة : ( من13-9/12وأفي روأاية للبيهقي ( )8(
أقام مع المشركين ، فقد برئت منه الذمة ) 
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 فهو بهذا الفعططل مرتططد لططه أحكططام المرتططد كلهططا مططنالمسلمين
وأجوب القتل عليه متى قططدرعليه ، وأمططن اباحططة مططاله ، وأانفسططاخ
نكاحه وأغير ذلك لن رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم لططم يططبرأ

ولممن مسلم ، وأأما من فر إلططى أرض الحططرب لظلططم خططافه ، 
 ، وألططم يجططد فططييـحـارب المـسـلمين ، ول  أـعـان عليـهـم

المسلمين  من يجيره فهذا ل شيء عليه لنططه مضطططر مكططره ) .
)139-13/138أهط المحلى ( 

 وأهو صريح في أن اللحوق بدار الكفر إنمططا يكططون كفططرا ، إذا مططا
انضططاف إليططه محاربططة المسططلمين وأإعانططة الكفططار وأمظططاهرتهم
عليهم ، فهو يتنزل على أنصار الشططرك المحططاربين للططدين أوأ مططن
ظططاهر المشططركين وأالكططافرين علططى الموحططدين ل علططى عمططوم

المقيمين في دار الكفر .  

ثام قال ابن حزم : ( وأقد ذكرنا أن الزهري محمد بططن مسططلم بططن
شهاب كان عازما على أنه إن مات هشام بططن عبططد الملططك لحططق
بأرض الروأم لن الوليد بن يزيد كان نذر دمه إن قدر عليه ، وأهططو

كان الوالي بعد هشام فمن كان هكذا فهو معذوأر .

وأكذلك من سكن بأرض الهند وأالسند وأالصين وأالترك وأالسططودان
وأالروأم من المسلمين ، فإن كان ل يقدر على الخروأج من هنالك
لثقل ظهر أوأ لقلة مال أوأ لضططعف جسططم أوأ لمتنططاع طريططق فهططو

معذوأر .

فإن كان هنالك محاربا للمسلمين معينططا للكفططار بخدمططة أوأ كتابططة
فهو كافر.) أهط

وأإياك أن تفهم من قوله : (معينا للكفار بخدمة أوأ كتابة فهو كافر
) ، التكفير بمجرد إعانة الكفار بمطلق الخدمة أوأ الكتابططة  ، كمططا
يطلقه بعض الغلة ، فقد رأيت كيف ربط ابن حططزم هططذه العانططة
بحططرب المسططلمين ، فهططذا هططو الكفططر ، أعنططي حططرب المسططلمين
وأمظططاهرة الكفططار وأنصططرتهم  عليهططم فططي حربهططم وألططو بالكتابططة
وأنحوهططا ، ل مطلططق خططدمتهم وأالكتابططة لهططم ، فهططذا فيططه تفصططيل

سيأتي في تفصيل العمل عند الكفار .

ثام قال رحمه الله : (وأإن كان إنما يقيم هنالك لدنيا يصططيبها وأهططو
وهو قادر على اللـحـاق بأجمـهـرة المـسـلمينكالذمي لهم 

 عن الكفر وأما نططرى لططه عططذرا وأنسططأل اللططهفما يبعد وأرضهم
العافية .

وأليس كذلك من سكن في طاعة أهططل الكفططر مططن الغاليططة وأمططن
جرى مجراهم لن أرض مصر وأالقيروأان ( يشير إلى العبيططديين )
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فالسلم هو الظاهر وولتهم على ـكـل ذـلـك لوأغيرهما 
يجاهرون بأالبراءة من السلم بأل إلى السلم ينتـمـون

 .وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا

وأأما من سكن في أرض القرامطة مختارا فكططافر بل شططك لنهططم
معلنون بالكفر وأترك السلم وأنعوذ بالله من ذلك . 

وأأما من سكن في بلد تظهططر فيططه بعططض الهططواء المخرجططة إلططى
، فهو ليس بأكافر لن اسم الـسـلم ـهـو الـظـاهرالكفر 

هنالك عـلـى ـكـل ـحـال ـمـن التوحـيـد والـقـرار بأرـسـالة
محمد صلى الله عليه وسلم والبراءة من كل دين غيــر
ـرائاع السلم وإقامة الصلة وصيام رمضان وسائار الـش

، وأالحمططد للططه رب العططالمين . )التي هي السلم واليمان 
أهط . 

 

وأمعلوم أن هذا كله في ظل وأجود دار إسلم ..

 وأتأمل اعتبار ابن حزم لظهور شرائع السلم وأخصائصه العظططام
كتوحيد الله وأالقرار بنبوة رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم
ولة للسططلم وأعطدم وأإظهار الصلة وأصطيام رمضطان وأانتسطاب ال
براءتهم منه – رغم كفرهم ؛ تأمل اعتباره لذلك في تسويغ إقامة
المسلم – أوأ على القل عدم تكفيره – لقامته في دار كفر هكذا
وأصفها وأهكذا حال وألتها .. وأل يماحططك فططي شططبه هططذا لحططال بلد

المسلمين اليوم إل مكابر .    

 وأكذا الحديث المذكور في براءة النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم
ممن أقام بين ظهراني المشركين ؛ فقد قيل في ظل وأجططود دار
إسلم ، بل قد قيل  في وأقت كانت الهجرة إلى النبي صلى اللططه
عليه وأسلم وأاجبة قبل فتح مكة، وأمع هذا لم يكفططر أمثططال هططؤلء
بمجططرد إقططامتهم بيططن المشططركين ، وأإن أثامططوا وأعوقبططوا بنقصططان

حرمتهم ، وأضعف وأقصور وأليتهم .. 

فإذا ما عدمت دار السلم التي يهاجر المسلم  إليها فإنه بإقامته
بدار الكفر معذوأر إذا ما اتقى الله وأاجتنب الشرك ، وأإعانة أهلططه
على المسلمين ، إذ ل سبيل إلى دار إسلم يهاجر إليها حتى يأثام

بتقصيره في ذلك ، فضل عن أن يكفر !! . 

فكيف إذا كانت إقامته في دار الكفر وأالحالة كذلك ، لجل نصرة
دين الله وأإظهار التوحيد وأمقارعة الشرك وأالتنديططد ؟ ل شططك أن
مثل هذا المسلم محسن مأجور قائم بدين الله تبارك وأتعالى .. 
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وأفي الحديث المتواتر المططروأي عططن بضططع عشططر صططحابيا بألفططاظا
متقاربة أن النبي صلى الله عليه وأسططلم قططال : ( ل تططزال طائفططة
من أمتي ظاهرين على أمر الله ل يضطرهم مطن خطالفهم وأل مطن

خذلهم حتى يأتي أمر الله ) .

 وأمثله الحديث الخر : ( الخيل معقود بنواصططيها الخيططر إلططى يططوم
القيامة الجر وأالمغنم ) وأهو في صحيح البخاري .. 

فهطططذان الحطططديثان يطططدلن علطططى وأجطططود المسطططلمين الصطططادقين
وأالمجاهططدين إلططى يططوم القيامططة ، وأاسططتمرار وأجططودهم فططي كططل

الظروأف ، في ظل وأجود دار السلم وأفي حال عدمها 

 ..

بل قد قططرر العلمططاء وأجططوب إقامططة المسططلم فططي دار الكفططر ، إذا
أمكنه السعي في تحويلها إلى دار إسلم ؛ كما جطاء فطي ( مغنطي

) :     ( وألو قدر على المتنططاع بططدار4/239المحتاج ) للشربيني (
حرب وأالعتزال وأجب عليه المقام بها ، لن موضعه دار إسططلم ،
فلو هطاجر لصطار دار حططرب ، فيحططرم ذلططك،  نعطم إن رجططا نصططرة
المسلمين بهجرته ، فالفضل أن يهاجر ، قططاله المططاوأردي – وأقططد
تقدم – ثام في إقامته يقاتلهم علططى السططلم ، وأيططدعوهم إليططه إن

قدر.. وأإل فل ) أهط . 

) عطن صطاحب ( الحططاوأي )10/282وأنقل فططي روأضطة الطططالبين (
قوله : ( فإن كان يرجو ظهور السلم هنططاك بمقططامه ، فالفضططل
أن يقيم ، قال : وأإن قدر على المتناع في دار الحرب وأالعططتزال
، وأجب عليه المقام به ، لن موضعه دار إسلم ، فلو هاجر لصطار
دار حرب ، فيحرم ذلك ، ثام إن قدر على قتططال الكفططار وأدعططائهم

إلى السلم لزمه ، وأإل فل ، وأالله أعلم .) أهط

فتأمل إيجابهم المقام بدار الكفططر فططي مثططل هططذه الحططال ، فططأين
المتنطع المكفر بذلك ، من هذا ! ؟.

وأقال الحافظ ابن حجر في الفتح : ( وأفيه – أي حططديث الخيططل –
بشرى ببقاء السلم وأأهله إلى يوم القيامططة ، لن مططن لزم بقططاء
الجهاد بقاء المجاهدين وأهم المسلمون ، وأهو مثل الحديث الخر
( ل تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحططق ) أهططط . مطن كتططاب

الجهاد وأالسير ( باب الجهاد ماض مع البر وأالفاجر ) 
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وأقريب من هذا المعنى حديث حذيفة المتفططق عليططه : ( فططإن لططم
يكططن لهططم جماعططة وأل إمططام ) ؟ قططال صططلى اللططه عليططه وأسططلم :
( فاعتزل تلك الفرق كلها وألو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك

الموت وأأنت على ذلك )  .

ففيططه أنططه ل أثاططر لغيططاب جماعططة المسططلمين أوأ إمططامهم- وأهططذه
مقومات دار السلم - وأل  علقة لذلك في إسلم المرء أوأ كفره
، وأإنما المناط الذي يتعلق  ذلك به هو إظهاره لسبب من أسباب

الكفر ..

فهذا كله يدل على أن المسلم إذا كان في دار الكفر وألم يهططاجر
منها إلى دار السلم لعجططز أوأ مططانع منعططه أوأ لتمكنططه مططن إظهططار
دينه فيها ، أوأ لقيامه بالجهاد وأنصرة الدين  .. فهو مسلم معصوم

الدم وأالمال .. 

فمن باب أوألى أن يبقى المسلم كذلك في حال عططدم وأجططود دار
إسلم يهاجر إليها أصل ..

فإن الله تبارك وأتعالى  لم ينط  أحكام التكفيططر  بططأمور قططاهرة ل
كسب للعباد فيها .. وأإنما أناطها سبحانه وأتعالى بأسباب ظططاهرة

ـمـن كـسـبمنضبطة – كما تقدم – تنحصر بقول اوأ فعل مكفططر 
 .. وأما لم يظهر المرء شيئا مططن ذلططك ، فل سططبيل إلططىالمكلف

تكفيره ، بأمور خارجة عن إرادته ما دام عنده أصل السلم .. 

وأالخلصة ان مصطلح دار الكفر ل اثار له في الحكم على قاطني
الدار ، خصوصا في وأقت قد أمست الرض كلها فيه دار كفر إمططا

أصلية ، أوأ طارئة لغلبة الكفار وأأحكامهم على جميع البلد .. 

وأيتأكد ذلك إذا كططانت الططدار الموصططوفة بهطذا المصطططلح دار كفططر
طارئ ، أي أنها كانت قبل ذلك دار إسططلم وأل زال جمهططور أهلهططا
ينتسططبون للسططلم ، وأهططذا أمططر غفططل أوأ تغافططل عنططه كططثير مططن
المتحمسططين ، فلططم يفرقططوا بيطن دار الكفطر الصطلية الطتي يغلططب
الفقهاء حكمها في حكمهم بالتبعية في بعض المسائل ، وأبين دار
الكفر الحادثاة ، أي التي كانت للمسططلمين فغلططب عليهططا الكفططار ،
فإن الفقهاء يؤصططلون فيهططا لمجهططول الحططال الططذي ل سططبيل إلططى
معرفة حاله – كالميت وأاللقيط وأالمجنون – بالسلم وأالعصططمة ،
احتياطا لحرمة المسلمين وأعصمة لدمائهم  وألو لم يبططق فيهططا إل
يصططل بعضططهم مسططلم وأاحططد ، لن السططلم يعلططو وأل يعلططى  ، بططل أ
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بالسلم لمثل ذلك وألو لم يظهر فيهططا مسططلم لحتمططال أن يكططون
)9(فيها مؤمن يكتم إيمانه .

نقل النووأي عن الرافعي في روأضططة الطططالبين قططوله فططي سططياق
كلمه عن اللقيط يوجططد فططي الطدار وأالحكططم لطه بالتبعيطة ، أن دار

السلم ثالثاة أضرب :

أحدها : دار يسكنها المسلمون ’ فاللقيط الموجود فيهططا مسططلم ،
وأإن كان فيها أهل ذمة ، تغليبا للسلم .

الثاني : دار فتحها المسلمون وأأقروأها في يد الكفار بجزية ، فقد
ملكوها ، أوأ صططالحوهم وألططم يملكوهططا ، فططاللقيط فيهططا مسططلم إن
كان فيها مسلم وأاحد فططأكثر ، وأإل فكططافر علططى الصططحيح ، وأقيططل

هن يكتم إسلمه منهم . مم مسلم لحتمال أنه وألد 

الثالث : دار كان المسلمون يسكنونها ثام جلوا عنها وأغلب عليهططا
الكفار ، فإن لم يكن فيها من يعرف بالسططلم ، فهططو كططافر علططى
الصططحيح ، وأقططال أبططو اسططحاق : مسططلم ،لحتمططال أن فيهططا كططاتم

إسلمه ، ,إن كان فيها معروأف بالسلم فهو مسلم ..

هذا في أحوال دار السلم ، أما فططي دار الكفططر الصططلية فقططال :
( دار الكفر ، فإن لم يكن فيها مسططلم ، فططاللقيط الموجططود فيهططا
محكوم بكفره ، وأإن كططان فيهططا تجططار مسططلمون سططاكنون ، فهططل
يحكم بكفره تبعطا للطدار ، أوأ بإسطلمه تغليبطا للسططلم ؟ وأجهطان ،

أصحهما : الثاني . )

فتأمل احتياط العلماء وأتغليبهم للسلم عنططد الشططكال حططتى فططي
دار الكفر الصلية  ، احتراما لحرمططة المسططلمين ، وأاحتياطططا فططي
عصمة دمائهم ؛ فمططن بططاب أوألططى فططي دار الكفططر الطارئططة الططتي

ينتسب جمهور أهلها للسلم . 

وأعلى كل حال فما دام هذا المصطلح إنما أطلقه الفقهاء للدللة
على أن الغلبة وأالهيمنة فططي الططدار للكفططار وأأحكططامهم ، فل يصططح
وأالحال كذلك تأصيل قاعدة (الصل في الناس الكفر)  على هططذا
المصطلح خصوصا في دار الكفر الطارئططة الططتي ينتسططب جمهططور

أهلها للسلم وأيظهروأن خصائصه .. 

 أنظر على سبيل المثال ، المغني ( كتاب اللقيط ) ( فصل وأل يخلو اللقيط )9((
من أن يوجد في دار إسلم أوأ في دار كفر ..) ، وأانظر روأضة الطالبين (

5/433-434. (
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إذ ما دام المصطلح غيططر منططاط وأل معلططق بقططاطني الططديار وأنططوع
ديانتهم ، فكيف يصح التأصيل لديانتهم عليه .. فالتأصططيل معنططاه ؛
استصحاب حكم الصل .. فلو كان هذا الصطططلح مرتبططط بديانططة
جمهور أهل الدار لصار للتأصيل مدخل .. وألذلك فإن الفقهططاء إذا
تكلموا في دار السلم التي يلزم فيها أهل الكتاب بالغيار وأل يقر
فيها المرتد بحال – أوأ إذا تكلموا في دار الكفر الصلية الططتي لططم
يطططدخلها السطططلم وأل كطططان جمهطططور أهلهطططا مسطططلمين .. تراهطططم
يستعملون التبعية للدار في بعض المجالت الضططيقة حيططث يعططدم
الظططاهر وأالسططيما ، وأيتعططذر تططبين حططال النسططان ، كططاللقيط أوأ
المجنططون أوأ الميططت الططذي ليططبين عططن نفسططه – يوجططد فططي أحططد
الططدارين وأل يعرفططه أحططد وأل علمططة مميططزة تططدل علططى دينططه ..
فألحقوهم بالدار في مثل هذه الحططوال .. أي أنهططم اعتططبروأا فططي
هذا وأاستصحبوا فيه ديانة أهل الططدار ، ل مجططرد الصطططلح التططابع
للغلبططة وأالحكططم فقططط كمططا يفعلططه أوألئططك الغلة وأفططي دار الكفططر

الطارئة.. 

وأعلى كل حال فموضوع الحكم بالتبعية الذي تعرض لططه الفقهططاء
ل دخل له بما نحن في صدد رده  ، فليس هو فيمطن أظهطر شطيئا
من علمات السلم وأخصائصه وأمع هذا يكفططر ؛ كمططا يكفططره مططن
يكفطره مطن الغلة طبقطا لهطذه القاعطدة .. بطل ينحصطر ذلطك فطي
مجهول الحال الذي يتعذر تبين حاله لنعططدام السططيما وألصططغره أوأ
موته أوأ ذهاب عقله ، وأليس هناك من يدعيه مططن وأالططد أوأ أوأليططاء
ليلحق بهم.. وألذلك فقد نص الفقهاء  على أنه متى ظهرت عليططه
علمة تدل على دينه أوأ ادعاه أحد ما .. قططدم هططذا الظططاهر علططى
ذلك الستصحاب .. وألذلك قدموا التبعيططة للوالططدين علططى التبعيططة

.)10(للدار 

 وأذلك لن الستصحاب كما قد قرر علماء الصول أضعف الدلططة
وأل يصار إليه إل عند التعذر عن إثابات ظاهر ..

ـىقططال شططيخ السططلم ابططن تيميططة : (  الظــاهر يقــدم عـل
) .الستصحاب وعلى هذا عامة أمور الشرع 

وأقال فططي الموضططع نفسططه: ( التمسططك بمجططرد استصططحاب حططال
 )أضعف الدلة مطلقا ، وأدنى دليل يرجح عليه ..العدم 

إلططى قططوله : ( وأل يجططوز الخبططار بانتفططاء الشططياء وأعططدم وأجودهططا
بمجرد هذا الستصحاب من غيططر اسططتدلل بمططا يقتضططي عططدمها ،

وأمن فعل ذلك كان كاذبا ، متكلما بل علم .. ) 

 أنظرعلى سبيل المثال المغني ( كتاب المرتد ) ( مسألة : وأكذلك  من مات)10((
من البوين على كفره ..) 
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فـعـدم علـمـه لـيـس علـمـا بأالـعـدم ) .. ( وـمـا دل عـلـى(
ـى مجــرد ـو راجــح عـل ـة فـه ـواع الدـل ـن أـن ـات ـم الثاـب

/ص23 ) أهط مختصرا من مجموع الفتططاوأى (استصحاب النفي
13. (

فقد اجمع المـسـلمون ، وعـلـم بأالـضـطراروأقال أيضا : ( 
من دين السلم ، أنه ل يـجـوز لـحـد ان يعتـقـد ويـفـتي
بأموجب هذا الستـصـحاب والنـفـي إل بأـعـد البـحـث ـعـن
الدلة الخاصة ، إذا كان من أهل ذـلـك ، ـفـإن جمـيـع ـمـا
أوجبه الله ورـسـوله وحرـمـه الـلـه ورـسـوله مغـيـر لـهـذا
ـة ـه إل بأـعـد النـظـر ـفـي أدـل ـق بـأ الستـصـحاب ، فل يوثـا

) 29/90 ) أهط . مجموع الفتاوأى (الشرع لمن أهل لذلك

( شهادة العدل رجل كان أو امرأة أقوىوأقال ابن القيم : 
ـمـن استـصـحاب الـحـال ، ـفـإن استـصـحاب الـحـال ـمـن
أضعف البينات ، ولـهـذا ـيـدفع بـأـالنكول ـتـارة وبـأـاليمين

 ) أهططط اعلمالمردودة وبأالشاهد واليمين ، ودلـلـة الـحـال
) 1/96الموقعين (

تأمل هذا .. مع أن الفقهططاء إنمططا اسططتعملوا ذلططك الستصططحاب أوأ
التأصططيل فططي المجططال الضططيق الططذي عرفتططه حيططث يعططدم تمييططز
القرائن وأمعرفة الظططاهر .. وأمططع هططذا ، فتأصططيلهم وأاستصططحابهم
ضعيف ، يغيره أدنى دليل أوأ سيما أوأ ظاهر أوأ شهادة أوأ نحوها ..

فكيف بتلطك القاعططدة وأذلطك التأصططيل الطذي أطلقطه أوألئطك الغلة
المتهوروأن في عموم أهل السلم ، وألم يعتبروأا فيها مططا يظهططره
الصططالحون منهططم أوأ المجاهططدوأن أوأ المستضططعفون مططن شططعائر

السلم وأخصائصه ..؟؟ 

فقدموا ما أصلوه وأقعدوأه مستندا إلى حكم اصطلحي ل دخل له
بديانة الناس ، علططى الظططاهر الططبين وأالمعلططن مططن أقططوال النططاس
وأأعمالهم وأشعائرهم السلمية .. وأالدار دار كفططر طارئططة ليسططت

دار كفر أصلية .. 

فل شك أن تأصيلهم هذا ، أضعف وأأضعف وأأضططعف .. فكيططف إذا
أضافوا إليه وأبنوا عليه استحلل الدماء وأالموال وأالعططراض فهططو

باطل محض نبرأ إلى الله منه .. 

ミ ) الصل في جـيـوش الـطـواغيتتنبيه : إلى أن قاعدة
) ل غبار عليها : - وأنصارهم الكفر
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يجدر بنا التنبيه هنا  إلى أننا وأأن كنا ننكر التأصيل سططابق الططذكر ،
إل أن كلمنططا وأإنكارنططا هططذا ل ينطبططق علططى جيططوش الطططواغيت
وأأنصارهم ؛ فإن القاعدة عندنا ( أن الصططل فيهططم الكفططر ) حططتى
يظهر لنا خلف ذلك ، إذ أن هذا التأصيل قائم على النططص وأدللططة
الظاهر ل على مجططرد التبعيططة للططدار ، فططإن الظططاهر فططي جيططوش
الطواغيت وأشرطتهم وأمخابراتهم وأأمنهم أنهم من أوألياء الشرك

وأأهله المشركين .

シ-فهم العين الساهرة على القانون الوضعي الكفططري ، الططذين
يحفظونه وأيثبتونه وأينفذوأنه بشوكتهم وأقوتهم .

ヱ-وأهططم أيضططا الحمططاة وأالوأتططاد المثبططتين لعططروأش الطططواغيت
وأالططذين يمتنططع بهططم الطططواغيت عططن الططتزام شططرائع السططلم

وأتحكيمها .

ヒ-وأهم شوكته وأأنصاره الذين يعينونه وأينصططروأنه علططى تحكيططم
شرائع الكفر وأإباحة المحرمات من ردة وأربا ، وأخمر وأخنا ، وأغير

ذلك .

モ-وأهم  الذين يدفعون في نحر كل مططن خططرج مططن عبططاد اللططه 
منكرا كفر الطواغيت وأشركهم ، ساعيا لتحكيم شرع الله وأنصرة

دينه المعطل الممتهن .. 

فهذه حقيقة وأظيفتهم وأمنصططبهم وأعملهططم ؛ يتلخططص فططي سططببين
من أسباب الكفر صريحين وأهما : 

セ-(بتولي القانون وأالتشريع الكفري الطاغوتي) 1(نصرة الشرك

1( 

ス- . وأنصرة أهله وأتوليهم وأمظاهرتهم على الموحدين  

وأالنصوص الدالة على أن هذان سببان من أسباب الكفططر البططواح
ظاهرة متضافرة ، وأقد فصططلناها فططي غيططر هططذا المقططام ، وأليططس

مقصودنا هاهنا تفصيل هذا ، وأإنما التنبيه إلى الصل المذكور . 

فقد أصل الله سبحانه وأتعططالى لنططا فططي أنصططار الكفططار وأأوأليططائهم
الذين كـفـرواعموما ، أصل محكما في قوله تبارك وأتعالى : (( 

وـمـن )) ، وأقوله سبحانه : (( يقاتلون في سبيل الطاغوت
 )) فالصل في كل من أظهططر تططولىيتولهم منكم فإنه منهم

الكفار وأنصرتهم أوأ قاتل في سبيل الطاغوت أوأ كان فططي عططدوأته

 وأقد نصت قوانينهم نفسططها علططى ان طبيعططة وأظيفططة هططذه الجهططزة وأمهمتهططا)11((
الرئيسة ؛ حفظ القوانين وأتنفيذها وأمولة أهلها . 
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يده وأأظهر نصرته باللسان أوأ السططنان ؛ أنططه مططن جملططة الططذين وأح
كفروأا .. 

وألذلك كان حال النبي صلى الله عليه وأسلم وأسيرته مططع الكفططار
المحاربين وأفي أنصطارهم وأأوأليططائهم وأأحلفهططم الطذين ينصططروأنهم

على المسلمين؛ على هذا الصل .

أنظر على سبيل المثال معاملته صلى الله عليططه وأسططلم للعبططاس
معاملططة الكفططار رغططم دعططواه السططلم لمططا أسططر فططي صططفوف
المشركين يوم بدر ، وأانظر مثل هططذا أيضططا مططا روأاه مسططلم فططي

) من المختصر من حديث عمران بن حصين1008كتاب النذوأر (
فططي قصططة الرجططل مططن بنططي عقيططل حلفططاء ثاقيططف ، لمططا أسططره
المسلمون بجريرة حلفطائه لمطا نقضطت ثاقيطف عهطدها مطع النطبي
صلى الله عليه وأسلم .. وألم يطلقه النبي صلى الله عليه وأسططلم
رغم ادعائه السلم بل عامله معاملة الكفططار فغنططم نططاقته وأفططداه

برجلين من المسلمين .  

وأعليه كانت سيرة أصحابه صلى الله عليه وأسلم  من بعططده فططي
كل ذوأي منعة وأشوكة يخرجون عن شريعة الله تبارك وأتعالى .

أنظر سيرتهم في خلفة أبططي بكططر فططي أنصططار مسططيلمة الكططذاب
وأنحططوهم مططن المرتططدين كأنصططار طليحططة السططدي فقططد كفروأهططم
ن جميعا وأساروأا فيهم سيرة وأاحدة وألم يخالف فططي ذلطك أحطد م

الصحابة 

وألطططذلك أطلطططق العلمطططاء المحققيطططن القطططول بإباحطططة دم وأمطططال
المحاربين وأأنصططارهم وأجعلططوا حكططم الططردء فيهططم حكططم المباشططر

.. وأفي المغني (كتاب الجهاد ) ( فصل من أسر فططادعى)12(منهم 
أنه كان مسلما ، لم يقبل قوله إل ببينة ، لنه  يدعي أمرا الظاهر

) وأذكططر فيططه قصططة سططهل بطن بيضططاء فططي8/261خلفه ..) أهططط ( 
غزوأة بدر وأستأتي .

فتأمل كيف جعل الصل فيمن أظهر النحياز لجيش الكفار حططتى
أسر في صفهم ، الكفر ، بحيططث ل تقبططل الططدعوى بخلفططه – كمططا
في قصة أسر العباس أيضا – حتى تقططوم بينططة تغيططر هططذا الصططل

الظاهر . 

) وأتأمل تعليله لستواء الردء بالمباشر في أحكام 8/297  انظر المغني ()12((
المحاربة ؛ بكون الحرابة مبنية على حصول المنعة وأالمعاضدة وأالمناصرة ، فل 
يتمكن المباشر من فعله إل بقوة الردء … 
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وألجل ذلطك كطان الصطل عنطدنا فططي كطل مطن انتسطب إلطى هطذه
الجهططزة وأالوظططائف ، الططتي حقيقتهططا ، نصططرة الشططرك وأأهلططه ؛
الكفر . فنحكم على كل وأاحد منهم بالكفر وأنجططري عليططه أحكططام
الكفر بما أظهروأه من أسباب الكفر ، ما لم يتبين لنا خلف ذلططك
من قيام مانع معتبر من موانع التكفير في حق المنتسب للسلم
منهم فنستثنيه .. وأقد قدمنا أن تبين الموانع في حططق الممتنعيططن
المحاربين ، غير وأاجب لمتناعهم وأمحاربتهم ، لكططن إن ظهططر لنططا
شيء من ذلك في حق بعضهم لم نكفططره ، وأمططا لططم يظهططر ذلططك
فالصل الظاهر عندنا منهم هوالكفر، وأحقيقططة أمططر بططاطنهم إلططى
الله تبارك وأتعالى ، وأليس إلينا ، وأقد أمرنا بالخذ بالظاهر ، وألططم
نؤمر أن نشق عطن صطدوأر النطاس وأل عطن بططونهم ، وألن أصطل
هذه الوظائف وأظاهرها ما قد عرفت فنحن نعاملهم وأنؤصل لهم
على هذا الظاهر حططتى يظهططر لنططا خلفططه ، بخلف غيططر ذلططك مططن
الوظائف وأالعمططال الططتي ليططس أصططل طبيعتهططا وأحقيقتهططا نصططرة
الشططرك أوأ أهلططه ؛ وألططذلك فل نقططول أن الصططل فططي الطبططاء مثل
الكفر ، حتى يتبين لنا خلف ذلك ، وأل أن الصل فططي المدرسططين
الكفر ، أوأ أن الصل في تولي وأظائف الدوألة الكافرة كلها الكفر
.. كل فهذه الوظائف كما سيأتي لنا فيها تفصيل ، وأليست حقيقة
جميعها وأطبيعتها نصططرة الشططرك وأأهلططه ، نعططم قططد يوجططد  فيمططن
يتولى هذه الوظائف من هو من أنصار الشرك وأأهلططه وألكططن هططذا
ليس مختصا بحقيقة الوظيفة وأماهيتها، كما قد يوجد من هو مططن

أنصار الشرك وأأهله من غير الموظفين .. 

وأالخلصة : أن هذا التأصيل إذا كان في وأظيفة أوأ عمل  حقيقتططه
أنه سبب من أسباب الكفر الظاهرة ، كنصرة الشرك وأأهلططه ، أوأ
التشططريع وأفقططا لنصططوص الدسططتور الكفططري ، وأنحططو ذلططك مططن
المكفرات الصططريحة الظططاهرة ، فل حططرج فيططه عنططدنا ، وأمعنططاه :
إجراء حكم الظاهر على أصحاب هذه الوظيفة ، وأإرجاء ما بطططن

من الحكام إلى الله تبارك وأتعالى.
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 ))3(( 

عدم تجويز الصلة خلف المسلم مستور الحال 

حتى تعرف عقيدته

وأمن أخطاء التكفير الشائعة قول البعض  بعدم جططواز الصططلة إل
خلف من يعرفون عقيدته اوأ يمتحنونه مططع كططونه مظهططرا لشططعائر
السلم وأخصائصه ، وألم يظهر شيئا  من نواقض السططلم ،(وأهططو

  بططل يشططترطون أن يعرفططوا كفططره ،المسططلم مسططتور الحططال )
، وأهطططذاعلى التفصيل الذي عندهم بالطاغوت وأتكفيره له ، 

القيد يجعططل التوسططع فططي هططذه القاعططدة يتنططوع بتنططوع أهططواءهم ،
فمنهم من اعتبر العلماء المداهنين الراكنين للطواغيت أوأ الططذين
ل يكفروأن الطواغيت ؛ أحبارا وأرهبانا ، وأمن ثاططم فهطم ططواغيت ،
وأمن لم يصرح بتكفيرهم كفروأه ، وألم يصلوا خلفه لنه لططم يكفططر
بالطواغيت فليس بمؤمن ، وألو كان يضططلل أوألئططك العلمططاء وأيططبرأ
من باطلهم وأيكفر  بطواغيت الحكم وأيعاديهم  ، وأقد جططرى ذلططك
لي قديما مع طائفة منهم ، وألم يكتفوا بتكفيري ، بل كفططروأا كططل

 من يصلي خلفي . 
وأالصحيح الذي نعتقده وأنعمل به أن من أظهر شيئا من خصططائص
السلم الظاهرة حكم له في أحكام الدنيا بالسلم دوأن اللتفات
إلى مغيب باطنه ، فذلك ليس مناط الحكم في الدنيا بل هو إلى
الله .. فيصلى خلفه وأيصططلى عليططه وأيسططلم عليططه وأتؤكططل ذبيحتططه

لططم يظهططر ناقضططا مططن وأنحو ذلك مما يعامل به أهططل القبلططة ، مططا
نواقض السلم  ، قال النبي صلى الله عليه وأسلم : ( من صططلى

. )1(صلتنا وأاستقبل قبلتنا وأأكل ذبيحتنا فذلك المسلم ) 

وأقد نقل القرطبي عن اسحاق بن راهويه ، الجماع على ذلك .

وأالمقصود بقوله: ( وأأكل ذبيحتنا)؛ أي أنه ل يأكل إل ما ذبح علططى
طريقتنططا ، فل يأكططل الميتططة الططتي حرمهططا اللططه ، كمططا يأكلهططا
المشططركون  وأيفسططر ذلططك، مططا روأاه البخططاري أيضططا مرفوعططا :
( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولططوا ل إلططه إل اللططه فططإذا قالوهططا

 فقططد حططرم علينططاوذبأحوا ذبأيحتناوأصلوا صلتنا وأاستقبلوا قبلتنا 
دماؤهم وأأموالهم إل بحقها وأحسابهم علططى اللططه ) . وأتأمططل كيططف
ذكر النبي عليه الصلة وأالسلم أمر الذبح مضافا إلططى غيططره مططن

 روأاه البخاري من حديث أنس)1((
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خصائص السلم ، وألم يذكره وأحده كدليل على السلم .. وأذلططك
لنططه أمططر يشططاركنا فيططه ، بعططض أهططل الملططل الخططرى ، كططاليهود
وأمتدينوا النصارى وأنحوهم ، شططأنه شططأن سططائر المططور الططتي لططم
يختص بها المسططلمون .. كالصططدقة وأبعططض أعمططال الططبر وأمكططارم
الخلق وأالمر بالمعروأف وأفعل الخيرات ، وأهذه وأإن كططانت مططن
شططعب اليمططان عنططد المسططلمين لكنهططا ل تختططص بهططم بططل هططي

مشتركة يفعلها المسلم وأالكافر . 

 ، وأحططديث)2(فشأن  حاتم الطائي ، أشهر مططن النططار علططى العلططم 
حكيم بن حزام أنه قال للنططبي عليططه الصططلة وأالسططلم : ( أرأيططت
أمورا كنت أتحنث بها في الجاهليططة مططن صططدقة أوأ عتططق أوأ صططلة
رحم أفيها أجر ؟ فقال رسول الله : ( أسلمت علططى مططا أسططلفت

من الخير ) متفق عليه . 

وأعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( قلت يا رسططول اللططه ، ابططن
جدعان كان في الجاهلية يصططل الرحططم وأيطعططم المسططاكين فهططل
ذاك نافعه ؟ قال : ل يا عائشة إنه لم يقططل يومططا ربططي أغفططر لططي

) وأمسلم وأغيرهما6/63خطيئتي يوم الدين ) روأاه المام أحمد ( 
 .

فهذه المور المشتركة ل تكفي بالقطع بالسلم وأإن كانت مظنة
له وأمدعاة للتثبت كما سيأتي .. 

أما خصائص السلم ، فهي الشعائر وأالمور التي اختص بها أهلططه
من بين سائر الملل . 

وألذلك يحكم لمن أظهرها بالسلم وأيعامل به في أحكام الططدنيا ،
وأإن أبطن خلفه  ما لم يظهر منه ناقض  . 

يقول شارح الطحاوأية : 

          ( الصحيح أنططه يصططير مسططلما بكططل مططا هططو مططن خصططائص
السلم ) أهط

فمن ذلك : 

أوأل النطق بالشهادتين : لحديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى-1
يقولوا ل إله إل الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأأموالهم إل

بحقها وأحسابهم على الله عز وأجل ) متفق عليه . 

وأحديث أسامة بن زيد ( أقتلته بعد أن قال ل إله إل الله ) متفططق
عليه .

) فصاعدا .2/212 أنظر شيئا من أخباره في البداية وأالنهاية ( )2((
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 فمططن أظهططر الشططهادتين حكططم لططه بالسططلم وأعصططم مططاله وأدمططه
وأعومل معاملة أهل القبلة ، مالم يظهر منه نططاقض ، إذ ل إلططه إل
الله لها شطروأط وأنطواقض بعضطها قلططبي بطاطن أمطره إلططى اللطه ،
وأبعضها ظاهر تابع للسلم الحكمي ( أحكططام الططدنيا ) وأهططو الططذي

يعنينا هنا . 

فالنطق بهطا مطع الططتردي فطي شطيء مطن موانعهطا أوأ نواقضطها أوأ
قواطعها،  وأعدم القلع عن ذلك وأعدم التبرؤ منه ل ينفع صاحبه
شيئا ، وأإن صام وأصلى وأزعططم انططه مسططلم ، لن الشططهادتين إنمططا
كانتا دليل على السلم باعتبار أنهما عقططد بيططن العبططد وأربططه علططى
التزام أحكام الشرع وأالرضى بها وأالستسلم لهططا وأعططدم التيططان
بنواقضها ، فإذا ظهر منه من العمال أوأ القوال مططا يناقضططها لططم
تستمر العصمة التي دخل إليها بنطقه  للشهادتين ، كمططن يقولهططا
وأهو ل يقلع عن السجود للصنم أوأ يقولها وأهو ل يتططبرأ مططن نسططبة
اللوهية لعيسى بن مريم ، أوأ يقولها وأهول يترك سططب ديططن اللططه
تبططارك وأتعططالى  أوأ يقولهططا وأل يططترك التشططريع مططع اللططه وأتحكيططم

القوانين . 

وأالخلصة : أن الشهادتين تعتبر من خصائص السلم وأيحكم لمن
قالها بالسلم مططا لططم يظهططر منططه مططا يناقضططهما ، فططإن كططان مططن
المرتططدين الططذين يقولونهططا وألكططن ارتططدوأا بنططواقض غيططر جحططد
الشهادتين أوأ المتناع عن القرار بهما ؛ لم ينفعهططم قولهططا وأحططده

حتى يقلعوا عن تلك النواقض وأيتوبوا منها .. 

  : ( مططن كططان63قططال الكشططميري فططي ( إكفططار الملحططدين) ص 
كفره بإنكار أمر ضروأري كحرمة الخمر مثل أنطه ل بطد مطن تططبرئه
مما كان يعتقده ، لنه كان يقر بالشهادتين معه ، فل بد من تبرئه
منه ، كما صرح به الشافعية .. )إلى قوله  :   ( ثام لو أتى بكلمططة
الشهادة على وأجه العادة لم ينفعه ما لم يرجططع عمططا قططال ، إذ ل

يرتفع بها كفره ) أهط .

وأيططدل علططى هططذا إجمططاع الصططحابة فططي قضططية قدامططة بططن
مظعون علططى أن يسططتتاب هططو وأأصططحابه ، فططإن أقططروأا بططالتحريم
جلدوأا حد الخمر ، وأإن لم يقططروأا بططه كفططروأا وأقتلططوا .. فططإنهم لططم
يجعلوا رفططع الكفططر عنهططم بططالتلفظ بالشططهادتين ، إذ هططم ل زالططوا

يقروأن بها .. 

وأإنما جعلوا ذلك بإقرارهم بتحريم ما استحلوه .
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وأيدل عليه أيضا ما ذكره العلماء من أن اليهودي المقر بالتوحيد ،
يصير مسلما (أي يدخل إلى السلم ) بمجططرد شطهادة أن محمططدا
رسول الله ، بينما ل يكفيه لذلك القرار بشهادة أن ل إله إل الله
وأحدها لن كفره بجحد رسالة النبي عليه الصلة وأالسططلم ، فلططم
يحكم بإسططلمه إل بتططبريه وأتططوبته مططن هططذا الكفططر ، وأبططإقراره أن

أن يهوديططا محمدا رسول الله .. وأاسططتدلوا لططذلك بحططديث انططس (
قال للنبي عليه الصلة وأالسلم : ( أشهد انططك رسططول اللططه ، ثاططم
مات ، فقال رسططول اللطه عليطه الصططلة وأالسطلم : ( صطلوا علططى

)3(صاحبكم  ) 

 قول الشخص ( إني مسلم)  كما في حديث فرات بططن حيططان-2
)4(وأتصديق النبي عليه الصلة وأالسلم له .

أوأ قوله (أسلمت ) أوأ ( أسلمت لله ) ، كما فططي حططديث المقططداد
المتفق عليه قال :    (يا رسول اللططه أرأيططت إن لقيططت رجل مططن
الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثاططم لذ منططي بشططجرة
فقال ( أسلمت ) أفأقتله يا رسول الله بعططد أن قالهططا ؟( قططال :ل

تقتله .. الحديث . 

قال ابطن قدامطة فططي المغنطي ( كتططاب المرتطد ) : ( وأإن قططال أنطا
مؤمن أوأ أنا مسلم فقططال القاضططي يحكططم بإسططلمه بهططذا ) وأذكططر
حديث عمران بن حصين فططي صططحيح مسططلم أصططاب المسططلمون
رجل من بني عقيل فأتوا به النبي عليه الصلة وأالسلم فقال : يا
محمد إني مسلم ، فقال عليه الصلة وأالسلم : ( لو كنططت قلططت

)5(وأأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلح ) 

 أنظر المغني ( كتاب المرتد ) ، وأقد صحح اللباني الحديث في الروأاء ()3((
) لكنه خلط في التخريج بين هذا الحديث ، وأحديث البخاري في الغلم 2480

اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وأسلم فمرض فعاده النبي صلى 
الله عليه وأسلم وأدعاه فأسلم . 

  الحديث عند أحمد وأأبي داوأد )4((
 وأتقططدمت الشططارة إلططى الحططديث ، وأهططذا الرجططل مططن حلفططاء ثاقيططف أسططره)5((

المسلمون بجريرة ثاقيف لما نقضت عهد رسول الله صلى الله عليه وأسططلم كمططا
ذكر في الحديث ، وأوأجه الدللة منه ، أن قططول الرجططل ( إنططي مسططلم ) فيططه كططل
الفلح ، وأمن ذلك عصمة الدم وأالمال ، لو قاله قبل القدرة عليه لكونه ممتنعا ..
اما قول ذلك بعد القدرة عليه وأقد كان ممتنعا ( كما هو الشأن هنا فإنه من 
حلفاء ناقضي العهد ) فل يعصمه قول ذلك وأادعائه بعد أسره كما دل الحديث، 
فإن النبي صلى الله عليه وأسلم غنم ناقته ( العضباء ) من هذا الرجل وأفداه 
برجلين من المسلمين أسرتهم ثاقيف كما هو في الحديث نفسه وأهو في صحيح 

) فعامله معاملة الكفار مع دعواه السلم ، لن 1641المسلم ( كتاب النذر ) (
هذه الدعوى كانت بعد القدرة عليه . 
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 وأقططال : ( وأيحتمططل أن هططذا فططي الكططافر الصططلي أوأ مططن جحططد
الوحدانية ، أما من كفر بجحد نبي أوأ كتاب أوأ فريضة وأنحوهططا فل
يصير مسلما بذلك لنه ربما اعتقد أن السلم ما هططو عليططه، فططإن
أهل البدع كلهم يعتقدوأن انهم هم المسلمون وأمنهم من هو كافر

) أهط . 

قلططت : وأهططذا قيططد مهططم فططإن كططثيرا مططن المرتططدين اليططوم مططن
الطواغيت وأالمشرعين وأأنصارهم المحاربين لططدين اللططه يقولططون
وأيزعمون أنهططم مسططلمون وأل ينفعهططم هططذا لنهططم مقيمططون علططى
أسباب ردتهم لم ينزعوا عنها وألم يبرؤا منها .. وألذلك نقططول هنططا
كما قلنا في الشهادتين ؛ أن الصل فيمن قال ذلك السلم ما لم
يكن متلبسا بناقض من نواقض السلم  .. فل يكون مسططلما فططي
هذه الحال حتى يقلع عن ذلك الناقض ، فإن شهد له رجل مسلم
ثاقة أنه أقلع عن ذلك وأأسلم قبل منه ، أوأ شططهد للكططافر الصططلي
أنه أسلم ؛ قبل منه ، وأذلك كشهادة النبي صلى الله عليه وأسططلم
للنجاشططي أصططحمة بالسططلم لمططا صططلى عليططه الجنططازة كمططا فططي
الحديث المتفق عليه ، وألم يعلم الصحابة بإسلمه إل حينئططذ كمططا

 حتى أن بعضططهم قططال : ( تصططلي علططى هططذا)6(ذكر شيخ السلم 
وإن منالعلج النصراني وأهو في أرضه ؟) فنزل قوله تعالى (( 

..)) أهل الكتاب لمن يؤمن بأالله وما أنزل إليكم 

وأمن ذلك أيضا شهادة ابن مسعود بإسلم سططهل بططن بيضططاء فططي
)1/383) وأأحمططد (3/21قصة أسارى بدر وأحططديثه عنططد الحططاكم (

) وأمحططل الشططاهد منططه أن3/298وأغيرهم أنظر البداية وأالنهايططة (
النبي صلى الله عليه لما قال في شططأن أسططارى بططدر ( ل ينقلبططن
أحد منكم إل بفداء أوأ بضرب عنق ) ، قال عبد الله بن مسططعود :
اء ، فطإنه ل يقتطل ، وأقطد سطمعته يتكلططم فقلت ، إل سهل بن بيض

بالسلم .

{ وأفي الستيعاب : شهد له انه رآه بمكة يصلي }ا .. فقال النبي
 )7(صلى الله عليه وأسلم : ( إل سهل بن بيضاء ) 

) .19/119  مجموع الفتاوأى ()6((
 هكذا الصواب وأالله تبارك وأتعالى أعلم ( سهل ) وأليس ( سططهيل ) وأقططد روأي)7((

) وأالبدايططة8/261سهيل في أكثر من موضع مما هو تحت يدي الساعة كالمغني (
) وأعزاه الحافظ فيه أيضا إلى الترمذي ، وأكذا في المنتقى بططاب3/298وأالنهاية (

( السير يدعي السلم قبل السططر وألططه شططاهد ) وأأقططره الشططوكاني فططي النيططل (
) ،  وأكذا وأقطع559) وأكذا في الجامع في طلب العلم الشريف ص( 8/136-137

) جميعهططم ذكططروأه ؛ سططهيل بططن بيضططاء وأهططو كمططا فططي5/48فططي إروأاء الغليططل (
) أخو سهل صاحب القصة لن الوأل أسلم فططي مكططة وأهططاجر2/228الستيعاب (

إلى الحبشة ثام رجع إلى مكة وأالنبي صلى الله عليططه وأسططلم ل زال فيهططا، فأقططام
اجر سطهيل ، فجمطع بيطن الهجرتيطن ثاطم لم وأه معه حتى هاجر عليه الصلة وأالس
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 :  فإن الصلة من خصائصالصلة منفردا أو في جماعة- 3
وأهي متضمنة للشهادتين .. وأقد تقدم حططديث أنططس أهل السلم 

مرفوعا :

 ( مططن صططلى صططلتنا وأاسططتقبل قبلتنططا وأأكططل ذبيحتنططا فططذلك
المسلم ) ، وألحديث (العهد الذي بيننا وأبينهم الصلة فمططن تركهططا
فقد كفر ) روأاه المام احمد وأأبو داوأد وأالنسططائي وأالترمططذي عططن

بريدة مرفوعا . 

وأحديث : ( بين الرجل وأبين الشرك وأالكفططر تططرك الصططلة ) روأاه
مسلم عن جابر مرفوعا . 

قال القرطبي فططي تفسططيره : ( .. اليمططان ل يكططون إل بل إلططه إل
الله دوأن غيططره مططن الفعططال إل فططي الصططلة ، قططال إسططحاق بططن

لقد أجمعوا في الصلة على شيء لم يجمعــواراهويه :  
عليه في سائار الشرائاع لنهم قالوا : من عرف بأالكفر
ثام رأوه يصلي الصلة في وقتـهـا ـحـتى ـصـلى ـصـلوات
ـه ـم ـل كثيرة ، ولم يعلموا منه إقرارا بأاللسان ، إنه يحـك

 ، وألم يحكموا له في الصوم وأالزكاة بمثل ذلك ) أهططط .بأاليمان
) . 8/207الجامع لحكام القرآن (

وأقال ابططن قدامطة فططي المغنططي : ( بطاب المامطة ) (فصطل : قططال
أصططحابنا يحكططم بإسططلمه بالصططلة سططواء كططان بططدار حططرب أوأ دار

السلم وأسواء صلى جماعة أوأ فرادى..) .

وأذكر قول النبي صلى الله عليه وأسلم .. ( بيننا وأبينهم الصلة )

 ثام قال : ( فجعل الصلة حدا بيططن السططلم وأالكفططر فمططن صططلى
ولنها عبادة تختص بأالمسلمينفقد دخل في حد السلم .. 

 ) أهط . فالتيان بأها إسلم كالشهادتين

وأقططال فططي (كتططاب المرتططد )  ( فصططل، وأإذا صططلى الكططافر حكططم
بإسلمه سواء كان في دار حرب أوأ دار إسلم أوأ صلى جماعة أوأ
صلى فرادى .. ) إلى قوله : (فإنها أفعال تتميز عن أفعال الكفار

 وأل يثبت السلم حتى يططأتي بصططلةويختص بأها أهل السلم
يتميططز بهططا عططن صططلة الكفططار مططن اسططتقبال قبلتنططا وأالركططوع

شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وأسلم وألذا ذكره ابن كططثير أيضططا فططي البدايططة
) في جملة البدريين ، أما سهل فهططو الططذي أخفططى إسططلمه فططي3/319وأالنهاية (

مكة ، وألم يهاجر حتى أخرجته قريش معها إلى بططدر فأسططر فيهططا مططع المشططركين
) 2/221كذا في الستيعاب (
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وأالسجود .. وأل فرق بين الصلي وأالمرتد في هططذا لن مططا حصططل
به السلم في الصلي حصل به في حق المرتد كالشططهادتين .. )

أهط مختصرا .

قلت : إل أن تكون ردته بناقض غير تططرك الصططلة أوأ جحططدها؛ أي
انططه قططد قططارف سططببا مططن أسططباب الكفططر أوأ نططاقض مططن نططواقض
السلم مع كونه مصليا لم يترك الصططلة ، فل تكططون عططودته إلططى
السلم بالصلة وأحدها ، بل ل بد من القلع عن ذلططك السططبب أوأ

الناقض وأ البراءة  وأالتوبة منه ..

لذلك قال ابن قدامة بعد كلمه المتقدم : ( إل أن يثبت أنططه ارتططد
أو نحوبعد صلته أوأ تكون ردته بجحد فريضة أوأ كتاب أوأ نبي .. 

ـإنه ل ذلك من البدع التي ينتسب أهلها إلى الـسـلم ـف
ـوب الصــلة ـد وـج ـه يعتـق ـم بأإســلمه بأصــلته لـن يحـك

 .. ) أهط .ويفعلها مع كفره

وأهططذا كحططال الطططواغيت وأغيرهططم مططن المشططركين وأأنصططارهم
وأحراس قوانينهم إذ منهم من يصلي وأل تنفعه صلته فططي الحكططم

لططه بإسلمه وأعصمته لنه لم يكفر بجحدها أوأ بتركها حططتى يحكططم
بالسلم بفعلها، بل ارتكب مططا ارتكبططه مطن اسططباب الكفططر سطواء
تطططولي الططططواغيت أوأ نصطططرة شطططركهم وأقطططوانينهم الكفريطططة أوأ
المشططاركة فططي تشططريعها وأالقسططم علططى احترامهططا وأالططولء لهططا
وأحفظها وأحمايتها وأغير ذلك من أسباب الكفر .. فعله وأهو يصلي
وأينتسب إلى السلم .. فل بطد للعطودة إلططى السططلم مطن إضطافة
براءته وأتوبته مما كفر به ، إلى الصلة وأنحوها من مباني السلم
وأأركططانه حططتى يقبططل ذلططك منططه .. إذ حططال هططؤلء ليططس كالكططافر
الصلي الذي تعني الصلة في حاله الدخول في السلم وأالقرار

في الشهادتين .

وأالخلصططة: هنططا كمططا تقططدم فططي الخصططائص الخططرى أننططا نحكططم
للمصلي مستور الحال الذي لم يظهر لنا منه شيء من النواقض
المططذكورة أوأ غيرهططا ؛ بالسططلم  بمجططرد صططلته ، فنصططلي خلفططه
وأنعامله معاملة المسلمين وأالصل فيه عندنا السلم حططتى يططأتي
بناقض من النططواقض الظططاهرة ،وأل نجعططل النططواقض وأالمكفططرات
هططي الصططل فططي حقططه وأإن أظهططر السططلم أوأ خصائصططه بططدعوى

انتشار ذلك في مجتمعات زماننا  كما هو عند كثير من الغلة.
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قال ابن قدامة في المغني : ( فصل إذا صلى خلف من شك في
 .. لن الظاهر منما لم يبين كفرهإسلمه .. فصلته صحيحة 

المصلين السلم سططيما إذا كططان إمامططا ) أهططط مختصططرا مططن بططاب
المامة . 

 : لنهما متضمنان للشهادتين ، وأقططد- الذان  ومثله القامة4
تقدم الكلم فيهما ، وألحديث انس بن مالططك قططال : ( كططان النططبي
صلى الله عليه وأسلم ل يغيططر إل عنططد صططلة الفجططر ، فططإن سططمع

آذان أمسك ، وأإل أغار ..) روأاه مسلم وأغيره . 

وأهذا ينطبق عليه ما تكرر التنبيه عليططه مططن أن المرتططد إذا كططانت
ردته بناقض أوأ سبب غير جحد السلم جملة أوأ غير المتناع عططن
الصططلة وأالذان ، كمططا هططو حططال عسططاكر الشططرك وأالقططوانين
وأطواغيتهم اليوم فإن  الذان يسمع من معسططكراتهم وأمططواقعهم
وأهذا ل ينفعهططم لنهططم ليسططوا كفططارا أصططليين بططل مرتططدين ، وألن
ردتهم ليست بالمتناع عن الصلة وأالذان أوأ نحوهمططا ممططا يسططلم
المرتططد فيهططا بططالعودة وأإظهططار هططذه الشططعائر، بططل هططم يحططاربون
التوحيططد وأأهلططه وأينصططروأن الشططرك وأالتنديططد وأكططثير منهططم يصططلي
هيؤذن وأيقيم وأيتلفظ بالشهادتين وأهو مقيم علططى نصططرة الشططرك وأ
وأحرب التوحيد ، فعودتهم إلى السلم ل تكون  بالذان الططذي لططم
يططتركوه أصططل وألططم يجحططدوأه بططل بططالبراءة مططن أسططباب شططركهم

وأاجتنابها .. 

وأقد قدمنا لك خبر الذين كفرهم الله تبططارك وأتعططالى فططي سططورة
براءة لستهزائهم بالقراء .. مع كونهم مصلين يشهدوأن الشططهادة
وأيؤذنون وأيقيمون ، وأقد خرجوا مع النبي صلى الله عليططه وأسططلم

مجاهدين .. 

القلع عنطه وأإظهطار النطدم وبتهم ب فلما كفروأا بالستهزاء كانت ت
عليطه ، وأليسطت بإظهطار الذان أوأ الصطلة أوأ نحوهطا .. فطإنهم لطم

يكفروأا بالمتناع عن ذلك ..

أما  من لم يظهر منه شيء من أسباب الكفر وأنواقض السلم ؛
فالصل فيمن أظهر منهم آذانا أوأ إقامة عصمة دمه وأماله ، حتى
يظهر ما يناقضه .. هذا هو الصل ، وأليس هو افططتراض النططواقض

وأإعمالها وأتعطيل هذا الصل النبوي .. 

- الحج :5
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 فهو من شططعائر السططلم وأخصائصططه الظططاهرة وأالمشططهورة ، وأل
يلتفططت إلططى مططا ذكططره ابططن قدامططة فططي المغنططي مططن دعططوى أن
المشركين كانوا يحجون في عهد النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم ،

، وأذلك لن الحج فططي)6(وألذلك نص أنه ل يحكم بإسلم الكافر به 
زمنططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم كططان يشططترك فيططه المشططركون
المدعون أنهم على ملة إبراهيم فيحجون وأهم على شركهم دوأن
دخلوا السططلم … إلطى أن نزلطت بطراءة وأفيهطا قطوله تبطارك أن ي

إنما المـشـركون نـجـس فل يقربـأـوا المـسـجدوأتعططالى  (( 
 )) وأقال النبي صلى الله عليه وأسلم :الحرام بأعد عامهم هذا

( ل يحج بعد العام مشرك ) . 

فصار الحال بعد ذلططك إلططى اليططوم انططه ل يحططج الططبيت إل منتسططب
للسلم  .. فصار الحج من خصائص المسلمين .. مططا لططم يتلبططس
بناقض من نواقض السلم ، كحال الطواغيت وأأنصارهم وأنحوهم
من المرتدين الذين  تبيح وأتططأذن لهططم الدوألططة السططعودية القائمططة

 فهططؤلء ل)7(على أمور الحج اليوم بالحج وأدخول المسجد الحرام 
ينفعهم الحج وأل الصلة وأل الشهادة للحكم بإسططلمهم ، وأل يمنططع
ذلك مططن تكفيرهططم لن كفرهططم كمططا عرفططت مسططتقل عططن هططذه
البواب وأالمباني فل يحكم بإسططلمهم حططتى يططبرؤوأا مططن شططركهم
وأقوانينهم وأتشريعاتهم ، وألنهم يتلبسططون بنواقضططهم وأشططركياتهم
وأكطططثير منهطططم يتلفطططظ بالشطططهادتين وأيصطططلي وأيحطططج ، فل تعنطططي
الشططهادتان  عنططدهم الططبراءة مططن الشططرك وأالكفططر بططالطواغيت ،
فلذلك ل يكفي لرجوع أمثالهم للسلم النطق بهططا، حططتى يكفططروأا
بتشريعاتهم وأيخلصوا العبادة لله الواحد القهار – كما فططي حططديث
أبي مالك الشجعي عن أبيه مرفوعا : ( مططن قططال ل إلططه إل اللططه
وأكفر بما يعبد من دوأن الله حرم ماله وأدمه وأحسابه على اللططه )

روأاه مسلم . 

 فإنه وأإن كانت كلمة التوحيد متضمنة للكفططر بمططا يعبططد مططن دوأن
الله تبارك وأتعالى وأهو ركن النفططي فيهططا ، لكططن أكططد ذلططك النططبي
صلى الله عليه وأسلم وأخصه بالططذكر ، ليططبين أن مططن قالهططا وأهططو
مقيم على عبططادة غيططر اللططه تبططارك وأتعططالى  ل يططبرأ مططن الشططرك

وأليكفر به ؛ لم تنفعه وألم تعصم دمه وأماله .. 

وأالمقصود أننا نحكم لمن ظهرت منه شعيرة الحج بالسلم ، كما
هو الشأن بما تقططدم مططن خصططائص السططلم وأشططعائره ، وأنعططامله

 أنظر المغني (كتاب  المرتد ) ( فصل إذا صلى الكافر حكم بإسلمه …) )6((
 لتتعرف على بعض كفريات الدوألة السعودية .. راجع كتابنا ( الكواشف الجلية)7((

في كفر الدوألة السعودية ) 
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معاملططة المسططلمين ، مططا لططم يكططن متلبسططا بنططاقض مططن نططواقض
السلم ، فالحاج المحرم عندنا ليس بمجهول الحال ، وأل نتوقطف
في الحكم عليه بالسلم ، بل هو مسلم فيما يظهر لنا ، وأنعططامله
بما أظهر من إسططلم كمططا عامططل النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم
المحرم الذي وأقصته نططاقته معاملططة المسططلمين فططأمر أن يغسططل

 فكططذلك)8(وأيكفن في ثاوبه وأان ل يمس بطيططب وأل يخمططر وأجهططه 
نعامل في أحكام الدنيا من نراه من المحرمين وأالحجاج في منى
وأمزدلفة وأعرفات وأغيرها بمليينهم ؛ الصل فيهم عندنا السلم ،
نحكم لهم بمططا ظهططر لنططا ، وأنعططاملهم معاملططة المسططلمين – رغططم
أنوف الغلة – إل أن يظهر مططن أحططدهم نططاقض أوأ كفططر صططريح ..

اللهم فاشهد .. 

*          *        *

シ، وأعلى هذا فنحن نرى الصلة خلف المسلم مستور الحططال
وأهطو مطن حكططم لطه بالسطلم الحكمطي ، لكطونه أظهطر شطيئا مطن
خصائص السلم وألم يناقضه بناقض ظاهر .. وأل نبطلها ، أوأ نمنع
منهططا أوأ نشططترط لططذلك  معرفططة مغيططب عقيططدته وأإيمططانه البططاطن

الحقيقي .. 

ヱقال شيخ السططلم ابطن تيميططة : ( وأتجططوز الصططلة خلططف كططل
فـمـنمستور ، باتفاق  الئمة الربعة وأسططائر أئمططة المسططلمين ، 

رف قال : ل أصلي جمعـة ول جماعـة إل خلـف مـن أع
 ، فهذا مبتدع مخالف للصططحابة وأالتططابعينعقيدته في الباطن

لهم بإحسان وأأئمة المسلمين الربعة وأغيرهم وأالله تعالى أعلم )
) .4/331أهط . مجموع الفتاوأى ( 

) : ( يجططوز للرجططل أن يصططلي الصططلوات23/199وأقططال ايضططا (
الخمس وأالجمعة وأغير ذلططك خلططف مططن لططم يعلططم منططه بدعططة وأل
فسقا ، باتفاق الئمططة الربعططة ، وأغيرهططم مططن أئمططة المسططلمين ،
وليس من شرط التمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه
ـف ، ول أن يمتحنه فيقول : ماذا تعتقد ؟ بأل يصلي خـل

 ) أهط . مستور الحال

) :176-3/175وأقال أيضا رحمه الله ( 

( فالصلة خلف مستور الحال جائزة باتفططاق علمططاء المسططلمين ،
وـمـن ـقـال أن الـصـلة محرـمـة أو بأاطـلـة خـلـف ـمـن ل

 الحديث أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس . )8((
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 ..يعرف حاله ، فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة
)أهط . 

وأقد كان بعضهم يستدل بحرص المام أحمد علططى الصططلة خلططف
من يعططرف ، عنططد انتشططار بدعططة الجهميططة ، وأنحططن ل ننكططر جططواز
حرص المسلم على الصلة خلف الفاضل ، وأل ننكططر جططواز هجططر
المبتدع لزجره وأإنكار بدعته ، إنما الكلم في منطع الصطلة وأعطدم

تجويزها ، أوأ إعادتها خلف من ل يكفر ببدعته .. 

فضل  عن منعهطا أوأ إعادتهطا خلطف مسططتور الحطال بحجططة انتشطار
البدع وأالكفر أوأ الردة .

وأأقبح من ذلك التوقف عن إسلمه أوأ إبطال الصططلة خلفططه ، مططع
انه لم يظهر ناقضا أوأ سببا مكفرا . 

بل الصل  جواز الصلة خلف المسلم مستور الحال الذي الصل
فيه السلم ، ما لم يظهر منه ناقض ، -فإن  أظهر ناقضا لم يعططد
حاله مستورا – فإذا تصادفت صطلتنا خلطف المسططتور صطلينا وألططم
نتحرج ، وأهذا ل يمنعنا من الحرص في الظططروأف المعتططادة علططى
الصططلة خلططف الفاضططل وأتحططري أصططحاب السططنة ، خصوصططا فططي

الجمع حتى ل نفجأ في الخطب بما يسوؤنا .. 

وأفعل المام احمد محمططول علططى السططتحباب ل علططى الوجططوب ،
كمططا قططال شططيخ السططلم : ( مططا زال المسططلمون مططن بعططد نططبيهم
يصلون خلف المسططلم المسططتور .. إلططى أن قططال : ( وأكططان بعططض
الناس إذا كثرت الهواء يحب أن ل  يصططلي إل خلططف مططن يعرفططه

  أنططه ذكططرعلى سبيل الستحباب كما نقل ذلك عن أحمد
ذلك لمن سأله وألم يقل أحمد ؛ إنه ل تصح إل خلططف مططن أعططرف

) .3/280حاله ) أهط . مجموع الفتاوأى (

 

ヒ، أما الصلة خلف أهل الهواء من أصططحاب البططدع المكفططرة
فإن النزاع في عدم جوازها أوأ المر بإعادتها متفططرع عططن النططزاع

في تكفيرهم . 

قال شيخ السلم : ( وأأما الصلة خلف من يكفر ببدعته من أهل
الهواء ، فهناك قد تنازعوا في نفس صلة الجمعة خلفططه ، وأمططن
قال إنه يكفر أمر بالعادة ، لنهططا صططلة خلطف كطافر ، لكططن هطذه
المسألة متعلقة بتكفير أهططل الهططواء ، وأالنططاس مضطططربون فططي
هذه المسألة ، وأقد حكي عن مالك فيها روأايتان وأعططن الشططافعي
فيها قولن  وأعن المططام احمططد – أيضططا – فيهططا روأايتططان ، وأكططذلك
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أهل الكلم فذكروأا للشعري فيها قولن ، وأغالب مططذاهب الئمططة
فيها تفصيل .

وأحقيقة المر في ذلك أن القول قد يكون كفرا ، فيطلططق القططول
بتكفير صاحبه ، وأيقال من قططال كططذا فهططو كططافر ، لكططن الشططخص
المعين الذي قاله ل يحكم بكفره ، حتى تقوم عليططه الحجططة الططتي

) . 23/195يكفر تاركها ) أهط . مجموع الفتاوأى (

モأما من أظهر شيئا من أسباب الكفر الصريحة أوأ أظهر نوعا
من أنواع الططردة الظططاهرة .. كالططدعوة إلططى المشططاركة بالسططلطة
التشريعية ، أوأ أظهر تأييد وأنصططرة  القططوانين الوضططعية أوأ شططارك
في تشريعها أوأ الحكم بها وأالثناء عليها أوأ القسم علططى احترامهططا

وأالولء لطواغيتها.. 

فهذا ل نعمة له وأل كرامة ، فل يصططلى خلفططه ، لنططه ليططس بواحططد
من الموحدين ، بل هو من جملة المشركين المرتدين .. وأقد أمر
النبي صلى الله عليه وأسلم المسلمين أن يصلوا كما رأوأه يصلي
وأأن يأتموا بواحد منهم ل من سواهم ، كما في حديث مالططك بططن
الحويرث عند البخاري أن النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم قططال لططه
وألمن كانوا معه : ( ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وأعلموهم ..
وأصلوا كما رأيتموني أصلي ، فطإذا حضطرت الصطلة فليطؤذن لكططم
أحدكم وأليؤمكم أكبركم ) فالضمير في (أكبركم) يعود على وأاحد
من المسلمين ل من غيرهم .. وأفي صحيح مسلم عن أبي سعيد
قال : قال رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم : ( إذا كططانوا ثالثاططة

 .. ) وأروأاه أيضططا المططام أحمططد وأالنسططائي ..أـحـدهمفليططؤمهم 
وأالكافر ليس بواحد منططا فل يحططل لمسططلم أن يقططدم كططافرا عليططه

ولن يجعل اللهيؤمه في الصلة.. فقد قال تبارك وأتعالى (( .. 
 )) .. وأفططي الحططديث الططذيللكافرين على المؤمنين ـسـبيل

  :  ( السلم يعلو وأل يعلى  ) )9(يروأيه البخاري تعليقا

وأمن صلى خلف من أظهر الكفر أوأ الردة أوأ من زينها وأدعا إليهططا
؛ لم يصل كما صلى النبي صلى الله عليه وأسططلم وأل كمططا أمططر ..

بل هو محدث في هذا الدين ما ليس منه …

وأفي الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين رضي اللططه عنهططا
أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال : ( من أحدث في أمرنا هططذا

ما ليس منه فهو رد ) 

 في كتاب الجنائز ( باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه ..) موقوفا )9((
يسن بمجموعها .  هيح على ابن عباس ، وأروأي مرفوعا من طرق 
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وأمعلوم أن الصل في العبادات المنططع ، حططتى يططأتي دليططل يشططرع
لنها توقيفية .. 

وأأنه ل يقبل وأل يصح من العبادات إل ما كططان خالصططا للططه تبططارك
وأتعالى ، صوبا ؛ أي موفقا لسنة النبي صلى الله عليه وأسلم  . 

قال ابن قدامة في المغنى ( باب المامة ) (مسططألة : وأإن صططلى
خلطف مشططرك .. ) :  (وأجملتططه أن الكططافر ل تصططح الصططلة خلفطه
بحال سواء علططم بكفططره بعططد فراغططة مططن الصططلة أوأ قبططل ذلططك ،
وأعلى من صلى وأراءه العادة ، وأبهططذا قططال الشططافعي وأأصططحاب

الرأي . 

وأقال أبو ثاور  وأالمزني : ل إعادة علططى مططن صططلى خلفططه وأهططو ل
يعلم ، لنه ائتم بمن ل يعلم حاله، فأشبه ما  لو ائتم بمحدث .) 

قال ابن قدامة : ( وألنا أنه ائتم بمن ليس مططن أهططل الصططلة ، فل
تصح صلته كما لو ائتم بمجنون ) أهط .

 

- فإن كان المام ممن يظهر الكفر تارة وأيبرأ منه تارة ، أوأ يظهر
سببا من أسبابه مرة وأيقلع عنه وأيتوب  أخرى .. كالططذين ذكرهططم
النبي صلى الله عليه وأسلم في قططوله .. ( بططادروأا بالعمططال فتنططا
كقطططع الليططل المظلططم ، يصططبح الرجططل مؤمنططا وأيمسططي كططافرا ،

وأيمسي مؤمنا وأيصبح كافرا ، يبيع دينه بعرض من الدنيا ) .

فهذا ل يصلى خلفه ، حتى يعططرف إسططلمه وأبراءتططه مططن الشططرك
وأاجتنابه له . 

قال ابن قدامة في المغني : ( وأإن كان المام ممططن يسططلم تططارة
)10(وأيرتد أخرى ، لم يصلى خلفه حتى يعلططم علططى أي ديططن هطو ) 

أهط.

هذا ما أمكن التنبيه عليه في هططذا الموضططع وألنططا فططي هططذا البططاب
رسططالة مفصططلة بعنططوان ( مسططاجد الضططرار وأحكططم الصططلة خلططف

أوألياء الطاغوت وأنوابه  ) . 

 من ( باب المامة ) ( فصل إذا صلى خلف من شك في إسلمه ..) )10((
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 ))4(( 

التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون
تفصيل

وأمن الخطاء الشائعة في التكفير أيضا التكفير لمجرد مططدح الكفططار أوأ
الدعاء لبعضهم دوأن تفصيل ، وأعدم العذر بالجهل في ذلططك ، وأالتفريططع
عليه بعدم جواز الصلة خلف كططل مططن دعططا للطططواغيت بططأي نططوع مططن

الدعاء ..

وأالصواب أن هذا مما يعذر بططه فططي الجهططل وأالتفصططيل فيططه وأاجططب لن
الدعاء يتنوع وأيتفاوأت وأإنمططا يكفططر مططن مططدح الكفططار لكفرهططم أوأ مططدح

وأأثانى على كفرهم نفسه .

セوأالكفر لمدح كفرهم أظهر من الكفر لمططدحهم أنفسططهم .. وأذلططك
كأن يسمي قوانينهم الكافرة حقا ، أوأ يصططفها بالنزاهططة وأالعدالططة وأاللططه
تبارك وأتعالى قد بين أنها الكفر وأالضللة ، أوأ يظهر احترامها وأتوليها أوأ
يقسم على الولء لها وأالمحافظة عليها ، أوأ يطالب بتحكيمها وأتفعيلها ،

)1(أوأ يدعو ببقائها وأدوأامها .. فإن إرادة دوأام الكفر كفرا .

ス،  أمططا مططدحهم هططم أنفسططهم فلن للحتمططال فيططه مططدخل كططبيرا
وأالمقاصد قد تتعدد بين فاعليه لزم التفصيل .. 

فمجططرد مططدح بعططض الكفططار لصططدقهم أوأ لتحلططي بعضططهم بمحاسططن-
الخلق ل شيء فيه ، وأمن ذلططك مططدح بعططض تجمعططاتهم أوأ أحلفهططم أوأ
مؤسساتهم التي تقوم على نصرة المظلططوم أوأ غيططر ذلططك مططن أعمططال

البر وأمحاسن الخلق .

ومن أـهـل الكـتـاب ـمـن إن ـتـأمنه فقد قال تبارك وأتعططالى : (( -
بأقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بأدينار ل يـؤده إليـك

 ..)) .إل ما دمت عليه قائاما

وأيدل على هذا بوضوح مدح رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم لحلططف
الفضول أوأ حلف المطيبين . 

 ) .118/ 4 أنظر الفروأق للقرافي ( )1((
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وأقد كان حلفا في الجاهلية بين قوم كفطار ، لكنططه  لمططا كططان مطن أجططل
إغاثاة الملهوف وأنصرة المظلوم وأرد الحقوق إلى أهلها جاز الثناء عليططه

لجل ذلك . 

فقال صلى الله عليه وأسلم : ( شهدت حلططف المطيططبين مططع عمومططتي
)2(وأأنا غلم فما أحب أن لي حمر النعم وأأني أنكثه ) .

وأحلف المطيبين – كما في النهايططة -: ( اجتمططع بنططو هاشططم وأبنططو زهططرة
وأتيم في دار ابن جدعان في الجاهلية وأجعلوا طيبا في جفنططه وأغمسططوا
أيديهم فيططه ، وأتحططالفوا علططى التناصططر وأالخططذ للمظلططوم مططن الظططالم ،

فسموا مطيبين ) أهط . 

وأالمراد بهذا الحلف حلف الفضول ، كما جزم بذلك الحطافظ ابطن كطثير
) ، وأليس الحلف القططديم الططذي جططرى بعططد2/291في البداية وأالنهاية (

موت قصي وأتنططازع قريططش حططول السططقاية وأالرفططادة وأاللططواء وأالنططدوأة
وأالحجابة ، فتحالفت كل طائفة منهم علططى حزبهططم ، فأحضططر أصططحاب
بني عبد مناف جفنة فيها طيططب فوضططعوا أيططديهم فيهططا وأتحططالفوا فلمططا
قاموا مسحوا أيديهم بأركان البيت فسموا المطيبين .. فليس هططذا هططو
الذي مدحه النبي صلى الله عليه وأسلم ، وألكططن كمططا قططال ابططن كططثير :
( المراد بهذا الحلف – أي الذي سماه الرسول صلى الله عليططه وأسططلم
بططالمطيبين وأمططدحه -    حلططف الفضططول وأ كططان فططي دار عبططد اللططه بططن
جدعان كما روأاه الحميدي عططن سططفيان بطن عيينططة عططن عبططد اللططه عططن
محمد وأعبد الرحمن ابني أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه
وأسلم : ( لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفططا لططو دعيططت بططه
في السلم لجبطت ، تحطالفوا أن يططردوأا الفضطول علططى أهلهطا وأأل يعطد
ظالما مظلوما ) قالوا : وأكططان حلططف الفضططول قبططل المبعططث بعشططرين
سنة ، وأقال ابن كثير : ( وأكططان حلططف الفضططول أكططرم حلططف سططمع بططه

) البداية وأالنهاية .2/291وأأشرفه في العرب ) أهط (

فثبت قطعا أن ل حرج في مثل هذا . 

وأمن جنسه ما يروأيه محمطد بطن إسطحاق أن النطبي صطلى اللطه عليطه-
وأسلم قال لصحابه لما اشتد أذى قريش لهم: ( لو خرجتططم إلططى أرض

وـهـي أرض ـصـدق، فإن بأها ملكا ل يظلم عـنـده أـحـد الحبشة 
حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ) 

وأمنه ما روأاه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال لبنة حاتم-
الطائي لما سألته أن يخلططي سططبيلها وأعططددت بعططض سططجايا أبيهططا  :( ..

 ) وأغيرهما عن عبد الرحمن بن220 / 2 ) وأالحاكم ( 193 وأ 1/190 أخرجه أحمد ( )2((
عوف مرفوعا .
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 ، وأالله تعالى يحبفإن أبأاها كان يحب مكارم الخلقخلوا عنها 
مكارم الخلق ..) 

وأمنه قول النبي صلى الله عليه وأسططلم فيمططا روأاه البخططاري وأمسططلم-
أصدق كلـمـة قالـهـا الـشـاعروأغيرهما من حططديث أبططي هريططرة : ( 

 : أل كل شيء ما خل الله باطل ) ، وأقد قال لبيد ذلك فططيكلمة لبيد
جاهليته قبل أن يسلم ، فإنه ترك الشعر بعد إسلمه وألططم يقططل إل بيتططا
دح وأاحدا ليس هذا هو ، فلم يتحرج النبي صلى الله عليه وأسلم مطن م

كلمة قالها كافر حال كفره ، ما دامت حقا .             

خيارهم ـفـي وأقططوله صططلى اللططه عليططه وأسططلم : ( النططاس معططادن -
 خيارهم في السططلم ، إذا فقهططوا ) روأاه البخططاري وأمسططلم ،الجاهلية

فأثابت لهل الجاهلية خيارهم  .

ンوأكذلك شكرهم باللسان أوأ بالعمل كططرد المعططروأف الططذي قططدموه
للمسلم بمثله ، ل حرج فيه أيضا ..

 وأدليل الوأل ؛ عموم قوله صلى الله عليه وأسلم : ( ل يشكر الله مططن
روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأقال : صحيح .ل يشكر الناس ) 

أما الثاني فدليله ؛ قول النبي صلى الله عليه وأسلم في أسططارى بططدر :
ييا ثاططم كلمنططي فططي هططؤلء النتنططى لططتركتهم ( لو كان المطعم بن عدي ح

له ) . روأاه البخاري عن جبير بن مطعم .

وأذلك لن المطعم بن عدي ، كان من أشراف قريش ، وأكططان لططه عنططد
رسول الله صلى الله عليه وأسلم يد ، فقد كان أجططاره حيططن رجططع مططن
الطائف ، على إثار ذهابه لدعوة ثاقيف .. وأكان أيضططا أحططد الططذين قططاموا
في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم .. وأكانت وأفططاته

)3(قبل بدر بنحو سبعة أشهر. 

فقول الرسول صلى الله عليه وأسلم هذا ، نوع مططن المكافططأة لمطعططم
وأالشكر لحسانه ، خصوصا وأأنه قد قاله لبنه قبل إسلمه أيضا ، ،وأقططد

كان حضر للشفاعة في أسارى بدر ..

قال ابن بطال : ( وأجه الحتجاج به أنه صلى الله عليه وأسططلم ل يجططوز
.)4(في حقه أن يخبر عن شيء لو وأقع لفعله ، وأهو غير جائز ..)

أنظر الستيعاب في معرفة الصحاب ، في ترجمة ابنه جبير بن مطعم . )3((
ين النبي صلى الله عليططه وأسططلم علططى )4(( عن الفتح ( كتاب فرض الخمس ) ( باب ما م

)3139السارى … ) عند الحديث رقم (

3



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

- وأمن هذا القبيل نهيه صلى الله عليه وأسلم عن قتل أبي البحتري بن
يفططه عنططه هشططام ، فططي غططزوأة بططدر مططع كططونه كططافرا غيططر ذي عهططد ؛ لك

وأإحسانه بالسعي في نقض صحيفة الجور ..

)163وأقد ذكر ذلك شيخ السلم ابن تيمية في الصارم المسلول ص (
وأذكر حديث المطعم ، ثام قال : ( كان صلى اللططه عليططه وأسططلم يكططافئ

المحسن إليه بإحسانه وأإن كان كافرا ) أهط . 

- وأمن جنس هذا ما وأرد في اجتهادات بعض أصحاب النبي صططلى اللططه
عليه وأسلم  في رد الحسان بمثله كالتحية إن كانت سلما صريحا ،بل

وأالدعاء وأإن كان السلم دعاء ..

) بسند جيد ( كتب1101فمن ذلك ماروأاه البخاري في الدب المفرد (
أبو موسى إلى دهقان يسلم عليه في كتابه فقيل له أتسلم عليططه وأهططو
يي فرددت عليه ) ، وأهذا منططه رضططي كافر قال : إنه كتب إلي فسلم عل

وإذا حييتم بأتحيةاللططه  عنططه عمل بعمططوم قططوله تبططارك وأتعططالى :(( 
 )) .فحيوا بأأحسن منها أو ردوها

) عن سعيد بن1113وأمنه أيضا ما أخرجه البخاري في الدب المفرد (
جبير عن ابن عباس قال : ( لو قططال لططي فرعططون ( بططارك اللططه فيططك )
قلت : وأفيك ، وأفرعون مات ) ، تأمل ! وأفرعون من أطغططى طططواغيت
الرض !! فماذا يقول المتنطع المكفر بأشياء دوأن هذا عن اجتهاد حططبر

القرآن هاهنا ؟؟ 

وأعلى هذا فلو شكر بعض الناس طواغيت الحكام أوأ مدحوهم أوأ أثانططوا
عليهم  لتخفيفهم شيئا من ظلمهم وأجورهم أحيانا عططن بعططض النططاس ،
أوأ لقيامهم ببعططض الخططدمات، الططتي هططي أصططل مططن دم الشططعوب !! أوأ
لمنحهم بعض القشور وأالفتات ، الذي يأكلون هم وأأوألياؤهم عوضا عنه
أضططعاف أضططعاف ؛ فهططذا وأ إن كططان فيططه مططا فيططه مططن الجهططل بواقططع
الطواغيت  وأسبيل المجرمين ، وأقد يكون فيه من الضلل وأالتلبيس ما
يوأل صططاحبه فيه ،  إل أنططه ل يصططل وأحططده إلططى الكفططر ، خصوصططا مططع تططأ

وأاستدلله بشيء مما سبق .

  نقول هذا ؛ مع علمنا بالفرق الظاهر بين التعامل بما سبق مع عمططوم
الكفطططار؛ وأبيطططن بطططذله لخصوصطططهم مطططن ططططواغيت الكفطططر وأأربطططابهم

المتفرقين ..

وأنعلم أن صدوأر ذلك عن المنتسبين للعلم وأالدعوة ، أقبح وأأسططوء مططن
يجططوا صدوأره عن العامة المغرر بهم ، خصوصططا إذا بططالغوا فططي الثنططاء وأل
فططي الطططراء علططى الطططواغيت .. حيططث يحصططل بططذلك مططن التلططبيس
وأالتدليس وأالغواء للعوام وأالطغام ما الله بططه عليططم .. لكططن وأمططع هططذا

كله فالتكفير شيء غير هذا ..

4



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

فإذا تمادى من يفعل ذلك إلى مدح كفرهططم وأأحكططامهم الطاغوتيططة ،-
وأقطططوانينهم الوضطططعية ، أوأديمقراطيتهطططم ( وأهطططو يعنطططي بطططذلك دينهطططم

الكفري) ؛ فقد اقتحم أبوابا مكفرة .. 

يضططلهم علططى المسططلمين ؛ بططأن يفضططل-  وأشر من ذلك وأأخبططث مططن ف
حكمهم وأشرعهم أوأ ديمقراطيتهم على حكم السلم وأشططرعه ، كحططال
كططثير مططن العميططان الططذين يزعمططون أن حكططم السططلم فيططه تكريططس
لدكتاتوريططة الفططراد وأليططس فيططه تعدديططة الديمقراطيططة وأنحططو ذلططك مططن

سفههم وأضللهم . 

فهؤلء وأنحوهم ممن يقدمون أحكام الكفر على أحكططام السططلم ، هططم
ألم تر إلى الذين أوتوامن الذين قال الله تبارك وأتعالى فيهم : (( 

نـصـيبا ـمـن الكـتـاب يؤمـنـون بـأـالجبت والـطـاغوت ويقوـلـون
للذين كفروا هؤلء أهدى ـمـن اـلـذين آمـنـوا ـسـبيل * أولـئـك

 )) الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا

وأقد روأى المام أحمططد وأابططن جريططر فططي تفسططيره وأغيرهططم عططن ابططن-
عباس أن هذه اليات نزلت في كعب بن الشرف لما ذهططب إلططى أهططل
مكة يطعن في النبي صلى الله عليه وأسلم وأيقول لكفار قريططش أنتططم
خير وأ أهدى من محمد .. وأقد كان معاهدا قبططل ذلططك ، فططانتقض عهططده
وأقتلططه المسططلمون .. وأانظططر الفوائططد المتعلقططة بقصططته فططي الصططارم

المسلول .. 

 أما إن قصد تفضيل أناس منهم من حيططث تمسططكهم ببعططض فضططائل-
يساق المسططلمين ، الططذين فرطططوا بتلططك الخلق وأمحاسنها على بعض ف
يهم بأن ما عند أوألئك الفساق المسلمين الخلق فهذا ل يكفر .. لكن يف
من أصل التوحيد وأالسلم خير وأأنجى لهم مما عند أوألئك الكفططار مططن

الخلق العارية من التوحيد .

أما مدحهم بالعموم دوأن مبرر ، وأاستحسان عاداتهم غيططر الكفريططة ،-
فقد عده العلماء كبيرة من كبائر الذنوب .

يين في مثل هططذه اللفططاظا وأالطلقططات *  وألذلك يجب الستفصال وأالتب
المحتملة ، وأعدم المبادرة إلى التكفير بمجردها . 

قططال صططديق حسططن خططان فططي كتططابه (العططبرة فيمططا وأرد فططي الغططزوأ-
 : ( مدح الكفار لكفرهم ارتداد عطن ديطن246وأالشهادة وأالهجرة ) ص 

السلم ، وأمدحهم مجردا عن هططذا القصططد ، كططبيرة يعططزر مرتكبهططا بمططا
يكون زاجرا لططه ، وأأمططا قططوله : أنهططم أهططل عططدل ، فططإن أراد أن المططور
الكفرية التي منها أحكامهم القانونية عدل ؛ فهو كفر بواح صراح ، فقد
ينع عليهططا ، وأسططماها عتططوا وأعنططادا وأطغيانططا وأإفكططا يمها الله سبحانه وأش ذ
وأإثاما مبينا وأخسرانا مبينا وأبهتانا ، وأالعطدل إنمطا هطو شطريعة اللطه الطتي
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حواها كتابه الكريم وأسنة نبيه الرؤوأف الرحيم ، فقال تبططارك وأتعططالى :
 )) فلططو كططانت أحكططام النصططارىإن الله يأمر بأالعدل والحسان(( 

عدل لكان مأمورا بها .. ) أهط 

   فتأمل تفصيله فططي مططدح الكفططار ، وأأنططه ليططس علططى وأتيططرة وأاحططدة ،
وأقوله ( فإذا أرد … كذا .) فإنه مططن الستفصططال وأالتفصططيل الضططروأري
في الفتوى وأالحكم في المور المحتملططة كمططا سططيأتي ، إذ القصططد فططي
مثل هذه القوال المحتملة معتبر ، وأل تجوز المبادرة إلى التكفير فيهططا
يين ، خصوصا إذا صدرت ممن عنده أصل السططلم .. دوأن استفصال وأتب

إذ ما ثابت بيقين ، ل ينفى وأيبطل وأينتقض بالحتمال ..

أضف إلى هذا أن كثيرا من عوام المسلمين عجائزهم وأشيوخهم ، ل-
يعرفططون حقيقططة وأوأاقططع طططواغيت العصططر ، وأل علططم لهططم بمططا يجططري
حولهم ، وأل بصيرة عندهم بمكر الطواغيت ؛ وأتنطلي عليهم تلبيساتهم
فينخدعون ببناء المساجد وأالصلوات وأنحوها مما يشاهدوأنه وأيسططمعونه
يبططس … فهططؤلء إن كططانوا مططن مططن كلمهططم المزخططرف وأالمنمططق وأالمل
المجتنبين لكفر الطواغيت وأشركهم ، وألكن أشكل عليهم حكمهم وألططم
يظهر لهم كفرهم ، وأاغتروأا بما يظهروأنه أحيانا من أعمططال الططبر فططأثانوا
عليهم لجله أوأ لبعطض خطدماتهم ، أوأ شطكروأهم علططى بعطض إنجطازاتهم
التي ظاهرها الخير وأمنفعة الناس وأباطنها السم المدسططوس بالدسططم،
يرهم لجل ذلك وأحده ؛ إل متهططور قططد غططامر بطدينه  مططادام فهؤلء ل يكف

 بطططولبأسبب ذـلـك ولجـلـهعندهم أصل التوحيد، بل لو دعططوا لهططم 
العمر أوأ التوفيق بل وأالنصر وأالعزة وأنحوها من اللفاظا التي قططد يلططزم
منها الكفر عند من يعرف كفرهم وأكفر قوانينهم ، وأيعرف ما يلزم من
أمثال هذا الدعاء من تمنططى بقططاء الكفططر وأإعططزازه وأإطالططة أمططد حكمططه
وأقوانينه .. وألكن لن هذا مطن بطاب التكفيططر بالمطآل وأاللزم – وأسططيأتي
الكلم فيه – وألحتمال أن يكون الداعي لهم ل يلتزم ذلك وأل يعرفه وأل
يقصده أوأ يريده ، بل كما قدمنا إنما يدعو لشخاصهم لجل مططا انخططدع
به من خدمات ؛ فإننا ل نبادر بتكفير الشخص المعين بها إل بعد إقامططة
الحجة وأالبيان وأالتعريف بواقع الطواغيت وأمناقضته للسلم وأالتوحيد ،
وأبما يلزم من أمثال ذلك الدعاء ، فإن أصر وأالتزم تلك اللوازم فسحقا

ثام سحقا ثام سحقا ..

وأإنما عذرنا بالجهل هنا وأاشترطنا البيان وأإقامة الحجة وأالستفصططال-
قبل إطلق أحكططام التكفيططر ؛ لن أحططوال الشططخاص تختلططف عططن حططال
القططانون أوأ الكفططر نفسططه، وألجططل التلططبيس الحاصططل بمططا يمارسططه
الطواغيت من زخارف القوال وأالعمال الططتي تشططكل علططى كططثير مططن
الناس ، وألختلط مقاصد الناس في مدح الشططخاص وأالثنططاء عليهططم ..
وأدخول الحتمال بمرادهم في الدعاء ، وأهذا بخلف ما لو ارتكب سططببا
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من أسباب التكفير الصريحة الظاهرة غير المحتملة فل ينفعطه وأالحالططة
كذلك التعذر بالتلبيس وأنحوه من زخارف القوال وأالعمال . 

) وأالططبيهقي فططي السططنن (1112   روأى البخططاري فططي الدب المفططرد (
) بإسناد حسن عن عقبة بن عامر الجهني ( أنه مر برجل هيئته9/203

هيئة رجل مسلم ، فسلم فرد عليه عقبة : وأعليك السلم وأرحمة اللططه
وأبركاته ، فقال له الغلم : أتدري على من رددت ؟ قال : أليس برجططل
مسلم ؟ فقالوا : ل ، وألكنه نصراني ، فقام عقبة فتبعططه حططتى أدركططه ،
فقال : إن رحمة الله وأبركاته على المؤمنين ، لكن أطططال اللططه حياتططك

وأأكثر مالك ) ..

فهذا الدعاء منه رضي الله عنه ؛ ليس كالدعاء لططرؤوأس الكفططر وأأئمتططه
وأطواغيته ، فإن النصراني كان ذميا ، وأمراده من الدعاء تكططثير أمططوال
يوأله الصططحابة ، وأكمططا يططروأى المسلمين من جزية هذا وأأمثاله ، كمططا يتططأ
ير علططى رجططل فسططلم عليططه مثله عن ابن عمر رضي الله عنهمططا أنططه مطط
فقيل له : إنه كافر ، فقال : ( رد علي ما سططلمت عليططك ، فقططال: كططثر

 )5(الله مالك وأوألدك ، ثام التفت إلى أصحابة فقال:أكثر للجزية )

فتأمل كيف دخل الحتمال في الدعاء ، وأأنه ل يكون دائما إرادة لططدوأام
الكفر . 

 وأهططذا بخلف مططدح كفرهططم البططواح نفسططه ، أوأ الثنططاء علططى شططركياتهم
الصططريحة ، وأقططوانينهم  وأتشططريعاتهم الوضططعية المناقضططة لشططرع اللططه
تعالى ،أوأ الدعاء لها بالعز وأالعلو وأالبقاء .. فها هنا كفر وأاضططح ل لبططس
فيططه .. ل يقططدم عليططه وأيقتحمططه إل مططن هططو علططى ملتهططم وأدينهططم

الطاغوتي .. 

اللهم إل أن يكون المططدح أوأ الططدعاء ليططس بصططريح فططي تنططاوأل كفرهططم
وأشركهم المناقض لدين الله ، بل يحتمل معططان أخططرى غيططر مكفططرة ,,
كمططن شططكرهم أوأ أثانططى علططى محططاكمهم لططدفع مظلمططة عنططه أوأ مططدح
الديمقراطية وأهو ل يعرف من مدلولها إل ما يتوهمه كططثير مططن العططوام
من معاني تقابل وأتضاد البطش وأالدكتاتورية وأالرهاب .. وأل يقصططدوأن
أوأ يعرفون معناها الشركي التشريعي ، فيدخل الدعاء في هططذه الحططال
في قسم القوال المحتملة الذي سيأتي الكلم عليه .. وأالذي يلزم فيه

يين مراد القائل فيه .. الستفصال وأتب

وأقد قدمنا لك في موانع التكفير في(انتفاء القصد ) أن من نطق بلفظ
أوأ كلمة كفرية ل يعرف معناها أوأ فحواها أوأ حقيقتها؛ لم يؤاخذ بها وألم

يكفر ..

نقل عن المغني ( كتاب الجزية ) ( فصل : وأل يجوز تصديرهم في المجالس وأل  )5((
بداءتهم بالسلم ..)
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أنه يجب التفريق بأـيـن اـلـدعاء لـشـخص الـكـافر :   والخلصة
ـب ـه يـج ـا وأـن ـريح ، كـم ـاهر الـص ـره الـظ ـدعاء لكـف ـن اـل وبأـي

فين فيما دخله الحتمال من ذلك. الستفصال والتب

 فلو دعا المام أوأ الخطيب لبعض طططواغيت الحكططم ، فل بططد مططن
التفصيل ، إذ ليس كل دعوة يحكم فيها بتكفيره ، وأمن ثام عططدم جططواز
الصلة خلفه أوأ بطلنها، خصوصا في البلدان التي يلططزم فيهططا الخطبططاء

بالدعاء للحكام ..

فلو دعا لهم بالهداية  مثل، أوأ بالصططلح وأأن يردهططم اللططه إلططى دينططه ،-
وأنحو ذلك ؛ لططم يجططز تكفيططره وأل تططرك الصططلة خلفططه .. وأفططي الحططديث
المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم قيل له : يططا رسططول
الله إن دوأسا عصت وأأبت ، فادع الله عليها ، فقططال النططبي صططلى اللططه
عليه وأسلم : ( اللهم أهد دوأسا وأائت بهم ) أوأرده البخططاري فططي كتططاب
الجهططاد وأالسططير وأبططوب لططه بقططوله : ( بططاب الططدعاء للمشططركين بالهططدى

يفهم ) . ليتأل

وأمثله ما روأاه المام أحمططد وأأبططو داوأد وأالترمططذي وأغيرهططم عططن أبططي-
موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم
رجاء أن يقول لهم : يرحمكم الله، فكططان يقططول لهططم : ( يهططديكم اللططه

وأيصلح بالكم ) .

  ففيه دعاؤه لهم بالهدايططة وأبصططلح البططال ، وأإنمططا يكططون صططلح بططالهم
واـلـذين آمـنـوا وعمـلـوابإسططلمهم ، كمططا قططال تبططارك وأتعططالى : (( 

الصالحات وآمنوا بأما نزل على محمد وهو الـحـق ـمـن ربأـهـم
ففر عنهم سيئاتهم وأصلح بأالهم  ))         ك

يكموا كتاب الله وأيعملوا به ، وأأن يرزقهم الله- وأكذا لو دعا لهم بأن يح
يور مططع البطانة الصالحة ، وأنحو ذلططك .. فل يكفرهططم بمثططل هططذا إل متهطط
كراهيتنا لذلك ، لن الدعاء للسلطين عموما وألططو كططانوا مسططلمين مططن

بدع الجمعة التي كرهها العلماء .

) .. ( وأأما الدعاء للسططلطان4/393قال في المجموع شرح المهذب ( 
فاتفق أصططحابنا علططى أنططه ل يجططب وأل يسططتحب وأظططاهر كلم المصططنف

وأغيره أنه بدعة ، إما مكروأه وأإما خلف الوألى .. ) أهط 

) وأقد نقططل فيططه عططن أصططبغ ، وأهططو1/29وأكذا في العتصام للشاطبي (
هططط) أنططه قططال عططن دعططاء الخطيططب للخلفططاء273من فقهاء المالكيططة  (

المتقططدمين : ( هططو بدعططة وأل ينبغططي العمططل بططه ، وأأحسططنه أن يططدعو
للمسلمين عامة ) أهط 
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هططط) : ( أن الططدعاء للخلفططاء660وأنقل عن عز الدين بن عبططد السططلم (
) ( ط . دار الخاني ) .1/30في الخطبة بدعة غير محبوبة ) أهط (

 قلت  : هذا للخلفاء .. فكيف للطواغيت ؟؟.

) .24/118وأانظر أيضا الفتاوأى لشيخ السلم ( ط دار ابن حزم ) (

وألن في بعض هذه الدعية وأإن لم تكطن كفططرا نطوع جهطل وأتلططبيس ،-
فالدعاء لهم بالبطانة الصالحة ، قد يوهم بأنهم صلحاء وأأن الفساد إنما
يكمطوا كتططاب اللططه تعطالى ؛ يطوهم هو ممن حولهم ، وأالدعاء لهم بطأن يح
بأنهم يصططلحون لططذلك ، أوأ أن الطريططق إلططى تحكيططم كتططاب اللططه تبططارك
وأتعالى وأشرعه إنما يكون بلزوأم الدعاء لهم ، وأالتبططاكي علططى عتبططاتهم

وأاستجدائهم ، ل باستئصالهم .

أضف إلى هذا أن الدعاء للحاكم على منططابر الجمعططة بعططدما شططاعت-
بدعته وأاستقرت ؛ صار في عرف من مضى علمة على الولء للمططدعو

له وأدللة على النزوأل تحت طاعته وأالدخول في وأليته ..

وألذلك تراهم في التاريخ يقولون : ( وأتولى الخلفة سنة كذا وأخطب-
له على المنابر .) 

أوأ ( تغلب على حلب وأأسقط دعوة العببيديين فيها وأأقام الدعوة لبنططي
العباس ) . 

أوأ ( بويع سنة كذا وأدعي له على المنابر ) .. 

يدوأن إسقاط الدعوة وأتركها نوع خروأج عن طاعتهم ، أوأ طعططن فططي وأيع
وأليتهم خصوصا إذا صاحب ذلك ؛ الدعاء لغيرهم – انظططر علططى سططبيل
المثال البداية وأالنهاية وأالكامل لبن الثاير وأغيرذلك من كتب التاريططخ –
فلو كان هذا العرف جار إلى اليوم ، لكان في أي دعوة لهم اليوم نظر
وأخطططر – خصوصططا وأأنهططم ل يلزمططون أحططدا أوأ يكرهططونه علططى منصططب
المامة أوأ الخطابة .. بل إن من يتولها يبذل جهدا لتحصيلها ، وأل يتأتى
له ذلك حتى يتعدى عقبات وأاختبارات معينة ، وأقد يلجأ إلى الشفاعات

وأالوساطات لتحصيلها .. 

وألذلك كله فنحن نتحرى وأنستحب أن نصلي خلف مططن ل يططدعو لهططم-
بأي دعاء كان ..

لكن لو ابتلينا بالصلة خلف مسلم مستور الحال ل نعرفططه ثاططم فجأنططا-
بمثل تلك الططدعوات غيططر المكفططرة ، فل نططترك الصططلة خلفططه وأل نططامر
ن وازم الفاسطدة .. فطإن م بإعادتها .. حتى وأإن كانت تحتمل بعطض الل
ذهب ، مطا دام لطم المقرر – كمطا سطيأتي – أن لزم المطذهب ليطس بم
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يصرح به وأيتبناه صاحب القول أوأ المذهب .. وأما دامت  الجمعة تتعططدد
في زماننا فمجال الختيار وأاسع .. فينبغي للمسططلم أن يتحططرى الصططلة
خلف الفضلء من أهططل السططنة ، خصوصططا مططع انتشططار البططدع المكفططرة
وأالردة ، فلينبغي له أن يسلم قياد دينططه للفسططاق وأالفجططار الططذين هططم
مظنة التخبط في الدين – إل إذا خشططي فتنططة أوأ خشططي فططوات الصططلة

لتعذر البديل أوأ الفاضل .

فإن أمر الجمعة وأالجماعة في زماننا موسع ، وأغير مضيق كمططا كططان-
الحال فططي سططالف الزمططان ، حيططث كططانت الجمعططة ل تتعططدد غالبططا فططي
المصر الواحد .. فمن تركها خلفهم أضاعها إذ ليس ثاططم بططديل ، وألططذلك
كان السلف يصلون خلف الفجار وأالفساق ، بل وأخلف أهل البدع ، ثاططم
يتفرع الخلف في العادة ، تبعا للنزاع في تكفير أهل الهواء وأالبدع .

،)6(قال شيخ السلم : ( بل أوأجبوا فعل الجمعة وأالعيدين وأالخططوف-  
وأالمناسك وأنحو ذلك خلف الئمة الفاجرين وأفططي المكنططة المغصططوبة ،
إذا أفضى ترك ذلك إلى ترك الجمعة وأالجماعة أوأ إلى فتنة في المة )

).23/142أهط مجموع الفتاوأى (

 فترك الجمعة ؛ يخشى علططى مططن تركهططا خلفهططم لعططدم تعططددها .. أمططا
الفتنططة ؛ فلن مططن كططان يتططولى أمططر الجمعططة  وأأمثالهططا هططم الططولة أوأ
نوابهم ، وأهم المقصودوأن بقوله : ( خلف الئمططة الفططاجرين ) ، وأبقططول
السلف : ( وأنرى الصلة وأالحططج وأالجهططاد خلططف أئمتنططا أبططرارا كططانوا أم
فجارا ) وألذلك كان في ترك الصلة خلفهم نوع فتنططة – لن فيططه طعططن
في وأليتهططم - ، وأمشططابهة للخططوارج المنططازعين للططولة وأالئمططة بمجططرد
المعاصي وأالمخالفات التي ل تصل إلى الكفر ، وأليس المقصود بططذلك
يم مثاطط عموم أئمة الحياء وأالمساجد ، إذ مجال الختيططار فيهططم وأاسططع وأمططا 
فتنة في ترك الصلة خلف أحدهم .. قال شيخ السططلم : ( وأقططد كططانت
السنة أن النططبي يصططلي بالمسططلمين الجمعططة وأالجماعططة وأيخطططب بهططم
أمراء الحرب الذين هم نواب ذي السلطان على الجناد ..) إلى قططوله:
( وأكذلك خلفططاؤه  بعططده ، وأمططن بعططدهم مططن الملططوك المططويين وأبعططض

) .28/146العباسيين … ) أهط مجموع الفتاوأى (

هططط)418وألذلك جاء في أصول اعتقاد أهل السنة وأالجماعة لللكططائي (
في ذكر اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثططوري الططذي حططدث بططه

) : ( يططا شططعيب : ل2/154لشعيب بن حرب ، حيططث قططال فططي آخططره (
ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلة خلف كل بر وأفاجر وأالجهاد ماض إلى

كذا في طبعة دار ابن حزم ، وألعلها (الخسوف ) وأتنبه إلى انه عدد الصلوات التي ل )6((
تتعدد عادة بخلف الصلوات الخمسة ، فإنها تقام عادة في مساجد الحياء وأتتعدد ، 
فمجال الختيار في ذلك كان عندهم وأاسعا .
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يوم القيامة ، وأالصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل . قال شططعيب :
فقلت لسفيان ؛ يا أبا عبد الله : الصلة كلها ؟

قال : ل ، وألكن صلة الجمعة وأالعيدين صل خلف من أدركت .

وأما سائار ذلك ـفـأنت مخـيـر ل تـصـل إل خـلـف ـمـن تـثـق بـأـه
 )7() وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة . 

 أما إذا أمكن الصلة خلف غيرهططم لتعططدد الجمعططة فلططم يقططل أحططد مططن
السلف بأنها تجططب أوأ تتعيططن ، خلططف الفجططار ، بحيططث يبططدع مططن تركهططا
خلفهم أوأ ينكر عليه .. وألذلك ( تنازع العلماء في المام إذا كان فاسقا
أوأ مبتدعا ، وأأمكن أن يصلي خلف عدل ، فقيل تصططح الصططلة خلفططه ..
وأقيل ل تصح إذا أمكن الصلة خلف العدل وأهططو إحططدى الروأايططتين عططن

)   .23/204مالك وأ أحمد ..) الفتاوأى (

- أما إن كان دعاء الخطيططب للطططاغوت بطططول العمططر أوأ بالشططفاء مططن
المرض أوأ بالبقاء وأالعز وأالنصر وأنحوه مما يلزم منه إرادة بقططاء الكفططر

وأنصره وأإعزازه وأإطالة أمد حكمه وأنظامه  . 

فهذا ما دام قائله ينتسب  إلى العلم وأليس ممن يجهل حالهم فل يحل
مساوأاته بمن تقدم ذكرهم من العوام وأالعجططائز وأنحططوهم ممططن يخفططى
عليهم حال الطاغوت وأتصدر منهم عبارات الدعاء أوأ الثناء له عادة لما
ن مه مطن خطدمات أوأ لمطا يخفطف عنهطم م يصطلهم مطن طرفطه أوأ باس

ظلمات ..

بل هو في حق من ينتسب للعلم أبشع وأأشططنع وأصططاحبه مططا دام كططذلك
أقرب للكفر منه لليمان .. لكن لما كانت هذه المقالت ترجع إلى باب

التكفير بلزم القول وأمآله ، 

لحتمال إرادته الدعاء له بالنصر علططى اليهططود أوأ المريكططان أوأ نحططوهم
ممططا يلهططج بططه بعططض سططفهاء الخطبططاء فططي الزمططات المصطططنعة بيططن

الدوأل .. فهذا ل يحل التكفير به وأحده ..

فيبين له لططوازم دعططائه الكفريططة فططإن التزمهططا كفططر وألططم تحططل الصططلة
خلفه .. 

أما قبل ذلططك فططإن حكططم الصططلة خلططف أمثططاله ، كحكططم الصططلة خلططف
أصططحاب البططدع المكفططرة الططذين يلططزم مططن كططثير مططن مقططالتهم الكفططر
كالجهمية وأالقدرية وأنحوها .. وأقد تقدم نزاع السلف في تنزيططل الكفططر

على أعيانهم .. وأتفرع عنه نزاعهم في الصلة خلفهم ..

) وأقال عقبه : ( وأهذا ثاابت عن 1/207 وأذكر ذلك أيضا الذهبي في تذكرة الحفاظا ()7((
سفيان ) .
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وأتقدم قول شيخ السلم : ( أما الصلة خلف من يكفر ببدعة من أهططل
الهواء ، فهناك قد تنازعوا في نفس صلة الجمعططة خلفططه ، وأمططن قططال
أنه يكفر أمر بالعطادة ، لنهطا صطلة خلطف كطافر ، لكطن هطذه المسطألة
متعلقططة بتكفيططر أهططل الهططواء وأالنططاس مضطططربون فططي هططذه المسططألة

) .23/195..الخ ) مجموع الفتاوأى (

هذا وأقد فصططلت فططي هططذا النططوع ، وأحشططدت أقاوأيططل الئمططة فططي تططرك
الصلة خلفهم وأأمرهم من صلى خوفا أوأ تقية بالعادة ، وأتشططديد كططثير
منهم في هذا الباب في رسالتي ( مساجد الضرار وأحكم الصلة خلططف
أوألياء الطاغوت وأنوابه ) ، وأترجح لدي القول بترك الصلة خلفهططم وألططو
من باب هجرهم لزجرهم ، وأالنكار عليهم وأعدم إقرارهم على باطلهم

وأمنكرهم الذي ينعقون به ..

وأما أشبه حال هؤلء ببعض المجططادلين عططن الطططواغيت الططذين ذكرهططم
الشيخ محمد بن عبد الوهاب حين قططال : ( وأمططن جططادل عنهططم أوأ أنكططر
يفرهم أوأ زعم أن فعلهم هذا لو كططان بططاطل ل يخرجهططم إلططى على من ك
الكفر ، فأقل أحوال هذا أنه فاسق ل يقبل خطه وأل شهادته وأل يصططلى

. )8(خلفه ..) اهط 

  وأيتأكد هذا مع تعدد الجمعة وأالجماعة في أيامنا فالمرء في سعة مططن
أمره ، وأليس في تركه الصلة خلفهم تركا للجمعة أوأ الجماعة .

 لكن لما كان هذا الموضوع موضوعا اجتهاديا وأقططد تنططازع السططلف فططي
مثله ، ل نرى النكار على من صلى خلفهم ، وأل نأمره بالعادة ، كما ل
يحل لحد أن ينكر علينا أوأ على غيرنا ترك الصلة خلف أمثالهم ؛ فضل
عططن التبططديع أوأ الرمططي بططالغلو وأالتكفيططر لجلططه . فططإن المتتبططع لقاوأيططل
السلف في أمثال هذا النوع ؛ سيجد أن جمهططورهم علططى تططرك الصططلة

خلفهم ؛ وأمنهم من يأمر بالعادة .

- أما إذا صرح الخطيب في دعائه للطاغوت بالنصرة وأالعزاز وأنحوه ؛
بإرادة نصرته على الموحدين من المجاهدين الخططارجين علططى حكمططه ،
فهططذا مططن بططاب تططوليه وأنصططرته علططى الموحططدين وأمظططاهرته علططى
المجاهدين الساعين في إبطال وأهدم شركه وأقوانينه لتحقيق التوحيططد
بتحكيم شرع الله تبارك وأتعالى وأحده ، وأإخراج العباد من عبادة العبططاد
إلى عبادة الله وأحده  ، وأمن متابعة الرباب المشرعين المتفرقين إلى

عبادة الله الواحد القهار .

 )) .ومن يتولهم منكم فإنه منهمفقد قال تعالى : (( 

.71 الدرر السنية ، كتاب حكم المرتد ص )8((
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   وأقد نص العلماء على أن مظاهرة المشركين علططى الموحططدين كفططر
وأاستدلوا لذلك بأدلة كثيرة متضافرة من الكتاب وأالسنة ، وأقد بسطططنا

)9(بعضها في غير هذا المقام ..

كما ذكر شيخ السططلم ابططن تيميططة فططي أكططثر مططن موضططع فططي الصططارم
) أن النصرة وأالجهططاد وأالمحاربططة تكططون باللسططان207-206المسلول (

كما تكون باليد ، بل قد تكون باللسان أحيانا أقوى من اليد  .

فكيف إن كان يصحب ذلططك تلططبيس وأتططدليس وأنصططرة للطططاغوت بأدلططة
الشرع وأسهام الوحي ، قال رحمه الله : ( المحاربططة نوعططان : محاربططة

والمحاربـأـة بأاللـسـان ـفـي بـأـاب اـلـدينباليد ، وأمحاربة باللسان ، 
) .385 ) أهط الصارم المسلول (أنكى من المحاربأة بأاليد

   وأمعلوم أن من يفعل مثططل هططذا إنمططا يفعلططه وأيتقحمططه مختططارا نفاقططا
وأتزلفا إليهططم . وأإل فططإن الحكومططات ل تلططزم الخطيططب بمثططل ذلططك بططل
ا هطو تكتفي منه كما هو مشاهد من حال كثير من الئمطة وأالخطبطاء بم
دوأنه من أي دعوة كانت ؛ فلو أن إلزامهططم لططه اعتططبر إكراهططا شططرعيا ،
يدي من يفعططل ذلططك بزيططادته فططي الططدعاء علططى مططا لكان في تمادي وأتع
أكرهوه عليه ؛ إبطططال لطذلك الكططراه .. فقطد تقطدم فططي شططروأط صططحة

الكراه وأاعتباره أن ل يظهر من المكره ما يدل على تماديه .

فكيف وأإلزامهم بالدعاء أصل ل يصل إلى حططد الكططراه الحقيقططي الططذي
ن هطذه المهلكطات – فمطن ذا الطذي يكطره ن أظهطر شطيئا م ه م يعذر ب

الخطيب أوأ المام على الستمرار في تولي الخطابة أوأ المامة ..؟؟ 

وأمثل ذلك وأأخبث إن صرح الخطيططب أوأ المططام بمططدح ديمقراطيتهططم-
( دينهم الكفري ) أوأ الدعوة إلى المشاركة فيها وأالثنططاء علططى قوانينهططا
الكافرة ، أوأ يكون هو نفسه ممن يشارك في تحكيم هططذه القططوانين أوأ
تشططريعها ، أوأ يكططون مططن عسططاكرها وأأنصططارها وأحراسططها  ، أوأ ممططن
يتططولهم عمليططا علططى الموحططدين ، سططواء بالتحسططس وأالتجسططس علططى
ممن هم لهططم يمن هذا الصنف  الدعاة وأالمجاهدين ، وأرفع التقارير ، فإن 
جند محضروأن متطوعون وأأشد إخلصطا لهططم مطن عسططاكرهم وأجنطدهم

الرسميين ..

أنظر على سبيل المثال في هذا الباب كتاب ( حكم مولة أهل الشراك ) المعروأف )9((
عند أهل نجد (بالدلئل) لحتوائه على جمهرة من الدلة الشرعية في هذا الموضوع ، 
وأقد كان طلبة العلم في نجد فيما مضى يحفظونها عن ظهر قلب ، وأهو للشيخ سليمان

هط) صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد 1233بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( 
شرح كتاب التوحيد ).
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وقد نزل عليـكـم ـفـي الكـتـاب    وأقد قال الله تبارك وأتعالى : (( 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بأها ويـسـتهزأ بأهـا فل تقـعـدوا
معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله

 )) .جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا

  فقد حكم الله تبارك وأتعالى في هذه اليات حكما بينا أن من قعد مع
الخائضين في الكفر دوأنمططا إكططراه ؛ أنططه كططافر مثلهططم ، وأأنططه سططيجمعه
سبحانه معهم في جهنم مصيرهم الخروأي ، كمططا اجتمعططوا معهططم وألططم
يفارقوهم أوأ يبرؤوأا منهم فططي الططدنيا حططال خوضططهم فططي الكفططر دوأنمططا

إكراه ..

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله :
( الية على ظاهرهططا ، وأهططو أن الرجططل إذا سططمع آيططات اللططه يكفططر بهططا
وأيستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه وأل إنكططار
وأل قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ؛ فهو كافر مثلهم وأإن لم
يفعل فعلهم .. ) أهط الدرر السنية في الجوبططة النجديططة – جططزء الجهططاد

) .72ص (

فبدل الذين ظلموا قول غير الذي قيططل لهططم ، فبططدل مططن أن يسططتجيبوا
لمر الله تعالى بعدم القعود مع هؤلء حال سماع كفرهم وأثانائهم علططى
قطططوانينهم أوأ الطططدعوة إلطططى المشطططاركة فطططي تفعيلهطططا وأتشطططريعها
وأديمقراطيتها ؛ جالسوهم وألم يكتفوا بالقعود وأسططماع ذلططك منهططم فططي
خطبهم دوأنما إنكار .. بل ضموا إلى ذلك أن خططالفوا أمططر اللططه وأحكمططه

ـه للـكـافرين عـلـى الـمـؤمنينحيططث قططال : ((  وـلـن يجـعـل الـل
 )) فقدموا عليهم أوألئك الخائضين في الكفر ، وأائتموا بهططم فططيسبيل

الصلة ..

ففي تقديمهم وأالصلة خلفهم  وأالتمام بهم ؛ إكرام لكفرهططم أوأ إقططرار
لهم على كفرهم أشد وأأظهر من مجرد القعود معهم ، فهي داخلة في
النهي من باب أوألى ، وألططو لططم يكططن فططي ذلططك إل عمططوم قططوله تبططارك

 )) لكان كافيا في النهططي عططن الصططلةفل تقعدوا معهموأتعالى : (( 
خلفهم ، لن الصلة ل تخلوا من القعود .. 

إنـكـم إذا وأالخطططورة هنططا ، أن مخالفططة ذلططك داخلططة تحططت وأعيططد (( 
 )) وأهذا ليس فيططه بطلن الصططلة وأحسططب ، بططل بطلن وأنقططضمثلهم

السلم وأالتوحيد كما قد عرفت .

ثام هؤلء الئمة وأالخطباء الذين هذا حالهم ليسوا منا وألسنا منهططم ، وأل
نعمة وأل كرامة لهم أوأ للصلة خلفهم ، وأقد تقططدم الحططديث الططذي روأاه
المام أحمد وأمسلم وأالنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليططه
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وأسلم قال : ( إذا كانوا ثالثاططة ، فليططؤمهم أحططدهم ..) ؛ وأكططل خطيططب أوأ
إمام حاله كهططؤلء فليططس بواحططد مططن المسططلمين ، بططل هططو مططن جملططة

الكافرين وأالمشركين وأحزبهم .. 

ـىوأقططوله تبططارك وأتعططالى : ((  ـافرين عـل ـه للـك ـل الـل ـن يجـع وـل
 )) ..  أمططر وأحكططم بططأن ل وأليططة دينيططة لكططافر علططىالمؤمنين سبيل

مسلم وأل إمامة وأل تقديم له عليه .

أمقال تبارك وأتعالى منكرا على من سوى بين المسططلم وأالكططافر : (( 
حسب اـلـذين اـجـترحوا الـسـيئات أن نجعلـهـم كاـلـذين آمـنـوا
وعمـلــوا الـصــالحات ـســواء محـيــاهم ومـمــاتهم ـســاء ـمــا

 ))  فكيف بمن قدم الكافر على المسلم .. ؟  يحكمون

ـار وأـصـحابوأقططال تبططارك وأتعططالى : ((  ل يـسـتوي أـصـحاب الـن
 )) ، وأالفعل الواقع في سياق النفي يتضططمن النكططرة ، فهططو فططيالجنة

قوة (ل استواء ) ، فيعم كل أمر من المور إل ما خصه الدليل .. وأهططذا
في الستواء ..

فكيف بتقططديمهم وأتشططريفهم علططى المسططلم بمنحهططم الوليططة وأالمامططة
الدينية عليه.. ؟ 

وأل شك أن المامة فيها من التقديم وأالتشريف ما فيهططا ، وألططذلك قططدم
فيها قارئ القرآن ، فإن استووأا بالقراءة فأعلمهم بالسنة ثاططم أقططدمهم
هجرة ثام أكبرهم .. هذا ما سنه لنا خاتم النبيين ، ثام يأتي مططن ل خلق

لهم فيقدموا المشركين وأالمرتدين على ذلك كله .. فسحقا سحقا ..

وأفي الحديث الذي ذكره البخاري في صحيحه تعليقططا : ( السططلم يعلططو
وأل يعلى  ) وأقد تقدم ..

(( إني جاعلك للـنـاس إماـمـا ،وأقال تعالى لبراهيم عليه السلم : 
 )) .. فلقال : ومن ذرـيـتي ، قـال ل ينـال عـهـدي الـظـالمين

يصح لموحد أن يرضى مختططارا بإمامططة وأوأليططة الكططافر الدنيويططة عليططه ،
فضل عن الدينيه . 

فإن الناس يوم القيامة يدعون بمن ائتموا بهم فططي الططدنيا ، وأيسططاقون
خلف من تابعوهم وأاقتدوأا بهم ، فيشتركون وأيجتمعون بالمصططير ؛ كمططا
هن خيططرا هن شططرا فشططر ، وأإ اشتركوا وأاجتمعوا على أمرهم في الدنيا .. إ

فخير .

يوم ندعو كل أناس بأإمامهم فمن أوتي كـتـابأهقال  تعالى : (( 
بأيمينه فأولئك يـقـرؤون كـتـابأهم ول يظلـمـون ـفـتيل * وـمـن

 ))كان في هذه أعمى فهو في الخرة أعمى وأضل ســبيل 
 ] .72– 71[ السراء 
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قال مجاهد وأقتططادة وأغيرهططم : ( المططام مطن يططؤتم بططه ؛ فيقططال : هططاتوا
متبعي إبراهيم عليه السلم ، هاتوا متبعي موسى عليه السلم ، هططاتوا

متبعي الشيطان ، هاتوا متبعي الصنام . )

وأالية عامة ، وأقد تنوعت القوال فيها ، وأعمومها يجعل للرضى بإمامة
الكافر في الصلة ، نصيب من هذا الوعيد ..   

وأفي الحديث المتفق عليه في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وأفيه :
فيناد مناد ؛ من كان يعبد شيئا فليتبعه ؛ فيتبع مططن كططان يعبططد الشططمس
الشططمس وأيتبططع مططن كططان يعبططد القمططر القمططر ، وأيتبططع مططن كططان يعبططد
الطواغيت الطواغيت .. إلى قوله : حتى يبقططى مططن كططان يعبططد اللططه ..
فيقال لهم : ما يحبسكم وأقد ذهب الناس ؟ فيقولون : فارقناهم وأنحن

أحوج منا إليه اليوم .. إلى آخر الحديث .

وأفي هذا وأعيد شديد وأتحذير أكيد لمن يستهتر في متابعة أئمططة الكفططر
أوأفي القتداء بهم أوأ بأنصارهم وأأوأليائهم ، فيستبدل متابعتهم وأالقتداء
بهططم بمفططارقتهم الططتي هططي سططبيل النجططاة وأالفكططاك مططن متططابعتهم

وأمشاركتهم بمصيرهم يوم القيامة  ..

وألذلك فنحن ل نرى الصلة خلف من هذه حالهم وأنعد اجتنططاب الصططلة
خلفهم من لوازم براءتنا من الطاغوت وأأوألياؤه .. فهؤلء الئمة الططذين
هذه صفتهم هم بالحقيقة من أوألياء الطاغوت وأ أنصاره ، اختططاروأا بططأن
يده وأحزبه ، فهم في عططدوأة وأجهططة ، وأنحططن يكونوا في عدوأته وأجهته وأح
في عدوأة وأجهة أخرى .. وأنحططن وأإيططاهم خصططمان اختصططموا فططي ربهططم

وأفي توحيده .

يخروأا نحن قد نذرنا أنفسنا لحراسططة الشططريعة وأالتوحيططد ، وأهططم قططد سطط
أنفسهم وأأعمارهم لحراسة القانون وأالشرك وأالتنديد .

وأقد أمر النبي صلى الله عليه وأسططلم بهجططران المشططركين وأمفططارقتهم
وأأن ل تراءى نارنا وأنارهم زيادة في المفارقة وأالتباعد وأالبراءة . 

كما في الحديث الذي روأاه أبو داوأد وأالترمذي وأابن ماجة : ( أنا بريططء
من كل مسططلم يقيططم بيططن أظهططر المشططركين ، قططالوا : يطا رسططول اللططه

وألم ؟ قال : ل تراءى نارهما ) .

) وأصححه وأوأافقه4/600) وأالنسائي وأالحاكم (5/5وأروأى المام أحمد (
الذهبي ، أن النبي صلى الله عليه وأسططلم قططال : ( .. كططل مسططلم علططى
مسلم محرم ، أخوان نصططيران ، ل يقبططل اللططه عططز وأجططل مططن مشططرك

بعدما أسلم عمل أوأ يفارق المشركين إلى المسلمين ) .

فكيف يعقل بعد هذا أن نرتضيهم أوأ نتخذهم أئمة مقدمين ؟ 
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وألذلك فنحن نحططب أن نجططاهر عططادة بططترك الصططلة خلططف هططؤلء ، وألططو
فوجئنا بشيء من ذلك أثاناء خطبة من كان عندنا قبله مستور الحططال ،
لم نتحرج أبدا من قطع الصلة أوأ الخروأج من الخطبة ، لننا نحب دوأما
أن نعلططن براءتنططا مططن الطططاغوت وأأنصططاره ، وأنتعمططد ان نبططدي وأنظهططر
عداوأتنا له وألوأليطائه الطذين ينصطروأنه باللسطان أوأ بالسطنان ..  كمطا هطو
شأن الطائفة المنصورة الظاهرة على أمر الله ، وأالتي نتقفى آثاارها ..
وأكما أظهرهططا وأأبططداها مططن قبططل الخليططل إبراهيططم وأالططذين معططه وأعلططى
طريقته من النبيين وأالمؤمنين ممن جعلهم الله أسوة وأقططدوأة لنططا فططي

قد ـكـانت لـكـم أـسـوة حـسـنةهذا المضمار، فقال الله تعططالى : (( 
ـا بـأـرءاؤا منـكـم فـن في إبأراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إ
ومما تعبدون من دون الـلـه كفرـنـا بأـكـم وبـأـدا بأينـنـا وبأينـكـم

 )) .العداوة والبغضاء أبأدا حتى تؤمنوا بأالله وحده

وأأخيرا .. فإذا كان ترك الصلة خلف أمراء الجور الذين لم يخرجوا من
ه السطلف وأعلماؤنطا الوألطون دائرة السلم ؛ أمرا مذموما  قد حطذر من
لن فيه نوع منازعة وأطعطن فطي وأليتهطم ، وأمشطابهة طريقطة الخطوارج
الذين كانوا ينازعونهم وأيتركون الصلة خلفهططم وأيططثيروأن الفتططن لمجططرد

ارتكابهم بعض المعاصي دوأن أن يظهروأا كفرا بواحا . 

فإن تركها اليوم خلف أئمة الكفر وأأوأليططائه بعططد أن أظهططروأا ألوانططا مططن
الكفططر البططواح وأالشططرك الصططراح . قططد أمسططى علمططة لنصططار التوحيططد
وأأصحاب الطائفة الظاهرة المنصورة التي ل يضرها من خالفها وأل من

خذلها ..

 وأإذا كططان فططي ذلططك نططوع مططن المنازعططة أوأ الطعططن فططي وأليططة هططؤلء
يما هو ..  الطواغيت وأوألية أوأليائهم على أمر ديننا وأدنيانا  فنع

وألذلك فنحن نظهره وأنعلنه ، وأنحرص عليططه ، طاعططة وأقربططة إلططى اللططه
تعالى ..

وأتحقيقا لتوحيده سبحانه وأبراءة من الطواغيت وأأوأليائهم أيططن كططانوا ..
وأحيث كانوا  ..

فرعين والغلة ـفـي تكفيرـهـم تنبيه : إلى خطأ بأعض المتـسـ
 : للمسلم لمجرد مدح الكفار له أو ثانائاهم على أخلقه

  وأمما يحسن التنبيه إليه هنا  في مقابل هذا ؛ أنه ل تجوز المؤاخططذة –
فضل عن التبططديع أوأ التكفيططر – بمططدح الكفططار أوأ ثانططائهم علططى أخلق أوأ
أسلوب بعض الموحدين ، ما دام أوألئططك الموحططدوأن مسططتقيمين  علططى
ملة إبراهيم ، مظهرين لبراءتهم مططن أوألئططك الكفططار أوأ المشططركين ، ل

يضرهم ذلك المدح أوأ يحرفهم عن الجادة ..
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فأي حرج عليهم في ذلك وأبأي جريرة يؤاخذوأن ، خصوصا إذا قيل ذلك
مدحا لسلوبهم في الدعوة وأالخطاب ؛ في مقابططل مططا يظهططره البعططض
مططن تشططنج أوأ سططباب مجططرد ، أوأ إطلقططات غيططر علميططة وأل منضططبطة

بضوابط الشرع .. 

وأسواء أصدر ذلك الثناء من أوألئك الكفار عن قناعة وأإنصاف ، أم عططن
مكر وأكيد وأإيضاع بين الصفوف ، إذ هم يعرفون أن هذا سططيكون علططى
بعض ضعاف العقول فتنة أوأ دافعا للغل وأالبغططي وأالحسططد ، وأالططذي قططد
يثمططر العططداوأة وأشططق الصططفوف – وأهططو مططا يسططعى إليططه أوألئططك الكفططار
وأيتمنونه .. وأقد عايشت أمثال ذلك ، وأرأيت من يعير إخوانه الموحدين
بمططدح الكفططار لخلقهططم ، وأيطعططن فيهططم لثنططائهم علططى أسططلوبهم فططي
التعامل وأالخطاب .. فهذا من مكر أعداء الله  ، مكططر الليططل وأالنهططار ..
يقهططوا وألو أن أوألئك الدعاة اتقوا الله في أنفسططهم وأفططي إخططوانهم ، وأتف
بسيرة نبيهم صلى الله عليه وأسلم ، وأصبروأا على طريقتططه ، وأتبصططروأا
بسبيل المجرمين وأأساليبهم في الكيطد للطدعوة وأالطدعاة ؛ لمطا ضطرهم

ذلك الكيد شيئا ..

ـوا ل يـضـركمفقططد قططال تبططارك وأتعططالى : ((  وإن تـصـبروا وتتـق
 )) .كيدهم شيئا إن الله بأما يعملون محيط

وأهب أنهم كانوا صططادقين فططي مططدحهم غيططر كائططدين ، فططأي عططار علططى
الموحد في ذلك ما دامت عقيدته ظاهرة بينططة ، وأمططا دام تكفيططره لهططم
يعرفه القريب وأالبعيد ، وأبراءته منهم وأمن قوانينهم صريحة معلنة .. 

أليس قد قيل ؛ وأالفضل ما شهدت به العداء . ؟ ( فتلك شكاة ظططاهر
عنك عارها ) 

ألم يكن كفار قريش يصفون النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم بالصططادق
المين ؟؟

وأفي صحيح البخاري ( كتاب بدئ الوحي ) حديث سؤالت هرقططل لبططي
سفيان عن النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم وأفيهططا قططوله : ( فهططل كنتططم

تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فقال أبو سفيان : ل 

قال: فهل يغدر ؟ قال : ل … إلى قوله : ماذا يأمركم ؟ قطال : يقطول ،
ا يقطول آبطاؤكم .. ه شطيئا وأاتركطوا م اعبطدوأا اللطه وأحطده وأل تشطركوا ب

وأيأمرنا بالصلة وأالصدق وأالعفاف وأالصلة ) الحديث ..

وأفي مسططند المططام أحمططد مططن حططديث عبططد اللططه بططن عمططروأ – سططتأتي
يعدوأنه لططذكره الشارة إليه – أن كفار قريش كانوا يتواصون بالنبي وأيتو
ير  بهم وأهم على ذلك وأأسمعهم ما يكرهططون ، قططال آلهتهم ، وأفيه أنه م
يدهم فيه وأصاة قبططل ذلططك ليرفططؤه بأحسططن مططا عبد الله : ( حتى إن أش
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يجد من القول حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم ، انصرف راشدا
، فوالله ما كنت جهول ) 

فتأمل قوله : ( ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول  ) 

وأمثل ذلك ما ذكره الله تعالى في كتابه من قططول بعططض أهططل السططجن
ـراك ـمـنلنططبي اللططه   يوسططف ، وأهططم علططى غيططر ملتططه : ((  ـا ـن فـن إ

 )) .. وأذلططك لمططا رأوأا مططن(( يوسف أيها الصديق )) وأ المحسنين
أناأحواله وأأخلقه وأسططلوكه .. وأقططول امططرأة العزيططز لمططا صططدقت : (( 

 )) .راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

وأسيرة النبي صلى الله عليه وأسططلم وأأصططحابه فيهططا مططن ذلططك الشططيء
الكثير ..

فقد روأى البخاري في صحيحه في ( كتاب مناقب النصار ) من حديث
عائشة رضي الله عنها في قصة هجرة أبي بكططر رضططي اللططه عنططه نحططو
الحبشة ، وأجوار ابن الدغنة له وأرده إلى مكة ، وأفيه قططول ابططن الدغنططة
مرج ، إنططك تكسططب هيخطط هرج وأل  لبططي بكططر : ( إن مثلططك يططا أبططا بكططر ل يخطط
المعدوأم وأتصل الرحم ، وأتحمل الكل ، وأتقططري الضططيف ، وأتعيططن علططى
نوائب الحق ، فأنا لك جططار ، ارجططع وأاعبططد ربططك  ببلططدك .. الحططديث ) (

3905 (

وأمثل ذلك ما روأاه البخاري أيضا في (كتاب الجهاد وأالسير ) في قصططة
أسر خبيب النصاري ، وأفيها ثاناء بنت الحارث بن عامر على خبيب يوم
كان أسيرا عندهم ، فاستعار منها موسى يسططتحد بهططا فأعططارته ، فأخططذ
همجلسه على فخططذه وأالموسططى أبنا لها وأهي غافلة .. قالت : ( فوجدته 
بيده ، ففزعت فزعة عرفها خططبيب فططي وأجهططي) ، فقططال : تخشططين أن
أقتله ؟ ما كنت لفعل ذلك . ( وأاللططه مططا رأيططت أسططيرا قططط خيططرا مططن
خبيب ، وأالله لقد وأجدته يوما يأكططل مطن قططف عنطب فططي يطده ، وأإنطه

) . 3045لموثاق في الحديد وأما بمكة من ثامر ..  الحديث ) (

وأتتبع أمثال ذلك يطول .. وأمحل الشاهد منه ظاهر وأاضح ..

وأ في المقابل أيضا ، ل ينبغططي لعاقططل أن يكططترث أوأ يقيططم وأزنططا لططذم
أعداء الله وأأذنابهم لحد من إخوة التوحيد ، أوأ يلتفت إلى ما يرمططونهم
به من دعاوأى التشططدد أوأ التعصططب وأالتكفيططر أوأ الغلظططة أوأ الرهططاب أوأ
نحو ذلك ، ما داموا ينتقططدوأن بهططذه المسططميات أمططورا مططن الحططق فططي
مقامها المحمود ، إذ قد ندب الله في مواضططع مططن كتططابه إلططى الشططدة
وأالغلظة على أعدائه المحاربين لدينه ، وأعلى المنافقين وأأشباههم من

الشانئين لشرعه . 

19



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظفقال تعالى : (( 
  .. )) .عليهم

(( يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم مــنوأقال سبحانه : 
 )) الكفار وليجدوا فيكم غلظة

محمد رـسـول الـلـه واـلـذين مـعـه أـشـداء عـلـىوأقال أيضططا : (( 
 ..)) .الكفار رحماء بأينهم

ول يطأون موطئا يغيظ الكفار ول ينالون من ـعـدووأقال : (( 
 )) .نيل إل كتب لهم بأه عمل صالح

فـسـوف ـيـأتوأقال في وأصف أهل دعوة التوحيد وأأنصار الططدين : (( 
الله بأقوم يحبهم ويحبونه أذلة عـلـى الـمـؤمنين أـعـزة عـلـى

 )) الكافرين يجاهدون في سبيل الله ول يخافون لومة لئام

إلى غير ذلك من آيات الكتاب .. وأسيرة النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم
وأصحابته طافحة بالتطبيقات العملية لذلك ، وأيطول تتبعها ..

وأكل ذلك مشروأع فططي محلططه وأمقططامه ، وأل حططرج علططى أحططد بالقتططداء
يرط ن فطط بذلك وأالتأسي بطه وأتططبيقه ؛ بطل الحطرج كطل الحطرج علططى م
يصر فيه وأضعف عن القيام به؛ أن يذم القائمين به وأيلمزهم وأيطعططن وأق
فيهم لجله وأبسببه ، فتلك أيضا شكاة ظاهر عنططك عارهططا .. وأل ينبغططي
لعاقل أن يلتفت إلى ذلك الذم أوأ القدح ما دام المقصططودوأن بططه علططى
منهططاج نططبيهم صططلى اللططه عليططه وأسططلم سططائرين ، وأبملططة إبراهيططم
متمسكين ، وألهدي سلفهم مقتفين ، لم يميلوا إلى إفراط أوأ تفريططط ،
وأأؤكد على هذا القيد المهم ؛ فإن بعض من انحرفوا عن منهططاج النبططوة
إلى أشياء من ذلططك ، وأجنططوا علططى أنفسططهم وأدعططواتهم بططذلك ؛ تراهططم
يكر بططه هاهنططا؛ فل عططزاء لهططؤلء بمثططل يزوأن أنفسهم بمثل هذا الذي نذ يع
هذا، ما داموا قد كسبوا ذلك بأيديهم ، وأجنوا على دعوتهم بانحرافاتهم
وأتخبطهم .. إنما العزاء به  لمطن جاهطد نفسطه للسططتقامة علططى منهطاج
دعوة النبياء ، فهؤلء هم المحسنون الذين وأعدهم الله تبططارك وأتعططالى

والذين جاهدوا فينا لنـهـدينهم ـسـبلنابنصرته وأمعيته ، فقال :(( 
 )) وإن الله لمع المحسنين

وأما داموا من وأرثاة دعططوة النبيططاء وأالمرسططلين ، فل بططد لهططم أن ينططالوا
بعض تبعات هطذا الميطراث .. فقطديما قطال فرعطون عطن موسطى عليطه

إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الرضالسلم : (( 
وـمـا )) ..وأمن قبله قيل  لنوح وأمن اتبعه مططن المططؤمنين : (( الفساد

نراك اتبعك إل الذين هم أراذلنا بأادي اـلـرأي وـمـا ـنـرى لـكـم
 )) .علينا من فضل بأل نظنكم كاذبأين
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وأكفار قريش وأصفوا النبي صلى الله عليه وأسططلم بططأنه سططفه أحلمهططم
، مططع أنططه)10(وأشتم آباءهم وأعاب دينهم وأفرق جماعاتهم وأسططب آلهتهططم

صلوات الله  وأسلمه عليه لم يكن يشتم آباءهم وأل مططا يعبططدوأن شططتما
مجردا ، فقد نهاه الله تبارك وأتعالى عن ذلك ما دام ذريعططة إلططى سططب
الله عدوأا بغير علم ، وأأيضا فإن مما يعبدوأن ملئكة وأصالحون ل يجططوز
شتمهم ، لكنه إذا عرى آلهتهم الباطلة ، وأأظهر أنها ل تضر وأل تنفع وأل
تغني عنهم شيئا ، وأدعاهم إلى الكفر بها وأالبراءة مططن عبادتهططا ، وأبيططن
ضططلل آبططاءهم فططي ابتططداعها وأاختراعهططا ، وأحططذر مططن تقليططدهم ، أوأ ذم
متابعتهم على ذلك ؛ جعلططوا ذلططك شططتما ، وأقططالوا : سططب آلهتنططا وأشططتم
آباءنا وأفرق جماعتنا . وأهكططذا وأرثاتهططم مططن مشططركي القططوانين ، وأعبططاد
يينططا سططفاهة قططوانينهم ، وأأظهرنططا كفرهططا الدسططاتير اليططوم ، إذا مططا ب
يذرنا من تشريعاتهم التي ما أنزل الله بها من سططلطان ، وأتناقضها .. وأح
يفهنا وأاضعيها ، قالوا عنا : متطرفون ، خوارج وأتكفيريون يفهناها وأس وأس
وأإرهابيون .. خارجون عن دينهم ( القانون ) ، وأوأصفوا دعوتنططا وأجهادنططا
وأكفرنا بهم بأنه عمل غير مشروأع ، أوأ غير شرعي !! ( أي غير قانوني

.. تمامططا)11() ، وأرمونا بتمزيق وأشق وأحدتهم الوطنية الوثانية الجاهليططة 
كما قال مشركوا قريش ( فرق جماعتنا ) ( تشابهت قلوبهم ..!! ) . 

فل حرج على أحد من الموحدين في شيء من تلك  الدعاوأى كلها ، ما
داموا على هدي نبيهم صلى الله عليه وأسلم سطائرين لطم يجنحطوا إلطى
إفراط أوأ تفريط ، فهططي عينهططا دعططاوأى المنططاوأئين للتوحيططد وأأهلططه منططذ
القدم ، يتوارثاونها عن بعضهم البعططض فططي كططل زمططان .. كأنمططا يوصططي

بعضهم بعضا بها  .

.. )). أتواصوا بأه  بأل هم قوم طاغون(( 

أضف إلى هذا أن غالب ما ينتقده أعداء الله كما قد شاهدت – على
بعض المبتدئين المنتسبين لدعوة التوحيد ، حماسهم وأشططدتهم الزائططدة
غير المنضبطة بضوابط الشرع أحيانططا ، أوأ لكونهططا فططي غيططر موضططعها ؛
ير إلى التعنت وأالتضييق فططي بعططض مططا وأسططع اللططه  فيططه أحيانططا حيث تج

أخرى .. أوأ مما هو من هذا القبيل .

فهذا وأإن كان الواجب على أهل هذه الدعوة ، معالجته ، وأعدم إهماله
أوأ إقراره ، مخافة أن يكون سببا لتشويه وأجه هذه الططدعوة المشططرق ،
أوأ مدعاة للتنفير عنها ، وأوأجود مثله في الصف غيططر مسططتغرب ، وأقططل
أن يسلم منه إنسان خصوصا في مراحل تعلمه وأتجربته الوألططى ، وأمططا

) تحقيق أحمد شاكر .7036 أنظر مسند احمد ، حديث رقم ( )10((
 وألنا في هذا وأرقات بعنوان ( الفرق المبين بين توحيد الوطنيين وأتوحيد )11((

المرسلين ) من رسائلنا في السجن .
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أبرئ نفسي من ذلك ، فقد كانت تعروأني من الحدة وأنقص الحلططم  مططا
يكرني بطه مطن أناصططحه فططي أسأل الله أن يغفره  لي ، وأمططا ل يططزال يططذ
شططيء مططن هططذا البططاب ، وأل ينبغططي رد النصططح لجلططه ، إذ الططذكرى لططي

 )) ..فإن اـلـذكرى تنـفـع الـمـؤمنينوألهم ، وألسائر المسططلمين (( 
وأالمعصوم من عصمه الله تعالى . 

  وأعلى كل حال فقل أن يسلم تجمع من مثل هذا ، بل قد وأجد شططيء
منه في خير القروأن ، وألكن النبي صلى الله عليه وأسلم لم يقره بحال
وأل سكت عنه ، بل حرص علططى إنكططاره وأعلجططه يططوم أن اشططتكى إليططه
رجل إطالة إمامه في الصلة ، حتى إن الرجل ليتأخر عن صلة الصبح
لجله ، قال أبو مسعود النصاري : ( فما رأيت النبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم غضب قط في موعظة أشد مما غضب  يومئذ ، فقال : ( يا أيها

الناس إن منكم منفرين .. ) الحديث روأاه مسلم . 

يبططه إليططه وأمراعططاته هنططا ؛ أن أكططثر تلططك إل أن ممططا يجططب معرفتططه وأالتن
ن الساليب المنتقدة على بعض دعاة التوحيطد ، تنغمطر هططي وأنحوهطا م
الخطاء في جنب ما يحمله أوألئك الشباب من نصرة للتوحيططد ، وأقيططام
به وأبراءة من الشرك وأأهله ، فهططذا أصططل موازيننططا أهططل التوحيططد ، وأل
يحل بحال أن يهدر هذا الفضل العظيم ، وأهذه الخصيصة المهمة الططتي
تطيش بطاقتها بالعشرات من سجلت الذنوب وأالمعاصططي وأالخطايططا ؛
بسبب بعض الممارسات أوأ التجاوأزات التي هي مططن الفططروأع ، وأتططزوأل
عنططد المخلصططين بطلططب العلططم وأالتجربططة وأالنضططج .. وأبططدوأام النصططح
وأالتصططحيح مططن القططائمين علططى تططوجيههم أوأ المتططوليين أمططورهم أوأ
المباشرين لهم .. وأهو الشططيء الططذي نحططرص عليططه دوأمططا بفضططل اللططه

تعالى ، وأهذه الورقات تتناوأل قسطا من ذلك  ، كما ترى .. 

وألشيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تعالى رسططالة قيمططة نفيسططة ، فططي
أوأل المجلد الرابع من فتاوأاه – أشطرنا إليهطا فططي مطلطع هطذا الفصطل -
يدفع فيها عن أهل الحديث وأأنصار السنة ، وأيذكر مؤاخذات خصططومهم
عليهم وأما ينتقده أهل الكلم وأالبدع على بعضهم ، وأل يمنعه حبه لهل
الحططديث ، وأكططونه مططن أنصططار السططنة أن يعططترف بوجططود بعططض تلططك
المؤاخذات وأالخطاء ، وأيقر بوجودها وأل يحابي أحدا في نقدها ، حرصا

منه على تغييرها وأتصحيحها .. كما يدفع غيرها من التهم المفتراة ..

) : ( وأإذا قابلنا4/20  ثام يقول أثاناء ذلك مقارنا موازنا بين الطائفتين (
بين الطائفتين – أهل الحديث  وأأهل الكلم ، فالذي يعيب أهل الحديث
وأأهل الجماعة بحشو القول ، إنما يعيبهم بقلة المعرفة ، أوأ بقلة الفهم
، أما الوأل : فبططأن يحتجططوا بأحططاديث ضططعيفة أوأ موضططوعة ، أوأ بآثاططار ل

تصلح للحتجاج . 
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وأأما الثاني : فبأن ل يفهموا معنى الحاديث الصحيحة ، بل قد يقولططون
القولين المتناقضين وأل يهتدوأن للخروأج مططن ذلططك . وأالمططر راجططع إلططى
شططيئين : إمططا زيططادة أقططوال غيططر مفيططدة يظططن أنهططا مفيططدة كالحططاديث
الموضوعة ،وأإما أقوال مفيدة لكنهم ل يفهمونها؛  إذ كان اتباع الحديث
يحتاج أوأل ؛ إلى صحة الحديث ، وأثاانيا : إلى فهم معناه ، كاتباع القرآن
. فالخلل يدخل عليهم من تططرك إحططدى المقططدمتين ، وأمططن عططابهم مططن

الناس ، فإنما يعيبهم بهذا .

وأل ريب أن هذا موجود فططي بعضططهم ، يحتجططون بأحططاديث فططي مسططائل
( الصول وأالفروأع ) وأبآثاار مفتعلة وأحكايططات غيططر صططحيحة ، وأيططذكروأن
من القرآن وأالحططديث مطا ل يفهمطون معنطاه ، وأربمطا تطأوألوه علططى غيططر

تأوأيله وأوأضعوه على غير موضعه . 

ثام إنهم بأهذا المنقول الـضـعيف والمعـقـول الـسـخيف ، ـقـد
ـان المــة فدعون أقوامــا مــن أعـي ـ ييـب فللون و ييضــ ففــرون و ييك
فهلونهم، ففي بأعضهم من التفريط في الـحـق والتـعـدي ييج و
على الخلق ما قد يـكـون بأعـضـه خـطـأ مغـفـورا ، وـقـد يـكـون
منكرا من القول وزورا ، وقد يـكـون ـمـن الـبـدع والـضـللت
اـلـتي ـتـوجب غلـيـظ العقوبـأـات فـهـذا ل ينـكـره إل جاـهـل أو

 .)12(ظالم ، وقد رأيت من هذا عجائاب

لكن هم بالنسبة إلى غيرهم في ذلك ، كالمسلمين بالنسططبة إلططى بقيططة
الملل ، وأل ريب أن في كثير من المسلمين من الظلم وأالجهل وأالبططدع
وأالفجور ما ل يعلمه إل من أحاط بكل شيء علما ، لكن كل شر يكون
في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثر، وأكل خير يكون فططي غيرهططم

فهو فيهم أعلى وأأعظم.

 .. ثاططم شططرع فططي وهكذا أهل الحديث بأالنسبة إلى غيرهم …)
هينتقطد عليهطم المقارنة بين الطائفتين ، وأبيان أن أهل الحديث رغطم مطا 
لهم من المزية على خصومهم من أهل الكلم وأنحوهم من المنحرفين
عن جادة أهل الحق  أضعاف أضطعاف ، وأعنططد خواصططهم بطل وأعطوامهم
من اليقين وأالعلم النافع ما لططم يحصططل منطه شططيء لئمططة المتكلميططن ،
وأأن أخطططاء خصططومهم تفططوق أخطططاءهم مططن كافططة الوجططوه لسططلمة
أصولهم …  وأأطال رحمطه اللططه الكلم فططي ذلطك وأهططو نفيططس للغايططة ،

فطالعه لزاما . 

 تأمل كلمه هذا وأانطباقه على أحوال بعض المنتسبين إلى دعوة التوحيد من )12((
المبتدئين وأالمتحمسين وأنحوهم ، فقد رأيت أنا أيضا منه عجائب  : وأعلج مثل هذا 
وأتصحيحه هو الدافع إلى ما نكتب هاهنا ، وألكن المر كما قال بعد ذلك ..
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هينتقد على بعض أهل هذه الدعوة المباركة ؛ فإن ما فهكذا الشأن فيما 
يد شططيئا إلططى جنططب هيعطط ييروأن به من أخطاء بعض المبتططدئين منهططم ؛ ل  هيع
الطوام المهلكات من النحرافات الموجودة عند أعدائهم وأخصومهم .

وأما يمتدح من فروأع عند خصومهم هو عند أهل هذه الططدعوة خصوصططا
الراسخين فيها ؛ أعظم وأأكمل وأأعلى وأأوأضططح وأأظهططر .. وأذلططك فضططل

الله يؤتيه من يشاء .. 

ززل      إذ أن من أهم دوأاعي اكتساب الفقه وأالعلم ، وأأهططم أسططباب تنطط
الهداية وأالتوفيق ؛تقوى الله  تبارك وأتعالى وأطاعة رسططوله صططلى اللططه

واتقوا الـلـهعليططه وأسططلم ، وأنصططرة توحيططده ، كمططا قططال تعططالى : (( 
 ))إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا )) .. وأقال: (( ويعلمكم الله

 )) ، وأقال تبارك وأتعططالى ((وإن تطيعوه تهتدوا، وأقال سبحانه : (( 
فنهم سبلنا  )) . والذين جاهدوا فينا لنهدي

   كما أن من أهم أسباب الطبع على القلوب وأحرمان الفقه ، وأسططلب
الفهم وأالعلم  الذي يدفع خصوم هذه الدعوة وأأعدائها إلى التخبط فططي
مهاوأي الجهططل وأالعمايططة وأالضططلل ؛ القعططود وأالتخلططف عططن نصططرة هططذا

رضوا بأأن يكوـنـوا ـمـع الخواـلـفالتوحيططد ، كمططا قططال تعططالى : (( 
يطبع على قلوبأهم فهم ل يفقهون رـضـوا بـأـأن )) وأقططال : (( و

يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبأهم فهم ل يعلمون
         . ((
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 ))5(( 

تكفير من لم يبايع إماما معينا

وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا ؛ تكفير من لم يبايع إماما
معينا استدلل بما روأاه مسلم في صططحيحه : ( مططن مططات وأليططس

في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية ) .

وأبمططا روأاه مسططلم أيضطا : ( .. مطن فططارق الجماعططة شططبرا فمططات
فميتة جاهلية).

فجعلوا الميتة الجاهلية كفرا مخرجا من الملة ..

مع أنها لفظة غيططر صطريحة علطى إرادة ذلطك بطل هططي محتملطة ..
فلزم فهمها إذن على ضوء المحكم مططن النصططوص المبينططة لهططا ،
كمططا هططو الشططأن عمومططا مططع النصططوص المحتملططة المتشططابهة ..
وأسيأتي بيان هذا في باب الدلة المحتملة الدللة وأغيططر القطعيططة

على إرادة الكفر ..

   فنظرنططا فططي أدلططة الشططرع المبينططة لهططذا ، فوجططدنا أن البططاغي
الخارج على جماعة المسلمين  وأإمامهم ؛ ل يخططرج بططذلك وأحططده

ـان مــنمطططن السطططلم ، فقطططد قطططال تعطططالى : ((  وإن طائافـت
 )) إلططى قططوله : ((المؤمنين اقتتـلـوا فأـصـلحوا بأينهـمـا …

 )) .إنما المؤمنون اخوة فأصلحوا بأين أخويكم

  فسماهم مططؤمنين مططع البغططي .. فهططذه قرينططة مبينططة أن المططراد
بالجاهلية في الحديث ما كان دوأن الكفر الناقل عن الملططة ، مططن
المعاصي وأالخصال وأالعوائد الذميمة ، وأوأصفت بذلك تشنيعا من
شأن هذا الذنب الذي يشق عصى المسلمين وأيفططرق جمطاعتهم ،
وأتنفيططرا عنططه لن فيططه مشططابهة لهططل الجاهليططة الططذين لططم يكططن
يجمعهططم إمططام وأاحططد أوأ جماعططة وأاحططدة .. بططل كططانوا طوائططف
متفرقططة ، وأقبائططل متنططاحرة ، يبغططي بعضططهم علططى بعططض وأيغططزوأا

بعضهم بعضا ..

وأيؤيد ذلك أن لفظة ( الجاهلية ) قد وأردت مططرارا فططي اسططتعمال
الشارع في المعاصي التي هي دوأن الكفر وأالشرك ..

وقرن في بأيوتكن ول تبرجن تبرجكما في قوله تعالى : (( 
 )) الجاهلية الولى

فالتبرج : من أخلق نساء الجاهلية ، وأليس هططو بكفططر ناقططل عططن
الملة وأحده ..
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- وأمن ذلك ما روأاه الطبراني في الوأسط بإسناد حسن أن النبي
صلى الله عليه وأسلم قال : ( الخمططر أم الخبططائث ، وأمططن شططربها
لم يقبل الله منه صلة أربعين يوما ، فإن مططات وأهططي فططي بطنططه

مات ميتة الجاهلية )  

وأشرب الخمر دوأنما استحلل لها ليس بكفر .

ييططر وأمن ذلك ، قول النبي صلى الله عليططه وأسططلم لبططي ذر لمططا ع
رجل بأمه ،        ( أعيرته بأمه ؟ إنك امرؤ فيطك جاهليطة ..) روأاه
البخاري في كتاب اليمان ، وأزاد في كتاب الدب ( باب ما ينهططى
عن السباب وأاللعن ) ( كان بيني وأبيططن رجططل كلم ، وأكططانت أمططه
أعجمية ، فنلت منها ) ، وأهذا التعيير وأهو قوله ( يا ابن السوداء )
كما في روأاية أخرى ؛ معصية وأليس بكفططر قطعططا . وألططذلك بططوب
البخاري في صحيحه في كتاب اليمان منه ( باب المعاصططي مططن
أمططر الجاهليططة ، وأل يكفططر صططاحبها بارتكابهططا إل بالشططرك ، لقططول
النبي صلى الله عليه وأسلم : ( إنططك امططرؤ فيططك جاهليططة ) وأقططول

(( إن الـلـه ل يغـفـر أن يـشـرك بـأـه ،اللططه تبططارك وأتعططالى : 
 )) .)ويغفر ما دون  ذلك لمن يشاء

وإن طائافتانوأذكر فيه حديث أبططي ذر ، ثاططم قططوله تعططالى : (( 
)) من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بأينهما 

وأقال :  (فسماهم المؤمنين ) أهط.

وأقال ابن حجططر فططي كتططاب الدب ( بططاب مططا ينهططى عططن السططباب
وأاللعن ) عن لفظة الجاهلية ، في حديث أبططي ذر : ( وأيحتمططل أن

ال ) أهط  من الفتح . يراد بها هنا الجهل أي فيك جه

- وأمن ذلك : ما جاء في صحيح مسلم من قوله صلى اللططه عليططه
وأسلم : ( من مات وألم يغز وألم يحدث نفسه بططالغزوأ مططات ميتططة
جاهلية ) ، وأترك الغزوأ بحد ذاته ليس كفرا وأالميتة الجاهليططة هنططا

لليست بالكفر المخططرج مططن الملططة  ، بططدليل قططوله تعططالى :  (( 
يـسـتوي القاـعـدون ـمـن الـمـؤمنين غـيـر أوـلـي الـضـرر
والمجاهدون في سبيل الله بأأموالهم وأنفسهم فـضـل
الله المجاـهـدين بـأـأموالهم وأنفـسـهم عـلـى القاـعـدين

ال وعد الله الحسنى… ييططن اللططه أندرجة وك ))  فتأمل كيف ب
في القاعدين عططن الجهططاد بغيططر عططذر مططؤمنين ، لططم ينططزع عنهططم
ال مططن القاعططدين قعططودهم اسططم اليمططان ، وأأنططه سططبحانه وأعططد ك
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وأالمجاهططدين الحسططنى ليمططانهم، وأإن كططان المجاهططدوأن أعظططم
درجة.

* فظهططر مططن هططذا كلططه اسططتعمال الشططارع لهططذه اللفظططة فططي
المعاصي التي تركها من اليمان الواجب ، وأمقارفتها من الجهططل

الذي هو دوأن الكفر الناقل عن الملة .. 

وأإذا كططانت قططد وأردت فططي اسططتعماله أحيانططا  فيمططا هططو مططن كفططر
أفحكم الجاهلـيـة يبـغـونالجاهلية ، كما فططي قططوله تعططالى (( 

)) ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون 

فقد صارت كما قلنا ، من اللفاظا المحتملة التي يجططب أن تفهططم
على ضوء النصوص المبينة لها .

 وأمعلوم أن تتبع النصوص المتشابهة وأالمحتملة  وأانتقائها وأأخذها
وأحدها دوأن ردها إلى المحكم المبين لها من أم الكتططاب هططو مططن
طريقة أهل الزيغ وأالهواء ، كما قططد ذكططر اللططه تعططالى فططي كتططابه

فقال : 

 فأما الذين في قلوبأهم زيغ فيتبعون ـمـا تـشـابأه مـنـه((
 )) ..ابأتغاء الفتنة وابأتغاء تأويله

وأكذلك الوعيد باللفاظا المحتملة وأمنها  ( الميتة الجاهلية ) .

هذا وأقد كنت تناظرت قديما مع بعض غلة المكفرة حول حططديث
هذا الباب ، وأكانوا يتبنون أنه يعني الكفر الكبر قطعططا ، وأيططدعون
بناء عليه إلى بيعة أميرهم ، وأمن لم يبايع حكمططوا عليططه بططالكفر ،
بعد إقامة الحجة عليه بذلك وأبأنهم الجماعة الحق ، التي ل يجططوز

مفارقتها شبرا وأإل فميتته جاهلية !! .

هذا قولهم ، حرصت على سماعه منهم مباشرة ، وألم ينقلططه لططي
عنهم أحد ..

وأيومها استدللت ببعض ما تقدم ، وأبقول النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم لحذيفة بعد سؤاله ؛ فططإن لططم يكطن للمسطلمين جماعطة وأل
إمام : ( فاعتزل تلك الفرق  وألو أن تعض على أصل شجرة حتى

يدركك الموت وأأنت على ذلك ) .

ففيططه أنططه يصططح  إسططلم المططرء رغططم غيططاب جماعططة المسططلمين
وأإمامهم العام الممكن ، وأأن صحة السلم ل ترتبططط ببيعططة إمططام

معين أوأ أمير بعينه عند تفرق جماعة المسلمين .. 
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وأإل لمر النبي صلى الله عليه وأسلم حذيفة لما سأله : ( فإن لم
يكن لهم جماعة وأل إمام ) ؛ بأن يجمع له جماعة أوأتنظيما وأيبططايع
لنفسه ، أوأ غيططره إمامططا وأإل لمططات ميتططة جاهليططة  !! وأمعلططوم أن
النبي صلى الله عليه وأسلم لم يأمر بشيء من ذلك فططي أجططوبته
لحذيفة الططذي كططان يكططثر السططئلة فططي هططذه البططواب وأيستفصططل
حرصا على معرفة الشر مخافة أن يقع فيططه ، كمططا قططال : ( كططان
الناس يسألون رسطول اللططه صطلى اللططه عليطه وأسططلم عططن الخيططر

وأكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه ) .

    فلو كان عدم مبايعة إمام عند عدم وأجططود جماعططة المسططلمين
وأإمامهم ، شرا أوأ كفرا ؛ لحذره النبي صلى الله عليه وأسلم منططه

وألبينه له ، لنه ل يجوز تأخير البيان عن وأقت الحاجة ..

 وأالنبي صلى الله عليه وأسلم كان أحرص الخلق على أمتططه وألططم
يترك شيئا من الخير يقربهم إلى الجنة إل وأدلهم عليه ، وأل شططيئا
مططن الشططر يقربهططم مططن النططار إل وأحططذرهم منططه ، فكيططف بططالكفر

وأالشرك المخلد صاحبه في النار؟؟

وأاستدللت على ذلك أيضططا بقصططة أبططي بصططير وأأبططي جنططدل وأمططن
معهم حين أوأوأا  إلى مكان بين مكططة وأالمدينططة وألططم يتمكنططوا مططن
اللحوق بالمدينة ،  وأل تمكنوا من مبايعة النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم وأالنضمام إلى جماعة المسلمين ، بسططبب الشططرط الططذي
كان في صلح الحديبية بين النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم وأكفططار

قريش ..

وأبقوا كذلك إلى أن أسقطت قريش ذلططك الشططرط وأتمكنططوا مططن
 )1(اللحوق بالمدينة 

أما أبو بصير فمات في مكانه قبل أن يتمكنوا من ذلك ..

فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وأسلم ذلك ، فضططل عططن أن
يكفرهم ..

وأل حكم على أبي بصير بأنه قططد مططات ميتططة جاهليططة .. وألططو كططان
شيئا من هذا الذي فعلوه كفرا لما أقرهم صلى الله عليه وأسططلم
عليه ، وأل كان ليقبله في شططرطه مططع قريططش ، فهططو صططلى اللططه

عليه وأسلم أوأرعنا وأأتقانا لله تبارك وأتعالى ..

وأقد استدل العلماء على أن أبا بصير لططم يكططن داخل تحططت وأليططة
النطططبي صطططلى اللطططه عليطططه وأسطططلم  ، وأل متحيطططزا إلطططى جماعطططة

  انظر خبرهم في صحيح البخاري ( كتاب الشروأط ) (باب الشروأط في )1((
)2732-2731الجهاد ، وأالمصالحة مع أهل الحرب.. ) حديث (
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المسلمين ، بأن قريشا لم تلزم النبي صلى الله عليططه وأسططلم وأل
طالبته بدية الرجل  العامري الذي قتله أبو بصير حين رده صططلى
الله عليه وأسلم إلى قريش معه وأمع الخر الذي فر .. فقططد كانططا
كلهما معاهدين ، وألكن لما لم يكن أبططو بصططير داخل تحططت وأليططة
النبي صلى اللططه عليططه وأل متحيططزا إلططى جماعططة المسططلمين ، لططم

يلزمهم ما فعله ، وأل لزمه هو عهدهم مع قريش ..

فلم يرفعوا بذلك كله رأسا، حططتى حططاججتهم بحططديث : ( الحسططن
  وأكون الحسين رضي اللططه)2(وأالحسين سيدا شباب أهل الجنة ) 

عنه قد مات وأليس في رقبته بيعة لمام زمانه ، بططل كططان خارجططا
عليه هو وأمن معه .. فهل مات ميتة جاهلية  ؟

 وأهل كان بذلك كافرا .. ؟!

كيف وأقد أخبر الصادق المصدوأق أنه سيد شباب أهل الجنة ؟؟

فانقطعوا وألم يحيروأا جوابا ..

إذ قد صاروأا بين نارين ، إحداهما أحر وأأمر من الخرى ؛

إما أن يكفروأا سيد شباب أهل الجنة – عياذا بالله - !!!

أوأ أن يططتركوا مططذهبهم الططذي أقططاموا عليططه أصططل مططن أصططول
جماعتهم ، فيقروأا أن ذلك ليس كفرا .. 

イيثاططم كططل مططن لططمتنبيه  : وأيناسب هنا التنبيه إلى خطططأ مططن أ
يبايع إمامه الذي بايعه هو في ظل الستضعاف ..

    فلمن شاء أن يلزم نفسه ببيعة من شاء من المسلمين ممططن
يراه مستكمل لشروأط الخلفة وأيسعى للقتال من حوله لتمكينططه
يثام غيططره وأنصرته لقامة دين الله في الرض ، لكن ليس له أن يؤ
ممن أداه اجتهاده إلى مخالفته في ذلك ، أوأ من لم يبايع إمططامه،
خصوصا وأقد وأجد من أمثال هذا المام غير الممكن الكثير ؛ وأقططد
يدعي الوألويططة فططي ذلططك رل يطط بويعوا  قبلططه مططن قبططل آخريططن ، وأكطط
وأيطلب البيعة لنفسه ، وأيستشطهد بقطول النطبي صطلى اللطه عليطه
وأسلم ( .. إنططه ل نططبي بعططدي وأسططتكون خلفططاء تكططثر ، قططالوا فمططا

تأمرنا ؟

 قال : فوا ببيعة الوأل فالوأل وأأعطوهم حقهم ) ..

) وأغيرهما وأقال الترمذي : ( حديث 167-3/166 روأاه الترمذي وأالحاكم ( )2((
حسن صحيح ) وأله طرق تصل إلى حد التواتر كما ذكر المناوأي في الفيض .  
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  وأالمسلمون في استضعافهم بيططن تططأثايم هططؤلء وأتططأثايم هططؤلء  ،
هذا إن سلموا من تكفير الوألين !!!

مع أن إمام كل وأاحد من هؤلء غير ممكن وأل شططوكة لططه وأليططس
فعلم يلزم المسلمين بأبيعته.هو بجنة يتقي به من بايعه 

فقد صح عن النبي صلى الله عليططه وأسططلم انططه قططال فططي وأصططف
ن المام القوام على أهل السلم : (.. إنما المطام جنطة يقاتطل م

وأرائه وأيتقى به ) روأاه البخاري وأمسلم وأغيرهما. 

وأالمعنى أن المام يستتر به وأأنه محل العصمة وأالوقايططة للرعيططة
فهو كالمجن وأالترس لهم ، فإن مططن اسططتتر بططالترس فقططد وأقططى

يية العدوأ ..   نفسه من أذ

قال النووأي : ( أي كالستر لنه يمنططع العططدوأ مططن أذى المسططلمين
وأيمنع الناس بعضهم مطن بعطض وأيحمططي بيضطة السططلم ، وأيتقيطه

الناس وأيخافون سطوته ) أهط .

وأقد فسر هذا بما اشترطه الفقهاء مما يلزم الخليفة مططن حمايططة
البيضة وأأداء حقوق المسططلمين وأالقيططام بمططا يلزمهططم مططن إقامططة
الجهاد وأحفظ دينهم وأضروأرات دنياهم ، بحيث لو منع من القيططام
رر أوأ عجز أوأ نحوه انعزل وألططم يعططد إمامططا أوأ رر أوأ حج من ذلك لس
خليفة ، وأكذا لو كان مستضعفا ل حول له وأل قوة ، فلي طائفططة
أن ترتضيه على استضططعافه أميططرا لهططا ، وألكططن ليططس لهططا وأحططاله
كذلك أن تلزم المسلمين ببيعته ، وأتجعله إمامططا أعظططم أوأ خليفططة
على عموم المسلمين أوأ تؤثام من لم يبايعه ،  وأهو ل يملططك مططن
أمطططره وأأمطططر أهطططل بيتطططه شطططيئا فطططي ظطططل حكطططم الططططواغيت

وأاستضعافهم ؛ فضل عن أن يكون جنة لغيره من المسلمين .

قال ابن حجر في الفتح : ( قوله "إنما المام جنطة " بضطم الجيططم
أي : سترة لنه يمنع العدوأ من أذى المسلمين وأيكف أذى بعضهم

ـأمور المـسـلمينعن بعض ،   )والمراد بأالمام كل قائام بـأ
أهط . 

 وأقال القلقشندي في مآثار الناقة في معالم الخلفططة : ( وأالططذي
يم جططرا  إطلق اسططم عليه العرف المشاع من صدر السططلم وأهلطط

ـامالخليفة على كل من   ..)قام بأأمر المسلمين القيام الـع
) .1/13أهط (

وأقال شيخ السلم ابططن تيميططة فططي منهططاج السططنة : ( فمططن قططال
يصير إماما بموافقة وأاحططد أوأ اثانيططن أوأ أربعططة ، وأليسططوا هططم ذوأي

)   1/141 ) أهط        ( فقد غلطالقدرة وأالشوكة 
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 ))6(( 

حصر الفرقة الناجية في تجمع أو جماعة أو
 حزب أو طائافة معـينة من بأين عموم المسلمين

وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا  حصر الفرقة الناجية في
تجمططع أوأ جماعططة أوأ حططزب أوأ طائفططة معينططة ، مططن بيططن عمططوم

المسلمين ، وأتكفير من سواها أوأ الحكم عليهم بالهلك .

فقد وأرد الحديث المخبر بافتراق المة وأالمبشر بالفرقططة الناجيططة
من طرق عدة وأصححه غير وأاحد من أهل العلم ، يخبر فيه النبي
صلى الله عليه وأسططلم أن اليهططود افططترقوا علططى إحططدى وأسططبعين
فرقة ، كلها في النار إل وأاحدة ، وأافترقت النصططارى علططى اثانيططن
وأسبعين فرقة كلها فططي النططار إل وأاحططدة ، وأسططتفترق هططذه المططة
على ثالث وأسبعين فرقة كلها في النار إل وأاحططدة ، وأفططي لفططظ "

تفترق أمتي" وأفي آخر : هذه الملة ستفترق " .. .

وأفي روأاية ؛ فقيل يا رسول الله ! مططن هططم ؟ { أي : النططاجون }ا
)1(قال : ( الجماعة ) وأفي روأاية أخرى: ( ما أنا عليه وأأصحابي ) 

وأقال شيخ السططلم ابططن تيميططة : ( الحططديث صططحيح مشططهور فططي
السططنة وأالمسططانيد ، كسططنن أبططي داوأد وأالترمططذي ، وأالنسططائي

) 215/3وأغيرهم ) أهط . مجموع الفتاوأى ( ط دار ابن حزم ) ( 

وأقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( حديث افتراق المططم إلططى
بضع وأسبعين مروأي من طرق عديدة ) أهط .

وأقد كنت أسمع بعض المتهورين من المتحزبين إلططى تجمعططات أوأ
ن جماعطات المنتسبين إلى جماعة معينة ، وأالغريب أن بعضطها م
الرجاء التي تتمسح بالسططلفية زوأرا وأبهتانططا ، وأتتططورع فططي تكفيططر
الطواغيت ، وأل تتورع مططن إعلن الحططرب علططى كططل مططن يسططعى
لجهادهم ، أوأ تتردد من البراءة من كل من يكفرهم وألو كان مططن

خلصة أهل السلم  .. 

سمعتهم وأرأيتهم يحملون مدلول هططذا الحططديث وأمسطمى الفرقطة
الناجية - الذي يلططزم منطه عنطد أكططثرهم هلك مطن سطواها - علططى
زغر منهم إذ يجططد مقلدتهم وأمشايخهم وأجماعاتهم بعينها ، وأيفرح ال
لهل العلم أقاوأيل في أهل الحديث وأأنهم هططم الفرقططة الناجيططة ؛
فيطير بذلك كل مطير ظانططا أنهططم جمططاعته مططن أدعيططاء السططلفية

 روأاية   ( ما أنا عليه وأأصحابي ) ضعفها بعض العلماء .. وأحسنها آخروأن منهم)1((
الترمذي . 
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لمجرد تهارش بعضهم وأتحاسدهم على تجارة تحقيق مخطوطات
الحديث ..

 وأينسى أوأ يتناسططى أن أهططل الحططديث الططذين استشططهد بأقططاوأيلهم
أمثال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وأسفيان الثوري وأأضططرابهم
ما سكتوا عن منكططرات السططلطين أوأ بططدعهم وألططم يططداهنوا علططى
حسططاب دينهطم فيغضططوا الطططرف عطن شططيء مطن باططل الحكطام

وأتحملوا لجل ذلك الذى وأالسجن وأالبتلءات ..

 وأأنهم أعرضوا عن أبواب السلطين وأمناصبهم وأأنكروأا على من
تولى شيئا مطن مناصطبهم وأجرحطوه وأهجططروأه ، وأذلطك فططي أزمنطة

 )2(الخلفة وأالفتوحات !! 

يدعون وأصططلهم المنتسططبون في الوقت الذي يتهافت وأيتكالب المطط
إليهططم زوأرا اليططوم علططى عتبططات الطططواغيت وأمناصططبهم الشططركية

وأالوثانية ..

 وأغفل عن أن أهل الحديث في القططروأن الوألططى لططم يكتفططوا بططأن
يب عن حديث المصطفى صططلوات اللططه سطروأا الصحائف في الذ
يطروأا أعظططم آيططات الجهططاد فططي نصططرة وأسططلمه عليططه ؛ بططل وأسطط
يوأوأا  بططدمائهم سططاحات الططوغى وأدروأب السططلم وأالمسططلمين  فططر

الستشهاد .. وأرحم الله المام عبد الله بن المبارك إذ يقول :
   يا عابد الحرمين لو أبصرتنا             لعطلمت أنك بالعبادة  تلعطب

   من كان يخضب جيده بدموعه           فطنحورنا بدمائطنا تتخضطب

   أوأ كان يتعب خيله في  باطل            فخيولنا  يوم الكريهة  تتعطب

  ريح العبير لكم وأنحن عبيرنا            وأهج السنابك وأالغبار الطيب

 وأالمثلة على ذلك كثير ، أنظر موقف بعضهم من الزهططري فططي دخططوله علططى)2((
الخلفاء ، وأموقف ابن المبارك من إسماعيل ابن علية لما وألي القضاء ،وأما قططاله

من شعر ينكر عليه فيه.
وأمن الطريف أن أفراخ المرجئة وأمقلدة علماء الحكومات شططنعوا علينططا وأأقططاموا
الدنيا وألم يقعدوأها لما استعرنا عجز آخر بيت من قصيدته ( زل حمار العلططم فططي
الطين ) وأجعلناه عنوانا لكلمططات كتبناهططا غضططبة لططدين اللططه وألخواننططا الموحططدين
يوغ مشططايخ السططوء سططفك دمططائهم وأقتلهططم بجريططرة جهططادهم وأقتططالهم الططذين سطط
للكفار ، فجعلوا جهاد الكفار محاربططة للططه وألرسططوله وأسططعيا فططي الرض بالفسططاد
وأتروأيعا لمن وأصفوهم بالمنين !! من المرتدين وأالكفار وأالمشططركين المحططاربين

كل ذلك إرضاء لمليكهم وأأوأليائه من المريكان . 
وأل أدري إذا كان ابن المبارك قالها لبن علية لمجرد توليه القضاء في زمن 
الخلفة !! فماذا كان سيقول لهؤلء المشايخ ؟؟ لو أنه اطلع على انحرافاتهم 
وأتخبطاتهم هذه وأنظر في بيعتهم للطواغيت وأتسويغهم لكثير من شركياتهم 
كتولي المشركين وأدوألهم وأالمرتدين وأأنظمتهم وأمظاهرتهم على الموحدين 
وأالمجاهدين في ظل اتفاقات ما يسمونه بمكافحة الرهاب وأغيرها ، فذلك كله 
عندهم ؛ حتى  لبس الصليب  ( أمور عادية ) !!! وأليست كفرية وأل شركية ! 
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.. إلى آخر البيات 

وأمعلومة مواقف العز بن عبد السلم مع سلطين زمانه .

وأمواقف شيخ السلم ابططن تيميططة مططع ملططوك التتططار وأفتططاوأاه فططي
تكفير التتار وأجهادهم .. وأغيره وأغيره ..

فل يستحيي أمثال ذلك الدعي في انتسططابه إليهططم زوأرا ؛ مططن أن
يسمي وأيعدد في رؤوأس الفرقططة الناجيططة أسططماء رؤوأس التجهططم
يوعططوه ينثططوا الططدين وأخططذلوه وأط وأالرجاء في هذا الزمططان الططذين خ
للسططلطين ، فجعلططوا مططن طططواغيت الكفططر أئمططة للمططؤمنين ،
أعطططوهم صططفقة أيططديهم وأثامططرة أفئططدتهم ، وأصططاروأا لهططم جنططدا
محضططرين وأمستشططارين  مخلصططين ، فهططو يجعلهططم رغططم ذلططك
رؤوأس الفرقة الناجية بل وأالطائفة المنصورة !! لنهم وأيا للهول
قد حاربوا – كما ذكر - شرك القبور !! وأبدع التصططوف !! وأنحططوه
ممططا ل يططؤثار فططي سياسططات الطططواغيت أوأ كفريططاتهم ،  وأل حططرج
يوغوا بفتططاوأاهم وأتلبيسططاتهم عليهططم وأل ضططير عنططده إذ أحيططوا وأسطط

)3(شرك القصور وأالقوانين وأالدستور  !!!. 

      كما رأيت بعض الغلة يزعمطون مثططل ذلطك فططي جماعططاتهم ،
وأمن ثاططم يتوقفططون فططي إسططلم غيرهططم أوأ يكفططروأن كططل مططن هططو

خارجها .. إذ هم  قد فارقوا (الجماعة ) وأهذا كفر عندهم !!

    وأمططن جنططس ذلططك مططن يصططف جمططاعته أوأ يسططميها بجماعططة
المسلمين .. بحجة أنهططا هططي الجماعططة الحططق وأالفرقططة الناجيططة ،

وأمن سواها فمن الهالكين ..

      وأأقل الغلة سوءا ، من تراه يعامل كل من هو خارج شرنقة
تجمعططه ، أوأ حططدوأد جمططاعته : معاملططة الكفططار؛ فيهططدر حقططوقهم
السلمية وأيسططتحل أعراضططهم ،أوأ يتعططدى حططدوأد اللططه فيهططم ، فل
يراعي فيهم ذمة وأل حقا شرعيا ، وأإن كططان عنططد الستفصططال ،ل
يصرح بتكفيرهم !! وأهذا كله من الباطل وأالضططلل المططبين الططذي

نبرأ إلى الله تعالى منه .

 أنظر مثال من ذلك لربيع بن هادي المططدخلي فططي كتططابه ( أهططل الحططديث هططم)3((
الطائفططة المنصططورة الناجيططة ) ، حيططث عططدد فيمططن اعتططبرهم مططن أهططل الطائفططة
المنصورة أسماء أفططراد وأجماعططات بعضططهم ممططن بططاعوا دينهططم للحكططام بططبيعتهم
للطواغيت،وأبعضهم من المسوغين أوأ المشاركين في برلمانات الكفططر فططي دوأل
الردة وأأقلهم شرا وأسوءا ؛ من يسمي الموحدين المجاهدين للطططواغيت خططوارج
يون مططن كفططر الطططواغيت وأيسططهله فيجعططل شططركهم وأتكفير في الططوقت الططذي يهطط

وأتشريعهم وأكفرهم البواح  كفرا دوأن كفر !! 
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وأهو من جنس ما تقدم من تكفير من لم يبايع إمامططا معينططا، فططإن
بعططض أصططحاب هططذه المقالططة أيضططا يحتجططون بكفططر مططن فططارق
رة جماعتهم بحديث مسلم : ( .. من فططارق الجماعططة فمططات فميتطط
جاهلية ) . ثام يعنتططون وأيضططيقون مططا وأسططع اللططه فيحجططروأن لفططظ
الجماعة هاهنا على جماعتهم .. وأقد تقدم الجططواب علططى الوعيططد

بالميتة الجاهلية وأأن دللته على الكفر غير صريحة .

وأكذلك الحال هنططا بالنسططبة للوعيططد بالنططار لغيططر أصططحاب الفرقططة
الناجية من أمة محمد صطلى اللطه عليطه وأسطلم ، فطإنه أيضطا غيطر
صريح الدللة على التكفير ، فمعلططوم أن مطلططق الوعيططد بالنطار ل
يقتضي الخلود فيها ، وأمن جاز خروأجططه مطن النطار وألططو بعططد حيططن
فليططس مططن أهططل الهلك المطلططق ، بططل هططو حتمططا مططن النططاجين

فمن زـحـزح ـعـنوأالفائزين وألو بعططد حيططن .. قططال تعططالى  :(( 
 )) .النار وأدخل الجنة فقد فاز

وأسططيأتي أن الوعيططد بالنططار قططد وأرد فططي كططثير مططن الططذنوب غيططر
غالـبـاالمكفرة ، وأأن التوعد بالخلود فيها أبدا  هططو الططذي يحمططل 

على الكفر ، بخلف مطلق الوعيد بدخولها .. فعلم من ذلططك انططه
ليس كل من توعد بدخول النططار مططن المخططالفين للفرقططة الناجيططة
ممن هم من أمة محمد صلى الله عليه وأسلم ( أمة الجابة ) أنه

يكون كافرا بذلك .

 بل من الداخلين في هذا الوعيد من هم كذلك ؛ أي كفار ، وأهططم
الخالدوأن فيها الهالكون ، وأيدخلون تحت عمططوم لفططظ المططة أي:
أمة الدعوة ، الذين بعث إليهم النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم ..
وأمنهم من ل يخرج من دائرة السلم بمخطالفته أوأ بطانحرافه عطن
طريقطة  الفرقططة الناجيطة ، وأهطؤلء إن دخلططوا النططار  فليسطوا مطن

الخالدين فيها ..

ومن وألذلك قال شيخ السلم ابن تيمية في كتططاب اليمططان : ( 
ـم يكـفـر قال أن الثنتين وسبعين فرقة  كل  واحد منـه
 ،كفر ينـقـل ـعـن المـلـة ؛ فـقـد ـخـالف الكـتـاب والـسـنة

وأإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل وأإجمططاع الئمططة
الربعة وأغير الربعة ، فليس فيهم من كفر كل وأاحد مططن الثنططتين
وأالسبعين فرقة ، وأإنما يكفر بعضططهم بعضططا ، ببعططض المقططالت )

)139/7أهط مجموع الفتاوأى (

وأقد تكلم الشاطبي أيضا على هذا الحديث في العتصططام . وأبيططن
) أن هذه الفرق المذكورة في الحديث ( يحتمططل أن226/2ص ( 
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يكونوا خارجين عن الملة بسططبب مططا أحططدثاوا ، فهططم فططارقوا أهططل
السلم بإطلق ، وأليس ذلك إل الكفر ) 

-( وأيحتمل أن ل يكونوا خارجين عن السلم جملة ، وأإن كانوا قد
)228/2خرجوا عن جملة من شرائعه وأأصوله ) .. ص (

-( وأيحتمل وأجها ثاالثا ، وأهو أن ل يكونوا هم ممن فططارق السططلم
ن لطم لكن مقالته كفر وأتطؤدي معنطى الكفطر الصطريح ، وأمنهطم م
يفارقه ، بل انسحب عليه حكم السلم ، وأإن عظم مقاله  وأشنع
مذهبه ، لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروأج إلى الكفر المحض وأالتبديل

) .229/2-228الصريح ) (

ثاططم أوأرد كلمططا سططننقله فططي خطططأ التكفيططر بالمططآل ، مفططاده ( أن
الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال ..) 

) : ( وأإذا تقرر نقل الخلف فلنرجع إلى مططا230/2إلى أن قال ( 
يقتضيه الحديث الذي نحن بصدده من هذه المقالت .

أما ما صح منه فل دليططل علططى شططيء ، لنطه ليططس فيططه إل تعديططد
الفرق خاصة ، وأأما روأاية من قال في حديثه " كلها فططي النططار إل
وأاحدة " فإنما يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا ، وأيبقى الخلود وأعدمه

الوعيدمسكوتا عنه ، فل دليل فيه علططى شططيء ممططا أردنططا ، إذ 
بأالنار قد يتعلق بأعـصـاة الـمـؤمنين كـمـا يتعـلـق بأالكـفـار

 ) أهط.على الجملة ، وإن تباينا في التخليد وعدمه

ثام ذكر تفصيل وأاحتمالت أخرى ..

فثبت أن دللة الحديث على كفر الفرق المخالفة للفرقة الناجيططة
ليست قطعية ، بل هي محتملة ، وأأن الراجح  أن في تلك الفرق
من هم من الهلكى الذين ارتدوأا على أدبارهم ، وأأن منهم من لم

تخرجه مخالفته من دائرة السلم .

هططذا مططن جهططة ، وأمططن جهططة أخططرى فططإن ( الفرقططة الناجيططة ) أوأ
(الجماعة) ، ل يحل قصرها وأبوتقتها في تجمع أوأ عصابة أوأ حزب
معين محدد ، من عموم أهل السنة وأالجماعة ، بل كل مططن كططان
على أصولها ، فهو منهم وأإن لم يتبع تجمعا بعينه أوأ  يقلد أوأ يبايع
أوأ يتابع شخصا من الشخاص غير رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وأسططلم .. مهمططا كططان عنططده مططن المعاصططي أوأ المخالفططات غيططر

المكفرة ..

) : ( وألهذا وأصف الفرقططة3/طط 215يقول شيخ السلم ابن تيمية (
الناجية بأنها أهل السنة وأالجماعة ، وأهم الجمهور الكبر وأالسططواد

العظم ) .. 
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(طط 216/3وأيقول في الموضع نفسططه (  : فكثير ـمـن الـنـاس) 
يخبر عن ـهـذه الـفـرق بأحـكـم الـظـن والـهـوى ، فيجـعـل
طائافته والمنتسبة إلى متـبـوعه الموالـيـة ـلـه ـهـم أـهـل
السنة والجماعة ، ويجعل من خالفها أهل البدع ، وهذا

 ، فإن أهل الحق وأ السنة ل يكون متبوعهم إل رسول اللهضلل
وى ، إن هطو إل صلى الله عليطه وأسطلم ، الطذي ل ينططق عطن اله
وأحي يوحى ، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخططبر ، وأطططاعته
في كل ما أمر ، وأليست هذه المنزلة لغيره مططن الئمططة بططل كططل
أحد من الناس يؤخذ من قوله وأيترك إل رسططول اللططه صططلى اللططه

عليه وأسلم .

فمن جعل شخصا من الشخاص غير رسول الله صلى الله عليططه
وأسلم ، من أحبه وأوأافقه كان من أهططل السططنة وأالجماعططة ، وأمططن
خططالفه كططان مططن أهططل البدعططة وأالفرقططة  - كمططا يوجططد ذلططك فططي
الطوائف من اتباع أئمة في الكلم في الططدين وأغيططر ذلططك – كططان

من أهل البدع وأالضلل وأالتفرق .

وأبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقططة الناجيططة ، أهططل
الحديث وأالسنة الذين ليس لهططم متبططوع يتعصططبون لططه إل رسططول

الله صلى الله عليه وأسلم ..) 

ثام شرع في ذكر أهم أوأصافهم . 

) فصططاعدا فططي290وأقد تكلم أيضا الشاطبي في العتصططام ص (
بيان تفسططير الفرقططة الناجيططة وأمعنططى الجماعططة ، وأأوأرد الحططاديث
يين اختلف الناس فططي معناهططا التي تحث على لزوأم الجماعة ، وأب

على خمسة أقوال : 

أحدها : أنها السواد العظم مططن أهططل السططلم ،وأمططن خططالفهم-
مات ميتة جاهلية .

وأالثاني : أنها جماعة أئمة العلماء وأالمجتهدين فمن خططرج ممططا-
عليه علماء المة مات ميتة جاهلية - وأكأنه يشير بهذا وأالذي قبله

إلى ما يذكره العلماء في شأن الجماع ، وأسيأتي الكلم عليه-.

 وأالثالث : أنهم الصحابة على الخصوص فهم الذين ل يجتمعون-
على ضللة . 

) : ( فعلى هذا القول فلفظ الجماعة مطططابق294    وأقال ص (
للروأاية الخرى  

    في قوله عليه الصططلة وأالسططلم " مططا أنططا عليططه وأأصططحابي " )
أهط .
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وأالرابع : أنهم جماعة آهل السلم ، وأقططد بيططن أن الظهططر فططي-
هذا القول رجوعه إلى القول الوأل . 

 الخططامس : مططا اختططاره الطططبري مططن أن الجماعططة ، جماعططة-
المسلمين إذا اجتمعوا على أمير ، وأ اسططتدل بحططديث ( مططن جططاء
إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كائنا من كان ) وأحاصل

) ( أن الجماعة راجعة إلى الجتماع296هذا القول كما قال ص (
إلى المام الموافق للكتاب وأالسنة وأذلك ظاهر في أن الجتمططاع
على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة فططي الحططاديث

المذكورة ، كالخوارج وأمن جرى مجراهم )

قططال: ( فهططذه خمسططة أقططوال دائططرة علططى اعتبططار أهططل السططنة
وأالتباع ، وأأنهم المرادوأن بالحاديث فلنأخذ ذلططك أصططل .. ) أهططط (

296/2 . (

وأعلى هذا فل يصح تحجير أهل السنة وأالجماعة الذين هم الفرقة
الناجية وأحصطرها وأتخصيصطها فططي جماعططة أوأ عصططابة مطن بينهطا ،
يوالى وأيعادى فيها ، من دوأن سائر المسططلمين .. فططإن هططذه كمططا

ذكر العلماء طريقة أهل البدع ..

) أن كل فرقة مططن283/2فقد ذكر الشاطبي في العتصام ص (
فرق الضللة تنازع غيرها في فرقة النجاة . 

يدعي أنه الموحد .. - فصاحب نفي الصفات ي

- وأالمعتزلة سموا أنفسهم أهل العدل وأالتوحيد ..

)4(- وأالمشبه يدعي أنه المثبت لذات الله وأصفاته.. 

) : ( وأالخططوارج تحتططج بقططوله عليططه السططلم : " ل284/2- قططال (
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله " .

- وأالمرجئي يحتج بقوله : " من قططال ل إلططه إل اللططه مخلصططا مططن
قلبه فهططو فططي الجنططة وأإن زنططى وأإن سططرق " ) ثاططم ذكططر القططدري

يوض وأالرافضة وأغيرهم .. وأالمف

) : ( وأذلك أن كل داخل تحت ترجمططة " السططلم "283/2وأقال (
يدع أنه هو الذي نال رتبة النجططاة وأدخططل فططي من سني أوأ مبتدع م

 تشبيه الله تعالى بأحد من خلقه من الباطل الذي يبرأ منه أهل السنة ؛ لكن )4((
يجدر التنبيه إلى أن من خصومهم من ينعتهططم بالمشططبهة لثابططاتهم الصططفات الططتي
أثابتها الله تبطارك وأتعطالى لنفسطه ، مطع أن قاعطدة أهطل السطنة فطي ذلطك ليسطت
الثابات المجرد ، بل الثابات وأالنفي ؛ الذي هو التنزيه عن الشبيه وأالمثيططل ، كمططا

 )). ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرفي قوله تبارك وأتعالى (( 
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غمططار تلططك الفرقططة ، إذ ل يططدعي خلف ذلططك إل مططن خلططع ربقططة
السلم ، وأانحاز إلى فرقة الكفر )أهط .

 أن الحق الذي نعتقده وأندين الله تعالى بططه ؛وخلصة ما تقدم
أننا وأإن كنا  ننتسب إلى الفرقة الناجية ( أهل السنة وأالجماعططة )
وأنسعى دوأما كي نكون من أصحاب الطائفططة القائمططة بططدين اللططه
الظططاهرة علططى أمططره ، وأالططذين هططم مططن خططواص أهططل السططنة
وأالجماعة وأأهل الفرقة الناجيططة – نسططأل اللططه تبططارك وأتعططالى أن

يثبتنا على طريقتهم وأيختم لنا بذلك .. 

إل أننا ل نجيز لنفسنا - وأل لغيرنا - أن نحصر الفرقة الناجية فططي
جماعة أوأ فئة معينة محددة من بيططن عمططوم المسططلمين .. وأل أن
نخصص الطائفة المنصورة بجماعات معينة أوأ تجمططع محططدد دوأن

غيرهم من أنصار الدين ..

كل وأمعاذ الله من أن ندعي ذلك ، فقططد علمططت أن هططذه طريقططة
الخوارج وأنحوهم من أهل الزيغ الذين نططبرأ إلططى اللططه تعططالى مططن

طرائقهم ..

وأإنما الذي نعتقده : 

أن كططل مسططلم حقططق التوحيططد وأاجتنططب الشططرك وأالتنديططد ، وألططم
يقارف شيئا من نواقض السلم وأقواطعه ، فططإنه مططن أهططل هططذه

الفرقة الناجية .. 

وأمصيره برحمة الله إلى النجاة الكاملة إن كان ممن جططاء بأصططل
اليمان وأوأاجباته..

 أوأ يكون مآله إلى النجاة ، وألو بعد حين إن جاء بأصططل اليمططان ،
وأأخل ببعض وأاجبات اليمان فكان من الظالمي أنفسهم . 

ثام أورثانا الكتاب الذين اصطفينا منقال تبارك وأتعالى (( 
عبادـنـا فمنـهـم ـظـالم لنفـسـه ومنـهـم مقتـصـد ومنـهـم
سابأق بـأـالخيرات بـأـإذن الـلـه ذـلـك ـهـو الفـضـل الـكـبير *

 .. اليات )) .جنات عدن يدخلونها

وأأن أصحاب الطائفططة المنصططورة القائمططة بططأمر اللططه ، وأهططم مططن
خواص هذه الفرقة الناجيططة ، كمططا سططيأتي بيططانه فططي خاتمططة هططذا
الكتاب ؛ فكل من قام بأمر هذا الدين وأنصره وأأظهططره فهططو مططن

أهل هذه الطائفة أينما كان وأإلى قيام الساعة .. 
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نسأل الله تعالى أن يجعلنا مطن أجنادهطا وأعسطاكرها .. وأأن يثبتنطا
على ذلك إلى يوم أن نلقاه ، هو مولنا  نعم المولى وأنعم النصير

 .
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 ))7(( 

التكفير بأالنصوص محتملة الدللة 

 ل القطعية في التكفير

وأمن الخطاء الشائعة فططي التكفيططر أيضططا  التكفيططر بالنصططوص أوأ
الدلة الشرعية محتملة الدللة غير القطعية في التكفير .. 

فططالحق أنططه ل يجططوز التكفيططر إل بالنصططوص الصططحيحة الصططريحة
القطعية الدللة على الكفر .

أما النصوص المحتملة الدللة : فل تصلح لذلك ، لن ما ثابت مططن
السلم وأالعصمة بنص قطعي ل يصح أن ينقض بنص محتمططل  ..

وأالدليل إذا تطرق إليه الحتمال بطل به الستدلل . 

     وأيتم تعيين المراد من النص محتمل الدللة ل بالهوى المجرد
أوأ بالتشططهي وأالستحسططان أوأ الستصططلح ؛ بططل إمططا بقرائططن مططن
النص نفسه ، أوأ من غيره من النصوص الخرى المبينة .. وأبدوأن
ذلك تزل قدم الفهططم ، وأيختلططط الجهططل بطالعلم ، وأيلتبططس العططدل
بالظلم  كمططا قططد جططرى للخططوارج وأغيرهططم مططن الفططرق الضططالة ،

يينتها ..  بتناوألهم النصوص المحتملة المتشابهة دوأن مب

وأإنما فعلططوا ذلططك لن النططص القططاطع يقطططع بططاطلهم ،أمططا النططص
المحتمل  وأحده بمعزل

يوألونه بأهوائهم وأيحملونه بتلبيسططاتهم علططى عن مبيناته فمتشابه يأ
باطلهم ، وأهذه طريقة أهل الزيغ التي حذر الله تبارك تعالى منها

هو الذي أنزل إليك الكـتـاب مـنـه آـيـاتفي كتابه فقال : (( 
فن أم الكـتـاب وأـخـر متـشـابأهات فأـمـا اـلـذين محكمات ه
ـة ـاء الفتـن ـه ابأتـغ في قلوبأهم زيغ فيتبعون ما تشابأه مـن

 )) .وابأتغاء تأويله

قال ابن كثير رحمه اللططه تعططالى : ( يخططبر تعططالى أن فططي القططرآن
الكريم آيات محكمات هن أم الكتاب ، أي بينات وأاضحات الدللة
، ل التباس فيهططا علططى أحططد ، وأمنططه آيططات أخططر فيهططا اشططتباه فططي
الدللة على كثير من الناس أوأ بعضهم ، فمطن رد مطا اشططتبه إلطى
يكم محكمه على متشابهه عنطده ، فقطد اهتطدى ، الواضح منه ، وأح

ـهـن أموأمططن عكططس انعكططس .وألهططذا قططال تبططارك وأتعططالى : (( 
وأـخـر )) أي أصططله الططذي يرجططع إليططه عنططد الشططتباه (( الكتاب

 )) أي تحتمل دللتها موافقة المحكططم ، وأقططد تحتمططلمتشابأهات
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شيئا آخر من حيث اللفططط وأالططتركيب ل مططن حيططث المططراد .. ) ..
(( فأما اـلـذين ـفـيإلى قوله : ( وألهذا قال الله تبارك وأتعالى 

قلوبأهم زيغ )) أي ضلل وخروج عن الحق إلى الباـطـل
ــم يأـخــذون ــه )) أي أنـه ــا تـشــابأه مـن ــون ـم (( فيتبـع
بأالمتـشـابأه الـذي يمكنـهـم أن يحرفـوه إلـى مقاصـدهم
الفاسدة وينزلوه عليها لحتمال لفظه لما يصــرفونه ،
فأما المحكم فل نصيب لهم فيه ، لنه دافع لهم وحجة
عليه ، ولهذا قال الله تبارك وتعالى (( ابأتغاء الفتنة ))
أي الضلل لتباعهم إيهامـا لـهـم أنـهـم يحتجـون عـلـى

 ) أهط .بأدعتهم بأالقرآن وهو حجة عليهم ل لهم

ثام ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عنططد البخططاري ، أن رسططول
الله صلى الله عليه وأسلم تل هذه اليات ثام قططال : ( فططإذا رأيططت
الذين يتبعون ما تشابه منه فأوألئك الذين سمى الله فاحذروأهم )

.

وأمن أمثلة محتمل الدللة فيما نحن فيه ، وأروأد لفظ " الكفر
يينططاته وأيططرد إلططى " بصططيغة النكططرة ، فططإنه إن لططم يؤخططذ مططع مب

المحكم .. صار وأحده متشابها قد يؤدي إلى الفتنة وأالزيغ ..

خذ على سبيل المثال حديث : ( ل ترجعوا بعدي كفارا يضططرب
بعضكم رقاب بعض ) روأاه البخاري وأمسلم . 

فسمى صلى الله عليه وأسلم تقاتل المسلمين كفرا ، تنفيرا عنه
وأتخويفا وأتحذيرا منه .. 

وأمن حمله على الكفر الكبر أداه ذلك إلى تكفير طائفة عظيمططة
من الصحابة وأالمسلمين اقتتلوا فيما بينهم .. وأقد دلت النصططوص

المبينة الخرى أن التقاتل بين المسلمين ل يخرج من الملة .

يا أيها الذين أمـنـوا كـتـب عليـكـم- كما في قوله تعالى : (( 
ـثى القصاص في القتلى الحر بأالحر والعبد بأالعبد والـن
بأالنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بأالمعروف

 )) وأداء إليه  بأإحسان

قال ابن حزم رحمه الله : ( فابتدأ اللططه عططز وأجططل بخطططاب أهططل
اليمان من كان فيهم من قاتل أوأ مقتول ، وأنص تعططالى علططى أن

إنماالقاتل عمدا وأوألي المقتول أخططوان ، وأقططد قططال تعططالى : (( 
 )) فصح أن القاتل عمدا مؤمن بنص القططرآن )المؤمنون أخوة

) 3/235أهط الفصل (
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وإن طائافتان ـمـن الـمـؤمنين- وأكما فططي قططوله تعططالى : (( 
إنـمـا الـمـؤمنين أـخـوة .. )) إلططى قططوله تعططالى : (( اقتتـلـوا

 ..)) .فأصلحوا بأين أخويكم

فسماهم سبحانه مؤمنين مع القتتال ، فهذا  كله يبين وأيدل على
أن الكفططر الططوارد فططي هططذا الحططديث كفططر ل يططزوأل معططه اليمططان

الشرعي الذي هو السلم ؛ فيكون بذلك كفرا أصغر .

يفر سماه الشارع كفرا تحططذيرا وأتنفيططرا منططه ، همك أي أنه ذنب غير 
فإن ذنبا سماه الشارع بذلك ليس كغيططره ، فيكططون بططذلك كططبيرة
من كبائر الذنوب ، أوأ إن شئت فقل ؛  كفرا دوأن كفططر ، أوأ كفططرا

مقيدا مفسرا بكفر نعمة الخوة ، ل كفرا مطلقا .

 يقطططول شطططيخ السطططلم رحمطططه اللطططه فطططي (اقتضطططاء الصطططراط
المستقيم) : ( فرق بين معنى السم المطلق إذا قيططل " كططافر "
أوأ " مؤمن" وأبين المعنى المطلق للسم في جميع موارده ، كما
فططي قططوله : ( ل ترجعططوا بعططدي كفططارا يضططرب بعضططكم رقططاب
بعض ) ، فقوله : ( يضرب بعضكم رقاب بعططض ) تفسططير الكفططار
فططي هططذا الموضططع ، وأهططؤلء يسططمون كفططارا تسططمية مقيططدة ، وأل

يدخلون في السم المطلق إذا قيل " كافر " وأ"مؤمن " .

 )) سططمي المنططي مططاءمن ـمـاء دافـقوأكما أن قوله تعالى : (( 
تسمية مقيدة ، وألم يدخل في السططم المطلططق ، حيططث قططال : ((

)  . 83-82 )) ) أهط ص (فلم تجدوا ماءا فتيمموا

وأمثاله أيضا ما روأاه البخاري في كتاب اليمان من صحيحه بططاب
( كفران العشير وأكفر دوأن كفر ) عن ابن عباس أن النبي صططلى
هأريططت النططار فططإذا أكططثر أهلهططا النسططاء ؛ الله عليه وأسططلم قططال : ( 
يكفرن ) قيل : أيكفرن بالله ؟ قال : ( يكفرن العشير ، وأيكفططرن

الحسان …) 

وأروأاه أيضا في كتابه الحيض ( بططاب تططرك الحططائض الصططوم) عططن
أبي سعيد أن النبي صلى الله عليططه وأسططلم خططرج فططي أضططحى أوأ
ير على النساء ، فقال : يا معشر النسططاء تصططدقن ، في فطر ، فم
فأني أريتكن أكثر أهل النار ) فقلن : وأبم يا رسول اللططه ؟ قططال :

( تكثرن اللعن وأتكفرن العشير ..).

 ففيه وأصف رسول الله صططلى اللططه عليططه وأسططلم عططدم اعططتراف
المرأة .. بفضل زوأجها وأعدم شكرها لحسانه بالكفر ، فمن أخططذ
هذا وأحده دوأن مبينه ضل وأزل إن حمله على الكفر الكططبر ، أمططا
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يسره بموجبها ، علم أن المراد بططه يينة وأف إذا نظر في القرائن المب
الكفر الصغر غير الناقل عن الملة .

- فأحذ القرائن عدوأله صلى الله عليه وأسلم عن الكفر الكبر لما
سألوه ( أيكفرن بالله ؟) بقوله : ( يكفرن العشير ..) 

- وأالقرينة الخرى في روأايططة أبططي سططعيد ؛ أنططه أمرهططن بالصططدقة
لتكفير ذلك الكفران ، وأالصدقة إنما تكفر المعاصي وأالذنوب غير

المكفرة ، وأل تكفر الشرك الكبر وأالكفر الناقل عن الملة ..

  * وأهكذا أمثال ذلك ممططا يططرد فططي السططنة كططثيرا بلفظططه الفعططل
الماضططي أوأ المضططارع (فقططد كفططر ) ( يكفططر) ، أوأ الكفططر بصططيغة

النكرة مفردا أوأ جمعا ( كافر) ( كفار) 

فكلططه مططن النصططوص المحتملططة الططتي ل يجططوز المبططادرة وأالقطططع
بالتكفير بها وأحدها . 

أما لفظ الكفر بصططيغة السططم المعططرف نحططو ، الكفططر ، الكططافر ،
وأالكفار ، وأالكافروأن وأالكوافر ) ؛ فغالبا يراد به الكفر الكبر .

يقططول شططيخ السططلم فططي (اقتضططاء الصططراط المسططتقيم ..) عنططد
حديث مسلم ( اثانتططان فططي النططاس همطا بهططم كفططر : الطعططن فططي

النسب وأالنياحة على الميت ):

( فقوله " هما بهم" أي هاتان الخصلتان هما كفر قططائم بالنططاس ،
فنفس الخصلتين كفططر ، حيططث كانتططا مططن أعمططال الكفططار ، وأهمططا

قائمتان بالناس .

لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر ، يصير به كافرا
الكفر المطلق ، حتى تقوم به حقيقة الكفر ، كمطا أنطه ليطس كططل
من قام به شعبة من شعب اليمان يصير مؤمنا ، حتى يقططوم بططه

أصل اليمان .

وأفرق بين الكفر المعرف باللم ، كما في قوله صططلى اللططه عليططه
وأسلم : ( ليس بين العبد وأبين الكفر أوأ الشرك إل ترك الصططلة )

رر في الثابات ) أهط . ص( يك همن رر "  ) .82، وأبين " كف

وأقد ذكر أهططل العلططم فططي الصططول فططي ألفططاظا الكفططر وأخصوصططا
المعرفة منها قاعدة ، مفادها  حمل لفططظ " الكفططر " فططي ألفططاظا
الشارع على حقيقته، أي الكبر ، وأجعلوا ذلك أصل ، حتى يصرفه

عن ذلك صارف إلى الكفر الصغر .
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قال الشيخ عبد اللطيف بطن عبططد الرحمطن بطن حسططن آل شطيخ :
( وألفظ الظلم وأالفسوق .. وأالشططرك ، وأنحططو ذلططك مططن اللفططاظا
الواردة في الكتاب وأالسنة ، قد يراد مسماها المطلق وأحقيقتهططا
المطلقططة ، وأقططد يططراد مطلططق الحقيقططة ، وأالوأل هططو الصططل عنططد
الصوليين ، وأالثططاني  ل يحمططل الكلم عليططه إل بقرينططة لفظيططة أوأ
معنوية ، وأإنما يعرف ذلك بالبيططان النبططوي وأتفسططير السططنة ، قططال

ـبينتعالى : ((  وما أرسلنا من رسول إل بألسان قومه لـي
).22-21 )) أهط (الرسائل المفيدة ) ص( لهم

يدقه فهططم الصططحابة عنططد سططماعهم هيصطط وأيدل على هططذا التأصططيل وأ
وأصف رسول الله صلى اللططه عليططه وأسططلم للنسططاء فططي الحططديث

بقوله : ( يكفرن ) ، حيث بادروأا بسؤالهم ( أيكفرن بالله ) ؟ 

    فدل ذلك على أن هذا هو الصل في الكفر عندهم .. لكن لما
كان اللفظ محتمل لم يقطعوا بذلك ، بل سألوا وأراجعوا في فهم
ذلك اللفظ إلى من عنده بيانه .. وأهكذا الشأن في سائر اللفاظا

المحتملة .

 * وأفي الحديث فائدة أخرى يمكن اعتبارهططا مثطال آخططر للططدللت
هأريتكطن أكطثر أهطل المحتملة ، وأهي قوله في حديث أبي سطعيد ( 
النار ) فهذا أيضا ، أعني مجرد الوعيد علططى ذنططب معيططن بططدخول
النار ، ل يدل وأحده على الكفر المخرج من الملة ، لثبوت الدلططة
على أن مططن عصططاة المططؤمنين مططن يططدخل النططار ثاططم يخططرج منهططا
وأيكون مصيره مصير الموحدين ، إما بعد أن يعذب بقططدر ذنططوبه ،
أوأ بشفاعة شفيع مطططاع  قططد ارتضططاه اللططه فيططه ، أوأ بفضططل اللططه
تبارك وأتعالى وأرحمته من غير شفاعة أحد من الخلق ..  كما في
الحاديث التي أخبر النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم فيهططا أن اللططه
ن ن وأجطدتم فططي قلبطه مثقطال دينطار م تعالى يقول : ( اذهبوا فم

إيمان فأخرجوه) 

وأفيه ( فيقول : اذهبططوا فمططن وأجططدتم فططي قلبططه مثقططال ذرة مططن
إيمططان فططأخرجوه ..) إلططى قططوله : ( فيشططفع النططبيون وأالملئكططة
وأالمؤمنون ، فيقول الجبار : بقيت شفاعتي ؛ فيقبض قبضططة مططن
يحشطوا فيلقطون فططي نهطر بطأفواه الجنططة هت النار فيخرج أقواما قد ام
يبة في حميل يح يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت ال

يسيل .. ) الحديث ( ) من صحيح البخاري . 7439ال

- وأمن جنس ذلك ما روأاه البخاري عن عبد الله بن عمططروأ قططال :
يل رسول الله صلى الله عليه وأسلم رجل يقطال لططه مق مثا ( كان على 
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مرة فمات ، فقال رسول الله صلى اللططه عليططه وأسططلم : ( هططو مك هر مك
في النار ) فذهبوا ينظروأن إليه فوجدوأا عباءة قد غلها ) 

وأمنه ما روأاه البخاري أيضا عن أبي هريرة ، قططال رسططول اللططه-
صلى الله عليه وأسلم : ( الذي يخنق نفسططه  يخنقهططا فططي النططار ،
وأالذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار ، وأالذي يقتحم يقتحططم

في النار ) 

قال شيخ السلم : ( وأالنبي صلى الله عليه وأسططلم أمططر بالصططلة
على الغال ، وأعلى قاتل نفسه ، وألو كانوا كفططارا وأمنططافقين ، لططم

) 359-10/358تجز الصلة عليهم ) أهط . مجموع الفتاوأى ( 

وأمن ذلك ما روأاه أبو داوأد عن عائشة رضي الله عنهططا قططالت :-
قال رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم : ل يطزال قططوم يتطأخروأن

عن الصف الوأل حتى يؤخرهم الله في النار ) .

وأأمثال ذلك كثير ..

يوأ مقعده من النار )   * وأمثله الوعيد بلفظ  (فليتب

 * وأحططتى وأعيططد ( خالططدين فيهططا ) فططإنه باسططتقراء أدلططة الشططرع
محتمل الدللة ..

أما اقترانه بلفظ ( التأبيططد ) فقططد ( قيططل أنططه لططم يجيططء إل مططع
) وألططم7/42،51الكفر ) نص عليططه شططيخ السططلم فططي الفتططاوأى (
يجزم به ، بل قال في الموضعين ؛ (وأقد قيل) .

وأكذلك صيغة ( ل ينظططر اللططه إليهططم) وأ ( ل يكلمهططم ) وأ ( لهططم 
عذاب أليم أوأ عظيم ) فكططل ذلططك محتمططل ل يططدل دللططة قطعيططة
على الكفر .. بدليل أن ذلك قد وأرد في ذنوب هططي دوأن الشططرك

قطعا ، وأدلت أدلة الشرع على أنها غير مكفرة ..

 : ( وأأما العذاب العظيم52    قال شيخ السلم في الصارم ص 
لول كـتـاب ـمـن الـلـهفقد جاء وأعيدا للمؤمنين فططي قططوله : (( 

 )) )أهط .سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم

بخلف (العذاب المهين) فإنه كما قال شيخ السلم في الموضططع
نفسه : ( لم يجئ إعداد العذاب المهين في القططرآن إل فططي حططق

وأعتدنا للـكـافرين ـعـذابأاالكفار ، كما في قوله تعططالى ((  .. 
(( فباؤوا بأغضب على غضب وللكافرين )) وأقوله : مهينا

(( : ( وأقد قال سبحانه : 53 )) .. ) إلى قوله ص عذاب مهين
 )) وأذلططك لن الهانططة إذللومن يهن الله فما له من مكرم
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وأتحقير وأخزي ، وأذلك قدر زائد علططى ألططم العططذاب ، فقططد يعططذب
الرجل الكريم وأل يهان ) أهط . وألذلك رجح رحمططه اللططه تعططالى أن

ومن يـعـص الـلـه ورـسـوله ويتـعـد ـحـدودهقوله تعالى : (( 
 )) أنهططا ( فيمططنيدخله نارا خالدا فيهـا ولـه ـعـذاب مهيـن

) 52جحد الفرائض وأاستخف بها ) أهط . ص (

    فعدم التنبه لمثل هذا وأعدم رده إلى مبيناته هططو وأأمثططاله مططن
نصوص الوعيد ، يوقططع فططي الغلططو وأالتخبططط فططي التكفيططر .. وأقططد

ـنرأيت ذلك في أناس أخذوأا مطلق قوله تبارك وأتعالى : ((  وـم
يعص الـلـه ورـسـوله ـفـإن ـلـه ـنـار جهـنـم خاـلـدين فيـهـا

 )) .أبأدا

(( إن الله ل يغـفـر أنوألم يقيدوأه بمبينه مططن قططوله تعططالى : 
 )) ؛ فططأطلقوايشرك بأه ويغـفـر ـمـا دون ذـلـك لـمـن يـشـاء

ييططزوأا بيططن مطا كططان التكفير في عموم المعاصي وأالذنوب ، وألم يم
من الشرك الكبر ، وأما كان دوأنه من المعاصططي غيططر المكفططرة ،

وأهذا أحد مسالك الخوارج قديما ..

وأمن الصيغ محتملة الدللة أيضا الوعيد على بعططض العمططال
بوروأد لعن أصحابها على لسان النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم ،

(1/316فمن ذلك ما روأاه المام أحمد    (  ) وأأبططو داوأد (2/97) 
) أن النبي صلى الله عليه وأسلم ( لعططن الخمططر وأعاصططرها3674

وأمعتصططرها وأشططاربها وأسططاقيها وأحاملهططا وأالمحمولططة إليططه وأبائعهططا
وأمبتاعها ، وأآكل ثامنها ) 

وأاللعن : البعاد عن الرحمة وأالطرد عنها .

ييناته .. فإن أخذ هذا الوعيد وأحده وأأطلق دوأن فهمه على ضوء مب
يزيغ . صار متشابها من جنس ما يتبعه أهل ال

لكن بالرجوع إلى النصوص المبينة الخرى ، وأجدنا أن حد شارب
الخمر في الشريعة الجلد وأليططس القتططل كمططا هططو شططأن المرتططد ،
فدل هذا على أنه ليس بكافر وأأن اللعنة وأحدها إن وأردت بصيغة

الدعاء المطلق ل تكفي للدللة على الكفر ..

وأيدل على ذلك أيضا ما روأاه البخاري في كتاب الحدوأد ( باب مططا
يكره من لعن شارب الخمر ، وأأنه ليس بخارج مططن الملططة ) عططن
عمر بن الخطاب ، أن رجل كان على عهد النبي صلى اللططه عليططه
وأسلم كططان اسططمه عبططد اللططه وأكططان يلقططب حمططارا وأكططان يضططحك
الرسول صلى الله عليططه وأسططلم ، وأكططان النططبي صططلى اللططه عليططه
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وأسلم قد جلده في الشراب ، فأتي به يوما فأمر به فجلد ، فقال
رجل من القوم : اللهم العنه ، ما اكثر ما يؤتى به ! فقططال النططبي
صلى الله عليه وأسلم : ل تلعنوه ، فوالله ما علمت إنه يحب الله

وأرسوله ) 

هأتي النبي صلى الله عليه وأذكر فيه أيضا حديث أبي هريرة قال : 
وأسلم بسكران ، فأمر بضربه ، فمنا مططن يضططربه بيططده وأمنططا مططن
يضربه بنعله وأمنا من يضربه بثوبه ، فلما انصرف قال رجل : مططا
له أخزاه الله ، فقال رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم : ( ل

تكونوا عون الشيطان على أخيكم ) ..

 فقوله صلى الله عليه وأسططلم ( ل تكونططوا عططون الشططيطان علططى
أخيكم ) قرينة وأاضحة على أن لعن النبي صلى الله عليه وأسططلم
لشارب الخمر ل يعني كفره .. لن شربه لططم يخرجططه مططن دائططرة

الخوة اليمانية .. 

وأقططوله فططي الحططديث الوأل ( ل تلعنططوه ) دليططل علططى أن  لعططن
المطلق ل يلزم منه لعن المعين ..

قال شيخ السلم ابن تيمية : ( فنهى عن لعنه مع إصططراره علططى
الشرب لكونه يحب الله وأرسوله ، مع أنه صلى الله عليه وأسططلم
لعن في الخمر عشرة .. ) وأذكر الحديث ثام قال  : ( وألكططن لعططن
المطلق ل يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة
له . وأكذلك ( التكفير المطلق ) وأ ( الوعيد المطلق ) وألهذا كططان
الوعيد المطلططق فططي الكتططاب وأالسططنة مشططروأطا بثبططوت شططروأط
وأانتفاء موانع ، فل يلحق التائب مططن الططذنب باتفططاق المسططلمين ،
وأل يلحق من له حسنات تمحوا سيئاته ، وأل يلحق المشفوع لططه ،

) 10/191وأالمغفور له ، ...الخ ) مجموع الفتاوأى (

وأالخلصة بأن اللعنة إذا وأردت بصيغة الدعاء من النبي صلى الله
عليه وأسلم فإنها ل تفيد الدللة وأحدها على التكفير .. وأمن ذلططك
ه ارق ..) وأ( لعطن الل قوله صلى الله عليه وأسلم ( لعن اللطه الس
مططن غيططر منططار الرض ..) وأ ( لعططن اللططه آكططل الربططا وأمططوكله ..)
وأ( لعططن اللططه الواصططلة وأالمستوصططلة وأالواشططمة وأالمستوشططمة )

وأنحوه ..

 بخلف ما إذا كانت الصططيغة خططبر عططن لعنططة اللططه لططه فططي الططدنيا
وأالخرة .. فإن هذا ل يكون إل كططافرا .. كمططا ذكططر شططيخ السططلم

إنابن تيمية في الصارم في كلمه على قوله تبططارك وأتعططالى (( 
ـدنيا ـه ـفـي اـل ـؤذون الـلـه ورـسـوله لعنـهـم الـل ـذين ـي اـل

 .43-41 )) ص والخرة وأعد لهم عذابأا مهينا
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.. وأمن الصيغ محتملة الدللة أيضا صيغة نفي اليمان

نحو قوله صلى الله عليه وأسلم : ( ل يزنططي الزانططي حيططن يزنططي-
وأهو مططؤمن ، وأل يشططرب الخمططر حيططن يشططرب وأهططو مططؤمن ، وأل
يسططرق حيططن يسططرق وأهططو مططؤمن .. الحططديث) أخرجططه البخططاري

وأمسلم عن أبي هريرة . 

فقد تقدم وأصف النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم لشططارب الخمططر
بقوله : ( أخيكم )

( وأقد ثابت الزنا وأ السرقة وأشرب الخمططر علططى أنططاس فططي عهططد
النبي صلى الله عليه وأسلم ، وألم يحكم فيهم حكم من كفر ، وأل
قطع الموالة بينهم وأبين المسلمين ، بل جلد هذا ، وأقطططع هططذا ،
وأهو في ذلك يسطتغفر لهطم وأيقطول : ل تكونطوا أعطوان الشطيطان

).7/409على أخيكم ..) مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم ) (

- وأنحططو حططديث : ( ل يططؤمن أحططدكم حططتى يحططب لخيططه مططا يحططب
لنفسه ) متفق عليه 

وأحديث : ( ل تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ، وأل تؤمنوا حتى تحابوا-
…) روأاه مسلم .

وأحديث : ( ليس بمططؤمن مططن ل يططأمن جططاره غططوائله ) أخرجططه-
) عن أنس مرفوعا .4/165الحاكم (

وأمثله حديث : ( وأالله ل يؤمن .. . الذي ل يأمن جاره بططوائقه )-
روأاه البخاري وأمسلم .

وأحديث : ( ل يؤمن أحدكم حططتى أكططون أحططب إليططه مططن وأالططده-
وأوألده وأالناس أجمعين ) روأاه البخاري . 

وأنحوها من الحاديث ، فهذه الصيغة محتملططة الدللططة ، وأل يجططوز
القطع بأن النفي هنا نفي لصل اليمان ، وأمن ثام تكفير كل مططن
دخل تحت هذا الوعيد .. فقد رأيت من المتهططورين وأالمتحمسططين
من يكفر كثيرا من أهل المعاصي مستدل بأمثططال هططذه الحططاديث

وأما وأرد فيها من وأعيد ..

فسمعت من يطلق الكفر على من تكاسل عن صلة الجماعة أوأ
شغله شاغل دنيوي عنها ؛ بحجة أنه قدم ذلك المر وأفضله علططى
حططب اللططه وأرسططوله صططلى اللططه عليططه وأسططلم ، وأمططن ثاططم فليططس

بمؤمن ..

يصر في الجهاد وأنصرة الدين خوفا على  وأمثل ذلك قالوه فيمن ق
نفسه وأوألده ..
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وأكذلك من لم يؤثار أخاه في بعض المور .. قالوا : ( هو لم يحب
لخيه ما يحب لنفسه ) فهو  ليس بمؤمن كما جاء في الحططديث ؛

أي كافر.. وأما هكذا تورد البل ..

فقد عرفططت أن هططذه الصططيغة وأأمثالهططا محتملططة ل تكفططي وأحططدها
للقطع بالتكفير ..

وأأن النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم قططد عامططل مططن ارتكططب مططن
الذنوب وأالمعاصي مما هو أشد من هذا ؛ معاملة المسلمين وألططم
يكفرهم أوأ يقيم عليهم حكم المرتدين .. فل بططد مططن فهططم أمثططال
هذه النصوص على ضوء النصوص المبينة الخرى – وأقاعدة أهططل

إن الله ل يغفر أنالسنة وأالجماعة في هذا ؛ قوله تعالى : (( 
  )) . يشرك بأه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

وأفي المقابل ل يصح أن يقال أن النفي الوارد في هذه الحططاديث
هو نفي كامل اليمان ، أي بمعنى اليمان المسططتحب .. كمططا قططد

قرأته في بعض الكتابات ..

إل أن يراد نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه وأيتعرض للعقوبة
)1(  .

إذ أن النتقاص من اليمان المستحب ل يسططتلزم الططذم ، وأصططيغة
نفي اليمان من صيغ الوعيد ، وأالوعيد كما قال شيخ السلم في
كتاب اليمان ل يرد إل في حق مطن تططرك وأاجبطا ، إمطا مطن أصطل

اليمان أوأ من اليمان الواجب ..

   فتكون أمثال هذه الصططيغ إذن محتملططة مططترددة إمططا إلططى نفططي
أصل اليمان الذي بنفيططه يكططون صططاحبه كططافرا ، أوأ نفططي اليمططان
الواجب ، أي كمططال اليمططان الططواجب ، فيكططون صططاحبة فاسططقا ل
كافرا .. وأيتم تحديططد أي الططدللتين ، هططي مططراد الشططرع بططرد هططذه

النصوص المحتملة إلى النصوص المحكمة المبينة لها .

 ( ليس منا ) وأمن جنس ذلك أيضا صيغة

كما في حديث :( ليس منا من لم يرحم صغيرنا وأيوقر كبيرنا )-
).358أخرجه البخاري في الدب المفرد (

وأحديث ( من غشنا فليس منا ،وأمن حمل علينا السلح فليططس-
منا ) روأاه مسلم .

 وأحديث ( من تعلم الرمي ثام تركططه فليططس منططا ) روأاه مسططلم-
من حديث عقبة بن عامر مرفوعا ، وأيبين أنه ل يراد بذلك الكفططر

) ط . دار ابن حزم .7/14 انظر الفتاوأى ()1((
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المخرج من الملة ؛ الروأاية الخرى للحديث نفسه بصططيغة ( فقططد
عصى ) .

وأنحو ذلك من الحاديث فإنها من الصيغ المحتملططة الططتي ل يجططوز
القطع بالتكفير بها، وأإن كانت كما نص شيخ السلم مططن الوعيططد
الدال على نقص في اليمان المفططروأض أوأ الطواجب حيطث قططال :
( فحيث نفى الله اليمان عططن شططخص ، فل يكططون إل لنقططص مططا
يجب عليه من اليمان ، وأيكون من المعرضين للوعيد ، ليس من
المستحقين للوعد المطلق ، وأكذلك قوله ( من غشنا فليس منططا
ن هطذا البطاب ، ل وأمن حمل علينطا السطلح  فليطس منطا ) كلطه م
يقوله إل لمن ترك ما أوأجب اللططه عليططه ، أوأ فعططل مططا حططرم اللططه
وأرسوله ، فيكون قد ترك من اليمان المفططروأض عليططه مططا ينفططي
عنه السم لجله ، فل يكون من المططؤمنين المسططتحقين للوعططد ،

) 31-7/30السالمين من الوعيد ) أهط الفتاوأى (

وألذلك كططره السططلف الخططوض فططي تأوأيططل نصططوص الوعيططد هططذه-
مخافة مططن تهططوين شططأن الططذنوب المتوعططد عليهططا فيهططا وأتجريططء
الرعاع عليها ؛ وأإنما اضطروأا إلى الخوض في ذلططك – كمططا فعلنططا
هنا – لبيان المذهب الحق وأدفع شططبهات الغلة ، وأإل فالصططل إذا
أمن ذلك أن يبقى الوعيد على ظاهره ، كما أطلقه الشارع فططإنه
أدعى للزجر .. وألذا نقل النووأي في شرح مسلم عن سفيان بططن
عيينة أنه كان يكره قول مططن يفسططر قططوله فططي الحططديث ( ليططس
منا ) بط : ليس على هدينا ، وأيقول  : ( بئس هذا القطول ) ؛ يعنطي
بططل يمسططك عططن تططأوأيله ، ليكططون أوأقططع فططي النفططوس وأأبلططغ فططي

) .2/92الزجر . )   كتاب اليمان ( 

وأمن الصيغ محتملة الدللططة أيضططا ، وأعيططد ( حططرم اللططه عليططه
الجنة ) أوأ ( ل يدخل الجنة ) أوأ ( ل يجد ريح الجنة ). 

نحو قوله صلى الله عليه وأسلم : ( ل يدخل الجنة قاطع رحم )-
روأاه البخاري وأمسلم .

 وأمنه قوله صلى الله عليه وأسلم : ( ل يططدخل  الجنططة ، مططن ل-
يأمن جاره بوائقه ) روأاه مسلم . 

يينه ما روأاه أبو داوأد عن أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء وأيب
إلى النبي صلى الله عليه وأسلم يشكو جاره ، فأمره صططلى اللططه
عليه وأسلم بالصبر ، وألم يكفر جاره ، ثام أمره بأن يطرح متططاعه
في الطريق ، ففعل فلما سأله النططاس وأأخططبرهم بطأذى جططاره لططه

جعلوا يلعنونه ، وأليس فيه أنه عامله معاملة المرتد . 
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وألذلك قال النووأي في شرح مسططلم ( كتططاب اليمططان ) : ( وأفططي
معنى " ل يدخل الجنة " جوابان يجريان في كل مططا أشططبه هططذا ،
أحدهما : أنه محمول على من يستحل اليذاء مع علمططه بتحريمططه
فهذا كافر ل يدخلها أصل ، وأالثططاني : معنططاه جططزاؤه أن ل يططدخلها
وأقت دخول الفائزين ، إذا فتحت أبوبها لهططم بططل يتططأخر . ثاططم قططد
يوألنا هذين التططأوأيلين ، يجازى وأقد يعفى عنه فيدخلها أوأل . وأإنما تأ
يرا ين من مات على التوحيططد مصطط ينا قدمنا أن مذهب أهل الحق أ ل
على الكبائر هو إلى الله تبارك وأتعالى ، إن شاء عفا عنه فأدخله
الجنة أوأل ، وأإن شاء عاقبه ثام أدخله الجنة ، وأالله تعالى اعلططم )

) 16-2/15أهط (

وألشيخ السلم جواب حول سؤال في هذا الباب في الفتاوأى (-
) أوأرد فيه قول العلماء ( أن المنفي هو الدخول المطلططق7/413

الذي ل يكون معه عذاب ، ل الدخول المقيططد الططذي يحصططل لمططن
).7/414دخل النار ثام دخل الجنة ) أهط (

وأمن ذلك أيضا صططيغة ( الجاهليططة ) أوأ( دعططوى الجاهليططة ) أوأ
( الميتة الجاهلية ) وأقد تقدمت .

وأمن الصيغ المحتملة الدللة أيضا لفظة ( أنا برئ ممن فعل
كذا وأكذا ) أوأ (فقد برئت منه الذمة ).

- نحططو حططديث :( برئططت الذمططة ممططن قططام مططع المشططركين فططي
بلدهم ) أخرجه الطبراني في الكبير .

وأحديث :( من بات فوق بيططت ليسططت لططه إجططار فوقططع فمططات ،-
فبرئت منه الذمة ، وأمن ركططب البحططر عنططد ارتجططاجه فمططات فقططد

).5/79برئت منه الذمة ) أخرجه أحمد (

يلططت أن الططبراءة هنططا ل يسرا في أحاديث أخططرى د فقد جاء ذلك مف
تعني الكفر وأالخروأج مططن الملططة ، وأإنمططا المططراد منهططا .. سططقوط
هتل المسلمين للوأل مططع المشططركين ، يية أوأ العقل ، في حال ق الد

وأفي حال سقوط الخر عن الجدار وأموته أوأ غرقه .

ففي بيان الوأل ، روأى أبو داوأد وأالترمذي وأابن ماجة عن جرير-
بن عبد الله : ( أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم بعث سططرية
إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك
النبي صلى الله عليه وأسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، وأقال : أنا

برئ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين . 
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قالوا يا رسول الله وألم ؟ قال : ل تتراءى ناراهما ) .

 وأفي بيان الثاني روأى الططبراني عططن عبططد اللطه بطن جعفطر أن-
النبي صلى الله عليه وأسلم قال  : ( من رمانا بالليل فليس منا ،

وأمن رقد على سطح ل جدار له فمات فدمه هدر ) .

 .. أن عدم التمييز وأالتمحيص في مثل هذه الصيغوالخلصة*  
المحتملة ، وأحملها على الكفر الكبر المخرج من الملططة ، وأعططدم
ييناتها ، عقبة كؤوأد ل يقتحمها إل من ل يبططالي بططدينه ، ردها إلى مب
يلة الخططوارج الططذين حملططوا جميططع صططيغ الوعيططد علططى وأهو عين مز
الكفر الكبر ؛ مططع أن كططثيرا منهططا غيططر صططريح علططى إرادة الكفططر
يفططروأا الكبر ، وألططه مططن القرائططن وأالمبينططات مططا يصططرفه عنططه ؛ فك
الخلق وأاستحلوا الدماء وأأخرجوا من دائرة السلم بما هططو ليططس
مططن الكفططر الكططبر ، فخرجططوا بططذلك عططن مططذهب أهططل السططنة

وأالجماعة ..

 فعلى طالب الحق أن يحتططاط لططدينه وأأن ل يقططدم علططى التكفيططر
بالصططيغ المحتملططة الدللططة قبططل تططدبر أدلططة الشططرع وأأصططوله

وأمقاصده ، لمعرفة وأتحديد مراد الشارع تبارك وأتعالى منها .  

يرط في هذا ، وأتغافل عنه ، وأتعامل مع النصططوص بحمططاس فإن ف
أجوف ، وأتهور أخرق ؛ هلك وأأهلك الحرث وأالنسل .. وأعلى دينططه

جنايته .
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 ))8(( 

التكفير بأالقوال أو العمال محتملة الدللة 

  دون النظر في قصد قائالها أو فاعلها
    

وأمططن الخطططاء الشططائعة فططي التكفيططر أيضططا التكفيططر بططالقوال أوأ
العمال محتملة الدللة ، دوأن النظر في قصد قائلها أوأ فاعلهططا ،
أن يكطون قطول المحتملت .. وأذلطك ب التكفير ب ا يعطرف ب وأهطو م
النسططان نفسططه أوأ فعلططه محتمططل الدللططة علططى الكفططر وأليططس

بصريح ..

يقول شيخ السططلم فططي الصططارم المسططلول : ( التكفيططر ل يكططون
517بأمر محتمل ) أهط ص 

فططإن فعططل المكلططف أوأ قططوله ل يكططون سططببا صططحيحا للتكفيططر إل
بشرطين : 

- الوأل : شرط في الططدليل الشططرعي المسططتدل بطه علططى ذلططك ؛
وأهو أن يكون قطعي الدللططة علططى كفططر الفعططل أوأ القططول ، وأقططد

تقدم الكلم على هذا المدخل في الموضع السابق .

- وأالثاني : شرط في قططول أوأ فعططل المكلططف نفسططه ، فل بططد أن
يكون القول أوأ الفعل ( سبب التكفير ) الصادر عنه صريح الدللة
على الكفر ، أي انه مشتمل صراحة وأليس احتمال علططى المنططاط

المكفر الوارد في النص الشرعي المستدل به على التكفير. 

وألذلك عرف الصططوليون السططبب – كمططا تقططدم – بقططولهم : ( هططو
يثبططت الحكططم بططه ، مططن حيططث أن الشططارعمنضبط وأصف ظاهر 

علقه به ). 

أما القوال وأالعمال المحتملة ، الططتي قططد تعنططي الكفططر ، وأقططد ل
تعنيه ، فل يحططل المبططادرة إلططى التكفيططر بهططا ، لنهططا أوأصططاف غيططر

منضبطة ..

وألكي تصير منضبطة ل بد من النظر فططي أمططور لتعييططن دللتهططا ،
وأهل تحمل على الكفر الصريح أوأ تهدر ، وأهو مططا يسططمى بططالنظر

في المرجحات وأهي : 

تبين قصد الفاعل أوأ القائل . -

 وأالنظر في قرائن الحال المصاحبة للقول أوأ العمل -

 وأمعرفة عرف المتكلم أوأ عرف قبيلته أوأ أهل بلده .-
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فيكون بسؤاله عما أراده ، بذلكأما تبين قصد الفاعل : 
القول أوأ الفعل .. 

مثال ذلك : لو أن رجل شتم محمدا ، فظاهر هذا أنططه قططد قططال-
قول مكفرا ، لكن يحتمل أنه أراد شخصططا غيططر النططبي صططلى اللططه
عليه وأسلم  ، خصوصا إن لططم يكططن الرجططل معروأفططا بالزندقططة أوأ
الستهتار بالدين .. فيسأل عن قصده  قبل الحكم عليه بالكفر . 

وأمثل ذلك لو صدر منه قول غير  صططريح بالسططب : فل بططد مططن-
يين مطن قطوله قبططل الحكططم عليطه .. وألطذلك نقططل ابطن المنططذر التطب

صريحاالتفاق على أن من سب النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم 
وأجب قتله . 

وأنقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية فططي كتططاب الجمططاع-
 ،صريحأن من سب النبي صلى الله عليه وأسلم مما هو قطططذف 

كفر باتفاق العلماء . 

أما اللفاظا أوأ القوال المحتملة غير الصريحة ، فليسططت محططل-
يين إجماع وأل اتفاق وألم يوجبوا التكفير بهططا  أوأ القتططل إل بعططد التططب
وأالتثبت وأالستيضاح من فاعلها أوأ قائلها.. قال الشافعي في الم

) : ( القول قوله في الذي يحتمل غير الظططاهر ، حططتى ل7/297(
يحكططم عليططه أبططدا إل بالظططاهر )  أهططط وأانظططر اعلم المططوقعين (

3/115 (

وأقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر وأأبي بكططر ذلططك ، فططي
كتططاب اسططتتابة المرتططدين .. حيططث أوأرد البخططاري أحططاديث سططلم
اليهود على النبي صلى الله عليه وأسلم بقولهم ( السام عليططك )
يرض الططذمي أوأ غيططره بسططب النططبي وأبوب لذلك بقوله ( باب إذا ع

 نحططو قططوله : " السططام عليكططمولم يصرحصلى الله عليه وأسلم 
. ( "

وأقد ذكر العلماء في أسططباب عططدم قتططل النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم لذلك اليهودي ، أنه لططم يصططرح بالسططب ، وأإنمططا قططال قططول

والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤاـخـذ إلمحتمل ، 
بأالصريح الذي ل يختلف علـيـه الـنـاس  ، بأحـيـث إذا أـخـذ

 ، وألططذلك اكتفططى بططالردصاحبه وقتل لم ينتطح فيه عنزان
عليهم بقوله ( وأعليكم ) .

ك الشطفا للقاضطي وأذكروأا أسبابا أخرى غير هذا  .. وأانظر في ذل
) ( فصل ، فإن قلت : فلم لططم يقتططل النططبي230-2/224عياض (

صلى الله عليه وأسلم اليهودي الذي قال له " السام عليكططم "  )
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وأسيأتي بعضه في الموضع التي بعد هذا .. وأانظر في ذلك أيضططا
الصارم المسلول .. وأفتح الباري في الموضع المشار  إليه آنفا ..

- مثال آخر لو أن رجل يدعو عند قبر ، وأل يسططمع صططوته ، يسططأل
عن دعائه ؛ فططإن قططال : أدعططو اللططه أن يغفططر لهططذا الميططت ، فهططو
محسن إن كان الميت مسلما ، وأمخطئ إن كان الميت مشركا ،
فإن كان يعلم بنهي الله عن الستغفار للمشركين ، وأيفعلططه فهططو

آثام ، وأهو شيء غير التكفير ..

وأإن قال أدعو الله عند قططبر هططذا الرجطل الصططالح رجططاء القبطول ،
فعمله بدعة غير مكفرة ، فينهى عن ذلك لنه ذريعة إلى الشرك

.

يفططر ، وأإن قال أدعو صاحب هذا القبر لقضاء حططوائجي فعملططه مك
وأهكذا ..

يين المطراد مطن الفعطل محتمططل الدللطة ، وأيضطبط فتبين القصد يع
سبب التكفير ..

نقل النووأي عن الصيمري وأالخطيب : ( إن سئل – أي المفططتي –
 ل يكون بعضها كفططرا ،: مما يحتمل أموراعمن قال كذا وأكذا 

فينبغي للمفتي أن يقول : يسأل هذا عما أراد بما قال ؛ فإن أراد
كذا  فالجواب كططذا ، وأإن أرد كططذا فططالجواب كططذا ) أهططط المجمططوع

) 1/49للنووأي (

وأمثال ذلك ما أجاب به شيخ السلم ابن تيمية عطن سطؤال حطول
رجل لعن دين اليهود وأسب التوراة فقططال : ( الحمططد للططه ، ليططس

لحد أن يلعن التوراة .

بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب ، فإن تاب وأإل قتل .-

 وأإن كان ممن يعرف أنهططا منزلططة مططن عنططد اللططه ، وأأنططه يجططب-
اليمان بها ، فهذا يقتل بشططتمه لهططا ، وأل تقبططل تططوبته فططي أظهططر

قولي العلماء .

وأأما إن لعن دين اليهططود الططذي هططم عليططه فططي هططذا الزمططان فل-
بططأس فططي ذلططك  ، فططإنهم ملعونططون هططم وأدينهططم ، وأكططذلك سططب

 مثططلمما يبين أن قصده ذكر تحريفـهـاالتوراة التي عندهم 
يدلة ل يجوز العمل بمططا فيهططا وأمططن هنسخ هذه التوراة مب أن يقال : 
عمل اليوم بشرائعها المبدلة وأالمنسوخة فهو كافر ، فهططذا الكلم
وأنحوه حق ل شيء على قائله ، وأالله أعلم ) أهط مجموع الفتاوأى

0) 35/121ط.دار ابن حزم (
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* أما فيما ل يحتمل إل الظاهر ، أي الصريح الدللة على الكفططر ،
فل نظر فيه إلى نيته وأقصده، وألو اعتبر ذلك لصار مدخل لتلعب

الزنادقة  بالشرع . 

ييع  –من وألذلك  نقل القاضي عياض في الشفا عن حبيب بن الرب
هيقبططل ) ين ادعاء التأوأيل في لفططظ صططراح ل  فقهاء المالكية - : ( أ

) ، وأنقلططه محتجططا بططه شططيخ السططلم فططي الصططارم2/217أهططط (
) .527المسلول ص (

وأقد ذكر القاضي قبله مباشرة مثال على الكفر الصططريح ، فنقططل
عن أحمد بن أبي سليمان صاحب سحنون ( قال فططي رجططل قيططل
له ؛ ل وأحق رسول الله : فعل الله برسول الله كذا – وأذكر كلما
قبيحا – فقيل له : ما تقول يا عدوأ الله ؟ فقططال أشططد مططن كلمططه

الوأل ، ثام قال : إنما أردت برسول الله العقرب . 

فقال ابن أبي سليمان للذي سططأله : اشططهد عليططه وأأنططا شططريكك ،
) .2/217يريد في قتله وأثاواب ذلك ) أهط ( 

يين قصد الفاعل معتبر وأضروأري وأل بد منه في ين تب  وأالخلصة : أ
محتمل الدللة ( أي في التكفير بالمحتملت ) ، وأل اعتبار له في

الكفر الصريح  .

قدمنا لك في موانع التكفير أن القصد المعتططبر المططرادتنبيه : 
يثار في حكم التكفيططر ، هططو تعييططن المططراد مططن تبينه هنا ، وأالذي يؤ
يين إرادتططه أن يكفططر وأيخططرج مططن الفعل أوأ القول المحتمل .. ل تب

الدين ، كما يظنه وأيشترطه البعض  ..

يينه  ففي مثال من شتم (محمدا) كان القصد المكفر المطلوب تب
هو قول القائل (قصدت النبي صلى الله عليه وأسلم ل غيره  ) .

 وأفي المثال الثاني  كان قوله ( أدعو الميت لتفريج كربتي ) .

يثار فططي حكططم التكفيططر فططي المحتملت ، وأل فهذا هو القصططد المططؤ
يلزم سؤاله ؛ هططل تقصططد أن تكفططر بططذلك ، أوأ هططل تسططتحل ذلططك

بقلبك ، كما يشترطه أفراخ مرجئة الجهمية.. 

بل لو قال أنا لم أقصد الكفططر بططذلك ، لططم يططؤثار هططذا النفططي فططي
يلططف عططن سططببه يبب) كمططا قططدمنا ل يتخ همسطط الحكم ، لن الحكم (ال
شرعا ، سواء أقصد من باشر السبب ، ترتططب المسططبب عليططه أم
لططم يقصططده ، بططل إن وأجططد السططبب وأتططوافرت الشططروأط وأانتفططت
الموانع ترتب عليه مسببه وألو قصد المكلف عدم ترتبططه ، فليططس
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للمكلططف أن يحططل الرتبططاط الططذي ربططط  بططه الشططارع المسططببات
بأسبابها ، وألو تمنى على الله الماني .. 

:178-177  وألططذلك قططال شططيخ السططلم فططي الصططارم ص (  (
( وأبالجملة فمن قال أوأ فعل ما هططو كفططر ، كفططر بططذلك ، وأإن لططم
يقصد  أن يكون كافرا ، إذ ل يقصد الكفر أحد إل مططا شططاء اللططه )

أهط وأقد تقدم مع نظائره في شروأط وأموانع التكفير .

 فهططوللعـمـل النظر في قرائان الحال المـصـاحبةوأأما ، 
ما أشرنا إليه من أن يكون قائل القول المحتمل معروأفا بتلعبططه
في الدين أوأ بمصاحبته للزنادقططة ، أوأ هططو نفسططه متهططم بالزندقططة

فهذه القرائن وأنحوها ترجح إرادة الكفر .

قال ابن رجب : ( دللة الحوال تختلف بها دللططة القططوال بقبططول
دعططوى مططا يوافقهططا وأرد مططا يخالفهططا ، وأيططترتب عليهططا الحكططام

) 151 رقم(322بمجردها ) أهط القواعد ص 

- مثال ذلك ما ذكره القاضي عياض ، قططال : ( وأشططاهدت شططيخنا
هأتي برجل هاتر رجل القاضي أبا عبد الله بن عيسى أيام قضائه ، 
اسمه محمد ، ثام قصد إلى كلب فضربه برجله فقططال لططه قططم يططا
محمد ! فأنكر الرجل أن يكون قال ذلك وأشهد عليططه لفيططف مططن
يصى عن حاله ، وأهل يصحب مططن الناس فأمر به إلى السجن وأتق
يستراب بدينه ؟ فلما لطم يجطد مطا يقطوي الريبطة باعتقطاده ضطربه

) .2/237بالسوط وأأطلقه ) أهط من الشفا (

وأإنما لم يقتله لن خصم الرجططل كمططا ذكططر كططان اسططمه محمططدا ،
فهططذه القرينططة مططع عططدم اشططتهار الرجططل بالزندقططة أوأ مصططاحبة
يل علططى أن الرجططل أراد سططب صططاحبه الططذي الزنادقة ، كل ذلك د
هاتره ، وألم يرد سب النبي صلى الله عليه وأسلم ، وأهذا مططا منططع
من تكفيططره وأعصططم دمططه ، وأاكتفططى بضططربه تعزيططرا ، كططي يتططورع
وأيحتاط عن مثل تلك السبة المحتملة ، وأكي ل تكون ذريعطة إلطى

سب النبي صلى الله عليه وأسلم باستمراء الناس لها .

 فقططد ل تعنططي لفظططة فططي عططرفالنظر في الـعـرفأما : 
قبيلة أوأ أهل بلد أوأ طائفة من الناس ما تعنيه عند آخرين . 

وألذلك قططال ابططن القيططم فططي اعلم المططوقعين : ( الفائططدة الثالثططة
وأالربعططون : ل يجططوز لططه - أي المفططتي - أن يفططتي فططي القططرار
وأاليمان وأالوصايا وأغيرها مما يتعلق باللفظ بمططا اعتططاده هططو مططن
فهم تلططك اللفططاظا دوأن أن يعططرف عططرف أهلهططا وأالمتكلميططن بهططا
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فيحملهططا علططى مططا اعتططادوأه وأعرفططوه وأإن كططان مخالفططا لحقائقهططا
الصلية ، فمتى لم يفعل ذلك ضل وأأضل .. ) 

وأذكر أمثلططة علططى ذلططك ثاططم قططال : ( وأهططذا بططاب عظيططم يقططع فيططه
ييططر هيغ المفتي الجاهل فيغر الناس ، وأيكذب على الله وأرسططوله ، وأ
يرم ما لم يحرمه الله ، وأيوجب ما لم يوجبه اللططه وأاللططه هيح دينه ، وأ

).229-4/228المستعان ) أهط ( 

 وأمثال ذلك مما يتبع عرف أهل زماننا خصوصا في هذه البلد إذا
ذكروأا اسم محمد وأأرادوأا به النبي صلى الله عليه وأسلم أعربططوه
يفظططوه يمد ، وأإذا أرادوأا بطه غيطره مطن سططائر النططاس تل همح وأقالوا : 
يمد) ، فهذا العرف من القرائن التي يمكن بهططا همح بالعامية هكذا (ا
ترجيح اللفظ أوأ السب المحتمططل إذا صططدر فططي حططق مططن اسططمه
محمد . فقد غلب على الناس التخاطب وأالتشاتم بالعاميططة ، أمططا

اسم النبي صلى الله عليه وأسلم فل يذكروأنه إل معربا .

يلططة أقططدام ، وأمدحضططةوالخلـصـة  : أن التكفيططر بططالمحتملت مز
يح بدينه أن يقتحمها دوأن مراعاة ما تقد م أفهام ؛ ل يحل لمن يش

 .

وأهذه أمثلة من فتاوأى العلماء وأالقضططاة فططي أمثططال هططذا البططاب ،
ييثهم فيه ..  يفك باحتياط العلماء وأتر تعر

- قال القاضي عياض في الشطفا : ( فصطل) ( الطوجه الرابطع : أن
يأتي من الكلم بجمل ، وأيلفظ من القول بمشططكل يمكططن حملططه
يدد في المراد به على النبي صلى الله عليه وأسلم أوأغيره ، أوأ يتر
من سلمته من المكروأه أوأ شره ، فهاهنا متردد النظططر ، وأحيططرة
العبر ، وأمظنة اختلف المجتهططدين ، وأوأقفططة اسططتبراء المقلططدين ،
يلططب يي عن بينة، فمنهم من غ ليهلك من هلك عن بينه وأيحيا من ح
حرمة النبي صلى الله عليه وأسلم ، وأ حمى حمى عرضه فجسططر
يظططم حرمطة الطدم وأدرء الحططد بالشطبهة على القتل ، وأمنهم مطن ع

 . لحتمال القول

يل علططى وأقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه ، فقال له : صطط
محمد صلى الله عليه وأسلم ، فقططال لطه الطططالب : ل صطلى اللطه

على من صلى عليه .

هنون : هل هو كمن شتم النبي صلى الله عليه وأسلم ، هسح فقيل ل
أوأ شتم الملئكة الذين يصلون عليه ؟ قططال : ( ل ، إذا كططان علططى

ما وأصفت من الغضب ، لنه لم يكن مضمرا الشتم ).
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 وأقال أبو إسحاق البرقي وأأصبغ بن الفطرج : ( ل يقتطل لنطه إنمطا
شتم الناس ) ، وأهذا نحو قول سحنون ؛لنه لططم يعططذره بالغضططب
في شتم النبي صلى الله عليه وأسلم ، وألكنططه لمططا احتمططل الكلم
عنده ، وألم تكن معه قرينة تدل على شتم النبي صلى الله عليططه
وأسططلم أوأ شططتم الملئكططة ، وأل مقدمططة يحمططل عليهططا كلمططه ، بططل
القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلء ، لجططل قططول الخططر
يل على النبي . فحمل قوله وأسبه لمن يصططلي عليططه الن ، له : ص
لجل أمر الخر له بهذا عند غضططبه ، هططذا معنططى قططول سططحنون ،

يلة صاحبيه … وأهو مطابق لع

وأذكر أن غيرهططم ذهططب إلططى القتططل ، ثاططم نقططل عططن أبططي الحسططن
يقفه أيضا في شيء مططن هططذا القبيططل وأقططوله : (  ودمالقابسي تو

فين ييقدم عليه إل بأأمر بأ  ، وأما ترد إليه التططأوأيلتالمسلم ل 
ل بد من إمعان النظر فيه ، هذا معنططى كلمطه . وأحكططي عططن أبطي
محمد بن أبي زيد رحمه الله فيمن قال : لعن الله العرب ، وألعن
الله بني إسرائيل ، وألعن الله بني آدم ،وأذكر أنه لططم يططرد النبيططاء
ين عليطططه الدب بقطططدر اجتهطططاد وأإنمطططا أردت الظطططالمين منهطططم ، أ
يرم السططلطان ، وأكططذلك أفططتى فيمططن قططال : لعططن اللططه مططن حطط
يرمه ، وأفيمن لعططن حططديث " ل يبططع المسكر ،وأقال لم أعلم من ح
ينططه يعططذر بالجهططل وأعططدم معرفططة حاضر لباد " وألعن ما جاء بططه ، أ
السنة ، فعليه الدب الوجيع ، وأذلك أن هذا لم يقصد بظاهر حاله
يرمططه سب الله تبارك وأتعالى وأل سب رسوله ، وأإنما لعططن مططن ح
من النططاس ، علططى نحططو فتططوى سططحنون وأأصططحابه فططي المسططألة
المتقدمة ، وأمثل ذلك مططا يجططري فططي كلم سططفهاء النططاس ؛ مططن
قول بعضهم لبعض ؛ يا ابططن ألططف خنزيططر ، وأيططا ابططن مائططة كلططب ،
هجر القول ، وأل شك أنه يدخل فططي مثططل هططذا العططدد هه وأشبهه من 
من آبططائه وأأجططداده جماعططة مططن النبيططاء وألعططل بعططض هططذا العططدد
يين ما جهل منقطع إلى آدم عليه السلم ، فينبغي الزجر عنه ، وأتب
قائله منه وأشدة الدب فيه ، وألو علم أنه قصد سب من في آبائه
ييق القططول فططي نحططو هططذا لططو من النبياء على علم لقتل ، وأقد يض
قططال لرجططل هاشططمي : لعططن اللططه بنططي هاشططم ، وأقططال : أردت
الظالمين منهم، أوأ قال لرجل مطن ذريططة النططبي صطلى اللططه عليطه
وأسلم قول قبيحا في آبائه ، أوأ من نسله ، أوأ وألده على علم منه
أنه من ذرية النبي صلى الله عليه وأسلم ، وألططم تكططن قرينططة فططي
المسألتين تقتضي تخصيص بعض آبائه وأإخراج النططبي صططلى اللططه
منططاس مم عليه وأسلم ممن سبه منهم ،  وأقد رأيت لبي موسى بططن 
ينططه إن فيمن قال لرجل : " لعنك اللططه إلططى آدم عليططه السططلم " أ

) .237-2/234ثابت عليه ذلك قتل … ) أهط ( 
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- وأسئل شيخ السلم ابن تيمية عمن قال لشططريف أي مططن أهططل
البيت : يا كلب يا ابن الكلب . فقيططل لططه : إنططه شططريف ، فقططال :
يرفه .. فهل يجب قتله أم ل ؟ وأشهد عليه لعنه الله ، وألعن من ش

بذلك عدوأ له . 

 فأجاب : ( ل تقبططل شططهادة العططدوأ علططى عططدوأه وألطو كططان عططدل ،
يرده من بططاب السططب الططذي يقتططل صطاحبه ، وأليس هذا الكلم بمج

يرفه ).بأل يستفسر عن قوله  ( من ش

فإن ثابت بتفسيره أوأ بقرائن حالية أوأ لفظية أنه أراد لعن النبي-
صلى الله عليه وأسلم وأجب قتله .

 وأإن لم يثبت ذلك ، أوأ ثابططت بقرائططن حاليططة أوأ لفظيططة أنططه أراد-
يظمططه ، غير النبي صلى الله عليه وأسلم مثل أن يريد لعن مططن يع
يجله ، أوأ لعن من يعتقده شريفا ، لم يكن ذلك موجبططا للقتططل أوأ يب
باتفاق العلماء ، ل يظن بالذي ليس بزنديق أنه يقصد لعططن النططبي
صلى الله عليه وأسلم ، فمن عططرف مططن حططاله أنططه مططؤمن ليططس
بزنديق ؛ كان ذلك دليل على أنه لم يططرد النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم ، وأل يجب قتططل مسطلم بسطب أحططد مطن الشططراف باتفطاق
العلماء ،إنما يقتططل مططن سططب النبيططاء ..) أهططط مجمططوع الفتططاوأى (

35/120. (

يزر34/87- وأقال أيضا فيهططا : (  ) : ( وأمططن سططب أبططا هاشططمي عطط
على ذلك ، وأل يجعل ذلك سبا للنبي صلى الله عليه وأسلم ، وألططو
يده لم يحمل علططى النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم  ،سب أباه وأج

 ، إذ الجططد المطلططق : هططوفإن اللفظ ليس ظاهرا في ذلك
أبو الب ، وأإذا سمى العبد جدا فأجداده كثيرة ، فل يتعين وأاحد ،

فل يزولوأسب النبي صلى الله عليه وأسلم كفر يوجب القتل ، 
ـوم ـدم المعـص ـاح اـل ـك ، ول يـب ـن بأالـش ـان المتعـي اليـم

، ل سططيما وأالغططالب فططي حططال المسططلم هططو أن ل يقصططدبأالشك 
فل لفظه ول ـحـاله يقتـضـيالنبي صلى الله عليططه وأسططلم ، 

 ، وأل تقبل عليه قول من ادعى أنه قصد الرسول صلى اللهذلك
عليه وأسلم بل حجة ، وأالله أعلم ) أهط .

فتأمل اعتبار الحال .. وأاللفظ .. وأضروأرة تعيين القصد فططي مثططل
هذه المور المحتملة . وأتأمل تفصيل أهل العلم الراسخين فيططه ؛
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في هذه البواب فراعه ، وأافهمه جيدا .. فإن الكفر وأاليمان من
الحكام الخطيرة ..

يقططاه عططن اللططه وأهي كما قال شيخ السططلم : ( مططن الحكططام المتل
وأرسوله ، وأليست مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأأهوائهم .. ! )

) .35/101الفتاوأى (

وأقال في الصارم المسلول : ( التكفير ل يكططون بططأمر محتمططل ).
)517أهط ص(
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 ))9(( 

عدم التفريق بأين شعائار الكفر وأسبابأه الظاهرة
، وبأين ذرائاعه أو علماته التي ل تكفي وحدها

للقطع بأالتكفير 

وأمن الخطططاء الشططائعة فططي التكفيططر أيضططا ؛ عططدم التفريططق بيططن
شعائر الكفر وأأسبابه الظاهرة ، وأبين ذرائعططه أوأ علمططاته الططتي ل

تكفي وأحدها للقطع بالتكفير . 

فقد قدمنا لك أن للسلم خصائصه التي اختص بها من بين سائر
ميظهططر منططه هن أظهرها فالصل فيه السلم ما لططم  مم الديان ، وأأن 

ناقض .

 فاعلم كذلك أن له علمات وأشواهد ، وأإن كانت ل تكفي وأحططدها
لكنهاللقطع وأالجزم بالسلم لشططتراك غيططر المسططلمين فيهططا ؛ 

فين فيث والتب  وأعدم التعجل في التكفيرتكون مدعاة إلى التر
لنها مظنة للســلموأاستحلل الدم وأالمال وأإباحة العصمة ؛ 

، فمن ذلك :

 

 : فهططي قرينططة وأعلمططة مططن علمططات أهططلتحية الـسـلم- 1-
السلم ، وألكنها ليست دليل قاطعا على السلم ، لن كثيرا مططن
الكفار يقولونها ، كما في حديث أنس المتفططق عليططه : ( إذا سططلم
عليكم أهل الكتاب فقولوا وأعليكم ) وألذلك فهي وأحدها ل تكفططي
للحكم قطعططا بالسططلم ؛ لكططن وأجططود هططذه العلمططة  مططدعاة إلططى
التبين وأالتريث وأعدم التسرع في التكفير ، أوأ المبادرة إلى إباحة

يا أيـهـاالدم وأالمال ، كما وأصططى اللططه تبططارك تعططالى فقططال : (( 
اـلـذين آمـنـوا إذا ـضـربأتم ـفـي ـسـبيل الـلـه فـتـبينوا ول
تقولوا لمن ألقى إليـكـم السـلم لسـت مؤمـنـا تبتـعـون
عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة  ـكـذلك كنـتـم
فن الـلـه عليـكـم فـتـبينوا إن الـلـه ـكـان بأـمـا من قـبـل فـمـ

 )) تعملون خبيرا

فنهى اللطه تبطارك وأتعطالى المطؤمنين أن يبطادروأا إلطى تكفيطر مطن
يين حاله وأعططدم المبططادرة إلططى أظهر هذه العلمة ، وأدعاهم إلى تب

إباحة دمه وأماله ..

 وأالضرب في الرض ؛ السفر وأالغزوأ ، فهو إشططارة إلططى أن ذلططك
لم يكن في دار السلم . 
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وأقد روأى البخاري وأالترمذي وأغيرهما في سبب نزوألهططا عططن ابططن
عباس قال : مر رجل مططن بنططي سططليم بنفططر مططن أصططحاب النططبي
يلم عليهططم ، صلى الله عليه وأسططلم ، وأهططو يسطوق غنمطا لططه ، فسطط
يلم علينا إل ليتعوذ منا ، فعمططدوأا إليططه فقتلططوه ، وأأتططوا فقالوا ما س

بغنمه النبي صلى الله عليه وأسلم .. فنزلت الية .

ـمـن أظهـرقال الحافظ ابن حجر : ( وأفي الية دليططل علططى أن 
شيئا من علمات السلم لم يحل دمه حتى يختبر أمره
، لن السططلم تحيططة المسططلمين ، وأكططانت تحيتهططم فططي الجاهليططة

ول يلزم ـمـنبخلف ذلك ، فكانت هذه علمة ..) إلططى قططوله ( 
الذي ذكرته الحكم  بأإسلم من اقتصر على ذلك وإجراء

 ، بل ل بد من التلفظ بالشهادتين علىأحكام المسلمين عليه
تفاصيل في ذلك بين أهل الكتاب وأغيرهم وأالله تعالى اعلم ) أهط

) . 17الفتح (كتاب التفسير ) (باب 

هذا وأمما يؤيد أن هذه العلمة وأنحوها مما هو ليس من خصططائص
السلم ، ل يكفي للقطع بالسلم ، ما أخرجه البخاري في الدب

) عططن عقبططة بططن9/203) وأالططبيهقي فططي السططنن (1112المفرد (
يلم فرد ير برجل هيئته هيئة رجل مسلم ، فس عامر الجهني ( أنه م
عليططه عقبططة : وأعليططك السططلم وأرحمططة اللططه وأبركططاته ، فقططال لططه
الغلم : أتططدري علططى مططن رددت ؟ قططال  أليططس برجططل مسططلم ؟
فقططالوا : ل ، لكنططه نصططراني ، فقططام عقبططة فتبعططه حططتى أدركططه ،
فقال : إن رحمة الله وأبركاته على المططؤمنين ، لكططن أطططال اللططه

 )1(حياتك وأأكثر مالك ) 

فتأمططل كيططف رد الصططحابي علططى هططذا الرجططل السططلم ، لظهططاره
علمتين من علمات السلم وأهما السلم ، وأسيما المسلمين أي
هيئتهم، وأمع هذا لم يكن الرجل مسلما ، فهكططذا شططان العلمططات

التي ل تبلغ مبلغ خصائص السلم ..

وأفعططل الصططحابي ل غبططار عليطه لن ذلطك كططان فططي دار السططلم ،
بدليل أن النصراني كان من أهططل الذمططة كمططا يفهططم مططن الططدعاء
وأسببه ، وأالصل في دار السلم أن تقرأ السلم على من عرفت

 .. لعدم إقططرار المرتططد وألتميططز)2(وأمن لم تعرف كما في الحديث 
المسلمين عن غيرهم فيها .

  هذا الدعاء من الصحابي للكافر ؛ لجل نفع المسلمين بما يدفعه من جزية )1((
يوألونه وأيروأى عن ابن عمر مثله كما في المغني (كتاب  كما كان الصحابة يتأ
الجزية ) (فصل وأل يجوز تصديرهم في المجالس وأل بداءتهم بالسلم …) وأقد 
تقدم .

 وأهو متفق عليه .)2((
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فإذا لم يتميز بعضهم عن المسلمين حصل مثططل هططذا الشططكال ،
وأل حرج فيه على المسلم ، لنه وأقف عند النص وأفعل مططا أمططر .

)3( 

 كمحمد وأنحوه ، وأهذه أيضططا- التسمية بأالسماء السلمية2
ييث وأعططدم المبططادرة إلططى التكفيططر ، يبيت وأالتر علمة تدعو إلى التث
وألكنهططا أيضططا ل تكفططي وأحططدها للقطططع بالسططلم ، لن كططثيرا مططن
الكفار وأالمرتدين يسمون بأسماء المسلمين اليوم وأخصوصا بعد
ذهاب دوألة السلم ، وأقيام دوألة تحمططي الططردة وأتقططر المرتططدين ،
ن شطروأط أهطل الذمطة الطذين كطانوا وأل تلزم النصطارى بشطيء م
يمنعون من أسماء المسلمين وأكناهم فيما مضى ، أما اليوم فقد

اختلط الحابل بالنابل بمباركة قوانين الكفر وأأربابها .

وأقد سمعت من بعض من لم يططرزق الذريططة مططن النصططارى ؛ مططن
ينذر إن وألد لحدهم وألد أن يسميه محمدا ، ثام يفعلون . 

 مططن ثايططاب المسططلمين أوأالـهـدي الـظـاهر ( الـسـيما )- 3-
عمائمهم أوأ اللحية ، فهذه قرائن ، وألكنها ليست قاطعة لشتراك
كثير من الكفار ببعضها خصوصا اللحى ، وأخصوصا وأأنططه لططم يعططد
لهل الكتاب زيا خاصا يلزمون به كما كان الحال في دار السلم
، لكن إذا اجتمعت اللحية مع ثاياب المسلمين وأسططمت الصططالحين

منهم ، صارت قرينة قوية .

قال محمد بن حسن الشططيباني فططي السططير الكططبير : ( وأإذا دخططل
وا أس أن يقتل المسلمون مدينة من مدائن المشركين عنوة فل ب
من لقوا من رجالهم إل أن يططروأا رجل عليططه سططيما المسططلمين أوأ

 فإن قيل : فما بال هذا النصراني لططم يكططن متميططزا وأل ملتزمططا للغيططار الططذي(
تذكروأنه وأتشترطون ؟

قلنا : هذه حادثاة عين ل يعلم تاريخها ، فل تخدش بهذا الصل الذي اشتهر في 
شروأط المسلمين على أهل الذمة ، لكن من المعلوم أن هذه الشروأط لم تكن 
موجودة مفروأضة على اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وأسلم  - فهو صلى 
الله عليه وأسلم لما قدم المدينة وأادع جميع اليهود فيها موادعة مطلقة وألم 
يضرب عليهم جزية وأل كانوا صاغرين إذ الموادعة ليس فيها من الصغار ما في 
إعطاء الجزية ، وأانظر في ذلك وأفيما كتبه النبي لهم وأاشترطه عليهم وألهم 

) وأصاعدا ، وأالشاهد من ذلك أن أهل الكتاب لم 62الصارم المسلول ص (
يكونوا في أوأل دوألة المسلمين يتميزوأن عن المسلمين ل في شعور وأل في 
يزت دوألتهم ألزم  لباس وأل غيره ، لكن بعد أن قوي المسلمون وأظهر الدين وأع
أهل الكتاب بذلك ، وأظهور ذلك وأكماله  كان  في خلفة عمر كما ذكر شيخ 

) وأهو الذي وأضع تلك الشروأط عليهم وألذلك 192السلم في القتضاء ص (
عرفت بالشروأط العمرية .. فلعل تلك الحادثاة كانت قبل ذلك . 
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سيما أهل الذمة للمسلمين ، فحينئذ يجب عليهططم أن يتثبتططوا فططي
يين لهم حاله ) أهط . أمره حتى يتب

وأقال الشططارح السرخسططي : ( لن تحكيططم السططيما أصططل فيمططا ل
ـســيماهم ـفــييوقطططف علطططى حقيقتطططه ، قطططال تعطططالى : (( 

 )) .تعرفهم بأسيماهم )) وأقال تعالى : (( وجوههم

 قال : وأمتى وأقع الغلط في القتل ل يمكن تططداركه ، وأليططس فططي
يين المر تفويت شيء على المسططلمين ، وألهططذا تأخيره إلى أن يتب
ينبغي لهم أن يتثبتوا في أمره حتى يتططبين لهططم حططاله ، وأهططذا لن
السيما في كونه محتمل ل يكون دوأن خبر الفاسططق ، وأقططد أمرنططا

) 4/1444بالتثبت هناك ، وأهاهنا أوألى ) أهط السير الكبير (

القيام بأالمر بأالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثاة- 4-
الملهوف ونصرة المظلوم ، والمر بأالخيرات ومحاسن

 .. فإن هذا ل يختص بالمسططلمين ، بططل يوجططد عنططد كططثيرالخلق
من الكفار كما هو معلوم .. فعن أم سططلمة قططالت : قلططت للنططبي
صططلى اللططه عليططه وأسططلم : ( هشططام كططان يصططل الرحططم وأيقططري
الضيف ، وأيفك العنططاة ، وأيطعططم الطعططام ، وألططو أدرك أسططلم هططل
ذلك نافعه ؟ قال: ل إنه كان يعطي للدنيا وأذكرها وأحمطدها ، وألطم
يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ) أخرجه أبو يعلى

وأالطبراني في الكبير . 

وأكذلك ما روأاه مسلم وأغيره من حديث عائشة أنها أيضططا سططألت
النبي صلى الله عليه وأسلم عن ابن جططدعان ، قططالت : كططان فططي
الجاهلية يصل الرحم وأيطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه ؟ قال :
ل يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ) .

وأكذا حديث حكيم بن حزام المتفق عليه أنه قال للنبي صلى الله
ينططث بهططا فططي الجاهليططة مططن عليه وأسلم : أرأيططت أمططورا كنططت أتح
صدقة أوأ عتق أوأ صلة رحم ، أفيها أجر ؟ فقال صططلى اللططه عليططه

وأسلم : ( أسلمت على ما أسلفت من الخير ).

وأهذا المر مشاهد في الواقع فإنه ل يخلو في الكفططار مططن يحططب
محاسن الخلق وأيسعى في إغاثاة الملهطوف ، وأالمنظمططات الططتي
يسمونها في مصطلح العصر (إنسانية) كططثيرة عنططد الكفططار تقططوم
بأعمال الغاثاة وأالنفاق وأالعلج وأالحسططان إلططى المعططوزين ، وأإن
تنوعت أهدافها ، فهذا وأحده ل يكفي للقطع بالسططلم ، وأإن كططان
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أهل السلم أوألططى النطاس بمثطل هططذه الخلق الحميططدة ، وألطذلك
كانت من علماته ..

أن هططذه العلمططات وأنحوهططا ممططا ل يرقططى إلططىوالخلـصـة : 
الخصائص التي اختص بها المسلمون وأتميزوأا بهططا عططن غيرهططم ..
وأإن كططانت ل تكفططي وأحططدها للقطططع بالسططلم فططي ظططل أوأضططاع
الجاهلية المعاصرة التي اختلط فيها الحابل بالنابل ، خصوصا مططع
إباحة القوانين الوضعية للططردة وأحمايتهططا للمرتططدين وأعططدم إلططزام
يبه كططثير مططن المسططلمين بالكفططار ؛ أهل الكتاب بالغيار ، بططل وأتشطط
لكنهططا تحططول دوأن التعجططل بططالتكفير فهططي مططدعاة إلططى التثبططت
وأالتريث ، وأعدم القدام على إباحة الططدماء وأالمططوال ، كمططا قططال

فينوا ول تقولوا لمن ألقى إليكــمتعالى في اليات :  (( فتب
فتبينوا )) قال ابن جرير الطبري : (  (( السلم لست مؤمنا

ن أشطكل عليكططم أمطره فلططم تعلمطوا )) يقول : فتأنوا في قتطل م
حقيقة إسلمه وأل كفره ، وأل تعجلوا فتقتلططوا مططن التبططس عليكططم
أمره ، وأل تقدموا على قتل أحد إل على قتل من علمتمططوه يقينططا

حربا لكم وألله تعالى وألرسوله ) أهط .

هيمكططن بعططد هططذا كلططه أن نقططول ؛ أن هططذه العلمططات ل تكفططي - ف
همظهرهططا أقططرب إلططى وأحدها للقطع بالسلم لكنهططا مظنططة لططه ، ف
السلم منه إلى الكفر ، لن الله تبارك وأتعالى أمرنططا فططي مثلهططا
يين ، لنهططا أن ل نكفره ، لكنه سبحانه وأتعالى دعانا فيهططا إلططى التططب
علمات للسلم غير قاطعة وأليست كخصائصه الططتي اختططص بهططا

يبت . يين وأالتث أهله ، وألو كانت كذلك لما احتجنا إلى التب

    

* إذا عرفت هذا ، فاعلم فططي مقططابله ، أن للكفططر أيضططا شططعائره
يينة التي هي من خصائص أهله وأكفرياتهم ،وأهططي تنططدرج تحططت الب
أسباب التكفير الظاهرة التي تدل على الكفر وأيدوأر معها وأجططودا

وأعدما ..

وأله أيضا ذرائع وأعلمات وأشواهد وأأمارات ل تكفي وأحدها للقطع
بالتكفير ، خصوصططا فططي ظططل ضططعف عططرى اليمططان فططي نفططوس
يين المسلمين وأانتشار المعاصي فيهم ، بل ل بد فيها أيضا من التب

يبت .. وأالتث

فكما أننا ل نقطع بالسلم إل لمن أظهر شيئا من خصائصه .. وأل
تكفي العلمات وأحططدها فططي مجتمعططات اليططوم للقطططع بالسططلم ،
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فكذلك ل نكفر بطذرائع وأعلمطات وأشطواهد الكفططر وأحطدها ، بطل ل
نكفر إل بأسبابه الظاهرة الصريحة التي تنحصر بالقول أوأ الفعططل

المكفر . 

فمن العلمات التي ل تكفي وأحدها للتكفير : 

 ، في زيهططم وأسططمتهم ، مططن حلططق اللحططىالتشبه بأالكفار- 1-
وأنحوه : فهذا كله من الذنوب غير المكفرة ، وأالتكفير بها وأحططدها
مسلك غلة المكفرة ، إل أن يتشبه بهم بما هو من شعائر دينهططم
وأخصائصططه ، كمططوافقتهم فططي شططيء مططن عبططاداتهم الشططركية أوأ
مقططالتهم الكفريططة ، أوأ أزيططائهم الططتي تططدل علططى كفرهططم دللططة

 فططإنه مططن خصططائص كفططر)4(صططريحة كلبططس الصططليب الواضططح 
النصارى وأشركهم .. وأقد وأصفه النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم –
( بالوثان ) في حديث عدي بطن حططاتم ، كمطا فططي روأايططة الترمططذي

وأابن جرير الطبري في تفسيره .. 

يهانهم الديني الذي يرمز إلططى دينهططم الباطططل، وأمثله لبس لباس ك
يد الزنار الذي يذكره العلماء في كتبهم ، كما قال فططي روأضططة كش

) فططي كتططاب الططردة : ( وألططو شططد الزنططار علططى10/69الطططالبين (
وأسطططه كفططر ، وأاختلفططوا فيمططن وأضططع قلنسططوة المجططوس علططى
رأسه ، وأالصحيح أنه ل يكفر ، وألو شد على وأسطه حبل ، فسططئل

ينار ؛ فالكثروأن على أنه يكفر . عنه ، فقال : هذا ز

وألو شد على وأسطه زنارا وأدخل دار الحرب للتجططارة كفططر ، وأإن
دخل لتخليص السارى ، لم يكفر . ) أهط .

وأتأمل قططوله : ( وألططو شططد علططى وأسطططه حبل ، فسططئل عنططه .. ) ،
وأذلك لكونه يتبع المور المحتملة غير الواضحة .

 أي الصريح الدللة على أنه صليب النصارى الذي يرمز إلى عقيدتهم الشركية)4((
، أما مجرد تصليب الخطوط وأتقاطعها في بعض ما يكون على الثياب أوأ نحوها 
من رسوم وأأعلم وأتصاوأير ، فهذا ل يحل التكفير به ، مع أن النبي صلى الله 
عليه وأسلم : ( لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إل نقضه ) روأاه البخاري 

) وأفي روأاية السماعيلي (شيئا فيه تصليب ) وألكن كراهية التصليب 5952(
وأنقضه وأإزالته من الثياب حسما للذريعة وأالمظنة شيء غير التكفير الذي ل 
يكون إل بالصليب الصريح الذي يرمز إلى عقيدة النصارى الشركية ، فما لم يكن
كذلك في الصراحة ، فل يكفر به ، لن أقصى ما قد يرقى إليه عندئذ أن يكون 
من المحتملت ، وأقد عرفت الواجب في مثلها .  
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أما ما لم يكططن مططن لباسططهم الططذي يرمططز إلططى دينهططم الباطططل أوأ
ييهم وأسمتهم فل عقيدتهم الشركية بل كان  من عموم لباسهم وأز

يحل التكفير به وأحده ..

وأيدل على ذلك ما روأاه مسلم عن عبد الله بططن عمططروأ أن النططبي
وبين معصطفرين فقطال : ( إن صلى الله عليه وأسطلم رأى عليطه ثا

هذه  ثاياب الكفار فل تلبسها ) .

يينه صطلى اللطه وألم يزد على ذلك ، وألو كان مجرد لبسها كفططرا لططب
عليه وأسلم وأدعاه للتوبة ،وألشتد نكيططره عليططه وأبططالغ فططي الزجططر
عنه كما هططو شططأنه صططلى اللططه عليططه وأسططلم  فططي إنكططار الشططرك

وأالكفر .

يعد الشططرع عليهططا هذا وأقد وأرد في التشبه بعض النصوص التي تو
بصيغ تحتمل التكفير ، أطلقها بعض الغلة في كل باب من أبواب

التشبه ، وأالصواب فيها التفصيل ..

وأذلك كقوله صلى الله عليططه وأسططلم : ( .. مططن تشططبه بقططوم فهططو
 )5(منهم ) 

قال شيخ السلم في كتابه ( اقتضاء الصراط المستقيم مخالفططة
) : ( وأهططذا الحططديث أقططل أحططواله أن95أصططحاب الجحيططم ) ص (

يقتضططي تحريططم التشططبه بهططم ، وأإن كططان ظططاهره يقتضططي كفططر
(( ومن يـتـولهم منـكـمالمتشبه بهم ، كمططا فططي قططوله تعططالى 

 )) ..) ثام قطال فططي تطأوأيله : (فقطد يحمطل هطذا علطىفهو منهم
التشبه المطلق ، فإنه يوجب الكفر ، وأيقتضي تحريم أبعاض ذلك
، وأقد يحمل على أنه منهم فططي القططدر المشططترك الططذي شططابههم
فيه ، فإن كان كفرا أوأ معصية أوأ شعارا لها : كان حكمه كططذلك )

أهط .

فتأمل هذا التفصيل فإنه مهم ، وأفيه أن التشططبه بالكفططار منططه مططا
يبها بمعاصططيهم ، فكططل نطوع قد يكون تشططبها فططي كفرهططم ، أوأ تشطط
حكمه بحسبه ، وأالتشططبه المطلططق الططذي يجمططع ذلططك كلططه ؛ كفططر

قطعا لدخول الكفر فيه .. 

يضحه قوله تبططارك وأتعططالى : ((  يين هذا  وأيو إن الله ل يغـفـروأيب
 )) ، وأيوضططحهأن يشرك بأه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء

أيضا أنه لو كان جميع أبواب مشابهة الكفار كفططرا ، لمططا وأافقهططم
النبي صلى الله عليه وأسلم في يوم من اليام على شيء ، فقططد
ثابت أن النبي صلى الله عليه وأسططلم فططي صططدر هجرتططه ( .. كططان

يود إسناده شيخ)5((  جزء من حديث روأاه المام أحمد وأأبو داوأد عن ابن عمر ، وأج
) .94السلم في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ص (
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يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يأمر فيه بشيء ..) متفق عليه
.

فدل هططذا علطى وأجطوب التفصطيل ، وأعلططى وأجططوب فهططم الحططديث
المتقدم على ضوء هذا كله ..

يبه بهططم فططي أي فل يقال كما يقطول بعططض الغلة أن كططل مططن تشطط
شطيء فطإنه كطافر منهططم ،             وأمطن ثاطم يحكمطون بطالتكفير
وأاسططتباحة الططدماء وأالمططوال بمجططرد حلططق اللحططى وأعمططوم ثايططاب

الكفار ..

يبه بمعاصططيهم يبه بكفرياتهم فإنه كافر منهم ، وأمططن تشطط بل من تش
كحلق اللحى وأنحططوه فططإنه منهططم بقططدر تلططك المعاصططي وأل يجططوز
يبه بهم مطلقا فقد جمططع إلحاقه بهم في أحكام التكفير ، وأمن تش

يرهم كله وأهو منهم في كل ذلك .. ش

وأيبقى التشبه بهم في هططديهم الظططاهر ممططا ليططس بكفططر وأل فيططه
معصية ، فذلك أيضا داخل في عمططوم النهططي عططن التشططبه بهططم ،

لنه ذريعة تفضي إلى المحظور .. 

وألذلك قال شيخ السلم ابططن تيميططة فططي القتضططاء : ( المشططابهة
تفضي إلى كفر أوأ معصية غالبا ، أوأ تفضي إليهمططا فططي الجملططة )

) . 232أهط ص (

كما ذكر في مواضع أخرى أن المشابهة في الظططاهر تططورث نططوع
مودة وأمحبة وأموالة في الباطن، وألذلك حسم الشارع هذا الباب

وأسد ذريعة ذلك ، بالنهي عن التشبه بهم مطلقا ..

لكن من المقرر عند العلماء في قواعد الفقه أن ( النهي إذا كان
  وأقططد تكلططم شططيخ السططلم علططى)6(لسد الذريعة أبيح للمصلحة ) 

يوز هذه القاعدة في الفتاوأى وأأشار إليها في القتضاء ؛ وألططذلك جطط
رحمه الله في القتضاء التشبه بهديهم الظططاهر الططذي ليططس فيططه

) : ( .. المخالفة لهططم ل192كفر للحاجة وأالمصلحة ، فقال ص (
يوه ، كالجهططاد وأإلزامهططم بالجزيططة تكون إل بعد ظهططور الططدين وأعلطط
يوأل المر ضططعفاء لططم يشططرع وأالصغار : فلما كان المسلمون في أ

المخالفة لهم ، فلما كمل الدين وأظهر وأعل ؛ شرع ذلك . 

يوغ كثير من العلماء صلة ذوأات السباب في أوأقات النهي عن )6((   وألذلك س
الصلة ، لن النهي فيها ليس لذات الصلة بل نهيا عن مشابه المشركين الذين 
يصلون لغير الله في هذه الوأقات ، وأسدا لذريعة الشرك ، فإذا أمنت الذريعة 
وأاحتيج للصلة للمصلحة ؛ رفع الحرج ، وأانظر على سبيل المثال ، مجموع 

) .1/123الفتاوأى ، (
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وأمثل ذلك اليططوم : لططو أن المسططلم  بطدار حططرب أوأ دار كفططر غيططر
حرب : لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم فططي الهططدي الظططاهر ، لمططا
عليه في ذلك من الضرر ، بل قد يستحب للرجططل أوأ يجططب عليططه
أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر ، إذا كان في ذلك مصططلحة
دينية من دعوتهم إلى الدين ، وأالطلع على باطن أمرهم لخبططار
المسلمين بذلك ،أوأ دفع ضررهم عن المسلمين ،وأنحو ذلططك مططن

المقاصد الصالحة . 

فأما في دار السلم وأالهجرة التي أعططز اللططه فيهططا دينططه ، وأجعططل
على الكافرين بها الصغار وأالجزية ففيها شرعت المخالفططة ، وأإذا
ظهططر أن الموافقططة وأالمخالفططة لهططم تختلططف بططاختلف الزمططان

وأالمكان ظهرت حقيقة الحاديث في هذا ) أهط . 

قلت : فما كان حاله كذلك ، وأكان جططائزا للمصططلحة وأالحاجططة فل
يفرات وأالنططواقص الططتي ل يجططوز أن يجططوز بحططال تسططويته بططالمك

تستصلح بحال .. 

يدي أكططثرهم وأمعلوم اليوم حال جماهير المسلمين وأعططوامهم وأتططر
بأمثال هذه المنكرات وأالمعاصي التي يحاكون بهططا الكفططار .. بططل
وأمن خواصهم جماعات إسلمية تتبنى وأللسف إباحة حلق اللحى
ديهم الظطاهر ابهتهم به ، وأل شيء عندهم في تقليد الكفطار وأمش

وأعاداتهم ..!! .

فاقتحام التكفيططر بمثططل هططذا ، فتططح بططاب عظيططم لتكفيططر جمططاهير
العصاة من المسلمين ، دوأن سبب صريح  من أسباب التكفير ..

بل وأربما جر ذلك إلى تكفير خواصهم من المؤمنين وأالمجاهططدين
يشططر الطططواغيت فيهططا الذين يضطروأن في كثير مططن البلد الططتي ك
عن نططاب الحططرب للمططؤمنين ؛ إلططى التخفططي وأتغييططر زيهططم وأحلططق
لحططاهم ، خوفططا مططن البطططش وأالعتقططال الططذي يمارسططه أنصططار

الطواغيت على اللحية وأالسيما  ..

وأفي الحديث الذي يروأيه البخاري تعليقا أن النبي صلى الله عليه
وأسلم قال للمقداد: (إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمططانه مططع قططوم
كفار فأظهر إيمانه فقتلته فكذلك كنت أنت تخفططي إيمانططك بمكططة

) 6358من قبل  ) (

ـس- وأمثططل ذلططك 2- فـن ـل جــوازات دول الكفــر والتج حـم
 الجاهلية التي فرضوها على الناس اليوم .. فمعلططومبأجنسياتها

ما عمت البلوى به في ديار المسلمين اليوم في هذا الباب ، وأما
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يقلون ييق طواغيت الحكم عليهم الرض به ، فل يتحركون وأل يتن ض
يسبون وأل يتناكحون وأل يتوارثاططون إل بططأوأراقهم أوأ إثاباتططاتهم وأل يتك

التي فرضوها على الناس وأألزموهم بها ..

وأالقليل القليل النادر الذي تمكنه شوكته أوأ عشططيرته أوأ إمكانططاته
وأأحواله من الخذ بالعزيمة فيستغني عنها، ل أثار لططه فططي الحكططم

في خضم هذا الواقع ..

وأل يستطيع عاقل أن يلزم عموم المسلمين بضعفتهم وأشيوخهم
وأعجائزهم وأصغارهم وأكبارهم الستغناء عن ذلك ، وأالعيططش فططي
الصحارى وأالقفار ، أوأ في شعف الجبططال ، وأإل اعتططبروأا كفططارا !!

خاضعين لقوانين الكفر !! 

فإن الخضوع القهري العام الذي قهر طواغيت العصر بططه النططاس
بسلطانهم ، ليس كالخضوع وأالنقياد الذي يكسبه وأيختططاره أتبططاع

 وأل يقال أن كل من حمططل جططواز)7(الطواغيت وأأذنابهم وأعبيدهم 
أوأ جنسية هؤلء الطواغيت ، فهو راض بحكمهم أوأ انهم قد رضوا
عنه ،كما سمعت من استغنى عنها لفترة  يقول ؛ ثام رجعططوا عططن
ذلك المذهب بعد أن ضاقت عليهم الرض بما رحبت وأرجعوا إلى

جوازاتهم .

فلقد كان الكافر يجير المسلم في زمططن النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم في مكة وأما كان ذلك يعني أبدا رضططى أحططدهما عططن ديططن
الخر ، كيف وأقد قبل النبي صلى الله عليه وأسلم بجوار المطعم
بن عدي لما رجع إلى مكة يوم أن رده أهل الطططائف حيططن ذهططب
إليهم يدعوهم ، وأأقر أبا بكططر علططى جططوار ابططن الدغنططة لططه – كمططا

سيأتي – وأكذا جوار العاص بن وأائل وأتأمينه لعمر بعد إسلمه .

وأالجوار حماية وأرعاية وأتيسير إقامة المرء وأتأمينه في معيشططته ،
بل فيه من هذه المعاني أكثر مما تقططدمه النظمططة اليططوم لحملططة

 وأعدم  التفريق بين هذا وأهذا يذكرني بتغابي ذلك النائب الذي زار السجن مع)7((
اس بطالعموم ، وأزير الداخلية يوم أن رددت عليهم ما يتهموننطا بطه مطن تكفيطر الن
يينت أننا إنمططا نكفطر النظططام الحططاكم بغيططر مطا أنططزل اللططه وأأنصطاره ، فقطاطعني وأب
مستنكرا محتجا بعدم مصافحتنا وأسلمنا عليه ، وألما قلت لططه أنططك مططن السططلطة
ك هطذا ، التشريعية فأنت جزء شركي من هذا النظام الكطافر ؛ وألطذلك نفعطل مع
قال : وأأنت أيضا جزء من النظام !! فقلت : كيف ؟ ( أعني من أي سلطاته أنا ؟
) قال : أنت تأكل وأتشرب من النظام ، فططأنت جططزء منططه .. ( وأيعنططي بططذلك أكططل

السجن ) !! فتأمل قياسه العوج وأمنطقه الفج ..
وأقد قلت لمن معي وأقتها ؛ إن أحسن ما يقال في مثل هذا المقام ما ينسب 
إلى الشافعي من قوله : ( ما جادلت عالما إل خصمته وأما جادلني جاهل إل 
خصمني ..!! )
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جوازاتهططا – وأمططع هططذا فقططد كططانت عططداوأة الصططحابة لططدين القططوم
وأبراءتهم من معبوداتهم أظهر من الشمس في رابعة النهار .. 

وأهانحن وألله الحمد ، وأكل أخ على هذه  الطريططق ل نرضططى عططن
هؤلء الطواغيت وأل يرضون عنا ، وأنكفرهططم جهططارا نهططارا وأنكفططر
بهم وأنبرأ منهم وأمن قوانينهم ،وأنسمعهم مططا يكرهططون مططن ذلططك
يرح لهم بالبراءة منهم وأنبدي لهم العداوأة وأالبغضاء ليل نهار، وأنص
، وأمعنا جوازات وأأوأراق وأإثاباتات هذه البلد – نسأل الله أن يعيننا
على الستغناء عنها وأعن كططل مططا يمططت إلططى الطططواغيت بصططله ،
وأيجعل لنا من لدنه وأليا وأيجعل لنطا مطن لطدنه نصططيرا -.. نعططم قططد
ييق علينا أحيانا ، فتصادر وأتسططحب أوأ تجمططد وأل تجططدد ، وألكططن يض
هذا غير منضبط وأل يستوي في كططل البلد .. ففططي الغططرب حيططث
يتوسعون في الحريططات ، ل يحصططل مثططل هططذا مهمططا كططان معتقططد
حامل الجواز ، وأمهما صرح به من ذلك  ، فظهر أن حمل الجططواز

ل يلزم منه رضا أحد الطرفين عن الخر ..

وأأن المر غير منضبط ؛ فل يجوز التكفير بمجططرده ، اللهططم إل أن
يرتبط به أوأ يشططترط لسطتخراجه وأالحصططول عليططه ارتكطاب قطول
مكفر كالقسم على الططولء للكفططار وأدوألهططم وأقططوانينهم ، أوأ عمططل
مكفر كاشتراط النخراط في جيوش الكفر .. وأل فرق فططي هططذا
بين جنسططيات الغططرب وأالشططرق فططي زماننططا ، فطططواغيت الغططرب
إخوان لطواغيت الشرق .. بططل إن طططواغيت الغططرب فططي زماننططا
أرحططم فططي التوسططعة علططى شططعوبهم وأأرأف وأأكططثر اعتنططاء بهططم

،وأأصدق في تطبيق حرياتهم بعجرها وأبجرها ..

ن المسطلمين وأفي الغرب وأغيره من دوأل الكفر غير العربيطة ، م
الصالحين المعلنين للبراءة مططن دوأل الكفططر الططتي يعيشططون فيهططا
وأالمظهرين للكفر بطواغيتها ؛ مطا يجعطل التكفيطر علططى الجنسطية

وأالجواز وأحده خطأ شنيع وأمشكل من المعوصات .

أمططا مططن ادعططى أن فططي طلططب اسططتخراج جططواز السططفر تحططاكم
يفطر الخلططق بطدعواه هطذه ، فطإنه غطال متهططور فططي للططاغوت ؛ وأك
يفططر ، وألططم أحكام التكفير ، مغامر بططدينه لططم يعططرف التحططاكم المك
يميز بين ما شرعه الله من الحدوأد وأالحكام وأجعلططه توقيفيططا لططم
يأذن للعباد بتبديله أوأ تغييره أوأ التدخل في وأضعه ؛ وأبين ما تركه
لجتهادهم وأأذن لهم في وأضعه .. وأمثله ل يحل لططه الخططوض فططي
ييططز بيططن نططوعي الحكططم الشططرعي هذا الحكم الخطير مططا دام ل يم

وأالحكم الداري .. وأسيأتي التمييز بينهما .
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هذا وأقد اسططتدل بعضططهم علططى التكفيططر بططذلك ، بمططا روأاه المططام
أحمد عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وأسططلم
قال : ( دخل رجل الجنة في ذباب ، وأدخل النار رجل في ذباب )
، قالوا كيف ذلك يا رسول الله ؟ قططال : ( مططر رجلن علططى قططوم
لهم صنم ل يجاوأزه أحد حتى يقرب له شططيئا ، فقططالوا لحططدهما :
قرب قال : ما عندي شيء ، قالوا قرب وألو ذبابططا ، فقططرب ذبابططا
فخلوا سبيله ، فدخل النار ، فقالوا للخر : قرب ، قططال مططا كنططت
لقرب لحد شططيئا دوأن اللططه عططز وأجططل ، فضططربوا عنقططه ، فططدخل

الجنة ) . 

فاستدلوا بهذا على كفر من قبل جواز الكفار أوأ حمله ، لن الذي
أجازوأا له المروأر دخل النار ,, 

وأالرد على هذا أن يقال : ل بد قبل النقش من إثابططات العططرش ..
فالحديث لم يثبططت مرفوعططا ، وأإنمططا يططروأى موقوفططا ، نعططم ذكططره
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في كتاب (
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ) في( باب ما جططاء فططي
الذبح لغير الله ) فعزاه إلى المام أحمد حدثانا أبططو معاوأيططة حططدثانا
العمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب أن رسول

الله صلى الله عليه وأسلم  قال ( فذكر الحديث … ) 

هاب هطو البجلطي الحمسطي اختلطف فططي صطحبته ، وأطارق بن ش
فقيل رأى النبي صلى الله عليه وأسلم وألم يسمع منه شططيئا فهططو
مرسل ، وأقد نقل الشيخ سططليمان عططن ابططن القيططم قططوله : ( قططد
طالعت المسططند فمططا رأيتططه فيططه ، فلعططل المططام روأاه فططي كتططاب

الزهد أوأ غيره ). أهط

-32) ص (84 قلت : وأهو كما قال ؛ فهو في كتاب الزهد رقططم (
إل انه ـلـم) من روأاية ابنططه عبططد اللططه عنططه بالسططناد نفسططه 33

 بل قال ( .. عن طارق بططن شططهاب عططن سططليمان قططال  :يرفعه
(فذكره)  ) وأسليمان هذا ل يعططرف ؛ وأقططال المعلططق علططى كتططاب
الزهد : ( لعله سلمان الفارسي ) ، وأعليططه فل يثبططت رفعططه، فططإن

 فلعله من السرائيليات ، إذ أن سططلمان كططان)*(ثابت عن سلمان 
، وأقططد)8(يقال لططه (صططاحب الكتططابين) يعنططي : النجيططل وأالفرقططان 

خالط أهل الكتاب يهودا وأنصارى مدة .. فالله أعلططم بالصططواب ..
وأعلى كل حال فخبر هكذا حاله ل يصح أن يعتمد عليه فططي حكططم

) عن سلمان 1/203ثام وأجدته بعد أن فرج الله عند أبي نعيم في الحلية( )*
الفارسي موقوفا . 

.196 انظر الستيعاب لبن عبد البر ص )8((
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خطيططر كططالتكفير ؛ فتفصططم بططه العصططمة ، وأتسططتحل بططه الططدماء
وأالموال .

ثام أقول: على تقدير صحة هذا الخبر ، فاستدلل من اسططتدل بططه
على التكفير بالجوازات ، مردوأد من وأجوه .

أحدها: أنه خبر عمن كانوا قبلنا ، وأمعلوم أن شططرع مططن قبلنططا إذا
عارض شرعنا فليس بشرع لنا ، لن الله تبارك وأتعالى قد جعططل
لكل أمة شرعا وأمنهاجا في غير التوحيططد .. وأالمقصططود هنططا مططانع
الكراه ، فقد علمت أن اللططه تبططارك وأتعططالى قططد وأضططعه وأشططرعه
مانعا من موانع التأثايم وأالتكفير وأقد اختصت بططه هططذه المططة مططن
بين سائر المم فهو من الصار التي كانت على من قبلنا وأرفعهططا
الله عنا ، كما يروأى في الحديث : ( إن الله تجاوأز لي عططن أمططتي

 وأهططذا مططن رحمططة اللططه)9(الخطأ وأالنسيان وأما استكرهوا عليططه ) 
وأتوسعته على هذه المة فقد كان من قبلنا ل يعططذروأن بططالكراه ،
فلو صح الحطديث لكطان خاصطا بهطم ، لن المططذكورين فططي الخططبر
قتلططوا مططن لططم يقططرب ، وأهططذا فططي شططرعنا مططانع مططن التعططذيب
ييططن يرب مكرها مهددا بالقتططل النططار ؛ ب وأالتكفير ، فإن دخول من ق

في أن هذا مخالف لشرعنا ل يصح الستدلل به علينا ..

-الثططاني : أن الوعيططد بططدخول النططار وأحططده ل يكفططي للدللططة علططى
الكفر الكبر – كمططا قططدمنا لططك – وأيتأكططد ذلططك إذا لططم يططذكر معططه
الخلود وأالتأبيد مع حبوط العمال ، أوأ قرينططة تطدل علططى أنططه مطن
ن أن أهلها الذين أعدت لهم وأل يخرجون منها .. وأذلك لما ثابت م
من الموحدين من يدخل النار وأيعذب على قدر ذنططوبه ثاططم يخططرج

منها برحمة الله إلى الجنة مصير الموحدين وأمآلهم ..

الثالث : أن هذا الجواز الططذي دخططل الرجططل النططار بسططببه ، فيططه-
شرط كفري ، وأنحططن ل نجيططز اسططتخراج الجططوازات أوأ حملهططا إن
تضططمنت شططروأطا كفريططة ، وأالططذين ننكططر عليهططم تكفيططر حططاملي
الجطططوازات يكفروأنهطططم بطططالعموم بمجطططرد اسطططتخراجها دوأن أن
يشترطوا مثل هذا الشرط ، وأأكثرهم يجعل الصل بطلب الجواز
الكفر وأالتحاكم للطواغيت ، فليس خلفنا في مثططل هططذا الشططرط
الكفري إن وأجد ، وأعلى كل حال فالشططرط خططارج عططن الجططواز ،
وأالجواز إذن بالحركة وأالتنقل يمنحطه الططواغيت المتغلبطون لمطن

) وأالدارقطني وأغيرهم وأهو وأإن 2/198 روأاه ابن ماجة وأالبيهقي وأالحاكم ()9((
أعله ابن أبي حاتم وأضعفه غيره ، إل أن العلماء قد تلقوه بالقبول لن له شواهد
ثاابتة في الكتاب وأالسنة ، كما إن له طرقا تدل على أن له أصل كما ذكر 

) وألذلك حسنه النووأي في الربعين . 230السخاوأي في المقاصد ص (
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هططم مقهططورين تحططت سططلطانهم ، فمططن احتططاجه وأحصططل عليططه
وأاستعمله دوأن أن يكون فيه شرط مكفر ، فبأي وأجه يكفر ؟ 

                  

- - رـفـع أعلم الكـفـار أو ـشـعاراتهم غـيـر ـصـريحة3   
 في وأاقططع اليططوم الملتبططس ، أوأ الجلططوسالدللة على كفرهم

تحت صورهم الططتي تعلططق فططي الميططادين أوأ فططي دوأائططر الحكومططة
وأنحوها ..

فهذا كله ل يحل التكفير به وأحده ..

أما العلم فإن الذين يكفروأن بها كما سمعنا من بعضططهم إنمططا
يكفروأن من وأجهين :

الوأل : دعططوى أن تعظيمهططا أوأ احترامهططا مططن جنططس تعظيططم
الصنام وأعبادتها ، وأهذا ليس بدقيق وأل صحيح ، فتعظيم الصنام
تعظيم تأله وأتنسططك ، فهططو عبططادة يتلبططس بهططا الخططوف وأالرجططاء ،
فعبادها يصرفون إليها شيئا مططن الرهبططة وأالرغبططة فيعتقططدوأن أنهططا
تضر وأتنفططع أوأ تقططرب إلططى اللططه ، وأمططن أجططل ذلططك يعظمهططا مططن

يعظمها منهم وأيؤلهها .. 

وأالتعظيم إن لم يكن معه تنسك وأتأله وأخوف وأحب وأرجاء فليس
بعبادة ، وأل شرك ، بل هو ذريعة قططد يفضططي إلططى ذلططك إن دخلططه

الغلو وأالمبالغة ..

وأكططذلك فليططس كططل خططوف عبططادة كمططا هططو معلططوم وأل كططل حططب
كذلك .. بل في ذلك تفصيل معلوم في كتب التوحيد ..

فهذه العلم وأالشعارات ل أعرف أن أحدا يعظمها تعظيم تأله أوأ
تنسك ، بل هو تعظيم من جنس المغالة ، وأالمبالغة في الكططرام
وأالتوقير وأالحططترام الططذي يخشططى أن يصططير ذريعططة إلططى الشططرك
وأليس هو شركا بحد ذاته .. بل هو من جنس ما نهى رسول اللططه
صلى الله عليططه وأسططلم أصططحابه عنططه مططن القيططام لططه كمططا تفعططل
العاجم مع ملوكها .. وألما فعلوه في الصلة حيططن صططلى جالسططا
في مرضه نهاهم عنه قائل :  ( إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس
وأالططروأم : يقومططون علططى ملططوكهم وأهططم قعططود فل تفعلططوا ) روأاه

مسلم.
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يعظم بأعضــهموأفي لفظ لحمد ( ل تقوموا كما تقوم العاجم 
  وألم يكن ذلك منهم كفططرا .. فهططذا التعظيططم وأالقيططام)10( ) بأعضا

وأنحوه من التحية باليد وأما ابتدعته وأأحططدثاته الططدوأل مططن مراسططم
ذلططك ، وأإن كططان ل يجططوز بططذله لهططذه الخرقططة وأل لغيرهططا مططن
شعاراتهم ، وأخصوصا  وأأنها ترمز إلى هذه الدوأل المحدثاططة الططتي
مزقططت شططمل دوألططة السططلم بحططدوأدها وأأعلمهططا وأشططعاراتها

يفر ..  وأجنسياتها ؛ وألكن ذلك ل يصل إلى معنى العبادة المك

وألططذلك فل يصططح أيضططا السططتدلل هنططا للتكفيططر بقططوله تعططالى :((
 )) فططإن القنططوت وأإن أطلططق علططى طططولوقوموا لله ـقـانتين

القيام ، فإن المراد بالقيام هنا الصلة وأالعبطادة وأالتنسطك وأالتطأله
الذي منه الدعاء ، ل عموم القيام الذي يدخل فيه القيططام المبططاح
لي غاية ، أوأالقيام للحططترام وأالتعظيططم المنهططي عنططه وأليططس هططو

بعبادة وأل كفر ..

  منها طول القيام)11(وأقد ذكر العلماء للقنوت نحو عشرة معاني 
وأمنهططا الخشططوع وأمنهططا الطاعططة وأمنهططا الططدعاء وأمنهططا السططكوت ،
فإنهم كانوا يتكلمون في صلتهم في أوأل أمططر الصططلة ثاططم نزلططت
هذه اليططة فنهططوا عططن ذلططك كمططا فططي حططديث زيططد بططن أرقططم فططي
الصحيحين وأغيرهما قال : ( كان الرجططل يكلططم صططاحبه فططي عهططد
النبي صلى الله عليه وأسلم في الحاجة فططي الصططلة حططتى نزلططت

 )) فأمرنا بالسكوت ) وقوموا لله قانتينهذه الية (( 

فثبت أن المراد بالقيام هنا قيام الصلة ل مطلق القيام ..

 وأما دام المر علططى هططذا التفصططيل ، فطإن وأجطد مطن يقطوم لهططذه
العلم عبادة وأتنسكا وأيصلي لها .. وأأنا شخصيا ل أعططرف بوجططود
مثل هططذا حططتى عنططد الكفططار الصططليين أوأ المجططوس أوأ الهنططدوأس
وأالبوذيين وأنحططوهم ، مططع هططذا أقططول : إن وأجططد مثلططه عنططد بعططض
الناس ؛ فأقصى ما يكون حال عموم القيام فططي النططاس عندئططذ ،
أن يصير من العمال المحتملة في التكفير الططتي يحتططاج التكفيططر

بها إلى تبين وأتثبت لمعرفة قصد الفاعل فيها .. 

) وأقططد تكلططم شططيخ السططلم فططي ( اقتضططاء الصططراط253-5/256 المسططند ( )10((
المستقيم ..) على دللة هذا الحديث على مخالفة العاجم فطي ذلطك ، وأأنططه غيططر
منسوخ من هططذا الططوجه ، حططتى علططى تقططدير نسططخ حكططم الجلططوس خلططف المططام

الجالس ، وأقد صحح كونه محكما في ذلك أيضا . 

) ( باب النهي عن 83 ذكرها الشوكاني في نيل الوأطار ( كتاب اللباس) ()11((
الكلم في الصلة ) في أبواب ما يبطل الصلة .. عن ابن عربي منظومة . ص (
342(
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فإما أن يكون معصية وأمنكرا وأزوأرا وأذريعة إلى الكفر .. أوأ يكون
عبادة مكفرة ، أما أن يطلق التكفير فيه على كل حططال ، فهططذا ل

يصلح وأليس هو بدقيق .

ينيططات الططتي ل وأمما يجعل هططذا البططاب أيضططا مططن المحتملت وأالظ
يين ؛ وأجود رايات للمسلمين في يجوز المبادرة للتكفير بها دوأن تب
القروأن الوألى المفضلة وأاحتجاج كثير مططن النططاس بتعططاملهم مططع

هذه العلم بذلك ..

) : ( وأكانت له – صلى الله1/131قال ابن القيم في زاد المعاد (
عليه وأسلم – راية سوداء يقال لها العقاب وأفططي سططنن أبططي داوأد
عن رجل من الصحابة قال : رأيت رايططة رسططول اللططه صططلى اللططه
عليه وأسلم صفراء ، وأكانت لطه ألويطة بيضطاء ، وأربمططا جعطل فيهططا

السود ) أهط .

وأقططد كططان المسططلمون يلتفططون فططي الحططرب حططول هططذه الرايططات
وأيحرصون على رفعها وأعدم سقوطها ، وأهذا مما يحتج بططه بعططض
الناس على جواز تعظيمهم وأإكرامهم للعلم ، وأيذكروأن في هذا
الباب قصة استشهاد جعفر بن أبي طالب في غططزوأة مؤتططة حيططن
أخططذ اللططواء بيمينططه فقطعططت ، ثاططم أخططذه بشططماله فقطعططت ، ثاططم
احتضنه حتى قتل ، وألجل ذلك كان يسمى ذوأ الجناحين كما فططي
البخاري عن ابن عمر انه كططان إذا سططلم علططى ابططن جعفططر قططال :

السلم عليك يا ابن ذي الجناحين . 

وأهذا كله يجعل هذا المر من المحتملت كما قلنا ..

يصططل تفصططيل نحطو هططذا فططي أضف إلى هذا أن بعض العلماء قططد ف
السجود الذي هو أشد من القيططام ، ففرقططوا بيططن السططجود بقصططد
ربوبية من سجد له ، وأبين ما يقع لكثير ممن يططدخل علططى ملططوك
يدوأا الوأل شركا العاجم من تقبيل الرض تحية وأتعظيما لهم ، فع

يدوأا الخر من الكفر بشيء     وأهذا قطعا ل يعني)12(بالله ، وألم يع
هيططذكر فعلططه عططن بعططض النططاس فططي إباحة مثل هذا الخير ، الذي 
كتب التاريخ ؛ فقد عرفططت النهططي عططن القيططام تعظيمططا أوأ إكرامططا

يصططلون مثططل)13(فكيف بالسجود   ؟ لكن إذا كان هططؤلء العلمططاء يف
هذا التفصيل في السجود ؛ فالقيام الذي هو دوأنه أوألى .

) ، وأانظر قريبا من ذلك تفريق شيخ4/580 أنظر السيل الجرار للشوكاني ()12((
السلم بين ما يفعله بعض الناس بين يدي الملوك من تقبيل الرض وأالنحناء 
يينا  كالركوع أوأ مما فيه  السجود وأنحوه من المحرمات ؛ وأبين من يفعل ذلك تد

يربا ، مجموع الفتاوأى (  ط . دار ابن حزم ) وأكذلك تفريق ابن نجيم 1/257وأتق
) بين السجود للجبابرة إن أريد به العبادة ( كفر ) وأبين5/134في البحر الرايق (

يفره الكثروأن )    من أراد به التحية ( ل يك
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الططوجه الثططاني : دعططوى أن هططذه العلم ترمططز إلططى النظططام
يظمهططا أوأ الحاكم بغيططر مططا أنططزل اللططه ، قططالوا : فمططن رفعهططا أوأ ع

أكرمها ، فهو كافر لنه من أوألياء النظام الكافر . 

فهذا أيضا غيططر صططريح بططل هططو محتمططل ، وأهططو كالططذي قبلططه فططي
احتياجه لتبين قصد الفاعل ، فإن كثيرا من النططاس يتعططاملون مططع
هذه العلم على أنهططا رمططوز للوأطططان وأالبلططدان وأليططس للنظمططة
وأالحكططام ، فالحكططام يتغيططروأن وأيتعططاقبون ، وأالنظمططة تسططقط
يلما تتغير هذه العلم .. وأأقرب مثال على وأالحكومات تتبدل ، وأق
يهالهم مططن رفططع علططم بلدهططم هذا ما يفعله عوام الفلسطينيين وأج
ام حطاكم يرمطز لطه .. يم حكطم وأل نظ منذ عشرات السنين ؛ وأما ثا
فهذا وأإن كان من التشبه بالكفار ، وأمططن دعططاوأى الجاهليططة إل أن
النزاع ليس في هذا ، وأإنما النزاع فططي كططونه وأحططده عمل مكفططرا
صريح الدللة ، أم أنه علمة محتملة من علمات الكفططر ل تكفططي
وأحدها للقطع بالتكفير ، فالراجح عندنا الخيططر ، فيجططب التفريططق
يظمهطا وأالتفصيل في قصد رافعهطا وأفهمططه لططدللتها ؛ فطإن كطان يع
وأيرفعها وأيتخذها شعارا ينتسب إلى أهله وأدوألته  باعتبارهططا رمططزا
للنظام الحاكم بغير مططا أنططزل اللططه فهططذا عمططل مكفططر ، لن فيططه
انحياز للكفار وأإظهار للموالة لهم دوأنما إكراه ، وأإعلن أنططه مططن
حزبهططم وأطططائفتهم وأفئتهططم ، وأأنططه فططي عططدوأتهم المعاديططة للططدين

يدهم المحاد لله وأرسوله ، وأشقهم المشاق للشرع.. ،وأح

وأإن كان يرفعها لغير ذلك من المعاني سالفة الذكر فهو مع 
جهله وأضلله ل يجوز أن نكفره بذلك وأحده ..

245وألذلك جاء في كتاب الدرر السنية في الجوبططة النجديططة ص
دلططه بططن عبططد مططن جططزء ( حكططم المرتططد) ، فططي رد الشططيخ/ عبططد ال
يوز حمايططة الكفططار أوأ نططائبهم - أي اللطيف آل الشيخ علططى مططن جط
الدخول تحت وأليتهم - وأأخذ علم منهم لسلمة المال وأالسفينة ،
وأأن هذا بمنزلة الخفير الذي هو الرفيق . فأجططاب بقططوله : ( هططذا
قياس باطل فإن أخذ الخفير لسلمة المال جططائز إذا ألجططأ الحططال

إليه وأالخفير مسلم ظالم أوأ فاجر فاسق .

ـة الكفــار فهــي ردة عــن ـدخول تحــت حماـي وأمــا اـل
تـحـت ، وأأخذ العلم منهم ل يجوز إذا كانوا لطططم يططدخلوا السلم

ة المطالحمايتهم ووليتهم  وأليس بمنزلطة أخطذ الخفيططر لحماي

 جاء في ( غاية المنتهى في الجمع بين القناع وأالمنتهى ) لمرعي الكرمي ، )13((
ين السجود للحكام بقصد العبادة كفر ، وأبقصد التحية كبيرة .  أ
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 على أنهم منقادوأن لمرهم داخلططون فططيعلم وعلمة،فإن هذا 
حمايتهم وأذلك موافقة لهم في الظاهر)أهط.

فتأمل كيف جعل الكفر وأالردة إنما هو هاهنا في حقيقة الططدخول
في وأليتهم وأحمايتهم ، ل بمجرد أخططذ العلططم منهططم وأتعليقططه دوأن
الدخول الفعلي في وأليتهم ؛ فهذا وأإن كان غيططر جططائز كمططا قططال
الشيخ ؛ إل أنه ليطس بطردة ظططاهرة وأحططده ، نعطم هططو كمطا قطال ؛
علمة على النقياد لمرهم وأالدخول في حمايتهم ، وأالعلمة كمططا

قد علمت ليست سببا صريحا وأمنضبطا للتكفير . 

هذا مططع التنططبيه إلططى أنططه إذا كططان العلططم المقصططود هنططا هططو علططم
بريطانيا التي كانت تحمي أوألياءها الذين يرفعططونه علططى سططفنهم
في مياه الخليج ، فكونهم نصارى وأكفارا أصليين ل ينتسبون إلططى
السلم ؛أوأضح في دللة علمهم على الكفر – خصوصا مع وأجططود

الصليب عليه - من غيره من أعلم الدوأل المنتسبة للسلم .

 هذا وأقد قايس بعض الناس هططذه العلم علططى الصططليب ، وأهططذا
ليس بسديد ، بل هو قياس مع الفططارق لن دللططة الصططليب علططى
عقيدة النصارى الكفرية صريحة وأمعلومة عند النططاس وأظططاهرة ،
وأقد سماه النبي صلى الله عليه وأسلم بالوثان فططي حططديث عططدي
بن حاتم في روأاية الترمذي وأابن جرير الطططبري لمططا دخططل عليططه
عدي وأفططي عنقططه صططليب مططن ذهططب فقططال لططه صططلى اللططه عليططه
وأسلم : ( يا عططدي اطططرح هططذا الططوثان عططن عنقططك) ، بخلف هططذه
العلم وأالشعارات التي قد عرفت ما فيها مططن دللت مختلفططة ،
وألذلك ل يحل التكفير بالتصلب عموما حتى وأإن كان النبي صططلى
الله عليه وأسلم لم يكن يدع في بيته تصططليبا إل نقضططه ، إذ ليططس
كل تصليب وأتقاطع خطوط يدل على عقيدة النصارى الكفرية أوأ
يرمز إليها .. فدللة التصليب ليسططت كدللططة الصططليب الصططريح ..
وأإن كان يستحب مع ذلططك نقططض عمططوم التصططليب وأكططذلك شططأن
هططذه العلم وأالشططعارات أيضططا ل خلف فططي أن الططواجب نقضططها

وأإزالتها .. 

أضف إلى هططذا كلططه .. أن الطططواغيت وأحرصططا منهططم علططى لبططس
الحق بالباطل وأالتلعب بعواطف الشططعوب الدينيططة ؛ قططد أدخلططوا
فططي هططذه العلم  وأالشططعارات ، بعططض شططعارات السططلم بططل
وأخصائصه أحيانا ، نحو كلمة التوحيد وأشططهادتها ( ل إلططه إل اللططه )

 ))إن ينصركم الله فل غالب لكمأوأ لفظ التكبير ، أوأ آية (( 
وأنحو ذلك مما يجعل موضوع إكرامها وأاحترامها وأتعظيمها يشكل
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يوز إهانتهططا وأينكططر إكرامهططا من هذا الوجه أيضا ، فمن ذا الذي يجطط
وأتعظيمها مع وأجود مثل هذا فيها ؟؟ 

وأهذا كله يجعل المبادرة إلى القطع بتكفير رافططع هططذه العلم أوأ
محترمها دوأن تفصيل ، تسرع وأتهور ظاهر . 

 الططتي ينشططرهاصور الطواغيت وشعاراتهموأمن ذلك أيضا 
أوألياؤهم في قاعات وأغرف وأزاراتهم وأدوأائرهم الحكومية وأنحوها
.. فل يجوز جعلها وأحدها سططببا لتكفيططر مططن جلططس تحتهططا أوأ إلططى
جوارها في تلك الماكن ، وأمن ثام استحلل دمطه أوأ مطاله بمجططرد
ذلططك ، سططواء أكططان مططن المططوظفين أم مططن المراجعيططن أم مططن

غيرهم من المسلمين . 

فقد عمت بهذا البلوى في شططوارعهم أوأ أكططثر مرافقهططم اليططوم ،
وأما دام ليس للمرء اختيار في تعليقها ، فل يصح التكفيططر بمجططرد
ذلك ؛ فقد كان حول الكعبة وأفوقها فططي زمططن النططبي صططلى اللططه
عليه وأسلم أكثر من ثالث مائة صنم ، وأما كان ذلططك يمنططع النططبي
صلى الله عليه وأسطلم أن يصطلي عنطد الكعبطة ، كمطا فطي حطديث

) قال : بينا النبي صلى الله3856عمروأ بن العاص عند البخاري (
يلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبططي معيططط عليه وأسلم يص

فوضع ثاوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا … الحديث ) . 

فليدع ـنـاديهوأكما فططي سططبب نططزوأل قططوله تبططارك  تعططالى : (( 
 )) أن النبي صلى الله عليطه وأسطلم كطان يصطليسندع الزبأانية

ير بططه أبططو جهططل ...) الحططديث روأاه الترمططذي وأابططن عند المقام فم
جرير في التفسير .

وأغير ذلك من الحاديث المصرحة بمثل ذلك .. هذا مع أن الصلة
ممكنة بعيدا عن الكعبة وأعن تلكم الصنام . 

وأما كان يمنعه صلى اللططه عليططه وأسططلم وأجططود تلططك الصططنام مططن
يسططدا بردتططه وأهططي حططوله ل يقططدر علططى الجلوس عنططد الكعبططة متو

  مع أنه صلى الله عليه وأسلم غيططر مضطططر للجلططوس)14(كسرها 
هناك وأيسعه الجلططوس فططي غيططره .. ففططي هططذا دليططل علططى رفططع
يور قططد غططامر يفر بمثله وأحططده ؛ إل متهطط هيك الحرج عن ذلك ، وأأنه ل 

بدينه وأقامر . 

 كما في حديث خباب عند البخاري أيضا ( شكونا إلى رسول الله صلى الله )14((
عليه وأسلم وأهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا : أل تستنصر لنا أل تدعو 
لنا ؟… الحديث 
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فمجرد الجلوس ل يعني الرضا بها وأتعظيمها أوأ متابعتها خصوصططا
وأقد عم البلء بها من غير اختيار من الناس ، فل يكاد يخلو جيططب

مسلم أوأ بيته من نقودهم التي عليها صورهم وأشعاراتهم .. 

فلقد كان المسططلمون فططي زمططن النبططوة وأبعططد ذلططك فططي القططروأن
المفضلة يتعاملون بنقد فارس وأالروأم وأغيرهططم إذ لططم يكططن عنططد
المسلمين نقد خاص بهم ، وألم توجد لهم سططكة خاصططة بهططم ؛ إل
في زمن عبد الملططك بططن مططروأان ، فكططان المسططلمون قبططل ذلططك
يتعاملون بنقد الكفار الذي ل يخلو من صور طواغيتهم ، كمططا هططو

)15(معروأف وأموجودة بقاياه وأآثااره إلى اليوم .. 

 :  أنه وأكما ل تكفي علمططات السططلم وأحططدها للقطططعالخلصةوأ
يين فيهططا ، كمططا أمططر بإسلم المرء دوأن خصائصه ، بل الواجب التب

الله تعالى وأفي غير دار السلم ..

فكذلك ل تكفي في القطع بالتكفير ذرائططع الكفططر وأعلمططاته الططتي
هي ليست أسبابا منضبطة للتكفير ، بل أكثرها مططن المحتملت ،

أوأ من جنس الكبائر وأالمعاصي وأالمداهنات ..   

ذكر علماء الثاار أن الدرهم الفضي الذي كان مستعمل في زمن النبي صلى (
الله عليه وأسلم هو الدرهم الفارسي الذي كان يحمل صورة نصفية لكسرى 
الفرس ، أما الدينار الذهبي فهو الدينار الروأماني الذي كان يحمل صورة 
المبراطور الروأماني وأوألديه يحملون عصا البطريركية المسيحية،وأل زالت 
عينات من هذه العملة موجودة إلى اليوم .         نقل عن مبحث لعميد كلية 
الثاار في جامعة القاهرة رأفت النبراوأي .

51



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

 ))10(( 

التكفير بأالشبهة والظن دون تثبت وعدم
اللتفات إلى طرق الثابات الشرعية واللزام

بأالكفر وإن نكص عنه المتهم .

وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا ؛  الخذ بالشططبهة وأالظططن
دوأن تثبت أوأ تبين وأعدم اللتفات إلى طرق الثابات الشرعية ، أوأ
اللزام بالكفر وأإن نكص عنه المتهم ، وألم يقر به وأل قامت عليه

البينة الشرعية المعتبرة . 

   وأهذا يكثر بين الخصوم ، خاصة عند ضعف وأازع الورع ، وأوأهن
التقوى وأالدين ، فتدخل فيه حظوظا النفس وأالعداوأات الشخصية
ييد الكلمطات وأالهفطوات ، أوأ البغي وأالحسد .. فيجعل أحطدهم يتصط
وأالعططثرات علططى خصططمه لتكفيططره ، أوأ       ( شطططبه ) ؛ كمططا هططو
يقعططون باسططمه ، مصطلح بعض من تطاوألوا على أقلم الشططرع يو
فيشططططبون مطططن شطططاؤوأا وأيجيطططزوأن مطططن شطططاؤوأا تبعطططا للهطططوى
وأالخصومات .. وأترى الواحد منهم فططي هططذه الحططال ؛ إمططا لططدافع
الهططوى أوأ لسططوء الرادة ، يكيططل بمكاييططل ل يرتضططيها فططي نفسططه

وأأحبابه وأخلنه ، كما قيل : 

وأعين الرضا عن كل عيب كليلة       لكن عين السخط تبدي
المساوأئا

فربما أخذ في خصومه بشهادة المجروأحين عنده ؛ ممن ل يقبططل
شهادتهم في نفسططه وأأحبططابه ، فيتغافططل هنططاك عططن قططوله تبططارك

يا أيهـا الـذين آمـنـوا إن ـجـاءكم فاـسـق بأنـبـأوأتعططالى : (( 
ـبينوا أن تـصـيبوا قوـمـا بأجهاـلـة فتـصـبحوا عـلـى ـمـا فـت

ـادمين ـم ـن  )) .. ثاططم يتططذكره دوأمططا وأيدنططدن حططوله فيمططافعلـت
هاهنا !!!

يرص وأالشططكوك وأالحتمططالت وأربما أخذ في خصومه بالظن وأالتخ
التي يطدفع بصططدرها ، وأيطورد علطى إبطالهطا الططدلئل الشطرعية إن

أوأردت عليه أوأ رمي بها خلنه . 

    مع أنه معلوم عند كل من له فقططه فططي ديططن اللططه ؛ أن البينططة
الشططرعية الططتي يثبططت بهططا التكفيططر عنططد جمهططور العلمططاء، تكططون

بشهادة عدلين ،أوأ بإقرار المتهم وأاعترافه ..

قال ابن قدامة في المغنططى ( كتططاب المرتططد ) : ( فصططل ، وأتقبططل
الشهادة على الردة من عدلين في قول أكططثر أهططل العلططم ، وأبططه
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يقول مالططك وأالوأزاعططي وأالشططافعي وأأصططحاب الططرأي ، قططال ابططن
المنذر : وأل نعلم أحطدا خطالفهم إل الحسطن ، قطال : ل يقبطل فطي

القتل إل أربعة .. ) أهط .

وأقد اشترط الله تبارك وأتعالى العدالة في أمور هي دوأن التكفير
الذي يتعلق به سفك الدماء وأإباحططة العصططمة ، فقططال تعططالى فططي

 )) وأقططال سططبحانه(( وأـشـهدوا ذوي ـعـدل منـكـمالرجعططة : 
يدين : ((   )) .. وأتقدمممن ترضون من الشهداءوأتعالى في ال

حططديث ( ل تجططوز شططهادة خططائن وأل خائنططة وأل ذي غمططر علططى
 )1(أخيه ) .

أمططا شططهادة الحططاد وأالصططبيان وأالمجاهيططل وأالمتهميططن ، وأالعططداء
وأالخصوم في بعضهم البعض فل تقوم بهططا حجططة فططي هططذا المططر

الخطير ، الذي تترتب عليه إباحة العصمة وأسفك الدماء ..

فكيف إذا دفعت من المتهم باليمان ، وأالرد وأالنكار .. ؟؟ 

فقد ذكر شيخ السلم : ( أن مذهب الشافعي وأأبي حنيفة وأأحمد
يينططة  بططالردة فططأنكر أيضا في المشهور عنه أن من شهدت عليططه ب
يقططر هي وأتشهد الشهادتين المعتبرتين حكططم بإسططلمه ، وأل يحتططاج أن 
هشهد به عليه ، فكيف إذا لم يشهد عليططه عططدل ) أهططط مجمطوع بما 

) 35/124الفتاوأى ( 

) : ( لو شططهد عليططه3/398وأقال ابن القيم في اعلم الموقعين ( 
بالردة فقال " لم أزل أشهد أن ل إله إل الله وأأن محمدا رسططول
الله منذ عقلت إلى الن " لم يستكشف عن شيء ، وألططم يسططأل
ل هططو وأل الشططهود عططن سططبب ردتططه كمططا ذكططره الخرقططي فططي

 وأغيره من أصحاب الشافعي ، فإذا ادعى  عليططه بططأنه)2(مختصره
قال كذا وأكذا ، فقال : ( إن كنت قلته فأنا تائب منه ) أوأ قد تبت
، فقد اكتفى منه بهذا الجواب ، وألم يكشف عن شططيء منططه بعططد

ذلك ) أهط .

يذبهم يلي فك هيص وأفي الم يقول المام الشافعي : ( من قيل أنه ل 
يدق ) أهط ( ) .1/390هص

    وأاستدلوا لذلك بحديث محجن الديلي رضي اللططه عنططه ؛ ( أنططه
كان في مجلس مع رسول الله صططلى اللططه عليططه وأسططلم ، فططأذن

) وأتقدم قريبا قول شيخ السططلم ابططن تيميططة : ( ل تقبططل شططهادة العططدوأ علططى1((
) 35/120عدوأه وألو كان عدل ) أهط ( 

 أنظر المغنى ( كتاب المرتد ) مسألة وأمن شهد عليه بالردة فقال ما )2((
) 8/99كفرت .. ) ( الفصل الثاني ) (
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بالصلة فقام رسول الله صلى الله عليه وأسلم فصلى ، ثام رجططع
وأمحجن في مجلسه فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم : ما
منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال : بلطى يطا
رسول الله ، وألكني قد صليت في أهلي ، فقال لططه رسططول اللططه
صلى الله عليه وأسلم : إذا جئت فصل مططع النططاس وأإن كنططت قططد
صليت )  أخرجه مالططك فططي الموطططأ وأأحمططد وأالنسططائي وأالحططاكم

وأصححه .

) منه ؛ أن من أقر4/224فقد استنبط ابن عبد البر في التمهيد (
بالصلة وأإقامتها أنطه يوكطل إلطى ذلطك إذا قطال إنطي صطليت ، لن
محجنا قال لرسول الله صلى الله عليه وأسططلم ، قططد صططليت فططي

أهلي ، فقبل منه .

وأقال النووأي : ( إذا أراد السلطان قتله ، فقال : صليت في بيتي
) .2/147ترك ) أهط روأضة الطالبين (

وأيقول ابن الوزير : ( وأمن أقبح التكفيططر ، مططا كططان مسططتندا إلططى
وأجه ينكره المخالف مططن أهططل المططذهب ، مثططل تكفيططر الشططعرية
بالجبر الخالص الذي هو قول الجهمية الجبريططة ، وأهططم ينكروأنططه ،

ـلموأالله تعالى يقول  ـم الـس (( ول تقولوا لمن ألقى إليـك
) . 418 ))   )أهط . ( إيثار الحق على الخلق ) ( لست مؤمنا

وألقططد رأيططت أناسططا تبلغهططم الهفططوة أوأ الخطططأ عططن الرجططل مططن
خصططومهم ، بنقططل مجططروأح العدالططة عنططدهم أوأ غيططر الضطابط مطن
الجهال وأالسفهاء ؛ فيعتبروأنها وأيتشبثون بها دوأن مراجعة أوأ تثبت
منططه ، إذ ذلططك ل يعنيهططم ، كمططا ل يهمهططم النظططر فططي الموانططع أوأ
يمهطططم الوأل وأالخيطططر ( شططططب ) الخصطططم الشطططروأط  ، لن ه
وأتكفيره .. بل وأتططدفعهم شططدة الخصططومة وأالبغططي أحيانططا إلططى رد

توبته أوأ اعتذاره أوأ استغفاره .. 

وأإن راجعه عاقل متثبتا ، فأنكر وأحلف اليمان على بطلن النقططل
أوأ تحريفطه ، لططم يلتفتططوا إلططى ذلططك وألططم يرفعططوا بأيمطانه رأسططا ..
وأكأنمططا هططي تهمططة أوأ فرصططة كططانوا يتربصططون بهططا وأينتظروأنهططا ..

وأستبقى عندهم ملصقة به ما دامت الخصومة قائمة ..

مع أن التهمة لم تثبت أصل بطرق الثابات الشططرعية ، وأقططد ردهططا
المتهم بإنكاره وأأيمانه ..!! 

وأمن لم تثبت عليه التهمة بطرق الثابات الشرعية  فهي معدوأمة
في حقططه حكمططا وأإن وأجططدت حقيقططة .. فططالله تبططارك وأتعططالى لططم
يكلفنا في أحكام الدنيا بالبواطن وأالسرائر وأالمغيبات ، فمن زنططا
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وألم يثبت زناه بطريق شرعي صحيح ، فهو غير زان حكمططا ، وأإن
كان زان في الحقيقة عند الله تبارك وأتعالى ، وأالحكام الشرعية
في الدنيا إنما تقوم على طرق الثابات الشرعية ، فل يؤخطذ مثطل
هذا في الدنيا وأل يقام عليه الحد ، وأمن اتهمه أوأ رماه بالزنا جلططد
حد القذف وأأسقطت عدالته وأكان من الفاسقين إن لم يأت معه
بثلثاة شهود آخرين ، وأهكذا سائر أحكام الدنيا إن لم تثبت بالبينة
،وأإن كان صاحبها مؤاخذ عند الله تعططالى ،معططذب إن لططم يتغمططده

الله برحمته..

قال شيخ السلم ابن تيميططة فططي الصططارم المسططلول : ( .. النططبي
صططلى اللططه عليططه وأسططلم لططم يكططن يقيططم الحططد بعلمططه ، وأل بخططبر
الواحد ، وأل بمجرد الوحي ، وأل بالدلئل وأالشططواهد ، حططتى يثبططت
الموجب للحطد ببينطة أوأ إقطرار ، أل تطرى كيطف أخطبر عطن المطرأة
الملعنة أنها إن جططاءت بالولططد علططى نعططت كططذا وأكططذا فهططو للططذي
رميططت بططه ، وأجططاءت بططه علططى النعططت المكططروأه ، فقططال : " لططول
اليمان لكان لي وألها شأن " وأكان بالمدينة امططرأة تعلططن الشططر ،
فقال : " لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتهططا " ..)     إلططى
قوله : ( فكان تططرك قتلهططم – أي المنططافقين – مططع كططونهم كفططارا

)  . 356لعدم ظهور الكفر بحجة شرعية ) أهط . ص (

فلو تدبر هؤلء هدي نبيهم صلى الله عليه وأسلم لكططان لهططم فيططه
أسوة حسنة ..

فططإن المنططافقين فططي زمنططه لططم يكونططوا يجططرؤوأن علططى التصططريح
بكفرهم في حضرة من يهابونه من المسططلمين لمعرفتهططم بططأنهم
هيظهر ما تنطططوي يمحوا تلميحا  هيعاقبون : فربما ل يؤخذوأن بذلك ، وأ

فنهم فيعليه صدوأرهم من الكفر ، كما قال تعالى : ((  ولتعرف
 )) .لحن القول

هبططت عليططه ثابوتططا شططرعيا لعططدم ميث يرح بذلك وألكططن ل  هيص وأمنهم من 
اكتمال البينة ، ثام يدفعون التهمة باليمان يتخططذوأنها جنططة ، وأذلططك

يحلفون بـأـالله ـمـا ـقـالوا ولـقـدكالذين قال تعالى فيهم : (( 
اتـخـذوا أيـمـانهم .. ))  وأقططال تعططالى :(( قالوا كلمة الكـفـر

 )) ..جنة

فأحيانططا كططان يسططمعهم صططبي أوأ امططرأة أوأ رجططل مططن المسططلمين
فيشهد بما سمع وأل يكفي هذا للثابات ، فترد شهادته وأل يعاقبون
بها ، كما شهد زيد ابن الرقم على عبد الله بن أبي بأنه قال : ((

 )) ..لئن رجعنا إلى المدينة ليخرـجـن الـعـز منـهـا الذل
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  ثام لما رجعوا اجتهد ابططن أبططي يمينططه أنططه مططا)3(كما في الصحيح 
مل اللططه صططلى اللططه عليططه رد رسو فعل ، حتى قال الناس : كذب زي
يدق زيدا ، وأالنبي صلى الله عليه وأسلم وأسلم ، وأمع أن الوحي ص
كان مطلعا بالوحي علططى أعيططان المنططافقين .. إل أنططه صططلى اللططه
عليه وأسلم لم يكن يؤاخذهم بططالوحي ، وأبالحتمططالت أوأ الظنططون
أوأ الشواهد التي ل تكفي .. وأإنما عاملهم صلى الله عليططه وأسططلم
بطرق الثابات الشرعية  التي هي البينة أوأ القرار تعليما لمته ..

وأانظر في هذا ما قاله القاضي عيططاض رحمططه اللططه فططي الشططفا (
) (فصل) ( فإن قلت : فلططم لططم يقتططل النططبي صططلى2/224-230

الله عليه وأسلم اليهودي الططذي قططال لططه ؛ (السططام عليكططم) وأهططذا
دعاء عليه ، … إلى قوله : وأل قتل المنافقين الذين كانوا يططؤذوأنه

في أكثر الحيان ؟) 

.. فقد فصل هناك القول فيما اختصرناه لك هاهنا… فططارجع إليططه
فإنه مهم ..

) : ( وألعله لم يثبططت عنططده صططلى اللططه عليططه2/226وأمنه قوله ( 
ممن لم يصل رتبة هرفع ، وأإنما نقله الواحد وأ وأسلم من أقوالهم ما 
الشهادة في هذا الباب مططن صططبي أوأ عبططد أوأ امططرأة ، وأالططدماء ل
تسططتباح إل بعططدلين ، وأعلططى هططذا يحمططل أمططر اليهططودي فططي
يبهططت ينوه ، أل تططرى كيططف ن يووأا به ألسنتهم وألم يططبي السلم،وأأنهم ل

يرح بذلك لم تنفرد بعلمه ..)    )4(عليه عائشة وألو كان ص

) : ( وأكططذلك يقططال فططي اليهططود إذ قططالوا228وأمنططه قططوله أيضططا (
السام عليكم ؛ ليس فيه صريح سب وأل دعططاء إل بمططا ل بططد منططه

من الموت الذي ل بد من لحاقه جميع البشر .. ) أهط . 

وألشيخ السلم ابن تيمية كلم مفصل في هذا ذكره فططي مواضططع
عديدة من الصططارم المسططلول ، أنظططر علططى سططبيل المثططال ص (

354-358. (

أفل يسعنا بعد هذا ما وأسع النبي صلى الله عليه وأسلم ؟! 

اتخذوا  الحديث في الصحيحين ، أنظر البخاري كتاب التفسير باب (( )3((
 )) وأالبواب بعده .أيمانهم جنة

 وألذلك بوب البخاري للحديث في صحيحه في كتاب استتابة المرتدين .. )4((
يرض الذمي أوأ غيره بسب النبي صلى الله عليه وأسلم وألم  بقوله ( باب إذا ع
يصرح …) .
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قال النووأي في الكلم علطى إفتطاء المفطتي فطي مسطائل الطردة :
ددق( قال الصيمري وأالخطيب  صص : إذا سئل عمن قال : أنا أ

من محمد بأن عبد الله ، أو الصلة لـعـب ، وـشـبه ذـلـك ؛
ـل ـل ، بـأ فل يبادر بأقوله : هذا حلل الدم ، أو عليه القـت

 اسططتتابه السططلطان ،يقول إن صح هذا بأإقراره أو بأالبيـنـة
 وأإن لم يتب فعل به كذا وأكذا ، وأبالغ في)5(فإن تاب قبلت توبته 

) وأله تتمة مهمة تقدمت1/49ذلك وأأشبعه ) أهط . من المجموع (
في الموضع السابق ..

* أضف إلى هذا ضروأرة التنبيه إلى أنططه ل بططد فططي أداء الشططهادة
في التكفيططر وأالططردة مطن التفصطيل ، حططتى تكطون البينطة صططحيحة

وأكاملة وأوأاضحة ..

( ول تقبلقال القاضي برهان الططدين بططن فرحططون المططالكي : 
الشهادة بأالردة المجملة كـقـول الـشـهود ، كـفـر فلن ،
أو ارتد ، بأل ل بأد من تفصيل ـمـا ـسـمعوه ورأوه مـنـه ،
لختلف الناس في التكفير ، فـقـد يعتـقـدون كفـرا مـا

) تبصرة الحكام ..2/277 ) أهط (ليس بأكفر

ول يسمع الجرحوأقال في المغنى في كتاب القضاء ( فصل : 
 )  أهط. إل مفسرا

وأعلى هذا فإذا سمع الكفر من إنسان وألم تقم عنده بينة كاملة ،
وألم يقر ذلك النسان بمقالته،بل أنكر وأأظهططر السططلم .. فليططس
لمن سمعه وأإن جاز لططه تكفيططره  - إن كططان ممططن لططه أهليططة فططي
يفططرات وأالنظططر فططي موانعهططا معرفة طرق الستدلل وأتمييططز المك

 -  ليطس لطه أن يلطزم غيطره بتكفيطره ، لعطدم ثابطوت)6(وأشروأطها 
البينة الثبوت الشرعي الكامل ..

يثام أن ينكر عليه معاملته معاملططة المسططلمين .. مططا وأليس له من 
دام مظهرا للسلم منكرا لما أتهم به من الكفر – فضططل عططن أن

يمل فيه قاعدة ( من لم يكفر الكافر فهو كافر ) . هيع

 أنظر كلم شيخ السلم في الصارم المسلول ( المسألة الثالثة ) أن شاتم )5((
الرسول صلى الله عليه وأسلم يقتل وأل يستتاب سواء كان مسلما أوأ كافرا .. 

) فصاعدا .. 300ص (
  ليس مرادنا من الهلية هنا ، أن يبلغ المرء مرتبة المام أحمد أوأ نحوه من )6((

الئمة المجتهدين ، وأل ما يهرف به بعض مرجئة العصر من تعقيدات وأشروأط ما 
يسروأا بل  أنزل الله بها من سلطان كادوأا أن يلغوا بها حكم التكفير كلية ، وأع
منعوا من تكفير الكفار المحاربين  المجاهرين المصرحين بالكفر البواح .. وأإنما 
مقصودنا مراعاة ما تقدم من شروأط وأموانع التكفير .. وأالحذر من أمثال هذه 
الخطاء .. 
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وأل بططد قبططل أن أغططادر هططذا الموضططع مططنتنبيهان مهمان - : 
التنبيه إلى أمرين مهمين : -

أوألهما :  أن اشتراط البينة الشرعية الكاملططة أوأ القططرار ؛ إنمططا-
هو في التكفير وأما يترتب عليه من إباحة العصمة وأسفك الططدماء
– أما في التحذير من شرهم أوأ من فجورهم وأفسقهم وأتلعبهططم
أوأ بدعهم فالمر دوأن ذلك .. إذ التحذير يدخل في بططاب الخبططار ،
وأمعلوم أن شططروأط قبططول الخططبر عنططد العلمططاء ليسططت كشططروأط

، وأقططد قططال عبططد اللططه بططن مسططعود :)7(الشططهادة بططل هططي دوأنهططا 
(اعتبروأا الناس بأخدانهم ) ..

فإذا كان الرجل مخالطا في سيره وأعشرته لهل الشر وأالزندقة
ل ينهاهم عن باطلهم وأل ينكر عليهم ، أوأ كان داعيا إلى بدعططة أوأ
نحوها جاز التحذير منه ، وأل يشترط في التحططذير مثلمططا يشططترط
يين وأالتثبت في في التكفير ، اللهم إل مراعاة أمر الله  العام بالتب

فينوا أن تـصـيبوا قوـمـاالنباء ((  إن جاءكم فاسق بأنبأ فـتـب
 )).بأجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

 وأالداعي إلى بدعة لططو قططدر أنططه ل يسططتحق العقوبططة أوأ ل يمكططن
،ذكطر ابطن القيطم)8(عقوبته ، فل بد من بيان بدعته وأالتحطذير منهطا

في اعلم الموقعين عن الكوسج ؛قال : قلت لحمد : ( المرجططئ
هيقصى ) أهط ( هيجفى وأ ) .4/168إن كان داعيا ؟ قال أي وأالله : 

الثاني : أن من اشططتهر فجططوره أوأ زنططدقته أوأ تلعبططه بالططدين أوأ-
عرف كفره وأطعنه مرارا ، فهطذا يكتفطي أهطل العلطم للقطدح فطي
عططدالته وأدينططه وأجرحططه وأبيططان حططاله بمططا علططم منططه وأاشططتهر عنططه
بالستفاضططة ،وأانظططر فططي الخططذ بالستفاضططة المغنططي كتططاب

الشهادات ( مسألة ما تظاهرت به الخبار .. ) .

وأانظر أيضا الفتاوأى بططاب الشططهادات ( سططئل شططيخ السططلم عططن
الشططهادة علططى العاصططي وأالمبتططدع : هططل تجططوز بالستفاضططة ،

وأالشهرة ، أم ل بد من السماع وأالمعاينة ؟ .. الخ . 

فأجاب : ( ما يجرح به الشاهد وأغيره مما يقدح في عدالته وأدينه
، فإنه يشهد به إذا علمه الشططاهد بططه بالستفاضططة ، وأيكططون ذلططك

 وأمما يبين ذلك وأيوضحه أن روأاية المرأة كروأاية الرجل وأليست شهادتها )7((
كشهادته ، وأ الشهادة في الزنا ل بد فيها من أربعة بينما الروأاية فيه ل تحتاج إلى

) ، وأأيضا فإنه ل يقدح في 111ذلك ، أنظر مذكرة الصول للشنقيطي ص (
) .119الروأاية بالعداوأة وأالقرابة بخلف الشهادة ، أنظر المذكرة أيضا ص (

).35/242أنظر مجموع الفتاوأى ( )8((
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يرح بططذلك طوائططف الفقهططاء مططن المالكيططة قدحا شططرعيا ، كمططا صطط
وأالشططافعية وأالحنابليططة وأغيرهططم ، فططي كتبهططم الكبططار وأالصططغار ،

يسرا  يرحوا فيما إذا جرح الرجل جرحا مف ص
 أنه يجرحططه الجططارح)9(

بما سمعه منه أوأ رآه ، وأاستفاض ، وأما أعلم في هذا نزاعططا بيططن
الناس ، فإن المسلمين كلهم يشهدوأن في وأقتنا فططي مثططل عمططر
بن عبد العزيز وأالحسن البصري وأأمثالهما من أهل العدل وأالدين
بما ل يعلمطوه إل بالستفاضططة ،وأيشطهدوأن فططي مثططل الحجططاج بطن
يوسف وأالمختار بن أبي عبيد ، وأعمر بن عبيد ، وأغيلن القدري ،
وأعبد الله بن سبأ الرافضي وأنحوهم ؛ من الظلططم وأالبدعطة بمطا ل

 عططن النططبي)10(يعلمونه إل بالستفاضة ، وأقططد ثابططت فططي الصططحيح 
ير عليه بجنططازة فططأثانوا عليهططا خيططرا ، هم صلى الله عليه وأسلم : أنه 
ير عليه بجنططازة ،فططأثانوا عليهططا شططرا فقططال : " هم فقال " وأجبت " وأ
وأجبططت ، وأجبططت"  قططالوا : يططا رسططول اللططه ، مططا قولططك : وأجبططت
وأجبت ؟  قال : ( هذه الجنازة أثانيتم عليها خيططرا ، فقلططت وأجبططت
لها الجنة ، وأهططذه الجنططازة أثانيتططم عليهططا شططرا فقلططت وأجبططت لهططا

النار ، أنتم شهداء الله في الرض . )

هذا إذا كان المقصود تفسيقه لرد شهادته وأوأليته . 

أما إذا كان المقصود التحذير منه وأاتقاء شططره فيكتفططى بمططا دوأن
) 242-35/241ذلك … ) أهط. مجموع الفتاوأى ( 

وأأما في الحدوأد الشرعية فإن النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم قططد
يينة وألو ظهططر عططن أخبر في حديث الملعنة أنه ل يرجم أحدا إل بب

الشخص السوء ..

) : ( وأإذا اشطططتهر عطططن شطططخص15/179قطططال شطططيخ السطططلم (
هيرجم ، لمططا ثابططت فططي الصططحيح عططن ابططن الفاحشة بين الناس لم 
عباس أنه لما ذكر حديث الملعنة ، وأقول النبي صلى اللططه عليططه
وأسلم : ( إن جاءت به يشبه الزوأج فقد كذب عليها ، وأإن جططاءت
به يشبه الرجل الذي رماها فقد صدق عليهططا ) فجططاءت بططه علططى
النعت المكروأه ،فقال النبي صلى الله عليه وأسلم: ( لول اليمان

في الفتاوأى ط دار ابن حزم : (مفسدا) بالدال . )9((
) وأقال الحافظ في قول النبي 1367أنظر صحيح البخاري كتاب الجنائز ( )10((

صلى الله عليه وأسلم ( أنتم شهداء الله في الرض ) : ( أي المخاطبون بذلك 
من الصحابة وأمن كان على صفتهم من اليمان ، وأحكى ابن التين أن ذلك 
مخصوص بالصحابة لنهم كانوا ينطقون الحكمة بخلف من بعدهم ، قال : 
وأالصواب أن ذلك يختص بالمتقيات وأالمتقين ) أهط .
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  فقيل لبن عباس ، أهذه التي قططال فيهططا)11(لكان لي وألها شأن)
رسول الله صلى الله عليه وأسلم : ( لو كنططت راجمططا أحططدا بغيططر
ينة لرجمتها ؟ ) فقططال : ل تلططك امططرأة كططانت تعلططن السططوء فططي بي

فقد أخبر أنه ل يرجططم أحططدا إل ببينططة ،وألططو ظهططر عططن)12(السلم 
الشخص السوء ..) ثام ذكر حديث الجنازة المتقططدم وأقططول النططبي
صلى الله عليه وأسلم فيه : أنتم شهداء الله في أرضه . وأقال : (
ينة في هذه الحكططام ، وألططم يجعلهططا فقد جعل الستفاضة حجة وأبي

حجة في الرجم ) أهط .

وأقال النووأي في شرحه على مسططلم فططي ( كتططاب اللعططان ) فططي
المرأة التي كانت تعلن السوء في السلم : ( معنى الحديث أنططه
يينططة وأل اعططتراف ، اشتهر وأشاع عنها الفاحشة وألكططن لططم يثبططت بب
ففيه أنه ل يقام الحد بمجرد الشياع وأالقرائن بططل ل بطد مطن بينططة

وأاعتراف ) أهط .  

) ، وأفي صحيح البخاري : ( لول ما مضى من 2253 هذا لفظ أبي داوأد ()11((
).4747كتاب الله لكان لي وألها شأن ) (

) وأقال الحافظ في الفتح : ( وأيستفاد منططه أن5316 البخاري كتاب الطلق ()12((
الحاكم ل يكتفي بالمظنة وأالشارة في الحدوأد إذا خالفت الحكم الظططاهر كيميططن
يينة ) أهططط . وأالحططديث روأاه مسططلم أيضطا فططي اللعطان ( المدعي عليه إذا أنكر وأل ب

1497. (
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))11((

إطلق قاعدة  ( من لم يكفر الكافر فهو كافر )
دون تفصيل

وأمن الخطاء الشائعة في التكفير إطلق قاعدة  ( من لططم يكفططر
الكافر فهو كافر )  دوأن تفصيل  .

يم بيططن كططثير مططن يم بلؤه وأططط وأسططوء اسططتعمال هططذه القاعططدة عطط
الشباب ، حتى جعلهطا بعطض غلة المكفططرة أصططل الطدين وأشطرط
صحة السلم ، يدوأر معها السلم عندهم وأجودا وأعدما ، وأعقدوأا
عليها الولء وأالبراء ؛ فمن أطلقها وأأعملها فهو المسططلم الموحططد
يلونه ،وأمن خالفهم في بعض جزئياتها عادوأه وأبرئططوا منططه الذي يتو
يفروأه ؛ حتى بلغ بهم المر أن كفر بعضهم بعضا .. لنه ل يخلططو وأك
أن يخالف بعضهم في تكفير بعض الناس ، فيكفططر بعضطهم بعضطا

بسبب هذا الخلف .

وأنحن نسأل هؤلء هنا سؤال مفاده : إذا كان إطلق هذه القاعدة
علططى طريقتكططم دوأن تفصططيل شططرطا لصططحة السططلم ؛ أفيولططد

النسان يعرفه أم يجب عليه تعلمه ؟

فإن قالوا : يولد يعرفه .

والله أخرجـكـم ـمـن بأـطـونفقططد عارضططوا قططوله تعططالى : (( 
 )) .أمهاتكم ل تعلمون شيئا

وأإن قالوا : يجب تعلمه .

قلنا : متى يجب عليه ذلك ؛ أقبططل البلططوغ أم بعططده ؟ وأل بططد مططن
أحد الجوابين .

فإن قالوا : قبله . 

خالفوا صريح حديث النبي صلى الله عليه وأسططلم : ( رفططع القلططم
عن ثالث .. منهم ؛ الصغير حتى يحتلم ) .

وأإن قالوا : بعد البلوغ .

قلنا لهم : ضعوا لنا حطدا ؛ أيجطب عليطه مباشطرة بعطد البلطوغ ، أم
على التراخي ؟

فإن قالوا : على التراخي .

تناقضططوا وأأجططازوأا بقططاء الغلم بعططد احتلمططه علططى الكفططر مططدة ل
يعرفون حدها ، فلو مات مات على الكفر عندهم .
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فإن قالوا : مباشرة .

ائل الطتي تحتطاج إلطى نظطر وأبحطث وأتعلطم ن المس قلنا : فإنهطا م
وأدراسة خصوصا فططي ظططل شططبهات وأتلبيسططات مشططايخ السططوء ،
وأهذا بحد ذاته يحتاج برهة من الططوقت وألططو سططويعات ؛هططذا علططى
أقل تقدير  إذ أنتم لم تنتحلوه إل بعد مدة من الدهر وأطويل مططن
البحث ، وأل يجادل في هذا إل جاهل معاند ، فيلزمهم التسليم به

.

يوزتم الكفر وألو للحظات لجل تعلم ذلك ، وأل بد لكم مططن  وأإذا ج
يوزتم الكفططر بططالله هذا بعد أن جعلتموه شرطا للسططلم ؛ فقططد جطط
يررتم أنططه ل يصططح إسططلم أحططد بعططد بلططوغه حططتى يكفططر تعالى ؛ وأق
بططالله ، وأصططرتم كفططارا بططذلك ، وأإل فخلططوا عنكططم المغططالة  بهططذه

القاعدة ، وأتعالوا إلى تفصيل أهل العلم فيها . 

 

أما نحططن فنقططول : أننططا وأللططه الحمططد ل نحتكططم فططي ديننططا إل إلططى
الشططرع ، وأالتكفيططر كمططا تقططدم حكططم شططرعي ل يصططح إل بالدلططة

الشرعية القطعية الدللة .

وأكما يقول أبو محمد ابن حططزم ؛ أن مططن ظططن أنططه قططد وأقططع مططن
الدين على ما لم يقع عليه رسول الله صلى الله عليه وأسلم فهو

كاذب بل كافر بل خلف .

   وأمن المحال الممتنع عند أهل السلم أن يكون قد غفل عليططه
الصلة وأالسلم أن يبين للناس شططيئا مطن أصططل دينهططم أوأ ممطا ل
يصح لحد السلم إل به ، ثاططم يتفططق علططى إغفططال ذلططك أوأ يتعمططد
عدم ذكره جميع أصحابه من بعده ؛ حتى يتنبططه إليططه وأيططدلنا عليططه

هؤلء الشقياء !!! 

وألذلك فإننا نقول أن كل شرط ليس في كتاب الله أوأ سططنة نططبيه
عليه الصلة وأالسلم فهو باطل ، وأكل قاعدة أوأ أصل أوأ قول لم

يستند إلى دليل من الشرع فهو رد على صاحبه .. 

 وألذلك لزم النظر في أصل هذه القاعدة ، وأعلططى أي دليططل مططن
الشرع تستند حتى نضبطها وأنعرف حدوأدها .. 

وأقد كنت جمعت قديما في هططذه القاعططدة ، لمططا عططم بلؤهططا بيططن
بعض الشباب المتهورين الضعفاء في العلططم الشططرعي ، وأتتبعتهططا
ممططن أقططدم مططن اسططتعملها ؟ وأكيططف في عبارات العلماء ، لعرف 

تعامل أهل العلم معها وأعلى أي شيء ينزلونها .. ؟

فخرجت بهذه النتائج .. 
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أوأل : وأجدت استعمالها كان قديما ، وأليس كما زعم البعططض أنهططا
من كيس شيخ السلم ابن تيمية ، تابعه عليها الشططيخ محمططد بططن

عبد الوهاب !!

 نعم اشتهر عن شيخ السلم استعمالها وأإليه وأإلى الشيخ محمد
بن عبد الوهاب يعزوأها أكثر من يستعملها ، لكن قد سبقهما فيها
أئمة مشهوروأن غيرهم ؛بعضهم من القططروأن الوألططى المفضططلة ..

وأمنهم :

هططط)198 ،أمير المططؤمنين فططي الحططديث (سفيان بأن عيينة -
قال رحمه اللططه تعططالى: ( القططرآن كلم اللططه عططز وأجططل مططن قططال
مخلوق فهو كافر ، وأمن شك في كفره فهو كافر )أهططط.روأاه عبططد

) بسند صحيح .25الله ابن المام أحمد في السنة رقم(

أبأي خيثـمـة مـصـعب بـأـن وأكذا نقل مثططل هططذا القططول عططن -
 كمططا فططي شططرح أصططول اعتقططاد أهططل السططنةسعيد المصيفي

) للمططام الحططافظ أبططي القاسططم430) رقططم (2/256وأالجماعة  ( 
هط). 418هبة الله الللكائي (

هططط ) الثقططة194 ( أبأي بأكر بأن عياش المقريء وأأيضا عن -
) رقم (2/250العابد ، فقد سئل كما في السنة لللكائي  أيضا ( 

) عمن يقول القرآن مخلوق ؟  فقال : ( كافر وأمن لم يقططل412
إنه كافر فهو كافر ) وأإسناده صحيح  .

هط) محدث أهل247 ( سلمة بأن شبيب النيسابأوريوأكذا  -
): قال داوأد بن الحسططين2/303مكة،قال ابن حجر في التهذيب (

  قططال : ل أكفططر مططن وأقططف فططي)1(البيهقي ؛بلغنططي أن الحلططواني 
القططرآن ، قططال داوأد : فسططألت سططلمة بططن شططبيب عططن الحلططواني
هحططش ،مططن لططم يشططهد بكفططر الكططافر فهططو ،فقال :( يرمططى فططي ال
كططافر ).  وأذكططر ذلططك الخطيططب البغططدادي فططي تاريططخ بغططداد (

7/365. (

 (أبأو زرـعـة عبـيـد الـلـه بـأـن عـبـد الكرـيـم اـلـرازي- وأكططذا 
هط) قال : ( مططن زعططم أن القططرآن مخلططوق فهططو كططافر بططالله264

يفـهـم ممنالعظيم كفرا ينقل عن الملة ، وأمن شك في كفره 
فهو كافر ) 

ـرازيوأقال مثله تماما أيضا - أبأو حاتم محمد بأن إدريس اـل
) .2/176هط) وأروأى ذلك كله الللكائي في السنة ( 277(

 هو أبو محمد الحلواني الحسين بن علي بن محمد الهذلي الخلل .)1((
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فإنه مهم سأذكرك به فيما  ؛( ممن يفهم )*  وأتأمل قولهما : 
يأتي .. 

فهذه القاوأيل هي أقدم ما وأجطدته فططي عبطارات الئمطة وأالعلمطاء
حول هذه القاعدة ، فهي من القططروأن الثلثاططة المفضططلة ، وأليططس
ييات شططيخ المر كما وأصططفه بعططض المتططأخرين مططن أنهططا مططن عنططد
السلم ابن تيمية ،نعم شيخ السلم وأالشيخ محمططد بططن الوهططاب
وأأوألده وأأئمة الدعوة النجدية قد استخدموها وأبعضططهم أكططثر مططن
اسططتخدامها وأإليهططم ينسططبها مططن يسططيء اسططتخدامها مططن الغلة ،

لكنها ليست من تأصيلهم أوأ اختراعهم ، فليعلم هذا . 

           

 ثاانيا : قد ظهر لي بعد التتبع وأالستقراء لقاوأيل أهل العلم أنهططم
إنما يذكروأنها وأيستعملونها لتأكيد مناقضة أنواع من الكفر للططدين
تطاير شرر فتنتها في أزمنتهم ، للعمل على استئصططالها بططترهيب
الناس منها وأتنفيرهم عنها وأعططن أهلهططا، فيكططون ذلططك مطن جنططس
نصوص الوعيد التي يجوز إطلقها ؛ مع وأجوب مراعاة النظر في
الشروأط وأالموانع عند تنزيلها على العيان ؛ كما فططي فتنططة خلططق

القرآن وأالمثلة السابفة من جنس هذا.

 أوأ للتغليظ وأالتحذير من  بعض أنواع الكفر الظاهرة التي يكططون
المتناع من تكفير أصحابها فيه نوع تكذيب أوأ عناد صريح للشطرع
، مثله مثل التوقف وأالمتناع من تكفيططر اليهطود وأالنصططارى الططذين
كفرهططم اللططه تعططالى  بالنصطوص المتططواترة وأالمعروأفططة فططي ديططن
المسلمين ضروأرة ، وأمن هذا ما سيأتي التمثيل به من كلم شيخ

السلم في التحادية ..

ثاالثا : وأمن ثام فإن أصل هذه القاعدة وأدليلها الذي ترتكز وأتقططوم
 ))وما يجحد بأأياتنا إل الكافرونعليه ، هو قوله  تعالى : (( 

فذبوأقوله سبحانه : ((  فمن أظلم ممن كذب على الله وك
 )) .. بأالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين

يذب بشططيء وأنحوها من الدلة الشرعية الدالططة علططى كفططر مططن كطط
ثاابت من أخبار الشرع وأأحكامه .. 

-2/280وألذلك فططإن القاضططي عيططاض بعططد أن نقططل فططي الشططفا (
) عن الجاحظ وأثامامة زعمهم ؛ أن كثيرا من العامة وأالنساء281

يلدة اليهود وأالنصارى وأغيرهم ؛ ل حجة للططه عليهططم ، إذ وأالبله وأمق
لم يكن لهططم طبططاع يمكططن معهططا السططتدلل ، قططال :  ( وأقططد نحططا
يزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة ،وأقائل هذا كلططه الغ
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كافر بالجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى وأ اليهططود
وأكل من فارق دين المسلمين أوأ وأقططف فططي تكفيرهططم أوأ شططك ،

: لن التوقيف والجماع اتفـقـا عـلـىقال القاضي أبو بكر 
ـص فذب الـن ـ ـك فقــد ـك ـي ذـل كفرهــم فمــن توقــف ـف
والتوقيف أو ـشـك فـيـه ، والتـكـذيب أو الـشـك فـيـه ، ل

 ) أهط. يقع إل من كافر

يفططر مططن دان2/286وأمثل ذلك قوله ( هيك يفططر مططن ل  هنك ) : ( وألهططذا 
يحح يلة المسلمين من الملططل أوأ وأقططف فيهططم أوأ شططك أوأ صطط بغير م

، وأإن أظهر بعد ذلك السططلم وأاعتقططده وأاعتقططد إبطططال)2(مذهبهم
كل مذهب سواه ، فهو كافر بإظهاره ما أظهر مططن خلف ذلططك )

أهط . 

وأإشارته بقططوله : ( وألهططذا ) كططانت إلططى قططوله قبططل ذلططك : ( وأقططع
الجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب ) أهط. 

- وألمططا كططان ( التكططذيب وأالجحططد ل يكططون إل بعططد المعرفططة أوأ
العططتراف) دل علططى ذلططك أدلططة تكفيططر المكططذبين نفسططها كقططوله

 )) فإن الجحد إنمططاوما يجحد بأأياتنا إل الكافرونتعالى : (( 
فمنيذكر بعد مجيء اليات وأبلوغهططا ،وأكططذا قططوله سططبحانه : (( 

فذب بأالـصـدق إذ ـجـاءه أظـلـم مـمـن ـكـذب عـلـى الـلـه وـكـ
 )) .. وأانظر في مثططل هططذاأليس في جهنم مثوى للكافرين

) .4/118بدائع الفوائد لبن القيم (

فعلم بذلك أن حقيقة هذه القاعدة وأتفسيرها على النحو التالي :
( من لم يكفر كافرا بلغه نص الله تعططالى القطعططي الدللططة علططى
تكفيره في الكتاب ، أوأ ثابت لديه نص الرسططول صططلى اللططه عليططه
وأسلم علططى تكفيططره بخططبر قطعططي الدللططة ؛ رغططم تططوفر شططروأط
يذب بنططص الكتططاب أوأ السططنة التكفير وأانتفاء موانعه عنده ؛ فقد كطط

الثابتة وأمن كذب بذلك فقد كفر بالجماع ) .

هذه هي حقيقة هذه القاعدة وأهذا هو تفسيرها ، بعد النظططر فططي
)3(أدلتها وأاستقراء استعمال العلماء لها ..

 تأمل شبه هذا بقول الشيخ محمد بن عبططد الوهططاب فططي رسططائله الشخصططية :)2((
( من لم يكفر المشركين أوأ يشك في كفرهم ، أوأ صحح مذهبهم ؛ كفر إجماعا )

) ، وأقد جعله  ( الناقض الثططالث ) فططي نططواقض السططلم العشططرة الططتي213ص (
عددها.

 وأبعططض النططاس يوجهونهططا توجيهططا آخططر ؛ مفططاده أن مططن لططم يكفططر الكططافر أوأ)3((
المشرك فهو لم يبرأ من المشركين ؛ وأمن ثام فهو يتولهم !! وأهذا مططن نططواقض
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وأما لم يصرح وأيعترف المرء بمعرفتططه للنططص المكفططر وأرده لططه ،
فل يصح إلزامه بذلك ، وأمن ثام تكفيره وأفقا لهذه القاعدة ؛ فططإن
المسألة ساعتئذ تتحول إلى التكفيططر بططاللزام أوأ بالمططآل وأسططيأتي
في خطأ التكفير بالمططآل أن لزم المططذهب ليططس بمططذهب، إل أن
يرح اا بلزوأمططه لمططذهبه فيصطط اا عالمطط يكططون صططاحب المططذهب عارفطط
ال عنه ل يشعر بططه وأل بالتزامه… وأمادام جاهل بذلك اللزم أوأ غاف

يقصده ، فل يلزمه، وأل يجوز إلزامه به بل برهان.

 

- اللهم إل أن يكون ذلك في الكفططر الواضططح الصططريح الططذي ثابططت
بالنص القاطع الصحيح ، وأعلم ضروأرة من دين المسلمين ككفططر
اليهود وأالنصارى وأنحوهم أوأ ممن هم على ملة غير ملططة السططلم
أوأ من هم شر من ذلك وأهو يعرف حالهم.. بحيث يكططون الممتنططع
عططن تكفيرهططم غالبططا إمططا مكططذب أوأ شططاك بططالنص الططذي كفرهططم
الشرع به غير منقططاد وأل مستسططلم لططه ، لن مثططل ذلططك النططص ل
يخفى حتى على اليهود وأالنصارى أنفسهم ؛ فضل عططن أن يخفططى

على أهل السلم ..

وأمن كان كذلك فقد كفر بالجماع .. 

أما من كان كفرهم كفر تأوأيل ، فامتنع مططن تكفيرهططم لشططكال-
بعض أدلة الشرع عنططده ، أوأ كططان ذلططك مططن البططواب الططتي يعططذر
الجاهل فيها ، لنها ل تعرف إل من طريططق الحجططة الرسططالية ، أوأ
أنه رد نصا من نصططوص الشططرع لعططدم علمططه بطه ، أوأ عططدم ثابططوته
عنده ، وأنحططوهم ممططن ل يكفططروأن إل بعططد إقامططة  الحجططة عليهططم
وأالتعريف وأالبيان ؛ فل يجطوز إطلق هطذه القاعططدة فيمطن أشططكل
يقف فيه أوأ امتنع عنه ما داموا ممن عنططدهم عليه تكفيرهم ، أوأ تو

أصل التوحيد ..

  * وألذلك كان مططن فقططه المططام أبططي عبيططد القاسططم بططن سططلم (
هط) في هذا الباب أنه قال فططي الجهميططة : ( مططا رأيططت قومططا224

،وإني لـسـتجهل مـن ل يكفرهـم أضل في كفرهم منهم ، 
). 12/272من فتاوأى شيخ السلم (  إل من ل يعرف كفرهم ) أهط .

 * هط) قال في (خلططق256وأيعزى قريب منه للمام البخاري (   
 : ( نظططرت فططي كلم اليهططود35 رقططم 19أفعططال العبططاد ) ص 

السلم ، وأسيأتي الكلم على هذا التوجيه في خطأ التكفير باللزام.
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وأالنصارى وأالمجوس ، فما رأيت أضل من كفرهم منهم { يعنططي
 إل مططن ل يعططرفوإني لستجهل من ل يكفرهمالجهمية }ا 

كفرهم ) .  

يفططر مططن ل يكفرهططم ) ، وأمططع هططذا يمططل : وألططم يقططل : وأإنططي ( لك تأ
استثنى من التجهيل ؛  من لم يكفرهم لعدم معرفته لكفرهم . 

* أما المام أحمد فقد وأرد عنه أيضا إطلق الوعيد بهذه القاعططدة
في رسالته الططتي كتبهططا جوابططا علططى رسططالة مسططدد بططن مسططرهد
البصططري الططتي سططأله فيهططا عططن الختلف فططي القططدر وأالرفططض
وأالعتزال وأخلق القرآن وأالرجاء ؛ فجاء في جططوابه عططن القططرآن
قوله : ( فهو كلم الله غير مخلوق ، فمططن قططال : مخلططوق ، فهططو

 ) أهططط مططنومن لم يكفره فـهـو ـكـافر .كافر بالله العظيم ، 
) .1/315طبقات الحنابلة لبي يعلى (

 وأذكر عنه شيخ السلم في الفتاوأى حول ذلك روأايتان في سياق
ذكططر مططذهبه فططي تكفيططر أهططل الهططواء مططن القدريططة وأالجهميططة
يحح فيططه أنططه لططم يكططن يكفططر بمثططل هططذه القاعططدة ، وأنحوهم ، صطط
فقال : ( وأعنه في تكفير من ل يكفر ،روأايتان  أصحهما ل يكفر .

) ( ط.دار ابن حزم) . 12/260) أهط . (

ذلك عطدم تكفيطر أعيطان مطن لطم يكفطروأا الجهميطة وألعلطه يريطد ب
وأأمثالهم ، ل مطلق الوعيططد بالقاعططدة فقططد عرفططت إطلق أحمططد

وأاستعماله لها كما هو أعله .

ثام قال شيخ السلم : ( وأربما جعططل بعضططهم الخلف فططي تكفيططر
من لم يكفر مطلقا وأهو خطأ محض ) أهط. 

رر فكأنه يشير إلى أهمية التفصططيل فططي هططذا البططاب – وأهططو مسططتق
لدينا بعد تتبع هذه القاعدة على ما سترى ..

   وألجل أن أكثر من سمعته يطلق هذه القاعدة وأيحتططج بهططا مططن
المبتدئين فططي طلططب العلططم أوأ الغلة ؛ يعزوأنهططا عططادة إلططى شططيخ
السلم ابن تيمية أوأ الشيخ محمد بن عبطد الوهطاب ، وأمعلطوم أن
أكثر كتابات محمد بن عبد الوهاب وأأوألده وأأحفططاده وأاتبططاعه مططن
يد أكثرها – خصوصططا فططي هططذه البططواب – أئمة الدعوة النجدية مر

إلى شيخ السلم ابن تيمية . 

لجل ذلك سأتناوأل من استعمالته لهذه القاعططدة ؛ مثططال تطبيقيططا
في توضيحها ، كما سأستعين ببيان بعض توضيحات أحفاد الشططيخ
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محمد بن عبد الوهاب لكلم جدهم رحمه الله فططي هططذا البططاب ..
يلي المر وأيزيده وأضوحا .  لعل ذلك يج

 ) وأهططو2/83قال شيخ السلم رحمه الله تعالى في الفتططاوأى (
يبططاد يتكلم على التحادية أهل وأحططدة الوجططود : ( مططن قططال ؛ أن ع

 لجهلوا من الحق بقدر ما تركططوا مططن هططؤلء)4(الصنام لو تركوهم
ـو، فهو أكفر من اليهود وأالنصارى  . )5( ـم فـه ومن لم يكفرـه

يفططروأنأكفر من اليهود والنصارى  هيك ين اليهود وأالنصططارى  ، فإ
ن عباد الصنام ، فكيف من يجعل تطارك عبطادة الصطنام جطاهل م

الحق بقدر ما ترك منها ؟ ) أهط. 

يبحهم اللططه ، أن كططل شططيء هططو وأذلك أن  أهل الوحدة ، يقولون ق
الله ؛ فالصنام عندهم من اللططه ، فمططن تططرك عبادتهططا فقططد تططرك

شيئا من الحق وأمن عبادة الله .. !!! . 

وألذلك قال العلمة شرف الدين أبو محمد إسماعيل ابن أبي بكر
يده علططى أهططل المقري اليمني الشافعي رحمه اللططه تعططالى فططي ر
الحلول وأالتحاد وأبيان كفر ابن العربططي المبثططوث فططي فصوصططه ،
وأذلك في منظومته الرائية التي سماها " الحجة الدامغططة لرجططال

الفصوص الزائغة " : - 

 

يي وأاجترى           على الله فيما قال كططل مراب مع تجاسر فيها ابن ال
التجاسر 

وب  بغيطر ين الرب  وأالعبطد  وأاحطد            فربطي   مرب فقال : بأ
تغاير 

وأأنكر  تكليفا  إذ العبد   عنده              إلططه وأعبططد    فهططو إنكططار
جائر 

يلى عليهططا فهططي إحططدى وأقال يحل الحق في كل صورة           تج
المظاهر 

يم  كططل يص باليمان فرعون وأحده          لدى مططوته بططل عطط هخ وأما 
الكوافر 

ير يدقه  تكططن   شطط هبه يا هذا  تكن  خير مؤمن            وأإل فص زذ فك
كافر 

 أي : لو تركوا عبادتها .)4((
 أي : من الصنام .)5((
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رع لد أوأ سططوا مح إذ دعا        إلططى تططرك وأ هيجب نو وأأثانى على من لم 
وأناسر 

وأسمى  جهول من يطاوأع أمره            على تركها قول الكفططور
المجاهر 

وأيثني على الصنام خيرا وأل يرى        لهططا عابططدا  ممططن  عصططى
أمر آمر 

وأهو ما ذكره شيخ السلم من قول التحاديطة ، أن عبططاد الصططنام
لو تركوا عبادتها لكانوا جهال بذلك .. إلى قوله :

فإن قلت دين ابن العرابي ديننا              وأتكفيره تكفيرنا فالتحاذر

دفر  نفسه              وأأنت الذي ألقيتها في التهاتر مك هم أقل  إنك  الن  ال

فذلك  دين  غير  دين  محمد              وأكفر لجوج في الضللة ماهر

وأهي أبيات متفرقة من قصيدته ؛ نقل عن شرح نونية ابططن القيططم
) فصاعدا ، وأقوله ( ابن العرابططي ) هططو1/174لحمد بن عيسى (

زرف638ابن عربي الطائي ؛ صاحب ( فصوص الحكم ) (  هع هط) وأ
دد هنا ، لضروأرة الشعر وأفي أبياته الثلث الخيططرة إشططارة إلططى هم وأ

القاعدة التي نتكلم فيها أوأ قريب منها  .. 

فقد ذكر فيها كفر من استنكر تكفير ابن العربي وأدان بدينه .. 

وأقد صرح بذلك وأذكر القاعدة فيه في بعض تصانيفه ؛ كمططا قططال
همنبي عن ترجمة ابن العربي ) : الحافظ السخاوأي في ( القول ال
(.. وأقد قال ابن المقري في الردة من كتاب "الروأض" مختصططر"

من تردد في تكفير اليـهـود والنـصـارى وابـأـنالروأضة " ؛ 
) أهط . نقل عططن شططرح نونيططة ابططنعربأي وطائافته فهو كافر 

) ، وأذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ( مفيد1/166القيم (
المستفيد في كفر تارك التوحيد ). 

يثه ابن عربي في كتبه من المقططالت الشططنيعة وأهذا بناءا على ما ب
وأالكفريات الصريحة ، نسأل الله السلمة وأالعافية .. 

وأقد ذكر شيخ السلم ابن تيمية أيضا تكفير ابن عربططي عططن غيططر
وأاحد من أهل العلم .. وأقال : ( هذا وأهو أقرب إلى السططلم مططن

ـفـإذاابن سبعين وأمن القونوي وأالتلمساني وأأمثاله من أتبططاعه ، 
كان القرب بأهذا الكفر الذي هو أعظم من كفر اليهود

 فكيف بالذين هم أبعططد عططن السططلم ؟ وألططم أصططفوالنصارى ؛
) .2/85عشر ما يذكروأنه من الكفر ) أهط مجموع الفتاوأى (
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   أما على ماذا مات الرجل فقد توقف فططي ذلططك شططيخ السططلم
) بعد أن ذكر2/284ابن تيمية في غير موضع من فتاوأاه ، فقال (

أقاوأيططل التحاديططة الكفريططة .. : ( وأهططذه المعططاني كلهططا هططي قططول
صاحب الفصوص . وأالله تعالى أعلم بما مات الرجططل عليططه ؟؟ )

) ( ط دار ابن حزم ).2/91أهط . وأانظر نحوها أيضا (

فتأمل قول شيخ السلم هذا ، مع كلمه السابق في ابن عربي ،
يرفك بورع هؤلء الئمة العلم في حكم التكفيططر خصوصططا فإنه يع

عند الحتمال أوأ عدم وأضوح الخاتمة وأالمآل .. 

وأنرجع إلى نقولتنا عنه في قاعدة ( من لم يكفر الكافر ) .. 

رر في مقططالتهم أن كططل يين أن أهل الوحدة ش حيث قال بعد أن ب
شيء هو اللططه ؛ وأأخبططث مططن النصططارى الططذين قططالوا أن المسططيح

وأحده هو الله..!! تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا .

يروأن اليهططود وأالنصططارى علططى مططا هططم عليططه ، قططال : ( وألهططذا يقطط
يباد الصنام على حق ، وأكططل وأيجعلونهم على حق ، كما يجعلون ع
وأاحدة من هذه من أعظم الكفر ، وأمن كان محسنا للظن بهططم ،
فرف ـحـالهم ، ـفـإن ـلـم يـعـ وادعى أنه ل يـعـرف ـحـالهم ، 
ييظهر لهم النـكـار ، وإل ألـحـق بأـهـم ، وجـعـل يباينهم و
منهــم . وأمــا مــن قــال ؛ لكلمهــم  تأويــل يوافــق

 ، فإنه إن كان ذكيططاالشريعة ، فإنه من رؤوسهم وأئامتهم
فإنه يعرف كذب نفسه فيما قاله ، وأإن كططان معتقططدا لهططذا باطنططا
وأظاهرا فهو أكفر مططن النصططارى ، فمططن لططم يكفططر هططؤلء وأجعططل
لكلمهم تأوأيل ، كان عن تكفير النصططارى بططالتثليث وأالتحططاد أبعططد

) ( ط دار ابن حزم ).2/86وأالله اعلم ) أهط. (

 ) : وأقوال هؤلء شر من أـقـوال النـصـارىوأقال أيضا، 
وأفيها من التنطاقض مطن جنطس مطا فططي أقططوال النصطارى ، وألهطذا
ارة ، فطإنه ارة وأبالتحطاد أخطرى ، وأبالوحطدة ت الحلول ت ون ب يقول
مذهب متناقض في نفسه ، وألهذا يلبسون على من لططم يفهمططه ،
فهذا كله كفر بأاطنا وظاهرا بأإجـمـاع ـكـل مـسـلم وـمـن
ـن ـة دـي شك في كفر هؤلء بأعد معرفة قولهم : ومعرـف
ـود ـر اليـه ـي كـف ـن يشــك ـف ـافر كـم ـو ـك الســلم فـه

) .2/223 ) أهط (والنصارى والمشركين

   فيتلخص لدينا من هذا المثال بمواضعه الثلث ما يلي .. 
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* أوأل : أن شيخ السلم أطلططق هططذه القاعططدة بألفططاظا متقاربططة ،
مجملة أحيانا وأمفصلة أحيانا أخري : 

 فقال : ( من لم يكفرهم فهو أكفر من اليهود وأالنصارى ) . -

 وأقال : ( وأمن كان محسنا للظن بهططم  وأادعططى أانططه ل يعططرف-
يرف حالهم ، فإن لم يباينهم وأيظهر لهم النكار وأإل ألحق هع حالهم 
بهم وأجعل منهم ، وأأما من قال : لكلمهم تأوأيل يوافق الشططريعة

فإنه من رؤوأسهم وأأئمتهم .) .

 وأقال : ( وأمن شك في كفر هؤلء بعد معرفة قولهم وأمعرفططة-
دين السلم فهو كافر كمن يشك في كفر اليهود وأالنصارى )

يصططل ، لن هف فيجب حمل ما أجمل من ذلك وأفهمه على ضوء مططا 
الكلم كما هو ظاهر في موضوع متحد وأفئة وأاحدة .

ينططه أطلططق هططذه القاعططدة فططي كفططر وأصططفه بططأنه (ظططاهر * ثاانيا : أ
بإجماع كل مسلم )  ، وأ ( كل وأاحد منه مططن أعظططم الكفططر ) بططل
( هو أكفر من اليهود وأالنصارى ) وأ ( شر من أقوال النصططارى ) ،
فإن النصارى دانوا بعقيدة حلول الله أوأ اتحاده بشخص المسيح ،
أما هؤلء الحلولية وأالتحاديطة فقططد جعلطوا الوجططود كلططه بجمططاداته
وأحيواناته وأقاذوأراته وأكفاره وأفجاره من ذات الله تعالى الله عما
يقوله الظالمون علوا كبيرا   ، وألذلك قال شططيخ السططلم : (فططإن
من لم يكفر هططؤلء كططان عططن تكفيططر اليهططود وأالنصططارى بططالتثليث
وأالتحاد أبعد )  وأ( من شك في كفرهم ... كمططن شططك فططي كفططر

اليهود وأالنصارى ) .

* ثاالثا :  ثام وأمع ما ذكره  من أن كفر المذكورين وأأقططوالهم شططر
وأأكفر من كفر اليهود وأالنصارى ، تططراه ل ينفططذ هططذه القاعططدة إل
بقيد مهم يجططب علططى مططن يتعامططل معهططا وأينسططبها إليططه مراعططاته
وأاعتباره وأهو أن يكون الممتنع عن تكفيرهم ، ممن يعرف حالهم

وأتفصيل مقالتهم الكفرية الشنيعة .

يكرك هنا بمقالة أبي زرعة وأأبي حاتم الرازيين المتقدمة فططي هأذ  وأ
تكفير من قال أن القططرآن مخلططوق ، حيططث اشططترطا قبططل تكفيططر

يفهم كفرهم وأيعرفه .. أن يكون ممن الشاك في كفره ؛ 

  وأكلم شيخ السلم على ذلك كما ترى ، فططالقوم يصططدروأن عططن
مشكاة وأاحدة .
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فرفقال شططيخ السططلم : وأإن ( ادعططى إنططه ل يعططرف حططالهم ،  ع
 )  وأذلك قبل إنفاذ هذه القاعدة وأتكفيره ، فإن أصر بعططدحالهم

بأعد معرـفـةذلك ، ألحق بهم .. وأقال : ( من شك فططي كفرهططم 
ييططد هاهنططاقولهم ومعرفة دين السلم  فهططو كططافر ) ، وأقططد ق

وأاشترط إضافة إلى المعرفة بقولهم ؛ المعرفططة بططدين السططلم ،
فخرج بططذلك مططن إطلقططاته لهططذه القاعططدة مططن هططو حططديث عهططد

بالسلم  أوأ نحو ذلك ممن يعذر بجهله لعدم تمكنه من العلم . 

يبق هذه القاعدة – التي ل يطلقهططا ينه ل يط وأفي هذا بيان كاف ، بأ
عادة إل في أظهر أنواع الكفر – ؛ إل بعد إقامة الحجة وأالتعريططف

وأبيان المحجة . 

يذب أوأ الممتنع عن بحيث ل يكفر من طريق هذه القاعدة إل المك
ييططد ( بمعرفططة ديططن قبول نططص صططحيح قطعططي الدللططة ، وألططذلك ق

السلم ) . 

وأفططي كفططر صططريح غيططر محتمططل وألططذلك قيططد ( بمعرفططة قططولهم )
الشنيع الذي هو شر من قول النصارى . 

يفر لهم هنا بجهلين ؛جهل الدليل الشرعي ، فهو قد عذر غير المك
.)6(وأجهل الواقع 

يقططع عططن رب العططالمين ؛ ل يمكنططه ذلططك وأل فططإن المفططتي أوأ المو
يصيب الحططق بططه إل بططأن يجمططع بيططن كل المعرفططتين أوأ العلميططن ،
معرفة الدليل أوأ حكم الله في ذلك وأهططو مططا أشططار إليططه بقططوله :
( معرفططة ديططن السططلم ) ، وأمعرفططة حقيقططة الواقعططة أوأ المقالططة
المسؤوأل عنها ، وأهو مططا أشططار إليططه بقططوله : ( بمعرفططة قططولهم )

فرف حالهموأقوله : وأإن ( ادعى إنه ل يعرف حالهم ،   ).ع

وأالجهل بشططيء مطن هططذين القسطمين يحططرم مطن إصططابة الحططق ،
يقططع حينهططا هيو وأيمنع من التوقيططع عططن رب العططالمين ، لن المتكلططم 

وأيتكلم عن الله بل علم .

وألذلك قال رحمطه اللططه بيططن يطدي فتطواه فطي التتطار وأعسطاكرهم
المنتسبين للسلم: ( الحمد لله رب العالمين ، نعططم يجططب قتططال
هؤلء بكتاب الله وأسنة رسوله ، وأاتفاق أئمططة المسططلمين ، وأهططذا

مبني على أصلين :

أحدهما : المعرفة بأحالهم .-

يفر لهم فقط ، أما من أضاف إلى ذلك تسططويغ كفرهططم)6((   تنبه ! فهذا لغير المك
أوأ الجدال عنه ، فإنه غير داخل في هذا العذار ، وأقد قططال فيططه كمططا هططو أعله :

(وأأما من قال : لكلمهم تأوأيل يوافق الشريعة فإنه من رؤوأسهم وأأئمتهم .) .
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 والثاني : معرفة حكم الله في مثلهم . ) أهـ   -

   وأيقول تلميذه ابن القيم رحمه الله تعططالى موضططحا لططذلك فططي
):88-1/87اعلم الموقعين(

( وأل يتمكن المفتي وأل الحاكم من الفتططوى وأالحكططم بططالحق
إل بنوعين من الفهم؛

- أحدهما:  فهم الواقع وأالفقه فيه وأاستنباط علم حقيقة مططا وأقططع
يتى يحيط به علما. بالقرائن وأالمارات وأالعلمات ح

- وأالنوع الثاني:  فهم الواجب في الواقططع، وأهططو فهططم حكططم اللططه
الذي حكم به في كتابه أوأ على لسان رسططوله -صططلى اللططه عليططه

وأسلم- في هذا الواقع.

يم يطبق أحدهما على الخر ) أهط.   ثا

وأزيادة في توضيح هذا المر وأتأكيده أنقل لك بعططض أقططوال شططيخ
السلم رحمه الله تعططالى ؛ الصططريحة فططي عططذر الجهططال بحقيقططة
ن مذهب هؤلء التحادية ، وأعدم إنفاذه لما تحويه هذه القاعدة م
وأعيد بالتكفير ؛ فيمططن لططم يكفرهططم مطن الجهططال ، إل بعططد إقامططة
الحجة عليهم .. وأقططد عرفططت أنططه يعنططي بإقامططة الحجططة فططي هططذا

المقام :

تعريفهم بشناعة أقوال التحادية وأما تحويه من كفر صراح  . -

 وأتعريفهم بمصادمتها لدين السلم إن كانوا ممن يجهل ذلططك ،-
كحديث العهد بالسلم .

*  قال رحمه الله فططي الفتططاوأى أيضططا : ( فططأقوال هططؤلء وأنحوهططا
باطنهططا أعظططم كفططرا وأإلحططادا مططن ظاهرهططا ، فططإنه قططد يظططن أن
ظاهرهططا مططن جنططس كلم الشططيوخ العططارفين ، أهططل التحقيططق
وأالتوحيد ، وأأما باطنهططا فططإنه أعظططم كفططرا وأكططذبا وأجهل مططن كلم

ـاطناليهود وأالنصارى وأعباد الصنام  ، فكل من كان أخبر بأـب
هذا المذهب ووافقهم عليه كان أظهر كـفـرا وإلـحـادا ،
ـذي يحـسـنون الـظـن بأـقـول ـهـؤلء ول ـال اـل ـا الجـه أـم
يفهمونهم ، ويعتقدون أنه ـمـن جـنـس كلم المـشـايخ ،
العارفين الذين يتكلـمـون بأكلم ـصـحيح ل يفهـمـه ـكـثير
ـة ـا ومتابأـع من الناس ، فهؤلء تجد فيهم إسلما وإيماـن
ـدي وتـجـد فيـهـم للكتاب والسنة بأحسب إيمانهم التقلـي
إـقـرارا لـهـؤلء وإحـسـانا للـظـن بأـهـم ، وتـسـليما لـهـم
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 ول يتـصـور أن يثـنـي عـلـىبأحـسـب جهلـهـم وـضـللهم ،
) . 2/222 أهط . (  )هؤلء إل كافر ملحد أو جاهل ضال

وأقال أيضا : ( وأمن قال أن لقول هؤلء سرا خفيا وأباطن حق ،-
،وأأنه من الحقائق التي ل يطلع عليها إل خططواص خططواص الخلططق 

ـل ـة أـه فهو أحد رجلين ، إما أن يكون من كبار الزنادـق
اللحاد والمحال ، وإما أن يكون من كـبـار أـهـل الجـهـل

فالزنديق يجب قتله والجاهل يعرف حقيقــة ، والضلل
المر فإن أصر عـلـى ـهـذا العتـقـاد الباـطـل بأـعـد قـيـام

) 2/230 ) أهط (الحجة عليه وجب قتله

) . 2/85وأانظر نحوه أيضا (-

وأهكذا إذا تتبعت تطبيق العلماء المحققين لهططذه القاعططدة وأجططدته
على هذه الجادة غالبا،   وأهذه أمثلة مما هو تحت يدي الساعة  :

نقل القاضي عيططاض عططن محمططد بططن سططحنون قططوله : ( أجمططع
يقص له كططافر ، العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وأسلم المتن
،وأالوعيد جار عليه بعططذاب اللططه لططه ، وأحكمططه عنططد المططة القتططل 

)216-2/215 ) أهططط .الشططفا  (ومن شك بأكفره وعذابأه كفر
 . 4وأذكره شيخ السلم في الصارم ص 

فتأمل هذا الموضع تراه متسقا مع ما قدمناه ل يخرج عنه .. 

 فشتم النبي صلى الله عليه وأسلم كما ذكر محمد بن سحنون-
نفسه كفر بإجماع العلماء ، وأقد نقل شيخ السلم الجمططاع علططى
ذلك في الصارم المسلول عن المام اسحاق بن راهويه ، وأحكاه
3عن غير وأاحد من أهل العلططم ، أنظططر ( المسططألة الوألططى ) ص 

فصاعدا . 

 كما قططرر شططيخ السططلم فططي الصططارم المسططلول أيضطا أن ردة-
شاتم الرسول صلى الله عليه وأسلم ردة مغلظة وأزائططدة ، انظططر

)وأغيرها .297ص (

وأان فيها من الذى لله وألرسوله صلى الله عليه وأسططلم وألعبططاده
)294المؤمنين مططا ليططس فططي الكفططر وأالمحاربططة انظططر صططفحة (

وأغيرها ، وأأنهططا أشططد مططن كفططر وأشططرك اليهططود وأالنصططارى الططذين
يروأن عليططه فططي دار السططلم بالجزيططة ، وأل يقططروأن ل هططم وأل يقطط
غيرهم على شتم الرسول صلى الله عليططه وأسططلم بحططال . أنظططر

)فصاعدا . 246ص (

74



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

يبه إلى أن إيراد القاعططدة المططذكورة هنططا إنمططا هططو فططي بقي أن تتن
يقططص الصططريح ، ل فططي الطلقططات المحتملططة غيططر الشططتم وأالتن
الصريحة ، بدليل ما قدمناه لك في المواضع السططابقة مططن تثبططت
العلمططاء وأمنهططم القاضططي عيططاض صططاحب النقططل أعله وأتريثهططم
وأخلفهم في تكفير من صدر منططه قططول محتمل فططي هططذا البططاب ،
وأاستفصالهم قبل التكفير بالمحتملت وأنظرهم بالقصد وأالقرائططن

وأالعرف .. 

كل ذلك في تكفير صططاحب المقالططة المحتملططة !! فمططا بالططك فططي
تكفير من لم يكفره .. ؟ 

) وأهو يتكلططم35/98وأقال شيخ السلم ابن تيمية في الفتاوأى (
ـهفططي طائفططة الططدروأز : (  ـا ل يختـلـف فـي كـفـر ـهـؤلء مـم

ـافر ـل ـمـن ـشـك ـفـي كفرـهـم فـهـو ـك المـسـلمون ، بـأ
 ، بططلمثلهم ، ل هم بأمنزلة أهل الكـتـاب ول المـشـركين

هم الكفرة الضالون فل يباح أكل طعامهم .. الخ ) 

- فتأمل كيف ذكر قبل إطلقه للقاعدة المذكورة أن كفططر هططؤلء
مما ل يختلف فيه المسلمون .. 

ير منهططم ..- وأذكر أنهم ليسوا بمنزلة أهل الكتاب ، يعني انهم شطط
يلهون (الحططاكم)  العبيططدي هيأ فقد كان ذكر في الموضع نفسه أنهم 

وأيسمونه (الباري العلم )  وأأنهم

( من القرامطة الباطنية الذين هططم أكفططر مططن اليهططود وأالنصططارى
وأمشركي العرب ) أهط . 

فهذا متسق مع ما قدمناه لك .. فقس عليه تصب إن شاء الله ..

) فططي تفصططيل القطول587-586وأقال في الصارم المسططلول ( 
يبه دعططوى أن عليططا في من سب الصحابة : ( أمططا مططن اقططترن بسطط
إله ، أوأ أنه كان هو النبي ، وأإنما غلط جبريل في الرسالة ، فهططذا

، بأل ل ـشـك فـي كـفـر ـمـن توقـف فـيل شك في كفره 
 .)7(تكفيره 

وأكذلك من زعم منهططم أن القططرآن نقططص منططه آيطات وأكتمططت ، أوأ
زعم أن له تأوأيلت باطنة تسقط العمال المشروأعة ، وأنحو ذلك

 وأمثله ما ذكره في القناع عنه أنه قال : ( من دعا علي بن أبططي طططالب فهططو)7((
) كمططا فططي (مفيططد المسططتفيد فططيوأن من شك في كفره فهو كافر  كافر 

كفر تارك التوحيد ) للشيخ محمد بن عبد الوهاب .
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، وأهؤلء يسمون القرامطة وأالباطنية وأمنهم التناسططخية ، وأهططؤلء
ل خلف في كفرهم .

 وأأما من سبهم سبا ل يقدح في عططدالتهم وأل فططي دينهططم – مثططل
وأصف بعضهم بالبخل ، أوأ الجبططن أوأ قلططة العلططم أوأ عططدم الزهططد ،
وأنحو ذلك ، فهذا هو الذي يستحق التططأديب وأالتعزيططر ، وأل نحكططم
ن بكفره بمجرد ذلك ، وأعلى هذا  يحمل كلم من لطم يكفرهطم م

أهل العلم .

يح مطلقا فهذا محل الخلف فيهم ؛ لططتردد المططر وأأما من لعن وأقب
بين لعن البغض وألعن العتقاد .

 وأأما من جاوأز ذلك إلى أن زعططم أنهططم ارتططدوأا بعططد رسططول اللططه
صططلى اللططه عليططه وأسططلم إل نفططرا قليل ل يبلغططون بضططعة عشططرة
نفسا ،أوأ أنهم فسقوا عامتهم ؛فهذا ل ريب أيضا فططي كفططره لنططه
مكذب لما نصه القرآن في غير موضع ؛ من الرضى عنهم وأالثناء

بـأـل ـمـن يـشـك ـفـي كـفـر مـثـل ـهـذا ـفـإن كـفـرهعليهططم،
ـهـذه المقاـلـة أن نقـلـة الكـتـاب)8(متعين ،فإن مضمون 

كنتم ، وأأن هططذه اليططة الططتي هططي (( والسنة كفار أو فساق
)) وأخيرهططا هططو القططرن الوأل ؛ كططانخير أمة أخرجت للـنـاس 

يمتهم كفارا أوأ فساقا ، وأمضمونها أن هططذه المططة شططر المططم ، عا
وكفر ـهـذا مـمـا يعـلـموأأن سابقي هططذه المططة هططم شططرارها، 

 .. ) إلططى أن قططال : ( وأبالجملططةبأالضطرار من دين السلم
يبة من ل ريب في كفره ، وأمنهططم مططن ل يحكططم فمن أصناف السا

بكفره ، وأمنهم من تردد فيه ..) أهط.

* وأاكتفي بهذا للخص ما سبق فأقول :

بأن هذه القاعدة تستعمل في تأكيد الكفر الواضح الجلي الذي-
هو مثل كفر اليهود وأالنصارى أوأ أشد وأأوأضططح بحيططث أن الممتنططع
يذب بنص شرعي قطعي الدللططة وأمثططل عن تكفيرهم يكون كالمك

هذا كافر بالجماع .

وأمنه تعرف النكتة في ذكر أهططل العلططم كالشططيخ محمططد بططن عبططد
الوهاب وأغيره الجماع عند إطلقهم لهذه القاعدة  . 

- وأمططع هططذا فل يكفططر بهططا الممتنططع عططن تكفيرهططم مططن جهططال
المسلمين ؛ إل بعد إقامططة       الحجططة عليططه ، بمعرفططة مقططالتهم

 تنبه إلى أنه رحمه الله  يتكلم هنا عن مضمون المقالة ؛ أي محتواها وأمعناها )8((
وأحقيقتها ، وأليس عن لوازمها التي قد ل يلتزموها ، كما سيأتي .

76



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

الكفرية إن كان ممططن يجهططل حططالهم ، وأبمعرفططة مناقضططتها لططدين
السلم إن كان ممن يجهل ذلك كحديث العهد به .

- وأعلى هذا فيمكن القول أن هذه القاعدة بمططا حططوته مططن وأعيططد
التكفير لمن لم يكفر الكافر ؛ شأنها شأن سططائر نصططوص الوعيططد
في إطلقات العلماء ؛ فهم يطلقون القول في هططذه القاعططدة إذا
كان الكلم عاما فططي الطوائططف أوأ النحططل وأالقططوال وأالمعتقططدات
المنحرفة عن منهج أهل السنة ، لكططن عنططد تنزيططل هططذه القاعططدة
يفر شططروأط التكفيططر وأانتفططاء على العيان ل بد من النظر فططي تططو
موانعه ، شأنهم مع سائر نصوص الوعيد ؛ وألذلك فمن الضروأري
يكر هنا بقول شيخ السلم الذي قدمته في ضروأرة التفريططق أن أذ
بيططن التكفيططر المطلططق وأتكفيططر المعيططن سططواء فططي فهططم كلم
الشارع ، أوأ عند تناوأل كلم الئمططة وأاسططتعماله ، لضططروأرة ربطططه

بهذه القاعدة .

 وحقيقة الـمـر : أنـهـم أـصـابأهم ـفـيقططال رحمططه اللططه : (
ألفاظ العموم في كلم الئامة ـمـا أـصـاب الولـيـن ـفـي
ـم ـا رأوـه ـوم ـفـي نـصـوص الـشـارع ، كلـم ـاظ العـم ألـف
قالوا : من قال ـكـذا فـهـو ـكـافر ، اعتـقـد المـسـتمع أن
ـهـذا اللـفـظ ـشـامل لـكـل ـمـن ـقـاله ، وـلـم يـتـدبأروا أن
ـن ، التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعـي
وأن تكفـيـر المطـلـق ل يـسـتلزم تكفـيـر المعـيـن إل إذا
ـام ـذا أن الـم وجدت الشروط وانتفت الموانع ، يبين ـه
أحمد وعامة الئامة اـلـذين أطلـقـوا ـهـذه العموـمـات ـلـم

) أهططط مططن الفتططاوأىيكفروا أكثر من تكلم هذا الكلم بأعينه 
وأقد تقدم .

وأمن ثام فل يصح التسلسططل الططذي يفعلططه كططثير مططن الغلة فططي-
هذه القاعدة  ، فططإذا كططان القططائلون بهططا ل يكفططروأن مططن ل يكفططر
التحادية وأنحوهم بأعيانهم إل بعد إقامة الحجة ؛ فمن بططاب أوألططى
أن ل يكفططروأا مططن ل يكفططر مططن لططم يكفرهططم .. وأهكططذا .. وأهططذا
التسلسل البغيض يطلقه بعض جهال الغلة  فططي مخططالفيهم فططي
أبواب التكفير بالمحتملت وأالتكفيططر بالمططآل وأالتكفيططر بالمسططائل
الخفية وأنحوها من المور المشكلة ؛ وأقد رأيت شططروأط القططائلين
بها من أهل العلم في كفططر ككفططر اليهططود وأالنصططارى أوأ أظهططر ..
فططإذا كططان هططذا التشططديد وأالحتيططاط منهططم فططي أوأل السلسططلة
وأأصططلها ، فل شططك أن احتيططاطهم وأتشططديدهم سططيكون أعظططم
وأأعظم في تكفيطر مطن يطأتي بعطد ذلطك ممطن لطم يكفطر مطن لططم
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يكفرهم ، وأمن لم يكفر من لم يكفر من لططم يكفرهططم !!!!! إلططى
آخر ما يسلسل به الغلة .. 

وأل شك أن هذا أعسر وأأعسر ، وألكنه مع دافع الهوى يسير . 

وأبعد فإذا كنت قد فهمت ما تقدم فقد صار معلوما لديك ؛ أنططه
ل يعقل بعد هذا استعمال مثل هذه القاعدة أوأ تنزيلهططا علططى مططن
امتنع من تكفير بعض المنتسبين للسلم ممن قامت عنده علططى
تكفيرهم بعططض الدلططة المعارضططة الططتي ظنهططا موانططع  للتكفيططر أوأ

الشبهات الواردة عليه من فهمه لبعض النصوص ..

- كتارك الصلة ، فإن من لططم يكفططره وأإن كططان مخطئططا إل أنططه ل
يجحد الدلة الصططحيحة القاضططية بكفططره ، بطل يططؤمن بهططا وأيصططدق
وألكن يؤوألها بالكفر الصغر ،أوأ يخصصها فيمن جحد الصططلة دوأن
من تركها تكاسل ،  لتعارض ظاهر بعض النصوص الخرى معهططا ،
كحديث ( خمس صلوات كتبهن الله علططى العبططاد .. وأفيططه قططوله :
وأمن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وأإن شاء
غفر له ). روأاه المام أحمد وأأبو داوأد وأالنسائي وأغيرهططم ، وأنحططو
ذلك من حجطج القطائلين بطذلك ؛ وأهططم كطثير ، وأمنهطم أئمطة جبطال
كمالك وأالشافعي وأغيرهم ممن لم يكفر من تركها تكاسل .. فلم
نسمع أن أحدا من المخالفين لهم ؛ القائلين بكفره كالمام أحمد
في إحدى الروأايتين عنططه ، وأعبططد اللططه بططن مبططارك وأ اسططحاق بططن
يبقوا قاعدة   ( مططن لططم يكفططر راهويه وأغيرهم قالوا بكفرهم أوأ ط
الكافر فهو كافر ) عليهم ؛ فضل عن أن يسلسططلوا فيكفططروأا مططن

لم يكفر من لم يكفر من لم يكفرهم !!!!!

وأكذلك الشأن  في خلفهم في سائر المباني ..-

وأمثل  هذا خلف الصحابة في ابن صياد هل هو الططدجال أم ل ،-
فإن الدجال ل شك في كفره ، وأمع هذا لم يكفر بعضهم بعضا . 

وأألحق البعض في هذا الباب مططا ذكططره اللططه تعططالى مططن خلف-
فما لكمالصحابة في طائفة من المنافقين ، فقال سبحانه : (( 

ـبوا ـا كـس ـهم بأـم ـه أركـس ـتين والـل ـافقين فـئ ـي المـن ـف
أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يـضـلل الـلـه فـلـن

 ))   تجد له سبيل

وأمع هذا لم تكفر إحدى الفئتين الفئة الخرى المخالفططة لهطم فططي
هؤلء المنافقين .
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وأمن ذلك توقف عمر الفاروأق في أمر مانعي الزكاة لمططا عططزم-
الصديق على قتططالهم – وأسططيأتي – فقططد أشططكلت المسططألة علططى
عمر رضي الله عنه كونهم يقولون ل إله إل اللططه ، وأمططع هططذا لططم
يكفره الصديق بل كشف له الشبهة وأأبان له المحجة ، وأل يقططال
أن هذا ل يصلح إيراده هاهنا لن عمر إنما أشكل عليططه قتططالهم ل
تكفيرهم ، وأذلططك لن كططل أحططد يعلططم أن القتططال الططذي دعططا إليططه
الصديق وأسارت سيرته معهم فيه ؛ كان قتططال ردة ل قتططال بغططاة

أوأ نحوهم وأهذا هو الذي أشكل على عمر رضي الله عنه .

ن - وأمثلطه خلف السطلف فطي تكفيطر بعطض الظلمطة وأالطغطاة م
الولة  أوأ غيرهم ، كخلفهططم فططي الحجططاج فططإنه معططروأف ، وأأكططثر
السلف لم يكونوا  يكفروأنه ، وأكططانوا يصططلون خلفططه ، وأصططح عططن
بعضهم أنه كفره ؛ منهم سعيد بن جطبير قيططل لطه : خرجطت علططى

الحجاج ؟ قال : ( إني وأالله ما خرجت عليه حتى كفر ؟ ) .

وأمنهم مجاهد سأل عنه فقال : ( تسألني عن الشيخ الكافر ).

 وأروأى ابططن عسططاكر عططن الشططعبي أنططه قططال : ( الحجططاج مططؤمن
بالجبت وأالطاغوت كافر بالله العظيم ) .

بل بلغ المر بإبراهيم النخعي أن قال: ( كفططى بالرجططل عمططى أن
يعمى عن أمر الحجاج ) ..

وأمع هذا فلم يصف ل هو وأل غيره ممن كفروأا الحجاج أحدا بعينه
ممن خالفوهم في ذلك  بأنه أعمى ، فضل علططى أن يعملططوا فيططه

قاعدة ( من لم يكفر الكافر فهو كافر ) ثام يسلسلوا بها ..

 بل صح عن طاوأوأس انه قال : ( عجبا لخواننا من أهططل العططراق
يمون الحجاج مؤمنا ؟ ! )  .)9(يس

ييططة فيططه .. لن مططن فوصفهم بإخوانه ، وأهذا هو الحق الططذي ل مر
توقف في تكفيره من أهل العلم إنما توقف لنه حكططم لططه بأصططل
التوحيد الذي يدين به ، وألم يبلغه عنططه كفططر بططواح .. فهططو مجتهططد

يذب بنص من نصوص الشرع . في ذلك لم يك

هذا إذا كان طاوأوأس يقصد تكفيره بهذا ، أمططا إذا كططان يقصططد مططا
) بعد أن أوأرد مقالته هططذه ،حيططث5/44ذكره الذهبي في السير (

قال: ( يشير إلى المرجئة منهم،الذين يقولططون:هططو مططؤمن كامططل
اليمان مع عسفه وأسفكه الدماء وأسبه الصحابه ) أهط . 

 ) وأانظر قبل ذلك (137-9/136 هذه الثاار جميعها من البداية وأالنهاية ( )9((
) ففيه ما هو قريب من هذا .131-132
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فإنه يعني بذلك مرجئة الفقهاء الذين لططم يكططن يكفرهططم السططلف
لمجرد خطئهم في تعريف اليمطان وأعطدم إدخطال العمطال فيطه ،
فإنهم وأإن كانوا يططروأن الفاسططق الفططاجر مؤمنططا كامططل اليمططان ل
تنقص ذنوبه إيمانه ،وأهذا قولهم في الحجاج ؛ إل إنهم لططم يكونططوا
يقعونه أوأ يسمونه إيمانا، وألو ثابت عندهم كفر يوغون الكفر أوأير يس
يموه مؤمنا، وألططذلك لططم يخرجهططم هططو وأغيرهططم مططن الحجاج لما س
يوة اليمانيططة رغططم ضططللهم ، هططذا بخلف غلة السططلف مططن الخطط

يفرهم  السلف كوكيع بن الجراح وأأحمد بن حنبططلالمرجئة الذين ك
 وأأبي عبيد، وأغيرهم .

- وأكذلك يقال في نزاع السلف في تكفير كثير مطن أهططل الهططواء
كالخوارج وأالقدرية وأالجهمية وأنحوهم ، وأقد تكلططم شططيخ السططلم

) ما261-12/260في ذلك في مواضع كثيرة من الفتاوأى وأذكر (
وأقع فيها من الضطراب بين العلماء ، وأسرد مذهب المام أحمد
وأأصحابه وأغيرهم من أهل السططنة فططي الخلف فططي تكفيططر بعططض
تلططك الطوائططف ؛ وألططم يططذكر أن المكفريططن منهططم كفططروأا غيططر
يين عططذرهم فططي المكفرين ، وأل ذكر ذلك غيره عنهم .. بل ذكر وأب

وـسـبب التـنـازع تـعـارض الدـلـة ،ذلططك الخلف ،  فقططال : ( 
فإنهم يروأن أدلة توجب إلحاق الكفططر بهططم ؛ ثاططم إنهططم يطروأن مططن
العيان الذين قالوا تلك المقالت من قام به من اليمان ما يمتنع

-12/260أن يكون كططافرا ، فيتعططارض عنططدهم الططدليلن ) أهططط . (
261 (

قدوأقال في موضع آخططر : ( وأهكططذا القططوال الططتي يكفططر قائلهططا 
ـة ـة لمعرـف ـه النـصـوص الموجـب ـم تبلـغ ـل ـل ـون الرـج يـك
الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو ـلـم يتمـكـن
من فهمها ، وقد يكون قد عرـضـت ـلـه ـشـبهات يـعـذره

 ، فمن كططان مططن المططؤمنين مجتهططدا فططي طلططبالله تعالى بأها
الحق وأأخطأ ، فإن الله يغفر له خطططاه – كائنططا مططا كططان – سططواء
كان في المسائل النظرية ، أوأ العملية . هذا الذي عليططه أصططحاب
النبي صلى الله عليططه وأسططلم ، وأجمططاهير أئمططة السططلم ) أهططط . (

23/195-196. (

    وأذكر في موضع آخر نططزاع الصططحابة فططي المسططائل الخبريططة ،
وأمن ذلك قول عائشة رضي اللططه عنهططا : ( مططن زعططم أن محمططدا

ومع هذا لرأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ) ؛ ثام قال : ( 
نقول لبأن عباس ونحوه من المنازعين لها ؛ إنه مـفـتر
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والتكفير ـهـو ـمـن الوعـيـد ، ـفـإنه) ثام قططال : ( على الله 
وإن كان القول تـكـذيبا لـمـا ـقـاله الرـسـول ـصـلى الـلـه
عليه وسلم ، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بأإسلم ،
أو نشأ بأبادية بأعيدة ، ومثل هذا ل يكفر بأجحد ما يجحده
حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يـكـون الرـجـل ـلـم يـسـمع
تلك النصوص أو سمعها ولم تثـبـت عـنـده ، أو عارـضـها

اا  ) أهططط .عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئ
 )3/148. (

يسع مداركك ، وأتفقهك فططي فتأمل هذه المواضع ، فإنها مهمة ، تو
ينت وأالتهور فططي التكفيططر ، أوأ التطططاوأل هذه البواب ، وأتجنبك التع
يقططف يرفططك بأعططذار مططن يتو على المجتهدين مططن أهططل العلططم ، وأتع
منهم وأمن غيرهم من المؤمنين عن متابعة بعض أخبار الشرع أوأ
أحكامه أوأ القرار بها ، سواء أكططانت فططي أبططواب التكفيططر أم فططي

)10(غير ذلك .. وأقد حصرها شيخ السلم هنا بخمسة أعذار : 

تعارض الدلة عندهم مما يوجب تأوأيلهم لبعضها . -1

عدم بلوغ بعض النصوص إليهم ،سواء لحداثاة العهد بالسلم ،-2
أوأ للنشوء في بادية بعيدة ، أوأ نحو ذلك . 

عدم ثابوتها عندهم .-3

عدم التمكن من فهمها لخفائهططا أوأ إشططكالها ، أوأ ضططعف إدراك-4
أوأ قلة علم متلقيها. 

عروأض بعض الشبهات التي يعذر طالب الحق بها . -5

يده ، أوأ امتنع عن الخذ بططه لسططبب مططن هططذه يوأل النص أوأ ر فمن أ
يذبا أوأ جاحدا للنص ، وأمن ثام فل يجططوز السباب ، فإنه ل يعتبر مك
يبق على مثله قاعدة ( من لم يكفططر الكططافر ..) فضططل عططن أن تط

إطلق التسلسل بها .. 

يين من لم يكفر الكافر يبه إلى أن هذا الكلم يشمل كما هو ب * وأتن
رادا بعض الدلة للعذار المذكورة ؛ فمن باب أوألى أن يدخل فيه
يفر من كفره بعططض النططاس دوأن إيططراد أدلططة صططحيحة أوأ من لم يك
صططريحة علططى تكفيرهططم ؛ لضططعفهم فططي مفاتيططح العلططم أوأ لعططدم

معرفتهم بطرق الستدلل أوأ لخطئهم في ذلك الحكم .. !!

لمزيد من التفصيل في أمثال هذه العذار أنظر رسالة ( رفع الملم عن  )10((
.20الئمة  العلم ) لشيخ السلم وأهي في الفتاوأى ج
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يبططه لهططذا كلططه وأمرعططاته ، فططإن الخلف فططي بططاب وأل بططد مططن التن
السماء وأمسائل التكفير وأاسع ، وأمن رام إقناع مخالفيه بتكفيططر
يع طططرق السططتدلل من يكفرهم هو ، فعليططه بأدلططة الشططرع وأليططرا

 )) .قل إنما أنذركم بأالوحيالصحيحة بها ، قال تعالى : (( 

وأمن أفلس من ذلك فل خير وأل فلح له في غيره قال تعالى : ((
 )) ؟؟ وأل خيططر لططهفبأي ـحـديث بأـعـد الـلـه وآـيـاته يؤمـنـون

بأسطططاليب الرهطططاب الفكطططري أوأ التكفيطططري ، فإنهطططا ل تضطططر إل
ينى مذهبه خوفا منها أوأ تضررا بها .. وأما صاحبها ،وأل خير فيمن تب
أسرع أن يترك ذلك في أقرب فرصة وألدنى شبهة ،فالحق الذي
يد الموافططق لدلطة الشطرع؛ل مسط يبارك الله فيه هو في المطذهب ال

يد الموافق للنزوأات .. مش في المذهب ال

وأليعلم أنه إن كان همه أن يبحث عن أقاوأيل وأإطلقات فططي غيططر
كلم الله وأكلم رسوله تؤيد مذهبه وأترقعه ؛ فلن يعدم ذلك ..

ير علطي فططي تتبعطي لتعامطل النطاس مطع هطذه ا مط فمطن أعجطب م
هططط-289القاعدة ، قول (الصولي) يمدح الخليفة المكتفي بططالله (

هط) عندما قتل عسكره يحيى بن زكروأيه القرمطي : 295

من رأى أن مؤمنا           من عصاكم فقد كفر

أنزل  الله    ذاكم            قبل في محكم السور

يفر أوأ يفسق من عصططاكم أوأ خططرج عليكططم، وأمعناه ؛ أن من لم يك
)11(فقد كفر ، وأيزعم أن هذا الحكم دل عليه القرآن .. !!  

ينه ل يوجد مسلم صحيح)11((   وأيذكرني هذا بمجازفات ذلك الجزائري إذ يقول : (إ
يل قلبططه ينى بك يل وأيتم السلم، وأل مؤمن صادق اليمان وأفي أي بلد إسلمي كان، إ

اا أوأ  يلكطط مم ينه لو يدعى إلى مبططايعته  اة للمـسـلمينأن يحكمه ابن السعود وأإ خليف
يثل السلم وأتقططوم بططه يدوألة تم ين هذه ال يدد طرفة عين!! كان ذلك من أجل أ لما تر

،  هططط1407، ط57مططن العلم بططأن العططزف وأالغنططاء حططرام ص  وأتدعو إليه…)أهط
يرابططع عشططر!!  يلططتي كططانت معجططزة القططرن ال يدوألة ا فدوـلـةوأيقول : (هذه ال هذه ال

فل منافق كـافر فل مؤمن ول يعاديها إ  !! مططادامت قائمططةالتي ل يواليها إ
ـؤمن. تأمل : 58أهط . من المرجع السابق، ص بأمر الله!!..) فل ـم  ل يواليها إ

فل منافق كافر  !! وأأي قيام بشرع الله هذا يا عدوأ نفسك ؟؟ ول يعاديها إ
من شاء أن يعرف نوع ذلك القيام!!فليراجع كتابنططا (الكواشططف الجليططة فططي كفططر

الدوألة السعودية).
وأيذكرني بقول الخر وأهو من هيئة الكبار !! وأيشار إليططه بالبنططان عنططدما سططئل-

ينج عند سماع اسططمه ؛ وأبططادر دوأن أن عن كتاب الكواشف هذا ،انتفض غضبا وأتش
يقرأه بقوله: (قولوا لصاحبه أنه هو الكافر!! ).

يتهوروأن بهذه الطلقات ، ثام ل يستحيون أن يرموا مخالفيهم وأمكفري دوألتهططم ،
بأنهم خوارج وأتكفيريين !! فليت شعري من أحق بهذه الوأصاف وأالنعوت ؟؟
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فيقال له : أين قال الله تعالى هذا في محكططم السططور ؟؟ فتأمططل
كيططف اسططتخدمت القاعططدة هنططا لدخططال النططاس فططي الطاعططة ،
وأتخطويفهم وأإرهططابهم مطن الخططروأج وأشططق العصطا .. وأمططع أن فططي
نصوص الشارع عن ذلك غنية لهل العدل .. وألكنه تهور الشعراء
، فحذار من الغترار بمثله فإنه من مجازفات الشعراء وأقططد قططال

تعالى فيهم : 

فنهم في كل واد((  فبعهم الغاوون * ألم تر أ والشعراء يت
 )) !! يهيمون

وأهذه رسالة من رسائل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بططن
حسططن آل الشططيخ يخططاطب فيهططا حططول هططذا الموضططوع بعططض
المتسرعين في زمانه ممن انتسبوا إلى دعوة الشيخ محمططد بططن
عبد الوهاب وأأسططاءوأا اسططتعمال بعططض إطلقططاته ،دوأن أن يتنبهططوا
إلى الصططل الططذي ذكططره شططيخ السططلم فيمططا تقططدم وأهططو قططوله :
( وحقيقة المر : أنهم أصابأهم في ألفاظ العموم ـفـي
كلم الئامة ما أصاب الولين ـفـي ألـفـاظ العـمـوم ـفـي
نصوص الشارع ، كلما رأوهم قالوا : من قال كذا فـهـو
كافر ، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ ـشـامل لـكـل ـمـن
قاله ، ولم يتدبأروا أن التكفير ـلـه ـشـروط ومواـنـع ـقـد
تنتفي في حق المعين ، وأن تكفير المطلق ل يستلزم
تكفير المعين إل إذا وجدت الشروط وانتفت المواـنـع ،
يبين هذا أن المام أحمد وعامة الئاـمـة اـلـذين أطلـقـوا
هذه العمومات لم يكـفـروا أـكـثر ـمـن تكـلـم ـهـذا الكلم

…) أهطبأعينه 

أوأردها زيادة في الفائدة ؛ وأإل فإن الشيخ محمد بن عبد الوهططاب
هو وأأوألده وأأحفاده كما قططد ذكرنططا مططن قبططل يصططدروأن فططي هططذا

الباب عن مشكاة شيخ السلم .

(  من عبططد اللطيططف بطن عبططد الرحمطن بططن حسططن   ،  إلططى عبططد
العزيز الخطيب .

سلم على عباد الله الصالحين . وأبعد فقرأت ، رسالتك وأعرفططت
مضمونها وأما قصدته من العتذار ، وألكن أسأت في قولك أن ما
أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق وأاعتقاد إصابتكم أنططه
لم يصدر منكططم ، وأتططذكر أن إخوانططك مططن أهططل النقيططع يجادلونططك

وأنهم ينسبوننا إـلـى الـسـكوت ـعـنوأينازعونك في شأننا ، 
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دا على بأعض المور ، وأنت تعرف انهم يذكرون هذا غالب
سبيل القدح ـفـي العقـيـدة ، والطـعـن ـفـي الطريـقـة ،
وإن لم يصرحوا بـأـالتكفير فـقـد ـحـاموا ـحـول الحـمـى .
فنعوذ بالله من الضلل بعد الهدى ، وأمن الغي عن سبيل الرشططد

وأالعمى .

وقد رأيت سنة أربأع وستين رجلين من أـشـباهكم    
ـة ، ـة والجماـع ـتزل الجمـع ـد اـع ـاء ـق ـارقين بأالحـس الـم
ففرا من في تلك البلد من المسلمين ، وحجتهم من وك
جنس حجتكم ،يقولون : أـهـل الحـسـاء يجالـسـون ابـأـن
فيــروز ، ويخــالطونه هــو وأمثــاله ممــن لــم يكفــر

 اـلـذي رد دـعـوةوـلـم يـصـرح بأتكفـيـر ـجـدهبأالـطـاغوت ، 
وـمـن ـلـمالـشـيخ محـمـد وـلـم يقبلـهـا وعاداـهـا . ـقـال : 

 ومــنيصرح بأكفره فهو كافر بأالله لم يكفر بأالطاغوت
جالـسـه فـهـو مثـلـه . ورتـبـوا عـلـى ـهـاتين المـقـدمتين
الكاذبأتين الضالتين ما يترتب على الردة الـصـريحة ـمـن

، حطططتى تركطططوا رد السطططلم . فرفطططع إلطططي أمرهطططم ،الحكــام 
فأحضرتهم وأهددتهم ، وأأغلظت لهططم القططول . فزعمططوا أوأل أنهططم
على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وأأن رسائله عنططدهم ،
فكشفت شبهتهم وأأدحضت ضللتهم ، بما حضرني في المجلططس
،، وأخبرتهم بأبراءة الشيخ من هذا المعتـقـد والـمـذهب 
فططانه ل يكفططر إل بمططا أجمططع المسططلمون علططى تكفيططر فططاعله مططن
الشرك الكبر ، وأالكفر بآيات اللططه وأرسططله أوأ بشططيء منهططا ، بعططد
قيام الحجة وأبلوغها المعتبر ، كتكفير من عبد الصالحين وأدعططاهم
مع الله ، وأجعلهم أندادا فيما يستحقه علططى خلقططه مططن العبططادات

مأهل العلم وأاليمان ….. وأاللهية . وأهذا مجمع عليه عند 

وأقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة وأالنططدم وأزعمططا أن الحططق
ظهر لهما ،ثام لحقططا بالسططاحل وأعططادا إلططى تلططك المقالططة ، وأبلغنططا
عنهم تكفير أئمة المسططلمين ، بمكاتبططة الملططوك المصططريين ، بططل
يفروأا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين ، وأنعططوذ بططالله ك
من الضلل بعد الهدى ، وأالحور بعد الكور ، وأقد بلغنا عنكم نحططوا
مطن هطذا ، وأخضططتم فططي مسطائل مطن هططذا البطاب ، كططالكلم فططي
المططوالة وأالمعططاداة ، وأالمصططالحة وأالمكاتبططات ، وأبططذل المططوال
وأالهدايا وأنحططو ذلططك مطن مقالطة أهططل الشطرك بطالله وأالضطللت ،
وأالحكم بغير ما أنزل الله عند البططوادي وأنحططوهم مططن الجفططاة ، ل
يتكلم فيها إل العلماء من ذوأي اللباب ، وأمن رزق الفهم عن الله
وأأوأتي الحكمة وأفصل الخطططاب ، وأالكلم فططي هططذا يتوقططف علططى
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معرفة ما قدمناه وأمعرفة أصول عامططة كليططة ل يجططوز الكلم فططي
هذا الباب وأفي غيره لمن جهلها ؛ وأأعرض عنها وأعططن تفاصططيلها ،
فإن الجمال والطلق ، وـعـدم العـلـم بأمعرـفـة مواـقـع
الخـطـاب وتفاـصـيله ، يحـصـل بـأـه ـمـن اللـبـس والخـطـأ
وـعـدم الفـقـه ـعـن الـلـه ـمـا يفـسـد الدـيـان ، ويـشـتت
الذهان ، ويحول بأينها وبأين فـهـم الـقـرآن ، ـقـال ابـأـن

القيم في كافيته رحمه الله تعالى :

فعليك بالتفصيل وأالتبيين فال            طلق  وأالجمال  دوأن
بيان

قد أفسدا هذا الوجود وأخبطا ال          ذهان   وأالراء   كل
زمان

وأما التكفير بأهذه المور التي ظننتموها من مكفــرات
 الخططارجينأهل السلم فهذا مذهب الحرورية الـمـارقين

على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وأمن معه من الصططحابة ،
فإنهم أنكططروأا عليهططم تحكيططم أبططى موسططى الشططعري وأعمططروأ بطن
العاص في الفتنة التي وأقعت بينططه وأبيططن معاوأيططة وأأهططل الشططام ،
فأنكرت الخوارج عليه ذلك وأهم في الصل من أصحابه من قراء
الكوفة وأالبصرة وأقالوا حكمت الرجططال فططي ديططن اللططه ، وأوأاليططت
الى :( إن الحكططم إل للطه ) اا وأتوليتهمطا وأقطد قطال تع معاوأية وأعمر
وأضططربت المططدة بينكططم وأبينهططم وأقططد قطططع اللططه هططذه الموادعططة

) وأسططرد بعططض أخبططار6-4وأالمهادنة منذ أنزلت براءة ….. ) ص( 
الخوارج التي سنأتي عليها في آخر هذا الكتاب .

): ( وألفططظ الظلططم وأالمعصططية وأالفسططوق وأالفجططور7ثام قططال ص(
وأالموالة وأالمعاداة وأالركططون وأالشططرك وأنحططو ذلططك مططن اللفططاظا
يماها المطلططق الططواردة فططي الكتططاب وأالسططنة قططد يططراد بهططا مسطط
ا مطلطق الحقيقطة ، وأالوأل هطو وأحقيقتها المطلقة ، وأقطد يطراد به
الصل عنططد الصططوليين وأالثططاني ل يحمططل الكلم عليططه إل بقرينططة
لفظية أوأ معنوية ؛ وأإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وأتفسير السنة
قال تعالى : ( وأما أرسلنا من رسول إل بلسان قومه ليبين لهم )

الية …

):8إلى أن قال ص(

  ( وأأما إلحاق الوعيد المرتب على بعططض الططذنوب وأالكبططائر فقططد
يمنع منه مانع في حق المعين كحب اللططه وأرسططوله وأالجهططاد فططي
سططبيله وأرجحططان الحسططنات وأمغفططرة اللططه وأرحمتططه وأشططفاعة

. وكذلك لالمططؤمنين وأالمصططائب المكفططرة فططي الططدوأر الثلثاططة 
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يشهدون لمعـيـن ـمـن أـهـل القبـلـة بأجـنـة ول ـنـار ، وإن
ـم ـرآن والســنة فـه ـه الـق ـا أطلـق ـد كـم ـوا الوعـي أطلـق

 وأكططانيفرقون بأين العام المطـلـق ، والـخـاص المقـيـد ،
عبد الله ( حمار ) يشرب الخمر فأتى به رسول اللططه صططلى اللططه
عليه وأسلم فلعنه رجل وأقال ما أكثر ما يؤتي به إلى رسول اللططه

لصلى الله عليه وأسلم فقال النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم (( 
 )) مع أنه لعن الخمر وأشططاربهاتلعنه فإنه يحب الله ورسوله

وأبائعها وأعاصرها وأمعتصرها وأحاملها وأالمحمولة إليه .. )

):10وأقال ص(

 )) ومن يتولهم منكم فإنه منهم( وأأما قوله (( 

ل تجد قوما يؤمنون بأالله واليوم الخر يوادونوأقوله (( 
 )) من حاد الله ورسوله

ـيـا أيـهـا اـلـذين آمـنـوا ل تتـخـذوا اـلـذين وأقططوله تعططالى (( 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اـلـذين أوـتـوا الكـتـاب ـمـن

 ))قبلكم والكفار أولياء واتقـوا اللـه إن كنتـم مـؤمنين
فقد فسرته السنة وأقيططدته وأخصططته بططالموالة المطلقططة العامططة .

ودون ذـلـكوأأصططل المططوالة هططو الحططب وأالنصططرة وأالصططداقة ، 
ولكل ذـنـب حـظـه وقـسـطه ـمـن الوعـيـد مراتب متعددة

والذم ، وهذا عـنـد الـسـلف الراـسـخين ـفـي العـلـم ـمـن
الـصـحابأة والـتـابأعين معـروف فـي هـذا الـبـاب وغـيـره ،
وإنما أشكل المر ، وخفيت المعاني والتبست الحـكـام
على خلوف من العجم والمولدين اـلـذين ل دراـيـة لـهـم
ــاني الـســنة ــم بأمـع ــذا الـشــان ، ول ممارـســة لـه بأـه

 ، وألهذا قال الحسن رضي الله عنه : من العجمة أتوا .والقرآن
وأقال عمروأ بن العلء لعمروأ بن عبيد لما ناظره في مسألة خلود
أهل الكبائر في النار وأاحتج ابن عبيد أن هذا وأعد وأاللططه ل يخلططف
وأعده يشير إلى ما في القططرآن مططن الوعيططد علططى بعططض الكبططائر
وأالذنوب بالنار وأالخلود فقال له ابن العلء : مططن العجمططة أتيططت ،

هذا وأعيد ل وأعد وأانشد قول الشاعر :

وأإني وأإن أوأعدته أوأ وأعدته           لمخلف إيعادي وأمنجز
موعدي

وأقال بعططض الئمططة فيمططا نقططل البخططاري أوأ غيططره إن مططن سططعادة
يإن مططن العجمي وأالعرابي إذا أسلما أن يوفقا لصاحب سططنة ، وأ

شقاوأتهما أن يمتحنا وأييسرا لصاحب هوى وأبدعة .

 ) :12-11وأقال ص( 
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  ( وأقد بلغني أنكم تأوألتم قوله تعالى فططي سططورة محمططد ( ذلططك
بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض المططر )
على بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبططة أوأ مصططالحة أوأ
هدنة لبعض رؤساء الضالين ، وأالملوك المشركين ، وألططم تنظططروأا
لوأل الية وأهي قوله : ( إن الذين ارتدوأا على أدبارهم من بعد ما

ولم تفقهوا المراد ـمـن ـهـذه الطاـعـة ،تبين لهم الهدى ) 
فرف   الـمـذكور فـي قـوله)14(ول المراد ـمـن المـر المـعـ

ـة تعالى في هذه الية الكريمة وفي قصة صلح الحديبـي
وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابأهم إلـيـه رـسـول
الله صلى الله عليه وسلم ما يكفي ـفـي رد مفـهـومكم

 .. ) أهططط . باختصططار مططن الجططزء الثططالث مططنودحض أبأاطيلكم
مجموعة الرسائل وأالمسائل النجدية .

وأأوأرد رحمه اللططه فططي (منهططاج التأسططيس وأالتقططديس فططي كشططف
شبهات داوأد بن جرجيس) رسالة لجده محمد بن عبططد الوهططاب ؛

قال فيها: 

(  سألني الشريف عما نقاتل عليه،وأعما نكفر الرجل به ؟

اا الكذب الذي يبهتنا بططه العططداء… فأخبرت بالصدق،وأبينت له أيض
ينططا نكفططر بططالعموم، فكططان ممططا قططال: ( وأأمططا الكططذب وأالبهتططان : أ

فـنـا نكـفـروأنوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينططه، وأ
فكل ـهـذا وألم يقاتل،وأمثل هذا وأأضعاف أضعافه.من لم يكفر

من الكذب والبهتان الذي يصد بأه ورثاة أبـأـي جـهـل ـمـن
؛الـنـاس ـعـن دـيـن الـلـه ـسـدنة الـصـنام وأئاـمـة الكـفـر

فنا ل نكفر إل من كـفـره الـلـه ورـسـوله ،مططنورسوله؛ وإ
المشركين عباد الصنام كالذين يعبططدوأن الصططنم الططذي علططى قططبر
عبد القادر وأالصنم الذي علططى قططبر أحمططد البططدوأي وأأمثالهمططا أمططا
الذين آمنوا بالله وأكتبه وأرسله وأاليططوم الخططر وأجاهططدوأا فططي اللططه
حق جهاده فهم إخواننا في الدين وأإن لططم يهططاجروأا إلينططا .فكيططف

 ).89 -88نكفر هؤلء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. )  أهط.ص(

وأأخيرا .. فإننا نقول بناءا على ما قططدمناه لططك مططن تفصططيل .. أن
مططن خالفنططا – مططن المسططلمين – فططي تكفيططر طططواغيت الحكططم أوأ
أنصارهم وأعساكرهم وأأجنادهم ، فتوقف فططي ذلططك أوأ امتنططع مططن

  في المطبوع : المر بالمعروأف .)14((
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، أوأ شبهات أشكلت عليه ،)12(تكفيرهم ، لنصوص تعارضت عنده 
كاحتجاج كثير ممن لم ترسخ قدمهم فططي العلططم وأالفهططم ، بططأنهم
يقولططون ( ل إلططه إل اللططه ) أوأ بططأنهم يصططلون ، أوأ نحططو ذلططك مططن

؛)13(الشبهات التي رددنا عليها وأكشفناها فططي غيططر هططذا الموضططع 
فإننا وأإن كنا نراهم أجهل ممن استجهلهم الئمة  لعدم تكفيرهططم
الجهمية .. وأأشد عماية ممن رماهم النخعي بالعمى لتوقفهم في
يفرهم وأل نعمل هذه القاعدة هنك تكفير الحجاج .. إل أننا مع ذلك ل 
فيهططم – لجططل هططذه المخالفططة وأحططدها – مططا دام عنططدهم أصططل
التوحيططد ، وأمططا دام تططوقفهم لبططاعث الجهططل أوأ لقيططام شططبهات أوأ
تعارض نصوص في أذهانهم .. إذ ليس في ذلططك جحططدا أوأ تكططذيبا
وأردا للنصططوص الصططحيحة الصططريحة القاضططية بتكفيططر الطططواغيت
وأأنصارهم ؛ بشرط أن ل يؤدي ذلك بهم إلططى اقتحططام سططبب مططن
أسباب الكفر ، كالنضمام إلى أجنططادهم وأعسططكرهم  وأالنخططراط
فطططي نصطططرتهم أوأ نصطططرة تشطططريعاتهم وأقطططوانينهم الكفريطططة ، أوأ
المشاركة فططي تشططريعها أوأ تفعيلهططا وأتحكيمهططا وأحراسططتها .. كمططا
سنفصله في خاتمة هذا الفصل ، وأمقالتنا هذه ليسططت بططدعا مططن

القول بين أهل العلم ، بل لنا بمثلها سلف .. 

) أن العبيططديين مططن35/79فقد ذكر شيخ السلم في الفتططاوأى ( 
أكفر الناس ، وأمعلوم ما كانوا عليه من الردة وأتغييططر الشططرائع ..
يدعي أن منهم المام المعصوم ( إل جاهل مبسوط ثام ذكر أنه ل ي
الجهل أوأ زنديق يقول بل علم ) هططذا فيمططن ادعططى العصططمة فططي
بعضهم .. أما مطن شطهد لهطم باليمطان وألطم يكفرهططم .. فطإنه لطم
يحكم بتكفيره وأل أوأرد عليه قاعدة ( من لم يكفر الكافر ..) التي
تقدم إطلقه لها بمواضع شططتى .. بططل وأصططفه بطأنه ( شططهد بمططا ل

يعلم .. ) .

) : ( وأهؤلء القوم {أي العبيديين }ا يشهد عليهططم35/80  فقال (
علمططاء المططة وأأئمتهططا وأجماهيرهططا ، أنهططم كططانوا منططافقين زنادقططة

 وأإنما قيدنا بط (عنده ) ، لن نصوص الوحي أصل ل تتعارض في هذا الباب وأل)12((
الر كتاب أحكمت آياته ثام فصلت من لدن في غيره ، قال تعالى : (( 

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه  )) وأقال سبحانه : (( حكيم خبير
 )) ، وأإنما يتوهم التعارض في الذهان لقصور في الفهم ، أوأ اختلفا كثيرا

لتقصير في معرفة طرق الجمع بين النصوص ، وأإعمال كل في محله ، أوأ 
بالحتجاج بما ل يصح وأليس بثابت ، أوأ الجهل ببعض ما هو ثاابت مما لم يبلغه ، 
أوأ لعدم معرفة الناسخ وأالمنسوخ ، وأتمييز المتقدم من المتأخر من النصوص ، 
أوأ غير ذلك مما يلزم في طرق الجمع وأالترجيح المعلومة . 

 أنظر في ذلك كتابنا ( إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة العصر ) )13((
وأرسالة ( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأأنصار القوانين ) .
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يدر أن بعططض النططاس هقطط يظهروأن السططلم وأيبطنططون الكفططر ، فططإذا 
خالفهم في ذلك صار في إيمانهم خلف مشهور ، فالشططاهد لهططم

باليمان شاهد بما ل يعلم .. ) .

) : ( وأإذا كان كذلك فمن شهد لهطم بصطحة نسطب81  وأقال ص(
أوأ إيمان ، فأقل  ما في شهادته أنه شاهد بل علم ، قاف ما ليس

له به علم ، وأذلك حرام باتفاق الئمة ) أهط . 

فتأمل قطوله هطذا – فطإنه مهططم ، إذ هططو فيمطن ل يكفطر العبيطديين
يلون كفرا عن طواغيت هذا الزمان ، وأإياك ثام إياك أن الذين ل يق
تزل بك قدم الفراط وأالمغالة فتصير ممن جعططل هططذه القاعططدة
أصل الدين ، يدوأر السططلم عنططده معهططا وأجططودا وأعططدما ،  فيعقططد
علططى مططوافقته علططى تكفيططر مططن يكفرهططم عقططد الططولء وأالططبراء ،
وأالمؤاخاة وأالمعاداة ، فمن كفر من يكفرهم فهو له وألي حميم ؛
وألو كان من شر الخلق وأالخليقة ، وأمن خالفه في ذلك عن جهل
أوأ اجتهاد ؛ فهو من أعدائه بل من أعداء الله الكافرين !!   أسأل
ينبنططي وأإيططاك مواقططع الزلططل ، وأأن يجعلنططا ممططن هيج اللططه تعططالى أن 

يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

   وأأذكرك في ختام هططذا الموضططع ، وأقبططل أن أنتقططل  إلططى غيططره
فمن عـيـوب أـهـلبقوله رحمططه اللططه تعططالى فططي الفتططاوأى : ( 

البدع تكفير بأعضهم بأعضا ، وـمـن مـمـادح أـهـل العـلـم ؛
ففرون . فطؤون ول يك يخ

    وسبب ذلك أن أحدهم يظن ـمـا لـيـس بأكـفـر كـفـرا ،
بب للرـسـول وقد يكون كـفـرا ، لـنـه ـتـبين ـلـه أـنـه تـكـذي

بب للخالق ، والخر لم يتبين له ذلك . وس

ـاله ، أن ـر إذا ـق  فل يلزم إذا كان هذا العالم بأحاله يكـف
).  3/63 ) أهط منهاج السنة (يكفر من لم يعلم بأحاله

89



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

))12((

التكفير بأالمآل أو بألزم القول

اا ؛ التكفير بالمططآل أوأ بلزم وأمن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
يرح المكلططف بقططول مكفططر، وأإنمططا يصططرح  القططول وأهططو أن ل يصطط

، بططل ربمططا)1(بأقوال يلزم عنها الكفر، وأهططو ل يعتقططد ذلطك اللططزوأم
كان ل يعرفه وأل خطر له على بال، فإن لم يعرف صاحب القول
لزمه وأيلتزمه، فل يجوز إلزامه به، أوأ تقويله إياه أوأ نسططبته إليططه،

وأمن ثام تكفيره بذلك اللزم.

وأقد رأيت من الغلة في زماننا من يتتبع العططثرات، وأيصطططاد
يفر بلزم القوال بل وأبلزم اللزم…!! في الماء العكر، فيك

يفر الناس بما تططؤوأل يقول ابن حزم رحمه الله:  ( وأأما من ك
إليه أقوالهم فخطأ؛ لنه كذب على الخصم وأتقويل له ما لم يقططل
به، وأإن لزمه فلم يحصططل علططى غيططر التنططاقض فقططط، وأالتنططاقض
ير مططن الكفططر..) إلططى أن قططال: اا.  بل قد أحسن إذ قد ف ليس كفر
( فصح أنه ل يكفر أحد إل بنفس قططوله، وأنططص معتقططده، وأل ينفططع
يسن به قبحه، لكن المحكوم به أحد أن يعبر عن معتقده بلفظ يح

) .3/294هو مقتضى قوله فقط ) أهط.  الفصل (

فالصططواب المقططرر عنططد العلمططاء أن ( لزم المططذهب ليططس
بمذهب ).

اا، وأل يلططتزم بلططوازمه اا معينطط ال أوأ مططذهب فقد يتبنططى المططرء قططو

المكفرة أوأ غير المكفرة… وأإن تناقض.

وأهذا كقول المعتزلي في صفات الله:  (عالم وألكطن ل علططم
له) وأ(حي ل حياة له).  فإنه يثبت العلم، وأأن الله عالم وأأن اللططه
يفر.  وألكن قوله "ل علططم مك هي يكذب بشيء من ذلك حتى   هي حي، وأل 
له وأل حياة له" يوقع الشتباه بتكفيره، إذ أن نفي العلم وأالحيططاة،
اا… وألكططن المعططتزلي ل اا وأل حيطط يلزم منططه أن ل يكططون اللططه عالمطط
يلتزم بذلك، بل يقر بأن الله تعالى عططالم، فل يكططون نفيططه للعلططم
اا بأنه عالم… وأهذا الشكال يوجب تخبط المعتزلة، وأتناقضططهم نفي

.)2(وأضللهم، وألكن ل يلزم منه وأحده تكفيرهم…

).2/492()انظر بداية المجتهد وأنهاية المقصد، لبن رشد الحفيد (1
() انظر شرح النووأي على مسلم (كتاب الزكاة) وأما ذكره عن المازري في هذا2

).7/142الباب (
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يقول القاضي عياض بعد أن ذكر خلف العلمططاء فططي تكفيططر
من جهل بعض صفات الله تعالى:  (فأما من أثابت الوصف وأنفى
الصفة فقال:  أقول عالم وألكن ل علم له، وأمتكلم وألكططن ل كلم
له، وأهكذا في سائر الصفات علططى مططذهب المعتزلططة، فمططن قططال
يفططره؛ لنططه إذا مك بالمآل لما يؤديه إليه قوله وأيسططوقه إليططه مططذهبه 
نفى العلم انتفى وأصف عالم، إذ ل يوصف بعالم إل من له علططم،
فكأنهم صرحوا عنده بما أدى إليه قولهم، وأهكذا عنططد هططذا سططائر

فرق أهل التأوأيل من المشبهة وأالقدرية وأغيرهم.

وأمن لم يأخذهم بمآل قولهم وأل ألزمهم موجب مذهبهم، لم
هوأقفوا على هططذا قططالوا، ل نقططول ليططس ير إكفارهم، قال لنهم إذا 
بعالم، وأنحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنططا، وأنعتقططد
رر بطل نقطول إن قولنططا ل يطؤوأل إليطه علططى مطا نحن وأأنتططم أنططه كفطط

أصلناه.

فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأوأيططل،
وأإذا فهمته اتضح لك الموجب لختلف الناس في ذلك.

وأالصططواب تططرك إكفططارهم وأالعططراض عططن الحكططم عليهططم
بالخسران، وأإجراء حكم السلم عليهم في قصاصهم، وأوأراثاططاتهم
وأمناكحاتهم وأدياتهم، وأالصلة عليهم وأدفنهم في مقابر المسلمين
ينهم يغلظ عليهم بوجيع الدب، وأشديد الزجر وأسائر معاملتهم، لك
وأالهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم، وأهذه كانت سيرة الصططدر الوأل
فيهم، فقد كان نشأ على زمن الصحابة وأبعدهم في التابعين مططن
قال بهذه القوال من القدر وأرأي الخوارج وأالعتزال، فما أزاحوا
اا، لكنهم هجروأهططم وأأدبططوهم اا، وأل قطعوا لحد منهم ميراثا لهم قبر
بالضرب وأالنفي وأالقتل على قططدر أحططوالهم لنهططم فسططاق ضططلل
عصاة أصحاب كبائر عند المحققين وأأهططل السططنة ممططن لططم يقططل
اا لمن رأى غير ذلك وأاللططه الموفططق للصططواب) بكفرهم منهم خلف

) الشفا.295-2/293أهط. (

اا، خلف العلمطاء فطي تكفيطر الخطوارج وأمن أمثلطة ذلطك أيضط
اا مططن أسططبابه الصططريحة، يرحوا بالكفر أوأ يرتكبوا سططبب الذين لم يص
اا وأنقططل ال تؤدي إلى الكفر.  كما أشار القاضي آنفطط وأإنما قالوا أقوا
عن المازري قوله:  (اختلططف العلمططاء فططي تكفيططر الخططوارج، وأقططد
ال من سائر المسططائل، وألقططد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكا
رأيت أبا المعالي وأقد رغب إليه الفقيه عبططد الحططق رحمهمططا اللططه
تعالى في الكلم عليها فرهب له مططن ذلططك، وأاعتططذر بططأن الغلططط
يلططة وأإخططراج مسططلم فيها يصعب موقعه؛ لن إدخال كططافر فططي الم
منها عظيم في الدين، وأقد اضطرب فيها قول القاضي أبططي بكططر
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الباقلني وأناهيك به في علم الصول، وأأشططار ابططن البططاقلني إلططى
يرحوا بططالكفر.  وأإنمططا قططالوا أنها من المعوصات؛ لن القوم لم يص

ال تؤدي إليططه…) أهططط.  مططن شططرح مسططلم للنططووأي ( ).7/142أقوا
وأانظر فتح الباري (كتططاب اسططتتابة المرتططدين…) بطاب (مططن تططرك

).277-2/276قتال الخوارج…) وأانظر الشفا (

 وأكذلك مرجئة الجهمية فإنه يلزم من تعريفهم لليمان بططأنه
ـاالمعرفططة ؛ إيمططان فرعططون لقططوله تعططالى:  ((  ـدوا بأـه وجـح

- النمططل ).  وألقططول موسططى كمططا14 )) (واستيقنتها أنفسهم
ـزل هــؤلء إل ربأخطططبر تعطططالى:  ((  لقــد علمــت مــا أـن

).102)) (السراء: السموات والرض

اـلـذين آتيـنـاهموأإيمططان اليهططود وأالنصططارى. لقططوله تعططالى:  (( 
). 146 )) (البقرة: الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبأناءهم

 وأإيمان إبليس لمعرفته الله وأمعرفته بوحدانيته، فإنه لططم يكططذب
اا وألم يجحد، إذ أن الله أمططره بل رسططول، وألكططن جمهططورهم ل خبر
يلتزمون ذلك، وألو الططتزموه لكفططروأا بططه؛ لن فيططه تكططذيب صططريح

لنصوص الكتاب المكفرة للمذكورين.

ا لطم فل يجوز وأالحطال كطذلك إلزامهطم بطه وأإن تناقضطوا ، م
يصرحوا بالتزامه، وأإن كان من السلف كوكيع بن الجططراح وأأحمططد
بططن حنبططل مططن أطلططق كفططر مططن قططال أن اليمططان مجططرد معرفططة
القلططب ، وأقططد كفططروأا غلتهططم لشططياء أخططرى، لكططن لمططن جططادلهم
وأناظرهم أن يستدل على فساد مذهبهم في اليمان، بإيراد مثططل
هذه اللوازم الفاسدة عليهم.  فإن فساد اللزم يسططتدل بططه علططى

فساد الملزوأم.

فمن التزمها منهم كالتحادية وأالحلوليططة مططن الجهميططة كفططر
بالتزامه لها، وأإل فل يحل إلزامهم بها ماداموا يططدفعونها وأيردوأنهططا

وأإن تناقضوا ، أوأ كفروأا من أبواب أخرى .

وأمن أمثلة هذا الباب في وأاقططع اليططوم بيطن بعطض الشطباب ؛
زعم بعضهم أن عدم تكفير المشركين أوأ الطططواغيت وأأنصططارهم.
يلزم منه موالتهم،وأعدم البراءة منهم ، وأمططن ثاططم فكططل مططن لططم

فلهم منـكـميكفرهم.  فهططو كططافر، لقططوله تعططالى:  ((  ومن يـتـو
يدهم من المسططلمين يجعططلفإنه منهم  )).. إذ عدم تكفيرهم وأع

ا، لن ن دائرته ن المطوالة اليمانيطة، وأل يخرجهطم م اا م لهم نصيب
المسلم ل تجوز البراءة الكلية منه، وأهذا أحد تخريجاتهم لقاعططدة

( من لم يكفر الكافر فهو كافر ) .. 
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اا آخططر فيقططول:  مططادام الكفططر وأبعضططهم يططوجه ذلططك توجيهطط
يفر الطططواغيت لططم هيك بالطاغوت شطر التوحيد وأشرطه ، فمن لم 
هفر بالطاغوت وأمن ثام فهو لم يحقق التوحيد الذي هو حق الله ميك
على العبيد، وأالذي جعله الله تعالى العروأة الوثاقى وأعلق سبحانه

فمـن يكفـر بأالطـاغوت ويـؤمنالنجاة بها.  حيث قططال:  (( 
…)).بأالله فقد استمسك بأالعروة الوثاقى ل انفصام لها

فمن لم يكفر بالطاغوت وأيبرأ منه لططم يحقططق التوحيططد وألططم
يستمسك بعططروأة النجططاة الططوثاقى وأمططن ثاططم فهططو مططن الهططالكين ،
وأالتوجيهان في حقيقتهما يرجعان إلى شططيء وأاحططد ؛ وأهططو إلططزام
المخططالف بعططدم الططبراءة مططن الطططاغوت وأبمططوالته مططادام عنططده

اا. مسلم

وأبالطبع فتكفيرهم بهذا اللزم جعلهم يخرجون مططن السططلم
يفطروأا جماعات وأجماهير عوام المسلمين في هذا الزمان ؛  بل وأك
خواصهم من المجاهدين وأالدعاة وأطلبة العلم وأالعلماء، بناء على
عدم تكفيرهم لبعططض المشططايخ الططذين لهططم اتصططال بالحكومططات.
اا لتوسططيعهم لمصطططلح الطططاغوت الططواجب الكفططر بططه وأذلططك تبعطط

كشرط لتحقيق التوحيد.

فالشيخ الفلني أوأ العلني المتصل بالحكومة الطاغوتية، وأل
ينفوه من الحبار وأالرهبان فهو إذن طططاغوت، وأمططن يفرها، قد ص هيك

يفره لم يكفر بالطاغوت وألم يحقق التوحيد!! ثام فمن لم يك

ال بقطططوله تعطططالى:  ((  اتخــذوا أحبــارهموأذلطططك اسطططتدل
اا ـمـن دون الـلـه… )).  وأالصططحيح أن الحبططارورهبانهم أربأابأ

وأالرهبططان وأالعلمططاء شططأنهم شططأن النططواب المشططرعين وأالمططراء
اا لكططل مططن لططم يكفرهططم… وأالرؤساء وأالملوك.  ل يعتططبروأن أربابطط
اا وأطواغيت معبودين لمن تابعهم على كفرهم وأإنما يصيروأن أرباب
اا) وأعبططادتهم وأأطاعهم في تشريعاتهم… وأهذا هو (اتخططاذهم أربابطط
اا في حديث عططدي بططن حططاتم:  ( أليططس كطواغيت كما جاء مفسر
يرم الله فتحلططونه؟) يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، وأيحلون ما ح

… وألذلك ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد)3(
في باب (من أطاع العلماء وأالمراء في تحريططم مططا أحططل اللططه أوأ

اا من دوأن الله). تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أرباب

اا وأططواغيت معبطودين بمجطرد عطدم فل يكون اتخطاذهم أربابط
تكفيرهم، دوأن اقتراف ذلك أوأ التزامه.  وأيتأكد ذلك إذا كان عدم

() روأاه الترمذي، وأفيه ضعف إل أنه ليس بالشديد، فيتقوى بما روأاه ابن جرير (3
اا بنحوه.16634 ) عن حذيفة موقوف
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تكفيرهم لشبهة قيام مانع من موانع التكفير أوأ جهل نص أوأ عدم
بلوغه ، أوأ خفاء دللططة النصططوص أوأ تعارضططها فططي أذهططان العططوام

الضعفاء في العلم الشرعي.

وأمجطططرد ضطططلل العطططالم أوأ إضطططلله أوأ تلبيسطططه أوأ اتصطططاله
بالحكومات الكافرة وأإن صار به رأس ضللة، أوأ أدى إلططى كفططره

اا… باقتحام أي سبب من أسباب الكفر، ل يلزم منه كونه طاغوت

إذ كل طاغوت كافر، وأليس كل كافر طاغوتا.

اا إذا انطبططق عليططه تعريططف وأالخلصة أنططه إنمططا يصططير طاغوتطط
الطاغوت المستفاد من الشرع :  وأهو كل من عبد من دوأن اللططه
بأي نوع من أنواع العبادة التي يكفر من صرفها لغير اللططه ، وأهططو

رض بذلك. را

هيتحاكم إليه يرع من دوأن الله ما لم يأذن به الله ، أوأ  كأن يش
في غير ما أنزل الله ، أوأ نحو ذلك مما يندرج تحت هذا التعريططف
الشرعي – ل التعريفططات اللغويططة العامططة الططتي قططد يططدخل تحتهططا
العصاة وأالظلمة وأغيرهم ، وأل اصطلحات البعض المطاطة الططتي

يدخلون تحتها ما يهووأن وأيشتهون . 

 فمن كان من الناس يتحططاكم إلططى عططالم أوأ كططاهن أوأ غيططره
بغير ما أنططزل اللططه أوأ يتططابعه علططى تشططريع مططا لططم يططأذن بططه اللططه
كتحريطم الحلل أوأ تحليطل الحطرام أوأ اسطتبدال أحكطام اللطه الطتي
وأضعها للخلق أوأ تغيير حدوأده التي حدها للناس ، فهذا قد اتخططذه
اا وأإن اا.. وأهذا هططو الططذي ل يصططير مسططلم اا من دوأن الله وأطاغوت يب ر
صلى وأصام وأزعم أنه مسلم حتى يبرأ من طططاغوته وأيكفططر بططه…

يفره أم لم يكن يكفره…  سواء كان يك

هذا من جهة…

وأمن جهة أخرى، فإن ما ألزم به أصحاب هذا القول، مططن ل
يفر الطططواغيت وأأنصططارهم مططن لططزوأم مططوالتهم وأعططدم الططبراءة يك
منهم… ل يلتزمه أكثر الناس… وأما يططترتب عليططه بعططد ذلططك ممططا
يرح بالتزامه بقول أوأ عمل صططريح . أي إذا رتبوه ل يلزم إل من ص
رر صريح ظاهر من القوال أوأ الفعال المكفرة…  الططتي أتى بمكف
هي أسباب الكفر، وأما لم يأت بشيء من ذلططك فل يلزمططه شططيء

من تلك اللوازم.

وأالمثلة كثيرة من وأاقع اليوم على عدم التزام أكططثر النططاس
بتلك اللوازم، وأإن تناقضوا كتنططاقض المعتزلططة المتقططدم… وألكططن
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التناقض وأالتخبط وأالجهل شططيء غيططر التكفيططر الططذي ل يكططون إل
بسبب من أسباب الكفر الظاهرة..

اا مططن جماعططات وأقططد نططاظرت فططي أوأقططات مختلفططة، أفططراد
اا إسلمية مختلفة في هذا الباب… وأعندما كنت أوأرد عليهططم شططيئ
من هذه اللططوازم الططتي تلططزم مططن عططدم تكفيططر الطططواغيت، كططان
أكطططثرهم ل يلتزموهطططا…  وأكنطططت أحطططاججهم وأأحرجهطططم بإظهطططار
اا ما كانوا يرضون بهذا التنططاقض، علططى أن تناقضهم، وألكنهم، غالب
اا من تلك اللوازم المكفططرة… وأمنهططا القططرار بمططوالة يلتزموا شيئ
الطاغوت أوأ حكمه وأشرعه –الذي يقر أكثرهم بأنه حكططم وأشططرع

كفري-.

وأأذكططر أنططي ألزمططت بعضططهم بططأنه ل يجططوز لططه أن يططبرأ مططن
اا عنده.  فالتزم ذلك. الطاغوت براءة كلية لكونه مسلم

فلما قلت له:  إذن أنت تتوله…؟  لططم يلططتزم ذلططك، مططع أن
عدم البراءة منه وأتوليه هما في الحقيقة شططيء وأاحططد، لكططن لمططا
اا عنططد اا محططذوأر يص الله على كفر من تولى الكفار، صار ذلك أمر ن
القوم لم يصرحوا بالتزامه فل يصح إلزامهططم بططه مططا لططم يلططتزموه
ال.  كمططا ل يصططح إلزامهططم بلزم اللزم، وأإن تخبطططوا ال أوأ عم قططو
وأتناقضوا ، فليس شغلنا الشاغل التنقيب أوأ التنبيش عن أسططباب
يمنططا تكفيرهططم أوأ تكفيططر غيرهططم كفرهم ما لم يظهروأها ، وأليس ه
على أي حططال ، فططالتكفير الططذي يلططزم لطه مقططارفتهم لسططبب مططن
أسباب التكفير الظاهرة شططيء ، وأمجططرد تناقضططهم دوأن مقارفططة

ذلك شيء آخر .

اا منهم ثام تخبطهم ليس بموقوف على هذا المر، فترى كثير
في المقابططل يططبرؤوأن مططن خصططومهم مططن الموحططدين، المنابططذين
للطواغيت براءة أشد من براءتهم من الكفططار.  بططل وأيعلططن ذلططك
كططثير منهططم علططى صططفحات الصططحف العلمانيططة الكططافرة… وأكططم

شاهدناه.

فيعادوأنهم وأيفططتروأن عليهططم وأينتهكططون حرمططاتهم، وأيهططدروأن
حقططوقهم السططلمية، وأيعططاملونهم معاملططة الكفططار، وأإذا ألزمتهططم
تكفيرهم أوأ بغضهم وأعداوأتهم لما يحملونه أوأ ينتهجططونه مططن ديططن
ك ، فهطذا مطن تخبطهططم وأتناقضطهم وأتوحيد وأجهاد لطم يلطتزموا ذل

.)4(الكثير

() سيأتي التفريق بين ما كان من العداوأة لدنيا أوأ عن تأوأيل، وأبين ما كان 4
نصرة وأمظاهرة للكفار على الموحدين أوأ كان عداوأة لدينهم.
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بل إن بعض الناس يرى جواز قتال الحكام وأالخططروأج عليهطم
وأمنازعتهم مع كونه ل يكفرهم، فكيف يمكن إلططزام أمثططال هططؤلء

بتولي الحكام كلزم من لوازم عدم تكفيرهم؟

وأمن المثلة العملية الصارخة علطى هطذا ؛ (جهيمطان) رحمطه
الله وأمن كانوا معه، فقططد خططالطت جمططاعته مططدة وأقططرأت كتبهططم
كلها وأعشت معهم وأعرفتهم عن قرب، فجهيمان رحمه اللططه لططم
يكن يكفر حكام اليوم لقلة بصيرته في وأاقع قوانينهم وأكفرياتهم،
يرح بططذلك فططي وأكذلك كان أمر الحكام السعوديين عنده… وأقد ص

كتاباته، كما في (كشف اللتباس) وأ(المارة).

يصة في حلوقهم وأأشططد وألكنه كان بالفعل، سخطة عليهم وأغ
عليهططم مططن كططثير ممططن يكفروأنهططم… فكططان يطعططن فططي بيعتهططم
وأيبطلها، وأل يسكت عن شيء من منكراتهم التي يعرفها… حططتى
خرج في آخر أمره عليهم وأقاتلهم هو وأمن كططانوا معططه فططي فتنططة

هط).1400الحرم عام (

وأل يعنيني هنا ما رافق تلك الفتنة وأسبقها من تأوأيلت حول
اا منهم. المهدي وأبيعته، وأظنهم أنه كان وأاحد

وأإنمططا الططذي أريططد قططوله هنططا، أن الرجططل مططع أنططه لططم يكططن
يكفرهططم، فهططو لططم يكططن يططواليهم أوأ يحبهططم، بططل كططان يعططاديهم
وأيبغضهم وأينازعهم وأيطعططن فططي بيعتهططم ، وأيعططتزل هططو وأجمطاعته

 ، كمططا اعططتزلوا مدارسططهم وأجامعططاتهم،)(وأظائفهم الحكومية كلها 
يلصوا من وأثاائقهم وأجوازاتهم، ثام قاتلوهم في آخططر المططر، بل وأتخ
اا لهططم، يططدعو وأيتنقططل خفيططة، اا مطلوبطط وأكان قبل ذلك بمدة مطارد

إلى أن ظفروأا به في الحرم وأقتلوه بعدها.

فهذا مثال صريح من الواقع على فساد إطلق تلطك اللطوازم
يفر الطواغيت. هيك المتقدمة على كل من لم 

يرمون وأظائف الحكومة كلها ؛ كل  فقد )(   وأل أعني بذلك أنه وأجماعته كانوا يح
حدثاني أبو هزاع عبد اللطيف الدرباس وأكان من المقربين إلى جهيمان وأسجن 
مع من سجن من جماعته مدة ؛ أن جهيمان حضر مجلسا لبن باز وأكانوا دوأما 
يعرضون رسائلهم  وأكتاباتهم عليه ، وأأنه سأله قائل : هل صحيح يا جهيمان أنكم 
تحرمون وأظائف الحكومة كلها ؟ فأجابه جهيمان وأكان بيده فنجان قهوة :  ل يا 
شيخ ؛ وألو كان المر كذلك لما شربت عندك هذا الفنجان ، وألكن أقول لك يا 
شيخ أنه ل حظ لك في حديث الرسول صلى الله عليه وأسلم (المؤمن الذي 
يخالط الناس وأيصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي ل يخالطهم وأل يصبر 
على أذاهم ) ؛ فأنت تعرف يا شيخ أنهم يفعلون كذا وأكذا – وأأخذ يعدد شيئا من 
منكراتهم - وأل تقدر على تغييره ، وأيفعلون كذا وأكذا وأل يأبهون بإنكار 
المشايخ  .. وأأخذ يسرد أشياء .. وأالشيخ منكس رأسه يهزه إقرارا ..    
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اا فمعلططوم أن التططولي المكفططر هططو نصططرة الكفططار علططى وأأيض
الموحدين أوأ نصرة الكفر نفسه سططواء باللسططان أوأ السططنان.  أي
بأن يظهره المرء كسبب مططن أسططباب الكفططر القوليططة أوأ العمليططة
الظاهرة.  فهذا هو الذي يمكن التكفير به في أحكام الططدنيا.  أمططا
ن ل يكفرهططم لبطد وأأنطه ن ذلطك كطدعوى أن م ما بطن وأخفطي م
يتولهم، وأإن لم يظهر منه شيء بلسانه أوأ فعاله، فهذا ل أثار لططه
في أحكام الدنيا، وأل يصلح التكفير به، وأل بأمثططاله مططن المغيبططات
وأالظنططون وأالتخرصططات، وأمططا لططم يلططتزم المططرء بشططيء مططن تلططك
ال، فل يجوز إلزامه بها، وأمن ثام تكفيره… وأإن ال أوأ عم اللوازم قو

تناقض وأتخبط في مذهبه وأاختياره.

وأقططد سططئل شططيخ السططلم ابططن تيميططة:  (هططل لزم المططذهب
مذهب أم ل؟).

فأجاب:  (الصواب أن {لزم}ا مذهب النسان ليس بمذهب
له إذا لم يلتزمه، فإنه إذا كان قد أنكره وأنفاه كانت إضططافته إليططه
كذبا عليه، بل ذلك يدل على فساد قططوله وأتناقضططه فططي المقططال،
غير التزامه اللوازم التي يظهر أنها من قبل الكفر وأالمحططال ممططا
هو أكثر، فالذين قالوا بأقوال يلزمهططا أقططوال يعلططم أنططه ل يلتزمهططا
اا للزم تكفير لكن لم يعلم أنها تلزمه، وألو كان لزم المذهب مذهب
كل من قال عن الستواء أوأ غيره من الصفات  إنططه مجططاز ليططس
بحقيقة، فإن لزم هذا القول يقتضي أل يكون شيء مططن أسططمائه
اا ممططن ينفططي أوأ صفاته حقيقة..) إلى قوله:  (لكن نعلططم أن كططثير
ذلك ل يعلم لوازم قوله، بل كثير منهم يتوهم أن الحقيقة ليسططت

.  وأهؤلء جهططال بمسططمى الحقيقططة)5(إل محض حقائق المخلوقين
وأالمجاز، وأقولهم افططتراء علططى اللغططة وأالشططرع…) أهططط.  مجمططوع

) (ط. دار ابن حزم) وأما بين المعكوفين زيادة20/121الفتاوأى (
يقتضيها السياق، سقطت من المطبوع.

اا ( ):  ( فلزم قططول النسططان26-29/25وأقططال فيهططا أيضطط
نوعان:

أحدهما:  لزم قوله الحق:  فهذا مما يجب عليه أن يلططتزمه،
فإن لزم الحق حق وأيجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه ل

يمتنع من التزامه بعد ظهوره.  

() أي أنه يظن أن معنى الحقيقة، هو ما عليه الخلق من الصفات، وألذلك ينفى 5
لفظ الحقيقة عند ذكره لصفات الله ، فيقول:  الستواء مجاز ل حقيقة وأاليد 
مجاز ل حقيقة…الخ.
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بحططق، فهططذا ل يجططب)6(وأالثططاني:  لزم قططوله الططذي ليططس 
التزامه، إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض وأقد ثابت أن التناقض وأاقططع
من كل عالم غير النبيين، ثام إن عرف من حاله أنططه يلططتزمه بعططد
ظهوره له، فقد يضاف إليه، وأإل فل يجوز أن يضاف إليه قول لططو
ظهر له فساده لم يلتزمه؛ لكونه قد قال ما يلزمه، وأهو ل يشططعر

يلزمه.)7(بفساد ذلك القول وأل 

وأهذا التفصيل في اختلف النططاس فططي لزم المططذهب:  هططل
هو مذهب أوأ ليس بمذهب؟  هو أجططود مططن إطلق أحططدهما، فمططا
كان من اللوازم يرضاه القائل بعد وأضوحه له فهططو قططوله، وأمططا ل

اا) أهط. يرضاه فليس قوله، وأإن كان متناقض

وأقططال تلميططذه ابططن القيططم فططي قصططيدته النونيططة الموسططومة
(بالكافية الشافية في النتصار للفرقة الناجية):

رف بلزوأمهططا مططن عططار
ين الحقطططططططططططططططططططططا
يلوازم وأهي ذات قصد ا

بيان

قطططد كطططان يعلمطططه بل
نكطططططططططططططططططططططططران
إذ كطططان ذا سطططهو وأذا
نسططططططططططططططططططططططيان
العلمططاء  مططذهبهم  بل

برهان

(وألطططوازم المعنطططى تطططراد
بططططططططططططططططططططططططططذكره
وأسططواه ليططس بلزم فططي
حقططططططططططططططططططططططططططططه
إذ قططططططططططد يكططططططططططون
لزوأمهاالمجهول أوأ  لكططن
عرتطططه غفلطططة بلزوأمهطططا
اا وألططذاك  لططم يططك  لزمطط

لمذاهب

ال عن شرح القصيدة لحمد بن عيسى ( ).2/394 نق

وأخلصة كلمه في هذه البيات؛ أن لططوازم المططذهب ليسططت
اا بلزوأمهططا اا عالمطط بمططذهب، إل أن يكططون صططاحب المططذهب عارفطط
اا ال عنها ناسي لمذهبه فيلتزمها… وأمادام جاهل بتلك اللوازم أوأ غاف

ل يشعر بها، فل تلزمه، وأل يجوز إلزامه بها بل برهان.

هططط):  (ل ريططب أن بعططض علمططاء النظططر748وأقال الططذهبي (
بالغوا في النفي، وأالرد وأالتحريف وأالتنزيه بزعمهم، حططتى وأقعططوا

في بدعة، أوأ نعت الباري بنعوت المعدوأم.

() في طبعة دار ابن حزم (لي).6
() لعل هنا سقط (ما) وأالله تعالى أعلم.7
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كما أن جماعة من علماء الثاططر، بططالغوا فططي الثابططات وأقبططول
، وألهجططوا بالسططنة وأالتبططاع.  فحصططل الشططغب)8(الضعيف وأالمنكططر

يدع هذا هططذا، وأكفططر هططذا هططذا،  ونعوذ بـأـاللهوأوأقعت البغضاء، وأب
اا اا موحد ففر مسلم من الهوى والمراء في الدين، وأن نك

، وأينزه وأيعظم الرب)بألزم قوله، وهو يفر من ذلك اللزم
).48أهط.  (الرد الوافر لبن ناصر الدين) ص(

هططط) فططي العتصططام (790وأقططال أبططو إسططحاق الشططاطبي (
):  (الذي كنا نسمعه مططن الشططيوخ أن مططذهب المحققيططن2/229

من أهل الصول؛ "أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحططال" كيططف
)9(وأالكافر ينكر ذلك المآل أشد النكار، وأيرمي مخالفة بططه [وألططو]

تبين له وأجه لزوأم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال) أهط.  

اا في الكتاب نفسططه:  (وألزم المططذهب:  هططل هططو وأيقول أيض
مذهب أم ل؟  هي مسألة مختلف فيها بين أهل الصول.  وأالططذي
كان يقططول بططه شططيوخنا البجططائيون وأالمغربيططون، وأيططروأن أنططه رأي
يرر اا، أن لزم المذهب ليس بمططذهب، فلططذلك إذا قطط المحققين أيض

عليه، أنكره غاية النكار) أهط.

) مقالة شيخه ابن1/334وأأوأرد السخاوأي في فتح المغيث (
حجر حيث قال:  (وأالذي يظهر أن الذي يحكم عليططه بططالكفر مططن
هعططرض عليططه كان الكفر صريح قوله، وأكذا مططن كططان لزم قططوله وأ
اا وألو فالتزمه…  أما من لم يلتزمه وأناضل عنه فإنه ل يكون كافر

اا) أهط. كان اللزم كفر

هططط):1376وأقال الشيخ عبد الرحمططن بططن ناصططر السططعدي (
(وأالتحقيططق الططذي يطدل عليططه الطدليل أن لزم المططذهب الططذي لطم
اا؛ لن يصرح به صاحبه وألططم يشططر إليططه، وألططم يلططتزمه ليططس مططذهب
القائل غير معصوم، وأعلم المخلوق مهما بلطغ فططإنه قاصطر، فبطأي
يوله مططا لططم يقلططه، وألكننططا برهان نلزم القائل بما لططم يلططتزمه، وأنقطط
نستدل بفساد اللزم على فساد الملزوأم فإن لوازم القوال مططن
جملة الدلة على صحتها وأضعفها وأعلى فسادها، فإن الحق لزمه
حق، وأالباطل يكون له لططوازم تناسططبه، فيسططتدل بفسططاد اللزم –
اا اللزم الذي يعترف القائل بفساده- على فساد الملزوأم) خصوص

) (توضيح الكافية الشافية).113أهط ص (

() من نافلة القول أن ننبه إلى أن الثابات المذموم إنما هو إثابات ما روأي 8
بالحاديث الضعيفة وأالمنكرة، كما ذكر الذهبي، وأمن قبله شيخ السلم كما تقدم

هينكر، كما أنه ل 4من الفتاوأى جط  .  أما الثابات الصحيح فليس بمبالغة وأل 
غضاضة على علماء الثار باللهج بالسنة وأالتباع.

() ليس في طبعة (دار الخاني):  (لو) وأالسياق يقتضيها.9
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وأالخلصة؛ أن التكفير باللزم وأالمططآل مططن المعوصططات كمططا
ـاللزام، ـمـنتقدم عن العلماء.  وأقال الشوكاني:  ( التكفير بـأ

ـدينه، ـاطرة بـأ ـن أراد المـخ ـدام، فـم ـق الـق أعـظـم مزاـل
).4/580) أهط.  من السيل الجرار (فعلى نفسه جنى
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 ))13(( 

تكفير من مات على شيء من الذنوب لم
يتب منها

وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضططا ؛ تكفيططر مططن مططات
على شيء مططن الططذنوب لططم يتططب منهططا ، فقططد رأيططت بعططض غلة
المكفرة يقولون بهذا ، وأاستثنوا الصغائر ، ظانين بططأنهم يرقعططون
بذلك مذهبهم الشاذ عن عقيدة أهل السططنة وأالجماعططة ، أوأ أنهططم
يميزوأنه عن مططذهب الخططوارج ، وأمعلططوم أن مططن الخططوارج مططن ل
يكفر بالصغائر ، بل وأمنهم من يعذر بالجهل وأمنهططم مططن ل يكفططر

بالكبائر كما سيأتي في آخر هذا الكتاب .. 

وألقد كنططت أوأردت علططى بعضططهم الدلططة الدالططة علططى فسططاد
مذهبهم هذا ، مططن اليططات الططتي فيهططا ذكططر مغفططرة اللططه للططذنوب
عمومططا صططغيرها وأكبيرهططا مططا عططدا الشططرك أوأ الكفططر لمططن مططات

عليه .. 

ـر أن يـشـركنحو قوله تبارك وأتعالى: ((  إن الله ل يغـف
 )) ، وأأحططاديث الشططفاعةبأه ويغفر ما دون ذلك لـمـن يـشـاء

التي فيها خروأج كثير من أهل الذنوب من النططار ، بعططد أن يعططذبوا
بقدر ذنططوبهم ، أوأ عططدم دخططولهم النططار أصططل برحمططة اللططه تعططالى

لهم .. 

فقيدوأا ذلك بمن تاب في الدنيا قبل أن يموت .. وأمعلوم أن
التوبة الصادقة في الدنيا تجب مططا قبلهططا ، فل يبقططى علططى المططرء
بعططدها عططذاب ، وأبابهططا وأاسططع يشططمل الكفططر وأالشططرك وأغيططره ،

وأليست هي خاصة بالكبائر وأل بالصغائر بل هي عامة .. 

أما آية النساء السابقة ، فقد احتج بها أهل السنة ، كما قال
شيخ السلم ، علططى أهططل البططدع الططذين يقولططون : ل يغفططر لهططل

) .7/416الكبائر إذا لم يتوبوا .. كما في مجموع الفتاوأى ( 

يصل ذلك في موضع آخر، فقال رحمه الله تعالى:  (اللططه  وأف
تعالى غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب، وأالذنب وأإن عظم،
وأالكفططر وأإن غلططظ وأجسططم، فططإن التوبططة تمحططو ذلططك كلططه، وأاللططه
سبحانه ل يتعاظمه ذنب أن يغفره لمططن تططاب، بططل يغفططر الشططرك

قل ـيـا عـبـادي اـلـذينوأغيططره للتططائبين، كمططا قططال تعططالى:  (( 
أسرفوا على أنفسهم ل تقنطوا من رحمة الله إن الله
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اا إن الله هو الغفور الرحـيـم  )) وأهططذهيغفر الذنوب جميع
الية عامة مطلقة لنها للتائبين.

إن الله ل يغـفـر أن يـشـرك بـأـه ويغـفـر ـمـاوأأما قططوله:  (( 
 )) فإنها مقيدة خاصة، لنها في حططق غيططردون ذلك لمن يشاء

التائبين، ل يغفر لهم الشرك، وأما دوأن الشرك معلق بمشيئة الله
).2/217تعالى) أهط.  مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (

وإن طائافتان ـمـنوأقد ذكر ابططن حططزم قططوله تعططالى:  (( 
إنـمـا) إلططى قططوله (( المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بأينهما…)

)) وأقوله تعططالى فططيالمؤمنون اخوة فأصلحوا بأين أخويكم
يعفي له من أخيه ـشـيءالقصاص في القتلى:  ((  …))فمن 

الية، وأبين أن الخوة اليمانية تستلزم أنه ليس بكافر… ثام قال:
( وأليس لحد أن يقول؛ إنه تعططالى إنمططا جعلهططم إخواننططا إذا تططابوا.
لن نص الية أنهم إخوان في حال البغي وأقبل الفيئة إلى الحططق)

).3/236أهط.  الفصل (

وأتأمل هذا الذي قاله في الذنوب غير المكفرة، وأالفرق بينه
وأبين ما قاله الله تعالى في الكفر حيث علق الخططوة فططي الططدين

ـفـإن ـتـابأواوأرتبهططا علططى التوبططة منططه؛ فططي سططورة التوبططة:  (( 
ـدين ـوا الزـكـاة ـفـإخوانكم ـفـي اـل وأـقـاموا الـصـلة وآـت

)) .ونفصل اليات لقوم يعقلون

وأقد روأى البخاري وأمسلم وأغيرهما عن عبادة بططن الصططامت
أن النبي صلى الله عليه وأسلم قال لصططحابه:  ( تعططالوا بططايعوني
اا، وأل تسطرقوا وأل تزنطوا وأل تقتلطوا الله شطيئ على أن ل تشطركوا ب
أوألدكم….) الحديث إلى قوله:  (وأمن أصاب من ذلططك شططيئا ثاططم
ستره الله فهو إلطى اللطه:  إن شطاء عفطا عنطه وأإن شطاء عطاقبه).
ففيه أن من أصاب من الذنوب شيئا وألم يقم عليه حططده وأسططتره
الله إلى أن مات فهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه بقدر ذلططك
الذنب وأإن شاء عفا عنه، وأمن كططان كططذلك فليططس بكططافر، وأهططذا
عموم يدخل فيه غير التائب… وأالتائب غير المسططتكمل لشططروأط
التوبة الحقيقية المتقبلة عند الله، أما التائب توبة كاملططة حقيقيططة
متقبلة، فل عذاب عليططه، وأل يعكططر علططى ذلططك ذكططر الشططرك؛ لن
(عموم هذا الحديث –كما قال النووأي- مخصوص بقوله تعططالى ((

 )) فالمرتططد إذا قتططل علططىإن الـلـه ل يغـفـر أن يـشـرك بـأـه
ارتداده ل يكون القتل له كفارة) أهط.

وأقال الحافظ في (كتاب اليمان)… فتح الباري:  (وأقد قيل:
يحتمل أن يكون المراد ما ذكر بعد الشرك بقرينططة أن المخططاطب

102



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

بذلك المسططلمون، فل يططدخل حططتى يحتططاج إلططى إخراجططه، وأيؤيططده
روأاية مسلم من طريق أبي الشعث عن عبادة في هذا الحديث؛
اا) أهط.  اا " إذ القتل على الشرك ل يسمى حد "وأمن أتى منكم حد

وأفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى
الله عليه وأسلم : ( يقول الله عز وأجل : مطن جطاء بالحسططنة فلططه
عشر أمثالها وأأزيد ، وأمن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أوأ أغفر
… إلى قوله : وأمن لقينططي بقططراب الرض خطيئططة ل يشططرك بططي
شيئا لقيته بمثلها مغفرة ) . وأفيه دللتططان علطى عطدم تكفيططر مطن
مات على ذنوب دوأن الشرك ، أوألهما قوله: ( وأمن جاء بالسططيئة

فجزاء سيئة مثلها أوأ أغفر )

ففيه أن من جاء الله بالسيئة لم يتب منها فهو إلى اللطه إن شطاء
جازاه بمثلها ، وأإن شاء غفططر لططه . وأالثانيططة قططوله: ( وأمططن لقينططي
بقراب الرض خطيئة ل يشرك بططي شططيئا لقيتططه بمثلهططا مغفططرة )
ففيه أن من مات على ذنوب لم يتب منها ؛ فإن الله يغفرهططا لططه

إن حقق التوحيد وأاجتنب الشرك وأالتنديد .

وأعن ابن عمر رضي الله عنهما قططال:  (مازلنططا نمسططك عططن
الستغفار لهل الكبائر، حتى سمعنا من في نبينا صلى الله عليططه
وأسطلم يقططول:  ( إن اللططه تبططارك وأتعططالى ل يغفططر أن يشططرك بطه،
وأيغفططر مططا دوأن ذلططك لمططن يشططاء فططإني ادخططرت شططفاعتي لهططل
الكبائر من أمتي يوم القيامة"، فأمسكنا عن كثير ممططا كططان فططي

أنفسنا) روأاه ابن أبي عاصم في السنة.

   وأروأى مسلم في صططحيحه فططي (كتططاب اليمططان) (بططاب الططدليل
علططى أن قاتططل نفسططه ل يكفططر) حططديث الرجططل الططذي هططاجر مططع

)10(الطفيل بن عمططروأ فمططرض فجططزع فقطططع براجمططه بمشططاقص

فشخبت حتى مات، فرآه الطفيل في منططامه، هيئتططه حسططنة وأرآه
اا يططديه، فقططال لططه:  مططا صططنع بططك ربططك؟  فقططال:  غفططر لططي مغطي
اا يديك؟  قال:  قيل لططي؛ لططن لهجرتي… فقال:  مالي أراك مغطي
يصها الطفيل علططى رسططول اللططه صططلى اللططه نصلح ما أفسدت، فق
عليه وأسلم، فقال رسول الله صلى اللططه عليططه وأسططلم:  (اللهططم!

وأليديه فاغفر).

يجة لقاعدة عظيمة لهل السططنة، أن هح قال النووأي:  (… فيه 
من قتل نفسه أوأ ارتكططب معصططية غيرهططا، وأمططات مططن غيططر توبططة
فليس بكافر، وأل يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة) أهط. 

() (البراجم) مفاصل الصابع وأ(المشاقص) السهم ذوأ النصل العريض أوأ 10
المقص، وأ(شخبت) أي سال دمها.
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وأقال في موضع آخر : ( مذهب أهل الحق أن المعاصي غير
الكفر ل يقطع لصاحبها بالنار إذا مططات وألططم يتططب منهططا ، بططل هططو
بمشططيئة اللططه تعططالى إن شططاء عفططا عنططه وأإن شططاء عططذبه خلفططا

) .4/297للخوارج وأالمعتزلة . ) أهط شرح مسلم (

يفططر بالططذنوب هذا وأإن ممططا يططدل علططى فسططاد مططذهب مططن ك
اا تفططاوأت الحططدوأد وأالعقوبططات الشططرعية الططتي وأضططعها اللططه عمومطط
تعالى لعباده في الدنيا، إذ لم يجعل سبحانه عقوبة الططذنوب كلهططا
القتل، كما هو شأن حد الردة الططذي قططال فيططه النططبي صططلى اللططه

يدل دينه فاقتلوه) .)11(عليه وأسلم:  (من ب

اا مططن اا مخرجطط فلو كانت الكبائر أوأ غيرها مططن الططذنوب، كفططر
يدها كلها مع حد الردة، لكن لما تفاوأتت عقوباتها يلة، لستوى ح الم
اا أكططبر… دل ذلك على تفاوأت حكم اللططه فيهططا وأأنهططا ليسططت كفططر
اا وألذلك ل تقام الحدوأد التي هي دوأن القتل على من كططان مريضطط

وأيخشى عليه، إل بعد شفائه.

يدها القتططل كططالزاني المحصططن وأقاتططل وأمن كانت معصيته حطط
يلي عليه بعد قتله وأدفن في مقططابر المسططلمين وأوأرث هص المسلم، 

ماله لورثاته، وأهذه كلها أحكام تفارق أحكام المرتد.

وأالسارق تقطع يده لسرقته، وأيعطى من بيت المططال لحقططه
فيه كسائر المسلمين.

ال أقيططم عليططه حططد الخمططر، نهطاه وألما لعن بعض الصططحابة رج
ه يحطب اللطه لى اللطه عليطه وأسطلم عطن لعنطه، وأذكطر أن النطبي ص

.)12(وأرسوله

فهذا وأغيره مما يدل على أنه قد تجتمع فططي المططرء السططيئة
مع الحسنة، وأأنه ل يخرج من دائرة السلم مادامت السيئة دوأن

الشرك.

وأإمكان اجتماع المعصية مع اليمان، هو الصل الططذي فططارق
بططه أهططل السططنة وأالجماعططة، جميططع الفططرق الضططالة كططالخوارج

يعض. وأالمعتزلة وأغيرهم.  وألذلك قالوا بأن اليمان يتفاضل وأيتب

هط)429وأقد قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (
في رده على الخوارج المكفرين لكل عاص وأهططو يسططرد الصططول
التي اجتمع عليهططا أهططل السططنة وأالجماعططة:  (وألططو كططان المططذنبون
كلهم كفرة لكانوا مرتدين عططن السططلم، وألططو كططانوا كططذلك لكططان

اا، من حديث ابن عباس.11 () روأاه الجماعة إل مسلم
).6780() روأاه البخاري في الحدوأد (12
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الواجب قتلهم دوأن إقامة الحدوأد عليهم، وألم يكن لوجططوب قطططع
 فائططدة، لن)13(يد السارق وأجلد القاذف وأرجططم الزانططي المحصططن

).352-351المرتد ليس له حد إل القتل) أهط ص(

وأقال شيخ السلم في سياق ذكره لمذهب الخططوارج وأأنهططم
قططالوا:  ( المططؤمن مططن فعططل جميططع الواجبططات وأتططرك جميططع
المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كططافر، مخلططد فططي النططار، ثاططم
اا جعلوا كل مططن خططالف قططولهم كططذلك، فقططالوا:  إن عثمططان وأعليطط
اا ).  قال: وأنحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وأظلموا فصاروأا كفار
(وأمذهب هؤلء باطل بدلئل كثيرة من الكتاب وأالسنة، فإن اللططه
اا اا مرتططد سبحانه أمر بقطع يد السارق دوأن قتله، وألططو كططان كططافر
يدل لوجب قتله؛ لن النبي صلى الله عليه وأسططلم.  قططال:  (مططن بطط
دينه فاقتلوه) وأقال:  (ل يحططل دم امططرئ مسططلم إل بإحططدى ثالث:
كفر بعد إسلم، وأزنا بعد إحصان أوأ قتططل نفططس يقتططل بهططا) وأأمططر
سبحانه بأن يجلد الزاني وأالزانية مائة جلدة وألو كانا كافرين لمر
بقتلهما، وأأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثامانين جلدة، وألو

اا لمططر بقتلططه…الططخ).  مجمططوع الفتططاوأى ( )297-7/296كان كافر
(ط دار ابن حزم).

هططط) :449قططال المططام أبططو عثمططان إسططماعيل الصططابوني (
( وأيعتقد أهل السطنة أن المطؤمن وأإن أذنطب ذنوبطا كطثيرة صطغائر
وأكبائر فإنه ل يكفر وأإن خطرج مطن الطدنيا غيطر تطائب منهطا وأمطات
على التوحيد وأالخلص فإن أمره إلى الله عز وأجل إن شاء عفططا
عنه وأأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غيططر مبتلططى بالنططار وأل
معاقب على ما ارتكبه وأاكتسبه ثام استصططحبه إلططى يططوم القيامططة
من الثاام وأالوأزار ، وأإن شاء عفا عنه وأعططذبه مططدة بعططذاب النططار
وأإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقططه وأأخرجططه منهططا إلططى نعيططم دار

القرار .) أهط. (عقيدة السلف وأأصحاب الحديث ). 

() كذا في المطبوع، وألعل الصواب (وأجلد الزاني غير المحصن).13
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 ))14(( 

الخلط وعدم التمييز في التكفير بأين ما هو من
أصل اليمان أو نواقضه 

وبأين ما هو من اليمان الواجب أو المستحب

اا؛ الخلط وأعدم التمييز في وأمن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
التكفير بين ما كان من أصل اليمان أوأ نواقضه وأبين ما هططو مططن
اليمان الواجب أوأ المستحب ،وأهذا الخلط يوقع في التخبط فططي
التكفير… وأبيان ذلططك أن اليمططان ينقسططم إلططى:  أصططل، وأوأاجططب،

وأمستحب.

قال شيخ السلم ابن تيمية في كتاب اليمان فططي تعريفططه :
.  وأمن وأاجب ينقص بفطواته)14((وأهو مركب من أصل ل يتم بدوأنه

نقصا يستحق صاحبه العقوبة، وأمن مسططتحب يفططوت بفططواته علططو
الدرجة) أهط.

هو ما ل يوجد اليمان بدوأنه، وأل نجاة منفأصل اليمان  :
الكفر إل به، وأهو الذي يسمى (مطلق اليمان) وأهو يشتمل على

شعب ل يصح اليمان إل بها:

カ-فعلى القلب:  معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وأسلم
ال، وأالتصديق به.  وأالنقياد له مع التيان بأعمال القلب الططتي إجما
ل يصح اليمان إل بها كالمحبة لما جاء به النبي صططلى اللططه عليططه

وأسلم وأالرضا وأالتسليم به وأنحو ذلك من أعمال القلوب.

ヨ-.وأعلى اللسان:  القرار بالشهادتين

タ-وأعلططى الجططوارح:  الصططلة الططتي يكفططر تاركهططا، وأكططذلك سططائر
اا للخلف في كفر تاركها. المباني عند بعض العلماء تبع

 * وأضابط ما يدخل في أصل اليمان:  أن كل قول أوأ عمل يكفر
تاركه، ففعله من أصل اليمان، وأكل قططول أوأ عمططل يكفططر فططاعله

فتركه من أصل اليمان.

レ-ال، إذ هططو وأمن أتى بأصل اليمان دخل الجنة، إما ابتداء وأإما مططآ
مطن الموحطدين، وأالجنطة أعطدت للموحطدين وأهططي مصططيرهم، وأإن

يصروأا في اليمان الواجب. ق

() لو قال رحمه الله:  (أصل ل يصح بدوأنه) لكان أدق وأأمنع، لن اليمان ل يتم14
بأصله فقط، بل بمراتبه الثلث التي يسمى بمجموعها اليمان الكامل التام.
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يقططول شططيخ السططلم ابططن تيميططة فططي (اقتضططاء الصططراط
المستقيم):  (ليس كل من قام به شعبة من شعب اليمان يصير

اا حتى يقوم به أصل اليمان) أهط. ص ( ).82مؤمن

وأهو ما زاد عن أصل اليمان مططن فعططلواليمان الواجب  :
الواجبات وأترك المحرمات.

-  وأضابط ما يدخل في اليمان الواجب:

أن كل عمل وأرد في تركه وأعيد وألم يكفر تاركه ففعله مططن
اليمططان الططواجب، كططأداء المانططة وأبططر الوالططدين وأالجهططاد الططواجب

وأصلة الرحم وأنحو ذلك.

وأكل عمل وأرد في فعله وأعيد وألم يكفر فططاعله فططتركه مططن
اليمان الواجب، كالزنا وأالربا وأالسرقة وأشرب الخمر وأالكذب.

اا أوأ فعططل يصططر فططي اليمططان الططواجب، فططترك وأاجبطط - وأمططن ق
اا، فإن كان عنده أصل اليمان، فهو من أصحاب الكبائر، أوأ محرم
عصاة الموحدين، أوأ مططن يسططمى (بالفاسططق الملططي) أي أنططه مططع
يلة، فمن مططات علططى هططذا فهططو مططن أهططل فسقه لم يخرج من الم
اا الوعيد، وألكنه في المشيئة –عنططد أهططل السططنة وأالجماعططة، خلفطط
للخوارج وأالمعتزلة- إن شاء الله غفر له وأأدخله الجنططة ابتططداء بل
عذاب، وأإن شاء عذبه بقدر ذنوبه، ثام يكون مصططيره إلططى الجنططة،

مصير الموحدين، بما معه من أصل اليمان.  

كما في حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى اللططه
عليه وأسلم قال:  (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأأراد
أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملئكة أن يخرجوا
من النار من كان ل يشرك بالله شيئا ممططن أراد اللططه أن يرحمططه
ممن يشهد أن ل إله إل الله، فيعرفونهم في النار بأثار السجود).

ソ-،ان، وألطم يقصطر فيطه وأمن أتى باليمان الواجب مع أصطل اليم
وألم يزد عليططه فهططذا هططو المططؤمن المسططتحق للوعططد السططالم مططن
الوعيد، أي أنه يستحق دخول الجنة ابتداء بل سابقة عذاب، وأفي
أمثال هؤلء قيل حديث (أفلح إن صدق) لمططا قططال أحططدهم للنططبي
اا، وأل يوع شططيئ صلى الله عليه وأسلم:  (وأالذي أكرمك بالحق ل أططط

أنقص مما فرض الله علي شيئا) روأاه البخاري.

イ فهو مططا زاد عططن اليمططان الططواجب،اليمان المستحبأما  :
مططططن فعططططل المنططططدوأبات وأالمسططططتحبات وأتططططرك المكروأهططططات
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وأالمشتبهات، فمن أتى بهذا مع أصططل اليمططان وأاليمططان الططواجب
فهو من السابقين المحسنين الذين يستحقون دخول الجنة ابتداء
في درجة السططابقين بططالخيرات بططإذن اللططه، وأفططوات هططذه الرتبططة،

يوت علو الدرجة وأل عقاب عليها وأل عذاب. يف

وأمن هططذا التفصططيل يتلخططص لططدينا هططذه القاعططدة:  (أن كططل
طاعة إيمان وأليس كل معصية كفر أكبر).

فكما أن الطاعات تتفاوأت مراتبها، فمنها ما يدخل في أصل
اا لليمططان، وأمنهططا مططا يططدخل فططي اليمططان اليمططان وأتعتططبر شططرط

الواجب، وأمنها ما يدخل في اليمان المستحب.

كما في حديث:  ( اليمان بضع وأستون شطعبة، أعلهطا قطول
ل إله إل الله، وأأدناها إماطة الذى عططن الطريططق، وأالحيططاء شططعبة

من اليمان) متفق عليه.

اا هيخل بأصل اليمان، وأتسمى كفططر فكذلك المعاصي منها ما 
اا.  أوأ ناقض

اا. هيخل باليمان الواجب وأتسمى فسق وأمنها ما 

فلبد من معرفة كل درجة وأما يتعلق بها، وأالتفريق بيططن مططا
يبططب إليكططم يفريه.  قال تعالى:  (وألكن الله ح يفر به وأبين ما ل يك يك
يره إليكططم الكفططر وأالفسططوق اليمططان وأزينططه فططي قلططوبكم، وأكطط
وأالعصيان) فتأمل تفريق اللططه تعططالى بيططن الكفططر وأبيططن الفسططوق
يرق يرق بين مططا فطط وأالعصيان، فل تسلم قدم التسليم للعبد حتى يف

يلف الله بينه. الله بينه، وأيجمع وأيؤلف بين ما أ

فيفرق بين ما ينقض أصل اليمان وأهططي المكفططرات.  وأبيططن
ما ينقص اليمان الواجب أوأ المستحب، وأل ينقض أصله.

وأبعض العلماء يطلقون مصطلح اليمان الواجب أوأ وأاجبططات
اليمططان، وأيجمعططون فيططه بيططن مططا كططان مططن أصططل اليمططان وأرتبططة
اليمان الواجب، إذ ذلك كله من الواجبات، لكن الوأل من شططرط
اليمان الذي ينقض اليمان بنقص شيء منه، وأالثاني من وأاجباته
فقط وأليست من شروأطه، وأينقص بنقصها وأل ينتقض، وأالمسألة
اا مططع أصططول أهططل اصطلحية ل مشاحة فيها مادام المططراد متسططق

السنة.  وأيفهم ذلك من السياق كما في المثال التالي:

ال فقد ضرب شططيخ السططلم ابططن تيميططة لقسططام اليمططان مث
بالشجرة فقال:
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ال- اسطططم لمجمطططوع الجطططذع وأالطططورق ( فطططإن الشطططجرة –مث
، وأهي بعد ذهاب الورق شجرة، وأبعد ذهاب الغصان)15(وأالغصان

، فيفعل مثل ذلك في مسططمى)16(شجرة، لكن غير كاملة وأناقصة
اليمان وأالدين.

إن اليمان ثالث درجات:

ツ-17(إيمططان السططابقين المقربيططن، وأهططو مططا أتططى فيططه بالواجبططات(

وأالمستحبات من فعل وأترك.

ネ-وأإيمطططان المقتصطططدين أصطططحاب اليميطططن وأهطططو مطططا أتطططى فيطططه
 من فعل وأترك.)18(بالواجبات

ナ-أوأ يفعططل)19(وأإيمان الظالمين وأهو ما يترك فيه بعض الواجبات 
فيه بعض المحظورات.

وألهذا قال علماء السططنة فططي وأصططفهم "اعتقططاد أهططل السططنة
اا من أهل القبلة بذنب)، إشارة وأالجماعة":  (إنهم ل يكفروأن أحد
إلى بدعة الخوارج المكفرة بمطلق الذنوب، فأمططا أصططل اليمططان
اا اا به وأانقياد الذي هو القرار بما جاءت به الرسل عن الله تصديق
له، فهذا أصل اليمان الذي من لم يططأت بططه فليططس بمططؤمن…) (

) (ط. دار ابن حزم).12/254

: (وأإذا عططرف مسططمى اليمططان، فعنططد ذكططر256ثاططم قططال ص 
استحقاق الجنة وأالنجاة من النار، وأذم من ترك بعضه وأنحو ذلك-

إنما المؤمـنـونيططراد بططه اليمططان الططواجب، كقططوله تعططالى:  (( 
اـلـذين آمـنـوا بـأـالله ورـسـوله ثـاـم ـلـم يرـتـابأوا وجاـهـدوا
بأــأموالهم وأنفســهم فــي ســبيل اللــه أولئــك هــم

].15)) [ الحجرات:الصادقون

() هذا إشارة إلى اليمان التام بمجموع درجاته الثلث.15
() أي أن اليمان بدرجاته الثلث كالشجرة الكاملة، وأبعد ذهاب كماله 16

المستحب وأالواجب ل ينتقض وأيزوأل كما تقول الخوارج وأالمعتزلة بل يبقى 
اا، كالشجرة إذا ذهبت أوأراقها وأأغصانها وأبقي جذعها اا ناقص أصله وأإن سمي إيمان
وأأصلها لم تزل وأإن كانت ناقصة.

) الواجبات هنا تشمل وأاجبات أصل اليمان وأاليمان الواجب كما هو ظاهر.5(،17
) المراد هنا ترك ما كان من رتبة اليمان الواجب دوأن أصل اليمان، لن 6(18

اا وأأنه قد استعمل التقسيم  النتقاص من أصل اليمان نقض لليمان، خصوص
ثام أورثانا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الوارد في قوله تعالى (( 

..)) فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابأق بأالخيرات
فالظالمي أنفسهم هنا من جملة الذين اصطفاهم الله  بما معهم من أصل 
اليمان وأإن قصروأا في وأاجبه .
19
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وأقوله صلى الله عليه وأسلم:  (ل يزنططي الزانططي حيططن يزنططي
وأهططو مططؤمن وأل يسططرق السططارق حيططن يسططرق وأهططو مططؤمن، وأل

.)20(يشرب الخمر حين يشربها وأهو مؤمن)

فنفططى عنططه اليمططان الططواجب الططذي يسططتحق بططه الجنططة، وأل
يستلزم ذلك نفي أصل اليمان وأسائر أجزائه وأشعبه).

إلى قوله:  (وأمن هذا الباب:  قوله صلى اللططه عليطه وأسطلم:
يشنا فليس منا) ، ليس المراد به أنططه كططافر، كمططا تططأوألته)21((من غ

الخوارج، وأل أنه ليس من خيارنا، كما تأوألته المرجئة.

وألكططن المضططمر يطططابق المظهططر، وأالمظهططر هططم المؤمنططون
المستحقون للثواب، السالمون من العذاب.  وأالغططاش ليططس منططا

اا. لنه متعرض لسخط الله وأعذابه) أهط مختصر

وأالخلصة:  أن اليمان الذي يضاده الكفر هو فقط مططا كططان
من (أصل اليمان)

أما (اليمان الواجب) فهو الططذي يضططاده الفسططق، وأ(اليمططان
المستحب) هو الذي يضاده الترك غير المكفر وأل المفسق.

فليحذر من الخلط بيططن نصططوص هططذه المراتططب الثلث فططإن
يلة القدام… في ذلك مز

وأليتأمل فططي اليطات وأالحطاديث، وأليتطدبرها وأليطرد المشطكل
يين، فإنه ل يخرج من دائرة اليمان وأالسططلم منها إلى الواضح الب

إل من أتى بذنب مكفر يخل بأصل اليمان، سواء كان:

ラ-تططرك وأاجططب مططن وأاجبططات أصططل اليمططان؛ كططترك القططرار
بالشهادتين، أوأ ترك الصلة، أوأ انتفاء تصططديق القلططب؛ وأهططو كفططر
التكذيب، أوأانتفاء يقين القلب؛ وأهو كفر الشك.  وأنحططو ذلططك مططن
شعب وأوأاجبات أصل اليمان، سواء كانت مططن أعمططال القلططب أوأ

اللسان أوأ الجوارح.

أوأ فعل محرم من المحرمططات الططتي تضططاد أصططل اليمططان، سططواء
كانت مططن أعمططال القلططب أوأ اللسططان أوأ الجططوارح كالتحططاكم إلططى
الطاغوت أوأ سب الله وأرسوله وأدعاء غير الله أوأ الذبح وأالسجود

لغيره سبحانه أوأ صرف التشريع وأالتحريم وأالتحليل إلى غيره.

ال باليمططان الططواجب فططإنه ينقططص اليمططان وأل أما ما كططان مخ
ينقضه، فحذار من التكفير به وأحده.

() روأاه البخاري وأمسلم.20
() روأاه مسلم.21
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خـمـس تنبيـهـات*  وأقبططل أن أختططم هططذا الموضططع أنبططه علططى 
:مهمة

:  أن الكفر وأإن كان قد يكون كمططا عرفططت، بططالخلل بططأيالول
شيء من شعب أصل اليمطان، إل أن التكفيططر فططي أحكططام الططدنيا
اا، أي إنما يكون بما يناقض أصل اليمان باللسان وأالجوارح تحديد

بالقوال وأالعمال الظاهرة فقط .

وأل دخل لعمال القلوب في التكفير في أحكام الدنيا، لنها أشياء
مغيبة ل يمكن الطلع عليها وأضبطها ما لم يظهططر ذلططك العتقططاد

بقول أوأ عمل.

وأقد عرفت أن الشارع قططد وأضططع للحكططام الشططرعية فططي أحكططام
ييططب القلططوب غيططر همغ ال ظاهرة منضبطة، وأما في  اا وأعل الدنيا أسباب
ظاهر وأل يمكن ضبطه، وألذلك فهطو ليطس إلينطا وأإنمطا أمطره إلطى

الله.

اا لصلالثاني اا من صيغ الوعيد –كما تقدم- تحتل نقض :  أن كثير
اا فططي اليمططان الططواجب، فيجططب تمحيططص الصططيغ اليمان، أوأ نقصطط
المحتملة، بردها إلى المحكم المفصل من مبيناتها لمعرفططة مططراد
الشارع منها –حتى ل يقع الشتباه وأالتعجل بالتكفير بما هو ليططس

بكفر ناقل عن الملة.

:  أن العلمططاء قططد يطلقططون لفططظ (نفططي كمططال اليمططان)الثالث
وأيريدوأن بذلك نفي كماله الواجب.  فحذار من حملططه علططى نفططي
حقيقته أي (أصله) فتكفر بإطلقاتهم تلك من لم يكفططره الشططرع.
أوأ حمله على كماله المسطتحب، فتخططئ المطراد؛ لن الشطارع ل
يعد على ترك شيء من شعب اليمططان المسططتحب، بططل ل يططرد يتو
الوعيد، إل في ترك وأاجططب مططن وأاجبططات اليمططان؛ إمططا مططن رتبططة

أصل اليمان أوأ رتبة اليمان الواجب.

):  (معنططى قططولهم:  "نفططي كمططال12/256قططال شططيخ السططلم (
اليمططان ل حقيقتططه) أي:  الكمططال الططواجب، ليططس هططو الكمططال

المستحب) أهط.
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):  (ثام إن نفي "اليمططان" عنططد عططدمها [أي:  شططعب7/14وأقال (
اليمان] دل على أنها وأاجبة، وأإن ذكر فضل إيمططان صططاحبها وألططم

.)22(ينف إيمانه دل على أنها مستحبة

ممططر اللططه بططه مأ رر – فططإن اللططه وأرسططوله ل ينفططي اسططم مسططمى أمطط
وأرسططوله، إل إذا تططرك بعططض وأاجبططاته، كقططوله:  "ل صططلة إل بططأم

، وأقوله:  "ل إيمان لم ل أمانة له، وأل دين لمن ل عهد)23(القرآن"
اا فططي العبططادة لططم)24(له"  وأنحو ذلك، فأما إذا كططان الفعططل مسططتحب

ينفها لنتفاء المستحب…".  إلى قوله:  (فلططو كططان مططن لططم يططأت
بكمالها المستحب يجوز نفيهططا عنططه، لجططاز أن ينفططى عططن جمهططور

المسلمين من الوألين وأالخرين، وأهذا ل يقوله عاقل.

فمن قططال: إن المنفططي هططو الكمططال، فططإن أراد أنططه نفططي الكمططال
الواجب الذي يذم تاركه، وأيتعرض للعقوبة، فقططد صططدق، وأإن أراد
أنه نفططي الكمططال المسططتحب، فهططذا لططم يقططع قططط فططي كلم اللططه
وأرسوله، وأل يجوز أن يقططع.  فططإن مططن فعططل الططواجب كمططا وأجططب
اا لططم يجططز أن يقططال:  مططا فعلططه ل عليه، وألم ينقص من وأاجبه شيئ

اا) أهط. حقيقة وأل مجاز

اا ( ):  (وأكذلك من ل يحب لخيه المؤمن ما يحططب7/30وأقال أيض
لنفسه، لم يكن معه ما أوأجبه الله عليه من اليمان، فحيث نفططى
الله اليمان عن شخص، فل يكون إل لنقطص مطا يجطب عليطه مطن
اليمان، وأيكون مطن المعرضطين للوعيططد، ليطس مطن المسططتحقين

للوعد المطلق.

وأكذلك قوله صلى الله عليه وأسلم:  "من غشنا فليس منا، وأمططن
.  كله من هططذا البططاب، ل يقططوله)25(حمل علينا السلح فليس منا"

يرمه الله وأرسططوله، إل لمن ترك ما أوأجب الله عليه، أوأ فعل ما ح
فيكون قد ترك من اليمان المفروأض عليه ما ينفططي عنططه السططم
لجله، فل يكون من المؤمنين المستحقين للوعد، السالمين مططن

الوعيد) أهط (ط. دار ابن حزم).

وأعلى هذا فإن قول الحططافظ ابططن حجططر أوأ غيططره عنططد حططديث( ل
يؤمن أحدكم حططتى يحططب لخيططه مططا يحططب لنفسططه)، علططى سططبيل

() تنبه لهذا فإنه مما يعينك على التمييز بين ما كان من اليمان الواجب وأما 22
كان من اليمان المستحب.

() روأاه البخاري وأمسلم وأغيرهما.23
):  (روأاه أحمد وأأبو يعلي وأالبزار 1/101() قال الهيثمي في المجمع (24

وأالطبراني في الوأسط وأفيه أبو هلل وأثاقة ابن معين وأغيره، وأضعفه النسائي 
وأغيره.)

() روأاه مسلم.25
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، يجب حمله على نفي)26(المثال:  ( المراد بالنفي كمال اليمان)
كماله الواجب ل المستحب.

لن نفي اسم اليمططان ل يكططون لططترك مسططتحب، بططل ل يكططون إل
لترك وأاجب إما من أصل اليمان أوأ من مرتبة اليمططان الططواجب.
اا لصططل وأقول الحططافظ إنمطا هطو للتنططبيه علططى أن ذلطك ليططس نفيط
اليمان كما تقططوله الخططوارج.  وألططذلك قططال فططي الموضططع نفسططه:

اا) أهط. (ضروأرة أن من لم يتصف بهذه الصفة ل يكون كافر

:  أن قيد الستحلل الذي يذكر كشرط للتكفير في بعططضالرابأع
الذنوب، إنما يصح اشتراطه فططي الططذنوب الططتي تططؤثار فططي مرتبططة
اليمان الططواجب، أمططا مططا ينططاقض أصططل اليمططان فل مططدخل لهططذا
الشرط فيه، إذ هو من المكفرات المجردة التي ل تفتقر إلى هذا

الشرط.  فإن قرن بها… فهو زيادة في الكفر.

اا فططي كلم العلمططاء التفريططق بيططن اليمططانالـخـامس : يططرد كططثير
المطلق وأمطلق اليمان.

فاليمططان المطلططق هططو اليمططان الكامططل التططام الططذي جمططع أصططل
اليمان وأاليمططان الططواجب وأاليمططان المسططتحب.  وأذلططك لن فططي
قولططك (اليمططان المطلططق) تططدخل اللم علططى اليمططان وأهططي تفيططد
العموم وأالشمول، ثام تصفه بالطلق بمعنططى أنططه لططم يقيططد بقيططد

يوجب تخصيصه فهو عام يشمل كل فرد من أفراده.

أما مطلق اليمان:  فيطلق على اليمان الناقص وأالكامل.

فالضافة فيه ليست للعموم بل للتمييز فهو قدر مشترك مطلططق
ل عام فيصدق بأي فرد من أفراده.

وألهذا نفى النبي صلى الله عليططه وأسططلم (اليمططان المطلططق) عططن
الزاني وأشارب الخمر وأالسارق كمططا فططي الحططديث المتقططدم؛ لئل

 )) وأل في قوله:  ((والله ولي المؤمنينيدخل في قوله:  (( 
إنـمـا المؤمـنـون )) وأل فططي قططوله (( ـقـد أفـلـح المؤمـنـون

 )) وأنحوهططا مططن اليططات،الذين إذا ذكر الله وجلت قـلـوبأهم
ال فططي قططوله تبططارك وألططم ينططف عنططه مطلططق اليمططان ليبقططى داخ

ـةوأتعططالى :  ((  ـة مؤمـن ـر رقـب وإن )) وأفططي قططوله (( فتحرـي
 )) وأفططي قططوله صططلى اللططهطائافتان من المـؤمنين اقتتـلـوا

عليه وأسلم:  (ل يقتل مؤمن بكافر) روأاه البخاري وأغيره.

() فتح الباري (كتاب اليمان) (باب من اليمان أن يحب لخيه ما يحب 26
لنفسه).
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قالت الـعـراب آمـنـا ـقـل ـلـموألهططذا كططان قططوله تعططالى:  (( 
اا لليمططان المطلططق لتؤمـنـوا، ولـكـن قوـلـوا أـسـلمنا  )) نفيطط

.)27(لمطلق اليمان

: وأمثل ذلك مطلق التوحيد وأالتوحيد المطلق

فمطلططق التوحيططد:  يططدخل فيططه جميططع الموحططدين خواصططهم
وأعوامهم اتقيائهم وأفساقهم، فكل من آمن بططالله وأاجتنططب عبططادة
اا من نواقض التوحيد يدخل في مطلططق الطاغوت وألم يرتكب شيئ

يصر في لوازمه وأوأاجباته التي  ليست من أصله. التوحيد، وأإن ق

وأالتوحيد المطلق:  يطلق علططى كمططال التوحيططد التططام الططذي
يططأتي المكلططف مططع أصططله بواجبططاته وألططوازمه وأمكملتططه، كجهططاد
الطواغيت وأإظهار عداوأتهم وأإعلن البراءة منهم وأمططن أوأليططائهم،
وأالسعي في إبطال الشرك وأإخراج الناس منه، وأل مشططاحة فططي

الصطلح وألكن أكثر الناس ل يعرفون ذلك.

اا وأنعني بهططا وألهذا فنحن وأإن كنا نستعمل لفظة الموحد كثير
خواص أهل الدين وأأنصاره، فنسميهم بأهم مهمططات الططدين الططتي
اا على أهمية التوحيد يصر في لوازمها وأوأاجباتها أكثر الناس تأكيد ق

الذي هو أصل دعوة الرسل وأأتباعهم. 

لكننا نكره وأنحذر من نفي التوحيد عططن المخططالفين لنططا فططي
تكفيططر الطططواغيت وأجهططادهم ؛ مططادام أوألئططك المخططالفون مططن
المسططلمين كمططا يفعلططه بعططض النططاس، فنحططن وأإن كنططا نتسططاهل
بالثابات في هذا الباب.  لكننا نكططره النفططي فيططه وأننهططى عنططه؛ لن
اا إل بالمفهوم وأهو غير لزم بخلف النفي، الثابات ل يوهم محذوأر
فإنه بإطلقه يخشى أن يوهم تكفير كل من نفي عنه ذلططك فلططزم
اا وأأن ضد التوحيد الشرك فططي عططرف المسططلمين. تركه.  خصوص
وأأكثر الناس ل يذهب فهمهم إلى الصطلح حتى يقول القائل أنه
يقصططد بططذلك نفططي التوحيططد المطلططق ل مطلططق التوحيططد، فهططم ل
يفرقون بين هذا وأذاك، فلزم اجتنابه وأالتحرز منططه حططتى ل يططوهم
تكفير المخالف من المسططلمين، وأحططتى ل يعطططى أعططداء الططدعوة

فرصة للصيد في الماء العكر.

* وأمن جنس هططذا اسططتعمال كططثير مططن الططدعاة المعاصططرين
لفظططة (أخونططا) أوأ (إخواننططا) علططى تجمعططاتهم وأتنظيمططاتهم - وأقططد
عايشططته - دوأن مخططالفيهم أوأ مططن هططم ليسططوا علططى طريقتهططم
وأدعوتهم، وأقد ينفونها عن هططؤلء فيقولططون (ليسططوا مططن إخواننططا)

.4() انظر بدائع الفوائد لبن القيم جط 27

114



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أي:  ليسوا من جماعتهم، وأهذا ل يحل مع المسلمين إذ هو يوهم
البراءة الكلية منهم، وأهو سيئ الثاططر علططى التبططاع مططن الشططباب،
وأأقل مساوأئه ما يورث من الحزبية البغيضة… هذا إن لططم يططورث
معاملة من هم خارج لفظة (إخواننا) معاملة الكفططار… أوأ الحكططم

بتكفيرهم.

وأالله تعالى قد أثابططت الخططوة اليمانيططة بيططن المسططلمين فططي
أشد حالت العداوأة وأالبغي وأهي القتل وأالقتتال، فقال سططبحانه:

…) اليططات إلططىوإن طائافـتـان ـمـن الـمـؤمنين اقتتـلـوا(( 
 )).إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بأـيـن أـخـويكمقوله:  (( 

فـمـنكما جمع بهذه الخوة بين وألي المقتول وأالقاتل فقططال: (( 
 الية).عفي له من أخيه شيء…
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))15((

عدم التمييز بأين اليمان الحقيقي واليمان
الحكمي

اا؛عططدم التمييططز بيططن وأمن الخطاء الشائعة في التكفيططر أيضطط
اليمان الحقيقي وأاليمان الحكمي ، وأبين التوبة الباطنططة وأالتوبططة

الحكمية.

فاليمان الحقيقي: من أمور الغيب الباطنة التي حكمها إلى
الله، وأهو الذي تجري عليه أحكام الخططرة عنططد اللططه مططن الثططواب

وأالعقاب.

وأاليمان الحكمي:  هو الظاهر، الذي يفرق به بيططن المسططلم
وأالكافر، وأهو المرادف للسططلم الحكمططي الططذي يعصططم بططه الططدم
وأالمال، وأهذا يثبت ابتداء بالقرار بالشهادتين، أوأ ما يقوم مقامها
مططن خصططائص السططلم.  مططع عططدم التلبططس بنططاقض مططن نططواقض

السلم الظاهرة.

قال شيخ السلم في كتاب اليمان:  (اليمان الظاهر الططذي
تجري عليه الحكام في الدنيا، ل يسططتلزم اليمططان البططاطن الططذي
يكون صاحبه من أهل السعادة في الخرة) أهط.  الفتاوأى (ط دار

).7/133ابن حزم) (

اا ( ):  (وأالله تعططالى لمططا أمططر فططي الكفططارة7/136وأقال أيض
بعتق رقبة مؤمنة، لم يكن على النططاس أل يعتقططوا إل مططن يعلمططوا
أن اليمان في قلبه، فإن هذا كمططا لططو قيططل لهططم:  اقتلططوا إل مططن
علمتم أن اليمان في قلبه:  وأهم لم يؤمروأا أن ينقبوا عن قلوب
ال يظهر اليمان جططاز لهططم الناس وأل يشقوا بطونهم، فإذا رأوأا رج
عتقه، وأصاحب الجارية لما سأل النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم:
هل هي مؤمنة؟  إنما أراد اليمططان الظططاهر الططذي يفططرق بططه بيططن

المسلم وأالكافر).

):  (وأالمقصططود أن النططبي صططلى اللططه عليططه7/137وأقططال (
وأسلم إنما أخبر عن تلك المة باليمان الظططاهر الططذي علقططت بططه

الحكام الظاهرة، …).

إلى قوله:  (فيجب أن يفرق بين أحكام المططؤمنين الظططاهرة
التي يحكططم فيهططا النططاس فططي الططدنيا، وأبيططن حكمهططم فططي الخططرة
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اا بالثواب وأالعقاب، فالمؤمن المستحق للجنة لبد أن يكون مؤمنطط
في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة) أهط.

):  (وأالمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته7/138وأقال (
وأحياة خلفائه وأأصحابه يدفن فيها كل من أظهر اليمان، وأإن كان
اا في الباطن، وألم يكن للمنافقين مقبرة يتميططزوأن بهططا عططن منافق
المسططلمين فططي شططيء مططن ديططار السططلم، كمططا تكططون لليهططود
وأالنصارى مقبرة يتميزوأن بها، وأمن دفططن فططي مقططابر المسططلمين
صلى عليه المسلمون، وأالصلة ل تجوز على من علم نفاقه بنص
القرآن، فعلم أن ذلططك بنططاء علططى اليمططان الظططاهر، وأاللططه يتططولى

السرائر) أهط (ط دار ابن حزم).

اا:  (اليمان الذي علقت به أحكام الدنيا هو اليمان وأقال أيض
الظاهر وأهو السططلم.  فالمسططمى وأاحططد فططي الحكططام الظططاهرة،
وألهذا لما ذكر الثارم لحمد احتجاج المرجئة بقول النبي صلى اله
عليه وأسلم (أعتقها فإنها مؤمنة) أجططابه بططأن المططراد حكمهططا فططي
الدنيا حكم المؤمنة، لم يرد أنها مؤمنة عنطد اللططه تسططتحق دخططول

الجنة بل نار إذا لقيته بمجرد هذا القرار) أهط.

اا عنططد ذكططره لخلف العلمططاء فططي حكططم ذراري وأقططال أيضطط
الكفار:  (وأمنشأ الشتباه في هذه المسألة:  اشتباه أحكام الكفر
في الدنيا، بأحكام الكفر في الخرة فططإن أوألد الكفططار لمططا كططانوا
يجري عليهم أحكام الكفططر فططي أمططور الططدنيا، مثططل ثابططوت الوليطة
عليهم لبائهم، وأحضانة آبائهم لهططم وأتمكيططن آبططائهم مططن تعليمهططم
وأتططأديبهم، وأالموارثاططة بينهططم وأبيططن آبططائهم، وأاسططترقاقهم إذا كططان
آباؤهم محاربين، وأغير ذلك، صار يظن من يظن أنهططم كفططار فططي
نفس المر، كالذي تكلم بالكفر وأعمل به، فإذا عططرف أن كططونهم
اا لبططائهم فططي أحكططام وألدوأا على الفطرة، ل ينافي أن يكونططوا تبعطط

الدنيا زالت الشبهة.

وأقد يكون في بلد الكفر من هططو مططؤمن فططي البططاطن يكتططم
إيمانه.  من ل يعلم المسلمون حاله، إذا قاتلوا الكفار، فيقتلططونه،
يلى عليه وأيدفن مع المشركين، وأهو في الخططرة هيص يسل وأل  هيغ وأل 
من المؤمنين أهل الجنة، كما أن المنافقين تجري عليهططم أحكططام
المسلمين، وأهم في الخرة في الدرك السفل من النططار، فحكططم
الططدار الخططرة غيططر حكططم الططدار الططدنيا) أهططط (درء تعططارض العقططل

).433-8/432وأالنقل) (

وأقد فرق الله تعالى بين نوعي اليمطان هطذين فططي قطوله تعطالى:
(( يا أيها الذين آمـنـوا إذا ـجـاءكم المؤمـنـات مـهـاجرات
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ـوهن ـإن علمتـم ـانهن، ـف ـم بأإيـم ـه أعـل ـامتحنوهن الـل ـف
).9)) (الممتحنة: مؤمنات فل ترجعوهن إلى الكفار

))؛ أي:  بحقيقة إيمانهن.الله أعلم بأإيمانهنفقوله تعالى:  (( 

))؛ أي:  بحسططب مططاـفـإن علمتـمـوهن مؤمـنـات وأقططوله:  (( 
يظهر لكم وأهو اليمان الحكمي.  وألهذا كان سفيان الثوري وأابططن
المبارك وأغيرهم من السلف يقولون:  (الناس عندنا مؤمنون في

.)28(المواريث وأالحكام، وأل ندري كيف هم عند الله عز وأجل)

وأعلى هذا فشروأط (ل إله إل الله) وأنواقض السلم التي يعططددها
العلماء في كتبهم؛ منها ما هططو متعلططق باليمططان الحقيقططي، وأهططي
الشروأط وأالنواقض المغيبة التي ل يعلمها إل الله كالخلص أوأ ما
ينقاضه من الشرك الباطن، وأالصدق وأمططا يناقضططه مططن التكططذيب
القلبي، وأاليقين وأما ينقاضه من الشك… وأنحو ذلططك مططن المططور
المغيبة التي ل يطلع عليها إل الله؛ ل يصح وأل يصلح التكفيططر بهططا
في أحكام الدنيا لنهططا أسططباب غيططر ظططاهرة وأل منضططبطة فكيططف
يناط حكم التكفير بها؟  وأإنما ينظر في أحكام الدنيا إلى ما ظهر
من تلك الشروأط أوأ النواقض، فيثبططت السططلم الحكمططي وأيعامططل
النسان معاملة المسلمين فيعصم دمططه وأمططاله إن أتططى بشططروأط

السلم الحكمي وأيوكل أمر سريرته إلى الله.

):  (ثاططم2/608قال الشيخ حافظ الحكمططي فططي معططارج القبططول (
أعلم يا أخي أرشدنا الله وأإياك، أن التزام الدين الططذي يكططون بططه
النجاة من خزي الططدنيا وأعططذاب الخططرة، وأبططه يفططوز العبططد بالجنططة
وأيزحزح عن النار، إنما هو ما كان على الحقيقة في كل مططا ذكططر

من حديث جبريل، وأما في معناه من اليات وأالحاديث.

وأما لم يكن على الحقيقة وألم يظهر منه ما يناقضه، أجريت عليه
أحكام المسلمين في الدنيا، وأوأكلت سريرته إلى الله تعالى، قال

(( فإن تابأوا وأقاموا الصلة وآـتـوا الزـكـاةالله عز وأجل:  
(( ـفـإخوانكم ـفـي)) وأفططي اليططة الخططرى فخـلـوا ـسـبيلهم

)) أهط.الدين وغيرها من اليات…

فتأمل كيف علق الله تعالى عصمة الطدم وأالمطال، وأعلطق الخطوة
فططي الططدين بالحكططام وأالشططعائر وأالمبططاني الظططاهرة ل بمططا خفططي

وأبطن.

اا ل يشططترط للسططلم الحكمططي بططل وأل للحقيقططي مططا يظنططه وأأيضطط
البعض من لزوأم حفظ شروأط (ل إلططه إل اللططه) أوأ حفططظ معناهططا
وأنواقضها، وأمعرفة تفاصيلها كما شرحها العلماء في كتبهم… فل

).2/872)، وأابن بطة في البانة الكبرى (3/567() أخرجه الخلل في السنة، (28
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أحد يستطيع أن يزعم أن المة التي سألها النبي صلى الله عليططه
وأسططلم (أيططن اللططه) وأحكططم لهططا باليمططان، أوأ غيرهططا مططن العططراب
وأالعططوام الططذين كططان صططلى اللططه عليططه وأسططلم يعططاملهم بالسططلم
الظاهر… كانوا يعرفون تفاصيل ذلك كله أوأ أنهططم هططم أوأ غيرهططم

كانوا يلزمون بذلك وأيشترط عليهم ليحكم لهم بالسلم.

قال الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول عند قوله:

      بشروأط سبعطة قطد قيطدت        وأفططي نصططوص الططوحي حقططا
وأردت

      فطإنه لططم ينتفع قائلططها          بالنطق إل حيث يستكملطططها

( وأمعنى استكمالها اجتماعها في العبد وأالتزامه إياها بططدوأن
يد ألفاظهططا مناقضة منه لشيء منهططا وأليططس المططراد مططن ذلططك، عطط
وأحفظها، فكم من عططامي اجتمعططت فيططه وأالتزمهططا، وألططو قيططل لططه
اعددها لم يحسن ذلك، وأكم حافظ للفاظها يجري فيها كالسططهم
اا فيما يناقضها وأالتوفيق بيد الله وأاللطه المسطتعان) وأتراه يقع كثير

).2/418أهط (

وأهو يقصد هنا (النتفاع الكامل في الططدنيا وأالخططرة) وألططذلك
اشترط استكمال جميع شروأطها وألططم يفططرق بيططن مططا ظهططر وأمططا

بطن من ذلك… لنه قصد السلم الحقيقي.

أما السلم الحكمي الظاهر في الدنيا فقد عرفت أن شططأنه
دوأن ذلك، وأأنططه إنمططا يشططترط لططه أن يظهططر المططرء مططا يصططير بططه
اا مما هو من أصل اليمان وأالتوحيططد، أي أن يططأتي بشططروأط مسلم

السلم الظاهرة، وأأن ل يقع بشيء من نواقضه الظاهرة.

وأقد قدمنا لك أن الكفططر وأإن كططان قططد يكططون بأحططد أسططباب
أربعة:  إما قول أوأ فعل أوأ شطك أوأ اعتقططاد.  أوأ بطأكثر مطن سططبب
منها.  إل أن التكفيططر فططي أحكططام الططدنيا إنمططا ينحصططر فقططط فططي
اا…  قال شيخ السططلم القول المكفر أوأ الفعل المكفر أوأ بهما مع
ابن تيمية:  (فالمرتد:  كل مططن أتططى بعططد السططلم مططن القططول أوأ
العمل بما ينططاقض السططلم بحيططث ل يجتمططع معططه) أهططط.  الصططارم

).459المسلول (

اا فيططه ص ( ):  (وأإذا لططم يكططن علططم اليمططان370وأقططال أيضطط
المفروأض صفة لقلب النسان لزمططة لطه لططم ينفعططه، فططإنه يكططون
بمنزلة حديث النفس وأخواطر القلب، وأالنجاة ل تحصل إل بيقيطن

في القلب، وألو أنه مثقال ذرة، هذا فيما بينه وأبين الله. 
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هيظهططره مطن القطول أوأ وأأما في الظاهر فيجري الحكام علططى مطا 
الفعل ) أهط . 

أما العتقاد وأالشك فهو من أسباب الكفر الخروأية الباطنية
التي أمرها إلى الله وأليس إلينا ؛ إذ ل سبيل في أحكام الدنيا إلى
ضبطها وأإعمالها وأاعتبارها ، وأقد علمت أن الشارع ربط الحكططام
دببات في الططدنيا بأسططباب وأأوأصططاف ظططاهرة منضططبطة غيططر وأالمس
خفية وأل مغيبة ، وأذلك كي يتمكن المكلفون من التعامططل معهططا ؛
وألذلك يعامل من أبطن الكفر وألم يظهره بقططول أوأ عمططل – كمططا
هططو حططال المنططافقين – بمعاملططة المسططلمين فططي أحكططام الططدنيا ،
فيعصم إسلمهم الحكمي الظاهر دماءهم وأأموالهم ثام مصططيرهم

في الخرة في الدرك السفل من النار .. 

ف مـا ليـس لـك بأـهوأقططد قططال اللططه تعططالى : ((  ول تق
 )) .. وألم يجعل لنا سبحانه علما بالمغيبات وأالبواطن نعلططقعلم

أحكام الدنيا بها .

(( ولوأقططال تعططالى حكايططة عططن نططبيه نططوح عليططه السططلم : 
أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خـيـرا . الـلـه

 )) فرتططبأعلم بأما في أنفسهم ، إني إذا لمن الظالمين
الحكم على ظاهر إيمانهم ، وأرد علم ما في أنفسهم إلططى العططالم

بالسرائر سبحانه وأتعالى ..   

قال الشافعي رحمه الله : ( فرض الله تعالى على خلقططه طاعططة
نبيه ، وألم يجعل لهم مططن المططر شططيئا ،فططأوألى أل يتعططاطوا حكمططا

على غيب أحد بدللة وأل ظن .. ) 

وأقططال : ( فمططا جعططل إليهططم الحكططم فططي الططدنيا إل بمططا ظهططر مططن
المحكوم عليه ، ففرض على نططبيه أن يقاتططل أهططل الوأثاططان، حططتى
يسلموا فتحقن دماؤهم إذا أظهروأا السططلم، وأأعلططم أنططه ل يعلططم
صططدقهم بالسططلم إل اللططه، ثاططم أطلططع اللططه رسططوله علططى قططوم
يظهروأن السلم وأيسروأن غيره فلم يجعططل لططه أن يحكططم عليهططم
بخلف حكم السلم، وألم يجعل له أن يقضططي عليهططم فططي الططدنيا

 أهط.)29(بخلف ما أظهروأا)

وأقال ابن القيم:  (وألططم يرتططب –أي الشططارع- الحكططام علططى
مجرد ما في النفوس مططن غيططر دللططة فعططل أوأ قططول) أهططط.  إعلم

) وأهذا في أحكام الدنيا كما هو ظاهر.3/117الموقعين (

وأمن الدلة الصريحة على هذا قول النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم في الحديث الذي يروأيه البخاري وأمسلم وأغيرهما:  (إنكططم

ال عن إعلم الموقعين (29 ).3/112() نق
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تختصمون إلى… وأإنما أقضي بنحو ما أسمع…) فأخبر صلى الله
عليه وأسلم أنه إنما يحكم بالظاهر، وأفي صحيح مسلم:  (إني لم

أوأمر أن أنقب عن قلوب الناس وأل أشق بطونهم) .

اا قوله صلى الله عليه وأسلم لسامة وأفي صحيح مسلم أيض
اا عليه:  (أفل شققت عن قلبه)!! منكر

قال أبو جعفر الطحاوأي في أهل القبلة:  (وأل نشططهد عليهططم
بكفر وأل نفاق، ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، وأنذر سططرائرهم

إلى الله تعالى)أهط.

وأقال شططارح الطحاوأيططة:  (لنططا قططد أمرنططا بططالحكم بالظططاهر،
وأنهينا عن الظن وأاتباع ما ليس لنا به علم)أهط.

وأيقول الحافظ ابطن حجطر فطي فتطح البطاري (كتطاب اسطتتابة
المرتدين…) (باب حكم المرتد وأالمرتدة وأاستتابتهم) فططي كلمططه

):  (وأقوله "مططن" هططو6922على حديث (من بدل دينه فاقتلوه) (
يدله فططي البططاطن وألططم يثبططت عليططه ذلططك فططي عام يخص منه من ب

الظاهر.  فإنه تجري عليه أحكام الظاهر…).

وأقططال بعططد أن ذكططر قططوله تعططالى "اتخططذوأا أيمططانهم جنططة"
):  (فدل على أن إظهار اليمان يحصن من القتل،2(المنافقون: 

وأكلهم أجمعوا على أن أحكططام الططدنيا علططى الظططاهر وأاللططه يتططولى
السرائر، وأقد قال صلى اللططه عليططه وأسططلم لسططامة "هل شططققت
عن قلبه" وأقال للذي ساره في قتل رجل "أليس يصططلي؟  قططال:
نعم، قال:  أوألئك الذين نهيت عن قتلهططم".  وأذكططر حططديث (خالططد
بن الوليد لما استأذن في قتل الططذي أنكططر القسططمة، وأقططال:  كططم
من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه.  فقال صلى الله عليططه
وأسلم:  "إني لم أوأمر أن أنقب عن قلوب الناس" أخرجه مسططلم

وأالحاديث في ذلك كثيرة) أهط.

 المنجيططةفي التوبـأـة الباطـنـة الحقيقـيـةوأمثل ذلك يقال 
 الططتي تكفططي فططي الططدنيا لعصططمةوالتوبأة الحكميةفي الخرة ، 

الدم وأالمال وأالحكم بالسلم.

فالتوبة الحقيقية:  هي المتقبلة عند اللططه، وأهططي المسططتوفية
لشروأط التوبة الباطنة وأالظاهرة، من الندم وأالقلع عن الططذنب،
وأالعزم على عدم العودة إليه، وأالستغفار باللسان، وأأداء حقططوق

العباد إن تعلق الذنب بها.

فهذه هي التوبة المقبولة المنجية عند الله تعالى.
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أما في الدنيا فل يصح ما يشططترطه البعططض فططي عصططمة دم
النسان أوأ الحكم بتوبة المرتد من تططبين هططذا النططوع مططن التوبططة،
فإن بعض شروأطها من الغيب الذي ل يعلمه إل اللططه.  وأل يمكططن

للخلق ضبطه.

وأإنما يكفي في ذلططك ظهططور التوبططة الحكميططة، وأهططي إظهططار
المذنب توبته عند الناس بالقلع عن ذنبه في الظاهر أوأ الرجططوع
وأالبراءة من السبب المكفر من قول أوأ عمطل ظططاهر، أوأ بطالتزام

ما كفر بالمتناع عنه مما هو من أصل اليمان الظاهر.

ヨوأهو مططن تكططررت)30( تنبيه:  استثنى البعض من ذلك الزنديق  :
ردته وأاشتهر تلعبه وأطعنه في الدين، وأعوده وأاستتابته، وأكططثرت
منططه المحتملت وأالمعططاريض وأاشططتهرت مصططاحبته لهططل الريططب

وأالزندقة.

فمذهب مالك رحمه الله عدم قبول تططوبته وأكططذا أحمططد فططي
أشهر الروأايتين عنه.

وأمذهب الشافعي قبولها.

قال شططيخ السططلم ابططن تيميططة:  (وألهططذا تنططازع الفقهططاء فططي
استتابة الزنديق، فقيل يستتاب وأاستدل من قال ذلك بالمنافقين
الذين كان النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم يقبططل علنيتهططم وأيكططل

أمرهم إلى الله.

فيقال له:  هذا كان فططي أوأل المططر، وأبعططد هططذا أنططزل اللططه:
ال) فعلموا أنهم إن أظهروأه (ملعونين أينما ثاقفوا أخذوأا وأقتلوا تقتي

كما كانوا يظهروأنه قتلوا، فكتموه.

وأالزنديق:  هو المنافق، وأإنما يقتله من يقتله إذا ظهططر منططه
أنه يكتم النفاق.

قالوا:  وأل تعلم توبته؛ لن غاية ما عنده أنططه يظهططر مططا كططان
يظهر، وأقد كان يظهر اليمان وأهو منافق، وألو قبلت توبة لزنديق
لم يكن سبيل إلى تقتيلهم، وأالقططرآن قططد توعططدهم بالتقتيططل) أهططط

).  7/137مجموع الفتاوأى (

() الزنديق:  لفظة أعجمية شاعت في لسان الفقهاء لما كثر العاجم في 30
).  وأقال سهل بن عبد الله التستري:  (وأإنما سمي 7/290المسلمين (الفتاوأى 

يق الكلم بمخبول عقله، وأترك الثار وأتأوأل القرآن  اا لنه وأزن د الزنديق زنديق
بالهوى) أهط عن معارج القبول.  وأأصله في كتاب العلو للذهبي انظر المختصر 

).220ص(

122



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

وأالمرجع في هذا وأالله أعلم إلى الجتهططاد وأتقططدير المصططالح
وأالمفاسد وأمعرفة الواقع؛ من ازدياد الشططر وأالسططتخفاف بالططدين
يدد علططى المتلعططبين يرؤ الناس عليه، فمتى وأجد مثططل هططذا شطط وأتج
اا إن تططوفرت القططدرة يرد بهططم مططن خلفهططم ، خصوصطط الزنادقة وأشطط
يوع هدي النبي صلى الله عليه وأسلم وأسططيرته عليه، فقد علمت تن

في أمثالهم في حال ضعف المسلمين، وأعند قوة شوكتهم.
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))16((

ففر وبأين معاملة عدم التفريق بأين التولي المك
الكافر بأالمعروف

اا ؛ عدم التفريق بيططن وأمن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
التولي المكفر، وأبين معاملة الكافر بططالمعروأف أوأ الحسططان إليططه

يره لمصلحة دعوة أوأ نحوها يب .وأ

فالمعاشرة وأالمصاحبة بالمعروأف للوالططدين الكططافرين ثاابتططة
وإن جاهداك عـلـى أن ((بالكتاب وأالسنة؛ كما قططال تعططالى:  

تشرك بأي ما ليس لك بأه علم فل تطعهما، وصــاحبهما
).15)) (لقمان:   افي الدنيا معروفا

وأمحبة الخير وأالهداية لهما أوأ لغيرهما من الكفار، شيء غير
يرق اللططه تعططالى محبتهم وأمودتهم وأموالتهم المنهي عنها.  وأقد فطط

ـم (( بيططن المريططن بقططوله: ـذين ـل ـن اـل ـه ـع ـاكم الـل ل ينـه
يـقـاتلوكم ـفـي اـلـدين وـلـم يخرـجـوكم ـمـن دـيـاركم أن
تبروهم وتقـسـطوا إليـهـم إن الـلـه يـحـب المقـسـطين،
ـدين، ـي اـل ـاتلوكم ـف ـذين ـق ـن اـل ـه ـع ـاكم الـل ـا ينـه إنـم
وأخرـجـوكم ـمـن دـيـاركم وـظـاهروا عـلـى إخراجـكـم أن

))توـلــوهم، وـمــن يـتــولهم فأولـئــك ـهــم الـظــالمون
).9-8(الممتحنة:  

ففططرق اللططه تعططالى بيططن الططبر وأالقسططاط وأالحسططان، وأبيططن
التولي المكفر.  وألم ينه عن الوألى، وأنهى عططن الثططاني هنططا وأفططي

مواضع أخرى من كتابه.

وأمعلوم أن للمسلم أن يتزوأج الكتابية الكافرة، وأإذا جاز لططه
ذلك، جازت دوأن شك مجالستها وأمؤاكلتها وأمصافحتها  وأملعبتها
وأغير ذلك من المعاشططرة بططالمعروأف الططتي أمططر اللططه بهططا الزوأاج
اا رحمططة  وأمططودة طبيعيططة ، فللزوأجططة اا، وأجعل بينهم أيضطط اا عام أمر
الكافرة من ذلك مططودة خاصططة مسططتثناة مططن عمططوم النهططي عططن

موادة الكفار.

وأهذا كله ينبه إلى عدم انضباط إطلقططات بعططض المتهططورين
في التكفير في هذه البواب.  وأالذي يهمني التنبيه إليه فططي هططذا
الموضع؛ أن مقام الدعوة وأتأليف القلوب، وأبيان الططدين بالحكمططة
وأالموعظة الحسنة ؛ يشرع فيه من اللين في الخطططاب وأالجططدال
بالتي هي أحسن وأالمعاملة بالحسنى وأالطلقة، وأيتأكد ذلططك فططي
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المقبلين على سطماع الططدعوة، مطا ل يتعططارض بحطال مطع الغلظططة
وأالشدة وأالمراغمططة الططتي أمطر اللططه تعطالى بهطا فطي مقامهطا فطي

ـد ((الجهاد وأالقتال؛ فقال سبحانه وأتعالى:   يا أيها النبي جاـه
ـيـا (()) وأقططال تعططالى:  الكفار والمنافقين واغلظ عليـهـم

ـونكم ـمـن الكـفـار ـذين يـل ـوا ـقـاتلوا اـل ـذين آمـن ـا اـل أيـه
)).وليجدوا فيكم غلظة

فمجطططال القتطططال وأمراغمطططة أعطططداء اللطططه  وأردع الشطططانئين
وأمجاهدة الزنادقة وأالطاعنين وأالمستهزئين وأنحوهم… غير مجال

وإن أحد ـمـن ((الدعوة وأالبلغ الططذي قططال اللططه تعططالى فيططه:  
المشركين استجارك فأجره حتى يـسـمع كلم الـلـه ثـاـم

))… فططأمر اللططهأبألغه مأمنه ذـلـك بـأـأنهم ـقـوم ل يعلـمـون
اا مادام قد تعالى بإجارة المشرك وأحمايته وأتأمينه، وأإن كان حربي
أظهر الرغبططة فططي سططماع الططدعوة، وأهططذا مسططتلزم وأيططدل بدللططة
الشارة علططى جططواز إكرامططه، بمعنططى إطعططامه وأإيططوائه وأمعططاملته
وأمعاشرته بالمعروأف حتى يسمع الدعوة كاملة وأاضططحة، ثاططم وأإن
اا اا مطمئن لم يؤمن فقد أمر الله تعالى بإيصاله بعدها إلى بلده آمن

من غير أذى أوأ تروأيع.

ففططي هططذا كلططه وأجططوب التفريططق بيططن المقبططل علططى سططماع
الدعوة أوأ من يططدعى إليهططا ابتططداء، سططواء كططان مططن الحربييططن أم

غيرهم، وأبين المعرض أوأ المستكبر.

اا مططن المتعنططتين علططى غيططر بينططة، يشططددوأن وألقد رأيت كططثير
وأيضططيقون علططى مططن أحسططن إلططى بعططض الكفططار أوأ خططالطهم أوأ
عططاملهم أوأ خططاطبهم بليططن لجططل إيصططال دعططوته إليهططم بأحسططن
اا وأالحطططال حطططال طريطططق، دوأن أي مداهنطططة أوأ ركطططون، خصوصططط

استضعاف وأالمقام ليس مقام قتال.  

وأمع هذا فإذا كانت الحقائق أراهم وأأسمعهم من الشدة وأالغلظة
ما تغص به حلططوقهم وأتضططيق معططه صططدوأرهم…  وأمططع ذلططك ينكططر
أوألئك المتعنتون هذا اللين وأيجعلونه عين المداهنة، بل منهم مططن

يدرجه في التولي نسأل الله السلمة وأالعافية.

وأربما احتج بعضهم بآيططات الممتحنططة المططذكورة وأهططي حجططة
عليهططم ل لهططم، فططالله جططل ثانططاؤه لططم ينططه فيهططا قططط عططن الططبر
اا في مجال الططدعوة وأالبلغ، وأإنمططا نهططى عططن وأالقساط.  خصوص

اا في غير آية من كتابه سبحانه. اا عام التولي نهي

اا ليططس لهططم إل الشططدة ثاططم زعمططوا أن المحططاربين عمومطط
يده مططن الغلظا وأالغلظا… وأربمططا أدخططل بعضططهم فططي ذلططك وأعطط
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المشروأع؛ الفحش وأالشتم المجططرد الططذي نهططى اللططه تعططالى عنططه
ينططوا يوهوا بططذلك وأجططه الططدعوة المشططرق ، وأتج المططؤمنين.  فشطط

بأفهامهم السقيمة على الدين.

وأغفلوا عن أن لفظ المحاربة في مصطططلح الفقهططاء يشططمل
كل من ليس بينه وأبين المسلمين عهد أوأ ذمة أوأ أمان أوأ جوار…
وألو كان من غير المقاتلين، فيططدخل فيططه النسططاء غيططر المقططاتلت
وأالصبيان وأالزمنططي وأأمثططالهم ممططن ليسططوا مططن أهططل القتططال، وأل
يقدروأن على إخراجنططا مططن ديارنططا، وأل يظططاهروأن علططى إخراجنططا،
اا يدخلون في مصطلح الحربيين من أهل دار الحططرب، فإنهم جميع
ن المحطارب… وأإن لم يكونوا من أهل القتال، فالمقاتل أخطص م
وألذلك يذكر المفسروأن في أسباب نزوأل اليات المذكورة حديث
قدوأم أم أسماء بنت أبي بكر من مكة بهدايا وأثاياب وأسمن وأإقط
لزيارتها وأأذن الرسول صلى اللططه عليططه وأسططلم لسططماء بإدخالهططا

منزلها وأقبول هداياها.

وغ فيهطا مطع الحربييطن وأالخلصة أن مقطام الطدعوة وأمطا يس
أوأغيرهططم، هططو غيططر مقططام القتططال وأمراغمططة أئمططة الكفططر وأأطططر
الشطططانئين وأالمسطططتكبرين مطططن المعرضطططين عطططن الطططدعوة أوأ

المستهزئين بها.  

أما دعوتهم ابتداء، فقد بعث الله نبيه موسى إلى طاغوت زمططانه
وأرأس المحاربين وأالمقاتلين له وألقومه؛ فططأمره وأأخططاه أن يبططدءا

((دعوته بالقول اللين مع وأصفه سططبحانه لططه بالطغيططان، فقططال:  
اا لعـلـه فيـنـ ال ل إذهبا إلى فرعون إنه طغى فـقـول ـلـه ـقـو

))… فابتدءاه بططذلك كمططا أمرهططم اللططه تعططالى،يتذكر أو يخشى
فلما أعططرض وأأبططى وأأصططر وأاسططتكبر وأهططدد وأتوعططد وأأرعططد، وأقططال

اا لموسى:  (( ))؛ قططال لططه إني لظنك ـيـا موـسـى مـسـحور
ـؤلء إل رب الـسـموات ((موسى:   لقد علمت ما أنزل ـه

اا )). والرض بأصائار وإني لظنك يا فرعون مثبور

وأكذلك خليل الرحمن إبراهيم عليططه السططلم يخططاطب قططومه
في مقام الدعوة بالحكمة وأالموعظة الحسنة وأيناظرهم بالحجة،

ـي ((وأيظهر حرصه على هداية أبيه.  فتراه يقططول:   ـت إـن يا أبـأ
اا قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك ـصـراط

اا ـان (()).. سوي يا أبأت ل تعبد الشيطان إن الـشـيطان ـك
اا يا أبأت إني أخاف أن يمـسـك ـعـذاب (())  للرحمن عصي

اا ))… وأنحو ذلك. من الرحمن فتكون للشيطان ولي
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وأفي مقام إعراضهم وأحيدتهم وأجدالهم بالباطل مططع وأضططوح
فف لـكـم ولـمـا الحجططة، يقططول لهططم وألبيططه فططي جملتهططم:  (( أ

كفرنا)) وأيقطططول:  ((… تعبدون من دون الله أفل تعقلون
اا ـحـتى بأـكـم وبـأـدا بأينـنـا وبأينـكـم الـعـداوة والبغـضـاء أبـأـد

…)) وأقال تعالى عنه فططي شططأن أبيططه ((….تؤمنوا بأالله وحده
فين له أنه عدو لله تبرأ منه …)).فلما تب

وأكذلك خاتم النبياء وأالمرسلين صلى الله عليه وأسططلم كططان
أحرص الناس على هداية قومه وأعشيرته القربين، ينذرهم النططار

وأيدعوهم إلى إنقاذ أنفسهم منها.

وأل زال يدعو عمه أبا طالب وأيتمنى هدايته إلططى آخططر نفططس
من أنفاسه.

وأفي مقام استهزائهم وأغمزهم له وأاستكبارهم، تططراه يقططول
تسمعون يا معشر قريش، أما وأالذي نفططس محمططد بيططده لهم:  (

.)31(لقد جئتكم بالذبح)

ن يسطتمع فل بد من التفريق فطي الحطوار وأالخططاب بيطن م
اا للدعوة وأينصت وأيرغب في التعرف إليها.  وأبين من يتخذها هزوأ

اا أوأ يعرض وأيستكبر. وألعب

هيدعى ابتداء، وأبين من طال عليططه المططد وألططج فططي وأبين من 
العططراض وأالسططتكبار رغططم الططدعوة لططه وأالبلغ، وأهططذا كلططه مططن
الحكمة وأالموعظة الحسنة، وأالسياسة الشططرعية الططتي أمططر اللططه
يينها رسوله صلى الله عليه وأسلم في سيرته وأسططنته تعالى بها، وأب

وأهديه.

يصل الله تعالى ذلك في كتابه، فذكر الغلظططة وأالشططدة وأقد ف
فططي مقططام.  وأذكططر الليططن فططي مقططام، وأذكططر الحكمططة وأالموعظططة
ال هك الحسنة في مقام، وأذكر القول البليغ في مقططام، فمططن جعططل 
في مقامه المناسب نال رضا الله تعطالى وأأفلططح فطي دعطوته كطل

الفلح.

ادع إلى سبيل ربأك بأالحكمة وأمن ذلك قوله تعالى:  ((
ـك والموعظة الحسنة وجادلهم بأالتي هي أحسن إن ربـأ

)). هو أعلم بأمن ضل عن سبيله وهو أعلم بأالمهتدين

قال شيخ السلم ابن تيمية عنططد هطذه اليطة:  (النطاس ثالثاططة
أقسام:

ム-.إما أن يعترف بالحق وأيتبعه، فهذا صاحب الحكمة

) تحقيق أحمد شاكر.7036() مسند أحمد (31
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ウ-.وأإما أن يعترف به، لكن ل يعمل به، فهذا يوعظ حتى يعمل

ヰ-.وأإما أل يعترف به، فهذا يجادل بالتي هي أحسن

وألن الجدال مظنة الغضاب، فإذا كان بالتي هي أحسن حصططلت
منفعته بغاية المكان كدفع الصائل)أهط مجمططوع الفتططاوأى (ط. دار

).2/33ابن حزم) (

اا ( ):  (وأاللططه3/159وأقال في موضع آخر مططن الفتططاوأى أيضطط
ول تجادلوا أـهـل الكـتـاب إل بـأـالتي ـهـي (( : تعالى يقططول

)) فمططتى ظلططم المخططاطب لططم نكططن أحسن إل الذين ظلموا
مأمورين أن نجيبه بالتي هي أحسن، بططل قططال أبططو بكططر الصططديق
رضي الله عنه؛ لعروأة بن مسعود بحضرة النبي صلى اللططه عليططه
اا أن يفطروأا اا مطن النطاس، خليقط وأسلم لما قال:  "إني لرى أوأباش

.)32(عنططه وأنططدعه؟!" وأيدعوك":  "أمصص بظر اللت؛  أنحططن نفططر
وأمعلوم أن العزة لله وألرسوله وأللمؤمنين مططن كططانوا، وأقططد قططال

ول تهنوا ول تحزنوا وأنـتـم العـلـون إن كنـتـم تعالى:  ((
يد مؤمنين اا من كان، وأمن حا اا فهو العلى كائن )) فمن كان مؤمن

إن اـلـذين يـحـادون الـلـه ((اللططه رسططوله فقططد قططال تعططالى:  
)أهط.   ))ورسوله أولئك في الذلين

فتأمل كلمه هذا وأكلمه ذاك، فإن لكل مقام مقططال.. وأمططن
يبس على الناس. يلط اختلط عليه أمره وأالتبس، وأل خ

وألقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وأسلم المثل العلى
في البر وأالحسان إلى قططومه الططذين قططاتلوه فططي الططدين وأعططذبوا
أصحابه وأأخرجوهم من ديارهم وأظططاهروأا علططى إخراجهططم، فكططان
اا، فأطلقهم وأهم كفار، وأقططالوا اا بهم أيما بر يوم دخل مكة فاتح بار

اا. يومها:  (أخ كريم وأابن أخ كريم) ثام دخلوا في دين الله أفواج

ين على طائفة منهم قبل ذلك ببطن مكة، وأكانوا قد هموا وأم
ين عليهطم، به وأبأصحابه، فأظفره اللططه بثمطانين منهططم أسططارى فمط

وأأطلقهم بغير فداء.  وأهل فوق هذا من إحسان؟

وألو ذهبنا نتتبع هديه صلى الله عليه وأسلم وأسيرته في هذا،
لطال بنا المقام، وأمعلوم آثاار مثل هذا؛ على إقبططال النططاس علططى

دين الله.

اا، وأإهططدائه لهططم، كمططا فططي وأمن ذلك قبوله هدية الكفار أحيان
صحيح البخاري (كتاب الهبة) (باب قبول الهدية مططن المشططركين)

).2732-2731() البخاري (كتاب الشروأط) (32
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اا في (كتاب المرضططى) (بططاب وأ(باب الهدية للمشركين) وأفيه أيض
عيادة المشرك).

اا – اا يهوديطط عن أنس أن النبي صلى الله عليه وأسلم عاد غلم
كان يخدمه- وأدعططاه إلططى السططلم فأسططلم قبططل أن يمططوت، وأفططي
صحيح مسلم عن أبططي هريططرة أن رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وأسلم أضافه ضيف كافر فأمر له بشاة فحلبت فشططرب حلبهططا ،
ثام أخرى ثام أخرى حتى شرب حلب سططبع شططياه، ثاططم إنططه أصططبح
فأسلم فأمر له بشاة فشرب حلبها ثاططم بططأخرى فلططم يسططتتمها…

الحديث) وأأصله في البخاري.

ويطعـمـون وأقد قال تعالى في ثانططائه علططى المططؤمنين:  ((
اا اا وأسير اا ويتيم )) وأالغالب علططى الطعام على حبه مسكين

أسرى المسلمين أنهم من الكفار المحاربين المقاتلين… 

وأتتبع هذا يطول وأيطول .. وأهو نافع لكل طالب حق.

ينططتين؛ يوسططعون بططه مططداركهم، اا لوألئططك المتع وأنططافع أيضطط
اا.  فلبد من التفريق فططي التكفيططر وأيزدادوأن بصيرة وأحكمة وأنضج
يص الله تعالى في كتابه على أنه سططبب بين التولي المكفر الذي ن
يينطة .  وأبيطن معاملطة الكطافر بطالمعروأف ، من أسطباب التكفيطر الب
وأالحسان إليه وأاللين في خطابه لجل الططدعوة إلططى اللططه تعططالى
يور قططد غطامر بطدينه… فعلططى وأنحوها،  فل يكفر بمثل هططذا إل متهط

نفسه جنايته.
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))17((

الخلط بأين التولي المكفر

وبأين المداهنة المحرمة أو المداراة المشروعة

اا ؛ الخلط بين التططولي وأمن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
المكفطططر وأبيطططن المداهنطططة المحرمطططة أوأ المطططداراة المشطططروأعة ،
ال عططن المططداراة ليسططتا مطن التططولي المكفططر، بطل فالمداهنططة فضطط
اا.  وأبعططض المتحمسططين ل الوألططى محرمططة، وأالثانيططة جططائزة شططرع
يدد فيما لم يشدد الله فيه، وأينكر ما هو ييق وأيش يفرق بينهما، وأيض

مندوأب وأليس بمنكر.

بل قد رأيت من الغلة مططن يكفططر بمحططض المططداراة، وأذلططك
شطط عن الحق وأضلل.  فلذلك لزم التنبيه على هذا في أخطاء

التكفير، وأالتمييز بين كل نوع من هذه المور… 

قال ابن حجر في فتح الباري في شرحه لكتططاب الدب مططن
صحيح البخاري (باب المططداراة مططع النططاس) فططي كلمططه علططى مططا
علقه البخاري من قول أبي الدرداء "إنا لنكشر في وأجططوه أقططوام
وأإن قلوبنططا لتلعنهططم":   ( الكشططر بالشططين المعجمططة وأفتططح أوألططه

ظهور السنان، وأأكثر ما يطلق عند الضحك…

قال ابن بطال:  المداراة من أخلق المؤمنين، وأهططي خفططض
الجناح للناس وألين الكلمة وأترك الغلظا لهم في القول.

وأذلك من أقوى أسباب اللفة.

 لنوظن بأعضهم أن المداراة هي المداهنة فغلط،
المداراة مندوأب إليها، وأالمداهنة محرمة. 

:  من الدهان وأهو الططذي يظهططر علططىالمداهنة وأالفرق أن 
الشيء وأيستر باطنه، وأفسططرها العلمططاء بأنهططا معاشططرة الفاسططق

وأإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه.

:  هي الرفق بالجاهل في التعليم وأبالفاسق فططيالمداراةوأ
ا هطو فيطه، النهي عن فعله، وأترك الغلظا عليطه حطتى ل يظهطر م
وأالنكار عليه بلطف القول وأالفعل، وأل سيما إذا احتيج إلى تططألفه

وأنحو ذلك).

اا:  (المداراة:  بغير همططز، وأأصططله الهمططز لنططه مططن وأقال أيض
المدافعة، وأالمراد به الدفع برفق…).  
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اا حديث لجابر عن النططبي صططلى قال:  ( وأمما وأرد فيه صريح
الله عليه وأسلم قال:  (مداراة الناس صدقة) أخرجططه ابططن عططدي
وأالطططبراني فططي الوأسططط وأفططي سططنده يوسططف بططن محمططد بططن
المنكدر، ضعفوه، وأقال ابن عدي:  أرجو أنه ل بأس به، وأأخرجططه
ابن أبي عاصم في "آداب الحكماء".  بسند أحسن منه) أهط.  من
الباب نفسه، وأنقل في (باب لم يكن النبي صلى الله عليه وأسلم
اا لعيططاض:  (الفططرق بيططن اا) قول القرطططبي تبعطط اا وأل متفاحش فاحش
المططداراة وأالمداهنططة أن المططداراة:  بططذل الططدنيا لصططلح الططدنيا أوأ
اا، وأهي مباحة وأربما استحبت، وأالمداهنة:  تططرك الدين، أوأ هما مع

الدين لصلح الدنيا) أهط.

اا. فظهر من هذا أن المداراة جائزة بل مستحبة أحيان

أما المداهنة؛ فإنها وأإن أطلق البعض في تعريفها، بحيث قد
اا مكفرة، إل أن أكثر مطن يسطتعمل هطذه اللفظططة تعني عنده أمور
من العلماء إنما يقصططد بهططا مططا هططو دوأن الكفططر مططن المحرمططات.
فهي كما قال الطبري في تفسير قوله تبارك وأتعططالى : (وأدوأا لططو
زدهن، شططبه التلييططن فططي القططول تدهن فيدهنون)؛ (مأخوذة من الطط
يدوأا لططو تصططانعهم فططي دينططك زدهن) أهططط قططال الحسططن:  (وأ بتليين ال
فيصانعونك)، فيتلخص من هذا أنها بذل ما كططان بططذله مططن الططدين
اا.  فططإذا كططان المططر وأالمقصططود بهططا اا ل كفططر لصلح الططدنيا، محرمطط
كذلك، وألم يرد بها ما هو فوق ذلك من التولي وأنحوه من المططور
المكفططرة.  فل يحططل وأالحططال كططذلك أن يكفططر بعططض المتعنططتين
مخططالفيهم لمجططرد مططداهناتهم لعططداء اللططه الططتي هططي مططن قبيططل
المصانعة وأالكرام، أوأ السكوت عن إنكططار منكراتهططم وأفسططوقهم
اا وأباطلهم دوأن أن يقروأهم على كفر أوأ طعن في الدين.  خصوص
وأأن أكططثر أوألئططك المخططالفين فططي وأاقططع اليططوم يتعططذروأن لكططثر

إدهاناتهم، إما بالخوف وأالستضعاف، أوأ بالستصلح.

فإدهاناتهم تتراوأح بزعمهم ما بين التقية وأالتأوأيل…  وأسواء
صح اعتذارهم أم لم يصح.. فما دام أقصططى مططا فططي أفعططالهم أن

يكون من المحرمات أوأ الكبائر…  فل يحل التكفير بها بحال.

بطل التكفيطر بهطا وأحططدها، أشططد حرمطة منهطا نفسطها وأأعظططم
ال… فقد عرفت فيما تقدم أن الوعيد علططى التكفيططر بغيططر مططا ضل
كفر الله تعالى به وأرسوله صلى الله عليه وأسلم من أشططد أنططواع
الوعيد، حتى شبهه النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم بقتططل المسططلم

وأسفك دمه الحرام.
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اا ليس هو كسططائر الططذنوب بططل اا سماه الشارع كفر   وأإن ذنب
اا على وأجه من الوجوه أوأ أنه يؤدي إلططى الكفططر، إما أن يكون كفر
فمططن جططازف بططدينه وأخططاطر بنفسططه وأأقططدم وأاقتحططم مثططل هططذه

المهالك، فإنما على نفسه وأدينه جنايته.

أوأما يكفيه وأيكفي أمثاله من المتعنتين، الوقوف عند حططدوأد
الشرع، وأعدم تعديها؟.

يدد اللططه فالشرع ليس بحاجة من أحد إلى تشديد فوق ما حطط
يهب في وأعيده. وأر

وأل هو بحاجة إلطى تفريطط وأإدهطان مطن المتهطاوأنين بعطد مطا
جعل الله فيه من تيسير رفع به الحرج عن المة.  وأالحق وأسططط
ل هططو مططع المشططددين فططي تشططديدهم وأل مططع المفرطيططن فططي

تفريطهم .

وأفي سنة المصطفى وأطريقة دعوته غنية وأشفاء لكططل مططن
طلب دوأاء هذه الدوأاء.  فقد روأى المططام البخططاري فططي صططحيحه
اا عططن عائشططة (أن في كتاب الدب في البواب المشططار إليهططا آنفطط
ال استأذن على النبي صلى الله عليططه وأسططلم، فلمططا رآه قططال: رج
بئس أخو العشيرة، وأفي الروأاية الخرى [فقال:  ائذنوا لططه بئططس
يلططق النططبي أخو العشيرة، فلما دخل ألن له الكلم فلما جلططس تط
صلى اللططه عليططه وأسططلم فططي وأجهططه وأانبسططط إليططه، فلمططا انطلططق
الرجل قالت له عائشة:  يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له
كذا وأكذا، ثام تطلقت في وأجهه وأانبسطت إليه، فقال رسول الله
اا؟  إن شططر صلى الله عليه وأسلم:  يا عائشة متى عهدتني فاحشطط
الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركططه النططاس اتقططاء شططره،
وأفي الروأاية الخرى [فحشه]) وأقد نقل الحافظ فططي الفتططح عططن
ابن بطال وأغيره أن الرجل هو عيينططة بططن حصططن الفططزاري وأكططان
يقال له  الحمق المطططاع، وأرجططا النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم
بإقباله عليططه تططألفه ليسططلم قططومه لنططه كطان رئيسطهم وأنقططل عططن
عياض قوله:  (لم يكن عيينة وأالله أعلططم حينئططذ أسططلم… أوأ كططان

اا) أهط. أسلم وألم يكن إسلمه ناصح

وأقال الحافظ:  (وأالنبي صلى الله عليه وأسلم إنمططا بططذل لططه
من دنياه حسططن عشططرته وأالرفططق فططي مكططالمته وأمططع ذلططك فلططم
يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيططه فعلططه، فططإن قططوله فيططه قططول

حق، وأفعله معه حسن عشرة…) أهط.

فتأمل هذا الهدي الكامل الوسط.
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الططذي جمططع بيططن الصططدق فططي التقييططم وأالتعريططف، وأالنصططح
للسططامعين، وأبيططن حسططن العشططرة وأالتططأليف لمصططلحة الططدين
وأالسلم ؛ وأسلم من المداهنة فليس فيه أدنططى تنططازل أوأ تفريططط
يحططش وأالفظاظططة في الدين من جهة، كما سلم من الفحش وأالتف

المنفرة التي ليست في مقامها … من جهة أخرى.

يسعه الله تعالى – مططن هططذا فأين المتعنتون المضيقون لما وأ
الفقه العظيم وأالخلق الكريم…؟

يفروأا مخالفيهم يدعوا بل وأك ينعوا وأب اا ش فلقد رأيت منهم أقوام
في أشياء ليست هي في دين الله من الكفر، بل بعضها مشططروأع
من جنس المداراة الممدوأحة لم تستوعبه عقولهم الضعيفة، وألم
يناسب فظاظتهم وأتفحشهم.  وأبعضها ل يعدوأ كونه من المداهنططة

المحرمة غير المكفرة.

يش فكفروأا من جالس الكفار أوأ زاوأرهم وأدخططل عليهططم أوأ بطط
في وأجوههم أوأ عاملهم بشيء من الليططن وأالطلقططة.  وأمططن بططاب
أوألططى عنططدهم مططن صططافحهم أوأ مططازحهم وأضططاحكهم وأداهنهططم…
وأالحق أنه ل يحل التسوية بين هططذا كلططه… وأل يجططوز التكفيططر بططه

وأحده..

فمنه ما هو مشروأع كالمجالسة وأالمططزاوأرة وأالططدخول علططى
الكفار لجل دعططوتهم وأالليططن فططي خطططابهم وأجططدالهم بططالتي هططي
أحسن وأدعوتهم بالحكمة وأالموعظة الحسنة وأقد قدمنا لططك مططن
اا اا يهوديطط صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وأسلم عاد غلمطط
اا وأدعاه إلى السلم فأسلم… فيجوز إذن للمسلم أن يعود مريض

الكافر في مرضه وأأن يحسن إليه رجاء إسلمه.

وأقد كان النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم يغشططى الكفططار فططي
مجالسهم يسططمعهم دعططوته وأيصططبر علططى أذاهططم فططي مكططة وأفططي
اا، كما في الحديث المتفق عليه الذي أوأرده البخططاري المدينة أيض
في كتاب الدب (باب كنية المشرك) عن أسططامة بططن زيططد رضططي
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وأسلم ركب على حمار
عليه قطيفة فدكية وأأسامة وأراءه يعود سعد بن عبططادة فططي بنططي
حارث بن الخزرج قبل وأقعة بدر فسارا، حتى مططرا بمجلططس فيططه
هأبي ابن سلول، وأذلططك قبططل أن يسططلم عبططد اللططه بططن عبد الله بن 
أبي، فإذا في المجلس أخلط من المسططلمين وأالمشططركين عبططدة
الوأثاان وأاليهود، وأفي المسلمين عبد الله بن روأاحة، فلما غشيت
هأبي أنفه بردائه وأقال:  ل تغبروأا المجلس عجاجة الدابة خمر ابن 
علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وأسلم، عليهم ثاططم وأقططف
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فنزل فدعاهم إلى الله وأقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن
اا، فل أبي ابن سلول:  أيها المرء، ل أحسن مما تقول إن كان حقطط
تؤذنا به في مجالسنا فمن جاءك فاقصص عليه،  قططال عبططد اللططه
بن روأاحة:  بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا.  فإنططا نحططب
ذلططك، فاسططتب المسططلمون وأالمشططركون وأاليهططود حططتى كططادوأا
يتساوأروأن، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وأسلم يخفضططهم
حتى سكنوا ثام ركب رسول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم دابتططه
فسار حتى دخل على سعد بن عبططادة، فقططال رسططول اللططه صططلى
هحبططاب ؟ يريططد الله عليه وأسلم:  (أي سعد ألم تسمع ما قال أبططو 
عبد الله بن أبي…الحديث) وأفيه كما نقل الحافظ عن ابن بطال؛
(جواز تكنية المشركين على وأجه التططألف إمططا رجططاء إسططلمهم أوأ
لتحصيل منفعة منهم…) ؛ هذا مع أن النووأي يقول فططي التكنيططة :

( الدب أن يخاطب أهل الفضل وأمن قاربهم بالكنية )

يظططم بعضططهم بعضططا فططي هيع موأل أكططثر مططا  هل وأيقططول : ( وأقططد كططان ا
، ويرون ذـلـك ـفـيالمخاطبططات وأالمكاتبططات وأنحوهططا بططالكنى 

 ) أهط .الذكار.غاية الرفعة ونهاية التعظيم

وأفيه جواز غشيان المشططركين فططي مجالسططهم وأمجالسططتهم

لجل دعوتهم وأمخططاطبتهم بالحكمططة وأالليططن وأالموعظططة الحسططنة

رجاء إسططلمهم وأقططد قططال تبططارك تعططالى : (ادع إلططى سططبيل ربططك

بالحكمة وأالموعظة الحسنة وأجادلهم بالتي هططي أحسططن…) وأقططد

قدمنا لك في غير هذا الموضع، ما هو من جنسه أشياء أخرى.

وأالشططاهد أن هططذا كلططه جططائز مشططروأع ل ينكططره إل غافططل أوأ
جاهططل بسططنة المصطططفى صططلوات اللططه وأسططلمه عليططه وأهططديه

وأسيرته.

رر وأأخبث من بدعة الخططوارج وأمن ثام فالتكفير بأشياء منه ش
المكفرين بالمعاصي وأالذنوب. 

 وأمما ينكروأنه وأقد يكفر بعضهم به، مما تقدم أشياء ل تصل
إلى حد التحريم… ما لم يكن في شيء منها إقرار على منكططر أوأ
حرام.  كمصافحة الكفار وأالطلقة لهم وأالبشاشة وأنحوها… ممططا
ل ينتهض الططدليل لتحريمططه وأإن كنططا نكرهططه لغيططر حاجططة دعططوة أوأ
تألف للدين وأنحوه.. فلقد بلغ ببعض المتهورين أن كفروأا بتعنتهططم
مخالفيهم ممن يصافحون عساكر الشرك وأالقانون أوأ غيرهم من
الكفار، فشطوا بذلك عن جادة الحق وأغلططوا، وأمنهططم مططن اكتفططى
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فططي ذلططك بالتبططديع أوأ التهططام بالمداهنططة وأالركططون… مططع أنهططم ل
اا يمنططع مططن ذلططك.  وأنحططن وأإن كنططا نكططره ال وأاحططد يعرفططون دلي
اا لططدعوتنا وأإبططداء لبراءتنططا مططن مصططافحتهم، وأل نتعاطاهططا، إظهططار
الشرك وأأنصاره، وأقد سئل المام أحمد عن مصافحة أهل الذمة

، فغيرهم من الكفار المحاربين أوألططى علططى هططذا عنططده)33(فكرهه
بالكراهة، وألكننا مع هذا ل نقول بتحريمها لعدم النص، بططل نعططدها
فقط ذريعة قد توصل إلى اللفة، وأمعلوم في قواعد الفقه:  (أن
اا للذريعة، أبيح للمصلحة) وأقد تقدم… وألذلك فل نمنع ما منع سد
من المصافحة لمصلحة تألف أوأ دعططوة أوأ لططدرء مفسططدة وأنحوهططا
اا إن كططانت بحسططب مططا يقططدره المسططلم فططي مقططامه… خصوصطط
المبادرة من غير المسططلم ممططن لططم يكشططروأا عططن نططاب العططداوأة

للدين.

فشأن المصافحة ليس كشأن السلم الططذي وأرد النهططي فيططه
اا لمجلبة المحبة، كما في حديث "ل اا، بل جعله الشارع سبب صريح
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وأل تؤمنوا حتى تحابوا، أوأل أدلكم على

شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟  أفشوا السلم بينكم" روأاه مسلم.

وأالمحبططة إنمططا تسططتجلب وأيحططرص عليهططا بيططن المسططلمين…
وأينهططى عنهططا مططع الكفططار وأالمشططركين، وألططذلك وأردت النصططوص

صريحة تنهى عن بداءة المشركين بالسلم.

كحديث مسلم (ل تبدؤوأا اليهود وأل النصارى بالسلم…).

وأفي روأاية (إذا لقيتم المشططركين فل تبططدؤوأهم بالسططلم… )
روأاه مسلم وأغيره.

هذا بخلف المصافحة فإنه لم يصح عندنا فيهططا شططيء ينهططى
.  )34(عن مصافحة الكفار

فل يحل وأالحال كذلك تبديع المخالفين فيها، وأالطعططن فيهططم
ال عن تكفيرهم!!   فض

اا يفططروأا بهططا مططا قططد يكططون محرمطط وأمططن تلططك المططور الططتي ك
كالمداهنات التي فيها إقرار على المحرمات وأالمعاصططي، أوأ فيهططا

المغني (كتاب الجزية)، فصل وأل يجوز تصديرهم وأل بداءتهم بالسلم.() 33
 أما حديث (من تمام التحية المصافحة) أوأ (الخذ باليد) فحديث ضعيف ()34

طرقه شديدة الضعف ل تصلح للعتبار، وأكذا حديث (تصافحوا يذهب عنكم 
ال عن عطاء الخراساني، انظر  الترغيب وأالترهيب ( الغل..) فقد روأاه مالك معض

اا من طريق بشر النصاري، وأهو ممن يضع 3/278 ) وأتروأى هذه اللفظة أيض
الحديث كما ذكر العقيلي وأابن عدي.
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طاعة للكفار بمعصية الله تعالى، وأنحوه مما قد يصل إلى الكبائر
وأل يصل إلى الكفر بحال.

وأالخلصة؛ أنه ل تجوز التسططوية بيططن ذلططك كلططه، فططإنه خلف
العدل وأالقسط الذي أنزل الله به الكتاب وأالميزان.

وأالله جل ذكره قد بين في كتابه أن المخالفات الشططرعية ل
تستوي كلها… بل منها ما هو كفر، وأمنها ما هو فسوق وأمنهططا مططا

هو من العصيان.

فره إليكــم الكفــر والفســوقفقطططال تعطططالى:   (( وكــ
.والعصيان…))

وأالنبي صلى الله عليه وأسلم بين أن الذنوب منها ما هو من
جنس الصغائر، وأمنها ما هو من الكبائر وأالموبقات.

اا أن الكفر دركات بعضه أغلظ من بعض، وأبعضططه وأتقدم أيض
زيادة فططي الكفططر.  فل يحططل وأالحططال كططذلك مططا يفعلططه كططثير مططن
المتهورين من القفز مرة وأاحدة وأمباشرة إلى التكفير.. بمططا هططو
ال عمططا كططان مططن المكروأهططات أوأ المباحططات من المحرمططات، فضطط
وأالمسططتحبات ، كمططا خلططط بعضططهم التططولي المكفططر، بالمداهنططة

المحرمة…  وأالمداراة.

فالشرع ل يفتقر إلى الزوأاجر.. حتى يبتططدع وأيضططع لطه الغلة
اا. وأالمتعنتون من تشديدهم وأتعنتهم وأتكفيرهم زاجر
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))18((

الخلط بأين التولي المكفر وبأين التقية
الجائازة

اا ، الخلط بين التططولي وأمن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
.التقية الجائزة المكفر وأبين

 : هططو نصططرة الكفططار وأمظططاهرتهم علططىفالتولي المكفر
الموحططدين باللسططان أوأ بالسططنان، أوأ تططولي كفرهططم وأشططركهم

ومن يـتـولهم منـكـموأإعانتهم عليه.. وأقد قال تعططالى فيططه:  ((
)).فإنه منهم

؛ فهي جائزة للمسلم إن خاف الكفار، كما قططالأما التقية
 ))، وأهي الحذر من الكفارإل أن تتقوا منهم تقاةتعالى:  (( 

بإخفططاء المعططاداة، وأمططداراتهم حططال الخططوف منهططم بشططرط أن ل
اا من المكفرات. يعينهم على كفر أوأ يتولهم أوأ يرتكب شيئ

فهي رخصة للمسلم المستضعف، ل يحل الطعططن فططي دينططه
أوأ رميططه بالنفططاق لجلهططا أوأ تكفيططره بمجردهططا، وأإلزامططه بإظهططار

العداوأة للكفار وأالمراغمة لعداء الله كشرط لصحة إسلمه.

فإظهار العداوأة وأإن كان هططو الكمططل وأالفضططل، وأهططو صططفة
الطائفة المنصورة القائمة بدين الله، لكن ذلك ل يلزم كططل أحططد،
اا المستضططعفين، وأإنمططا يكفيهططم منهططا وأجططود أصططلها فططي خصوصطط
القلب، وأما لم يناقضوه بعمل مكفر كططالتولي أوأ نحططوه، فل يحططل

تكفيرهم بالتقية وأحدها، فهي شيء غير الموالة.

قططال ابططن القيططم رحمططه اللططه:  (وأمعلططوم أن التقططاة ليسططت
بموالة وألكن لما نهططاهم اللططه عططن مططوالة الكفططار، اقتضططى ذلططك
معاداتهم وأالبراءة منهم وأمجاهرتهم بالعداوأة في كل حال، إل إذا
خافوا من شرهم، فأباح لهم التقية، وأليست التقيططة بمططوالة) أهططط

).2/69بدائع الفوائد (

وأمما يدل على أن التقية غير الموالة المكفرة… أن التقيططة
تجوز مع مجرد الخوف دوأنما إكراه.  

بينما ل يجوز إظهار التولي إل مع الكراه الحقيقي، وأالخوف
اا في التولي، وألذلك أنكره الله تعططالى علططى مططن وأحده ليس عذر

 ))(( ومن يتولهم منـكـم ـفـإنه منـهـمتعذر بططه، بعططد قططوله 
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فـترى اـلـذين فـي قلـوبأهم ـمـرض يـسـارعونفقططال:  (( 
…))  اليات.فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائارة

أن فططي قلطوبهم مطرض ثاطم أكطد سطبحانه فوصطفهم تعطالى ب
حبـطـتكفرهططم بحبططوط أعمططالهم فقططال تبططارك وأتعططالى : (( 

 )) فلم يجعل الخشية الططتي هططيأعمالهم فأصبحوا خاسرين
اا في إظهار التولي… بخلف التقية. ليست إكراها، عذر

قططال الحططافظ ابططن حجططر فططي فتططح البططاري فططي أوأل كتططاب
الكراه، عند ما علقه البخاري من قول الحسن البصري.  "التقية
إلى يططوم القيامططة":  (وأمعنططى التقيططة الحططذر مططن إظهططار مططا فططي

النفس من معتقد وأغيره للغير)أهط.

اا من صحيح البخططاري عططن أبططي الططدرداء : وأقد قدمنا لك أيض
ينا لنكشر في وأجوه أقوام وأقلوبنا تلعنهم ) ، وأفططي هططذا إشططارة ( إ
إلى وأجوب بقاء عداوأة الكفار في القلب حال التقيططة، لن زوأالهططا
كليططة وأوأجططود ضططدها وأهططو المططودة لهططم أوأ لططدينهم؛ مططن نططواقض

اليمان.

فالططذي يبططاح تركططه حططال التقيططة إنمططا هططو إظهططار العططداوأة
وأإبططداؤها، ل تططرك أصططلها.  قططال الشططيخ عبططد اللطيططف بططن عبططد
الرحمن آل الشيخ:  (وأمسألة إظهار العططداوأة غيططر مسططألة وأجططود

العداوأة.

فالوأل:  يعذر به مع الخوف وأالعجز، لقططوله تعططالى:  "إل أن
تتقوا منهم تقاة".

وأالثاني:  لبد منه، لنه يدخل فططي الكفططر بالطططاغوت، وأبينططه
وأبين حب الله وأرسوله تلزم ل ينفك عن المؤمن) أهط.  الرسائل

المفيدة.

اا بإظهار العططداوأة وأعلى هذا فل يجوز إلزام المسلمين عموم
للطواغيت وأأنصارهم وأإعلنها وأإبدائها في وأاقع اليوم وأفططي ظططل
الستضعاف… وأإل كانوا غيططر موحططدين وأل مسططلمين كمططا يطلططق

بعض المتهورين.

فكم من مؤمن كان يكتم إيمانه فططي مكططة فططي زمططن النططبي
صلى الله عليه وأسلم؟  بل منهم من أمره النبي صلى الله عليططه
وأسلم بذلك، كما في قصة إسططلم أبططي ذر فططي البخططاري، وأمحططل
الشاهد منها قوله صلى الله عليططه وأسططلم:  "يططا أبططا ذر أكتططم هططذا

المر وأارجع إلى بلدك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل…الحديث".

138



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

وأمادامت قد قامت بإظهار الدين طائفة من المة وأصططدعت
بالحق… فقد قامت بالواجب على المة وأل يجب ذلك علططى كططل

اا لصحة السلم. ال عن أن يجعل شرط أحد فض

وأإنمططا الشططرط لططذلك وأجططود عططداوأة الكفططر وأالططبراءة مططن
المشركين فططي القلططب وأعططدم زوأالهططا.  وألقططد رأيططت بعططض الغلة
يتتبعون إطلقات للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأغيره من علمططاء
الدعوة النجدية في أبواب المعاداة وأوأجوب إظهارها للكفططار وأأن
ذلك من ملة إبراهيم وأدعوة النبياء وأالمرسططلين.  ليكفططروأا بططذلك
عوام المسلمين المستضعفين ممن ل يجاهروأن الكفار بالعداوأة،

بل ربما عاملوهم بالمداراة أوأ التقية.

فمن ذلك قول الشيخ محمططد بططن عبططد الوهططاب رحمططه اللططه
اا تعالى في سياق ذكره لدعوة النبي صلى الله عليه وأسلم قريش
إلى التوحيد، وأما جرى منهططم عنططد ذكططر آلهتهططم، بأنهططا ل تنفططع وأل

اا. تضر… وأأنهم جعلوا ذلك شتم

حيث قال:  (فإذا عرفت هذا، عرفت أن النسان ل يسططتقيم
يحططد اللططه وأتططرك الشططرك إل بعططداوأة المشططركين لططه إسططلم وألططو وأ
اا وأالتصريح لهم بالعداوأة وأالبغضاء، كما قال تعالى:  "ل تجد قومطط
يؤمنون بالله وأاليوم الخر يوادوأن من حاد الله وأرسططوله… اليططة)

).  وأمثلططه قططول الشططيخ93أهط الططدرر السططنية (جططزء الجهططاد) ص(
ا اك لم محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ:  (إعلططم وأفقنطا اللطه وأإي
يحططب وأيرضططى أنططه ل يسططتقيم للعبططد إسططلم وأل ديططن إل بمعططاداة

).  208أعداء الله وأرسوله…الخ) أهط الدرر (جزء الجهاد)ص (

فهذا وأأمثاله، مع أنه ليس بططدليل شططرعي، لن كلم العلمططاء
وأفهمهم يستعان به وأيستأنس به، لكن ل يستدل بططه بططل يسططتدل
له.  وأمع هذا فإنه ل حجة لهم فيه على ما ذهبوا إليططه مططن تكفيططر
اا مطن يرحين بالعداوأة للكفار دوأن أن يرتكبوا شطيئ العوام غير المص
يفططرات…   وأذلططك لن كلمهططم صططريح فططي عططدم النططواقض وأالمك
اسططتقامة ديططن العبططد وأإسططلمه –إن تططرك ذلططك - ل فططي انتقاضططه

وأكفره.

هططذا وألقططد كنططت سططقت كلم هططؤلء المشططايخ وأغيرهططم فططي
اا لهمية إظهار العداوأة وأالبغضاء لعداء يلة إبراهيم) تأكيد كتابي (م
الله وأإبداء البراءة منهم وأمن شركياتهم.. وأذلك قبل ما يزيد عططن
أربع عشرة سنة، وأيومها علقت عليه بهامش طبع مع الكتاب منذ
طبعته الوألى ملخصه:  (إن أريد بذلك أصل العداوأة فالكلم على
إطلقه، وأإن أريد عموم العداوأة، إظهارها وأتفاصيلها وأالصدع بها،
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فالكلم في استقامة السططلم، ل فططي زوأال أصططله، وأللشططيخ عبططد
اللطيف في كتابه (مصباح الظلم) تفصيل حططول هططذا الموضططوع،
فليراجعه من شططاء، وأفيططه قططوله:  (فالططذي يفهططم تكفيططر مططن لططم
يرح بالعطداوأة مطن كلم الشططيخ، فهمططه باطططل وأرأيطه ضطال…) هيصطط
أهط… وأنحن إنما أوأردنا مقولتهم في هذا الفصل لبيان أهمية هذا
الصل الذي طمست معططالمه عنططد أكططثر دعططاة هططذا الزمططان، ثاططم
ألحقنا هذه التوضيحات –رغم وأضوح الكلم- لنسد الطريق علططى
من يحاوألون الصيد بالماء العكر، فيبحثون عن عمومططات وأأشططياء

.)35(ترقع لهم رمينا بعقيدة الخوارج)أهط

اا، ال وأآخططر ينططه وأكرمططه وأفضططله وأهططدايته أوأ فالحمد لله علططى م
فليس ما نكتبه اليوم فططي الضططراء وأالقيططد وأالحبططس؛ إل عيططن مططا

كتبناه بالمس في السعة وأالسراء.

ينون عقيططدتهم مططن ردوأد الفعططل العكسططية، أوأ وألسنا ممن يتب
الضغوط السجونية أوأ غيرها… 

اللهم يا وألططي السططلم وأأهلططه ثابتنططا عليططه وأمسططكنا بططه حططتى
نلقاك.

يسر 10() من هامش كتاب (ملة إبراهيم…) ص(35 ) من الطبعة الوألى.  وأقد ي
الله دخوله خفية، وأرقة، وأرقة، من ثاقب صغير في قاعة الزيارات في سجن 
سواقة، وأتم جمعه وأإعادة تجليده هناك ثام تنقل معنا في سائر السجون بتيسير 
اا عن أنوف الطواغيت وأأنصارهم، هذا مع أني كنت قد لخصت محتواه  الله رغم
للخوة في السجن من قبل.
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))19((

التكفير بأدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم
الرضى بأكفرهم 

وعدم اعتبار حال الستضعاف

اا ؛ عططدم اعتبططار حططال وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيض
الستضعاف،وأالتكفير بططدعوى أن السططكوت عططن الحكططام الكفططرة

،وأعدم السعي في تغييرهم وأجهادهم يستلزم الرضى بكفرهم .

فأهل السنة   "يتبعون الحق، وأيرحمون الخلططق"  .. هكططذا 
اا لهططم عططن أهططل البططدع وأصططفهم علماؤنططا فططي عقائططدهم، تمييططز
اا، وأل يقيلون يددين على المسلمين ، الذين ل يرحمون ضعيف المش

اا. عثرة، وأل يعذروأن أحد

فلقططد رأيططت بعططض الغلة مططن أهططل الحمططاس الجططوف ل
يرحمون عوام المسلمين وأل يعتبروأن حال الستضعاف الذي عم
المسلمين في ديارهم اليوم.  بتسلط كفرة الحكام.  وأيحملططونهم
ما ل يطيقون، فيلزمططونهم العمططل وأالجهططاد لتغييططر كفططر النظمططة
الحاكمططة؛ وأإل اعتططبروأهم راضططين بططالكفر لسططكوتهم عنططه وأعططدم
سعيهم في تغييره… وأقططد رمططوا بططذلك كططل مططن قعططد عططن جهططاد
الطواغيت، وألم يعتططبروأا السططتطاعة وأل فرقططوا بيططن حططال القططوة

وأحال الستضعاف.

وأربما اسططتدلوا ببعططض آيططات الوعيططد الططتي يتوعططد اللططه فيهططا
القاعدين عن الجهاد وأالمتخلفين عن النفيططر عنططد وأجطوبه، كقطوله

ااتعالى:  ((  اا ويـسـتبدل قوـمـ اا أليم إل تنفروا يعذبأكم عذابأ
اا  )) وألو فقططه هططؤلء كلم اللططه تعططالى،غيركم ول تضروه شيئ

وأأوأجه دللته، لما وأجدوأا في هططذه اليططة وأمثيلتهططا مططا يططدل علططى
التكفير بذلك.. فعذاب الططدنيا بططل وأالعططذاب الليططم فططي الخططرة ل
يلزم منه التكفير، كما قد قططدمنا لطك فطي الدلططة المحتملطة، وأقططد
علمت أن من الموحدين من قد يعذب وأيدخل النار لذنوبه، سواء
يصر فيها وأتركهططا.  ثاططم يخططرج كانت محرمات ارتكبها، أوأ وأاجبات ق
منها برحمة الله وأفضله، فيكون مصيره مصير الموحدين (الجنة)
… وأقدمنا لك أن نصططوص الوعيططد كططثير منهططا محتمططل الدللططة، ل
يجوز الجزم فيه بالتكفير دوأن فهمه على ضوء النصططوص المبينططة

الخرى.
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يلطين المسططتولين علططى أزمططة فلشك أن جهاد الكفار المتس
المور في بلد المسلمين وأقتالهم لدحر شركهم ، وأإخراج العبططاد
من عبادتهم إلى عبادة الله وأحده، وأمن ظلمات تشططريعاتهم إلططى
عدل وأنططور السططلم ، هططو  مططن إقامططة التوحيططد فططي الرض وأمططن

.)36(أوأجب الواجبات التي افترضها الله على عباده

لكن وأمع هذا فإن تارك الجهاد الططواجب لططم ينططاقض بمجططرد
ترك الجهاد أصل اليمان ليحكم بتكفيره… 

يصر في اليمان الواجب، وألذلك فالوعيد في حقه هو وأإنما ق
الوعيد الذي يطلق فططي حططق عصططاة الموحططدين، ل الوعيططد الططذي

توعد الله به الكافرين.

وأالنار التي قد يدخلها إن لم يغفر الله له، هي النار المؤقتططة
التي يدخلها الموحدوأن… ل النار المؤبدة الططتي أعططدت للكططافرين
وأهططي مصططيرهم وأمثططواهم وأدارهططم ، إذ النططار دركططات وأطبقططات ،
فالمنافقين في الدرك السفل منها ، وأالطبقططة الططتي يعططذب فيهططا
عصططاة أهططل التوحيططد عططذابها مططؤقت زائططل فططان ، بخلف عططذاب

الكفار المقيم الخالد …

-53قال شيخ السلم ابن تيمية في الصارم المسلول ص (
اا أنه سبحانه وأتعالى قال:  (( 54 وأعد):  (وأمما يبين الفرق أيض

ـا اا مهيـن ـذابأ ـم ـع )، وأالعططذاب إنمططا أعططد53)) (الحططزاب: لـه
للكافرين، فإن جهنم لهم خلقت، لنهم لبد أن يدخلوها، وأما هططم
منها بمخرجين، وأأهل الكبائر من المططؤمنين يجططوز أن ل يططدخلوها
إذا غفر الله لهم، وأإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها وألو بعد حيططن.

))(( واتقوا النـار الـتي أعـدت للكـافرين قططال سططبحانه:  
فأمر سبحانه المططؤمنين أن ل يططأكلوا الربططا، وأأن يتقططوا اللططه، وأأن
يتقوا النار التي أعدت للكططافرين، فعلططم أنهطم يخططاف عليهططم مطن
دخول النار إذا أكلوا الربا وأفعلوا المعاصي مع أنها معدة للكفططار،
ل لهم، وأكذلك جاء في الحديث (أما أهل النططار الططذين هططم أهلهططا،

.  وأأمططا أقططوام لهططم ذنططوب)37(فططإنهم ل يموتططون فيهططا وأل يحيططون)
رر ثام يخرجهم الله منها) أهط. يصيبهم سفع من نا

فلبد من التمييز بين نوعي الوعيططد، كططي ل يحصططل الخلططط،
بين العمال المكفرة وأغيرها..

() وأقد بسطنا الدلة على ذلك في كتابنا (نزع الحسام في وأجوب قتال كفرة 36
الحكام وأمنازعة الولة حتى يكون الدين كله لله…).

() جزء من حديث روأاه مسلم.37
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ثاططم التكفيططر كمططا قططدمنا لططك لبططد أن يكططون بأدلططة الشططرع
الصريحة القطعية الدللة، … أما العتمططاد علططى نصططوص الوعيططد
المطلقة وأحدها.. فإنها مزلططة لمططن لططم ترسططخ قططدمه فططي العلططم
اا ما يطلق الوعيد فططي غيططر المكفططرات وأالفهم.  لن الشارع كثير
اا مططن بعططض الططذنوب اا وأترهيبطط اا وأتحططذير الناقلة عن الملططة… تنفيططر

اا عنها. الخطيرة وأزجر

يين معروأف لمن تتبططع أدلططة الشططرع، وأتططدبر وأهذا أمر ظاهر ب
خطاب الله تبارك وأتعططالى لعبططاده… وألططذلك كططره السططلف تأوأيططل
نصوص الوعيد سواء ما وأرد فيه لفظ الكفر في ذنوب معينططة، أوأ
غير ذلططك مططن التخويططف بعططذاب النططار أوأ نحططوه، حططتى ل يتجاسططر
يوعد الشططارع بططذلك عليهططا أوأ يسططتهينوا الناس على الذنوب التي ت
اا، أوأ غلطظ الوعيطد فيهطا، يماها اللطه كفطر بشطأنها، فطإن معصطية سط
هأتي ليست كغيرها.. إل أن يخافوا على السامع سو ء الفهم الذي 

منه الخوارج وأيفصلوا وأيؤوألوا له، كما قد فعلنا ها هنا.  

قال الحافظ في الفتح (كتاب الفتن) عند حديث "من حمططل
علينا السلح فليس منا" بعد أن ذكر بعططض تططأوأيلت العلمططاء فططي
قوله؛ "ليس منا":  (وأالوألى عند كططثير مططن السططلف إطلق لفططظ
يرض لتأوأيله ليكون أبلغ في الزجر، وأكان سفيان الخبر من غير تع
بن عيينة ينكر على من يصرفه عن ظاهره، فيقول؛  معناه ليططس
على طريقتنا، وأيرى أن المساك عن تأوأيله أوألى لما ذكرناه)أهط.

هذا وأسيأتي أن الزارقة مططن الخططوارج كططان مططن مقططالتهم:
(أن القعدة عن القتال معهم مشركون)، وأاسططتدلوا لططذلك بقططوله

فلـمـا كـتـبتعالى:  (وأقعد الذين كذبوا الله وأرسوله) وأبقوله (( 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخـشـون الـنـاس كخـشـية

).77)) (النساء:  الله أو أشد خشية

أما الية الوألى فإنها في المنافقين الذين اطلع اللططه تعططالى
على تكذيبهم الباطن، وأقد علمت أن أسباب التكفير في الططدنيا ل
تربط بهذا المر الذي ل يطلع عليه إل الله، وألططذلك لططم يؤاخططذهم
النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم بططه، وأهططذه اليططة وأردت فططي شططأن
المتخلفين عن غزوأة تبوك وأمعلوم أنه ليس كل من تخلططف عنهططا
كان من المنافقين الذين كذبوا الله وأرسوله، بل كان فيهططم ثالثاطة

من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وأسلم.

اا ممن كذب الله وأرسوله، وأل كفروأا بتخلفهم  وأليسوا هم قطع
سيصيب الذين كفروا عنه، وأيوضح هذا أن تمام الية (( 

).90 )) (التوبة: منهم عذاب أليم
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فهي ظاهرة في أن الذين قعدوأا ليس جميعهم ممططن كططذب
اا، وأمنهم من لم يكن كذلك، الله وأرسوله، بل منهم من كان كافر
فظهر أن سبب كفرهم عند الله، لم يكططن القعططود وأالتخلططف، بططل
التكذيب الباطن الططذي لططم يؤاخططذهم بططه النططبي صططلى اللططه عليططه

وأسلم في الدنيا لنهم لم يظهروأه.

اا أنها في المنافقين لما حكاه وأأما الية الثانية؛ فقد قيل أيض
وقالوا ربأنا لم كتبت عليـنـا القـتـال ـلـولالله فيها عنهم (( 

 … الية)) وأقيل هي في غيرهم، وأعلى كل حال فإن مماأخرتنا
يبين هذه اليات وأيفسرها هططي وأغيرهططا مططن اليططات الططتي تتوعططد
على ترك الجهاد قوله تعالى في سورة النساء نفسها وأبعططد هططذه

ل يستوي القاعدون من الـمـؤمنين غـيـراليات بقليل:  (( 
أولي الـضـرر والمجاـهـدون ـفـي ـسـبيل الـلـه بـأـأموالهم
وأنفسهم فضل الـلـه المجاـهـدين بـأـأموالهم وأنفـسـهم

ال وـعـد الـلـه الحـسـنى ).95…))(على القاعدين درجة وك
فتأمل كيف بين اللططه أن فططي القاعططدين عططن الجهططاد بغيططر عططذر،
ال مططن القاعططدين وأالمجاهططدين  الحسططنى مططؤمنين وأأنططه وأعططد ك

ليمانهم، وأإن كان المجاهدوأن أعظم درجة.

وأالشاهد من هذا كله أن التوعد على تططرك الجهططاد الططواجب
بالعذاب الليم أوأ الوعيد لمن لم يغز أوأ يحدث نفسه بطالغزوأ بطأنه

 أوأ نحططو ذلططك ممططا توعططدت بططه)38(يمططوت علططى شططعبة مططن نفططاق
الشريعة المقصرين في الواجبات، كططل ذلططك وأنحططوه مططن اليططات
التي استدل بها الخوارج على تكفيططر القعططدة ل يصططلح وأل يكفططي
وأحططده للدللططة علططى التكفيططر.  وأمططن ثاططم فل يجططوز تكفيططر عططوام
المسلمين بسبب قعودهم أوأ تقصيرهم فططي تغيططر وأاقططع النظمططة

المرتدة أوأ بدعوى سكوتهم عن الحكام الكفرة.

فقد دلت أدلة الشرع المبينة لهذا أنه مقيد بالستطاعة.

وأنزلـنـا إلـيـك اـلـذكر لـتـبينحيث قال تبارك وأتعالى: (( 
فزل إليهم ولعلهم يتفكرون ين ).44 )) (النحل: للناس ما 

فنظرنا في بيان النبي صلى الله عليه وأسلم لذلك، فوجدناه
قد قال في الحديث الذي يروأيه مسلم عن أبططي سططعيد الخططدري:
اا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فططإن (من رأى منكم منكر

لم يستطع فبقلبه وأذلك أضعف اليمان).

فططدل هططذا البيططان علططى أمريططن فططي هططذا البططاب، الوأل؛ أن
وأجططوب السططعي فططي التغييططر منططوط بالسططتطاعة، وأالثططاني؛ أن

اا عند مسلم وأغيره.38 () كما في حديث أبي هريرة مرفوع
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الساكت ل يجوز تقويله ما لم يقلططه أوأ الحكططم عليططه بالرضططا عططن
المنكر الذي لم يستطع تغييره، ما لم يظهر ذلك الرضططا بقطول أوأ
اا بقلبططه، فيبقططى عمل، إذ الحديث يبين أن الساكت قد يكون منكر
اا.  فضططعف اليمططان بذلك من أهل اليمان وأإن كان إيمططانه ضططعيف

شيء غير الكفر.

وألشك أن ضعف اليمان وأوأهنه قد دب وأفشا في كثير مططن
المسلمين، وأهذا من أسباب تسلط الطواغيت وأالمرتدين عليهم.
وألكططن للتكفيططر أسططبابه الظططاهرة المنضططبطة وأأدلتططه الصططريحة

الواضحة.  

اا اا وأإيضططاح ثام وأجدناه صلى الله عليه وأسلم قد زاد المر بيان
في حديث آخر لمسلم عن عبد الله بن مسعود؛ فقال:  "ما مططن
رة قبلططي ؛ إل كططان لططه مططن أمتططه حواريططون نبي بعثه اللططه فططي أمطط
وأأصحاب، يأخططذوأن بسططنته وأيقتططدوأن بططأمره، ثاططم إنهططا تخلططف مطن
بعدهم خلوف يقولون ما ل يفعلون، وأيفعلون ما ل يؤمروأن، فمن
جاهدهم بيده فهو مؤمن، وأمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وأمططن
جاهدهم بقلبططه فهططو مطؤمن، وأليططس وأراء ذلططك مطن اليمطان حبططة

خردل".

فدل هذا على أن المنكر بقلبه إن اجتنب بططاطلهم مجاهططد ل
يجوز نسبته إلى الرضا عنهم ما لم يظهر ذلك بقول أوأ عمل وأهو

مؤمن ل يحل تكفيره بالظن وأالخرص وأالحتمالت.

اا بمطا روأاه مسطلم اا وأبيانطط ثام زاده صلى الله عليه وأسطلم بيانط
اا عططن أم سططلمة: (إنططه يسططتعمل عليكططم أمططراء، فتعرفططون أيضطط
وأتنكروأن، فمن كره فقد برئ، وأمن أنكطر فقطد سططلم، وألكطن مطن

رضي وأتابع).

قال النطووأي فطي شطرح كتطاب المطارة مطن صططحيح مسطلم:
("فمن كره فقد برئ" معناه من كره ذلك المنكر فقد بططرئ مططن
إثامه وأعقوبته، وأهذا في حق من ل يستطيع إنكاره بيده وأل لسانه
فليكرهه بقلبه وأليبرأ…) إلططى قططوله: ("وألكططن مططن رضططي وأتططابع"
معناه وألكن الثام وأالعقوبة على من رضي وأتابع، وأفيه دليل علططى
أن من عجز عن إزالة المنكر ل يأثام بمجططرد السططكوت، بططل إنمططا

يأثام بالرضى به أوأ بأن ل يكرهه بقلبه أوأ بالمتابعة عليه) أهط.

ففي هذا البيان أن إنكار المسلم وأكراهته بالقلب بططراءة لططه
اا لباطلهم غير متلطخ بكفرهم وأل من الكفر وأالظلم، مادام مجتنب

معين أوأ متابع لهم… 
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وأفيه أن المذموم الهالك إنما هو مططن تططابع وأرضططي أوأ ناصططر
وأأعان… وأالرضى القلبي وأإن كان من أسططباب الكفططر، لكنططه لمططا
امتنع علينا  ضبطه وأاعتباره لم ينط به التكفير في أحكام الططدنيا،
إل أن يظهر بقططول أوأ عمططل، كالمتابعططة الططتي قرنهططا رسططول اللططه
ك النحيطاز إلطى صلى الله عليطه وأسطلم فيطه بالحطديث ، وأمطن ذل
يدهم المحاد لله ،أوأ النضمام إلططى عططدوأتهم المعاديططة طائفتهم وأح
لوأليائه، أوأالمتنططاع بشططوكتهم وأشططقهم المشططاق لشططرعه ، فمططن
أظهر مثل هذا فإنه منهم وأحكمه حكمهم ، وأيحق أن ينسب إلططى
الرضى عنهم وأعن كفرهم وألو لم يصرح بططذلك بلسططان المقططال ،
فإن لسان الحال أبلغ في كثير من الحيان ، وألذلك نططص العلمططاء
على أن حكم الردء في الطائفة الممتنعة المحاربة حكم المباشر
، وأعليه جرى العمططل وأجهططاد المسططلمين وأقتططالهم للطوائططف فططي
القططرن الوأل ؛ وأل يقططال أن الططردء سططاكت فكيططف ينسططب إليططه
الرضططى ؛ بططل الططردء متططابع مناصططر متحيططز إلططى حططدهم وأشططقهم

وأعدوأتهم وأطائفتهم المحاربة لدين الله وأهذا عمل مكفر.. 

فمن تابعهم على كفرهم بقول أوأ عمططل بغيرمططا إكططراه فقططد
اا.  كما قال شيخ السلم فططي قططوله رضي وأقد شرح بالكفر صدر

إل من أـكـره وقلـبـه مطمـئـن بأاليـمـانتبارك وأتعططالى : (( 
اا فعليـهـم غـضـب ـمـن الـلـه ولكن من شرح بأالكفر صدر

).  قال:  (فإنه من كفر مططن16)) (النحل: ولهم عذاب عظيم
اا…) (وأإذا تكلططم بكلمططة الكفططر غير إكراه فقد شرح بططالكفر صططدر
اا وأهي كفر…)أهططط (ط دار ابططن حططزم) ( اا فقد شرح بها صدر طوع

7/140.(

أما من لم يظهر منططه قططول أوأ عمططل يططدل علططى الرضططا، فل
يحل نسبة الرضى إليه بمجرد سكوته.  وألذلك نططص الفقهططاء فططي

.)39(قواعدهم الفقهية أنه (ل ينسب إلى ساكت قول)

اا فلقد قال تعططالى:   (( ولقد بأعثـنـا ـفـي ـكـل أـمـةوأأخير
ال أن اعبدوا الله واجتنـبـوا الـطـاغوت فمنـهـم ـمـن رسو

 .. )) فمططن أتططىهدى الله ومنهم من حقت عليه الـضـللة
اا للكفططر غيططر متططابع وأل بما ظهر من أصل اليمططان ، وأكططان مجتنبطط
مناصر له، فهو ممن هدى الله تعالى في أحكططام الططدنيا الظططاهرة
يره الكفر وأأنكره بقلبه؛ فقد مك مف يدق باطنه ظاهره ؛  عندنا ، فإن ص
اا- وأإن لططم يسططع فططي برئ من الكفر على الحقيقة –عند الله أيضطط

تغييره وأجهاده لعجز أوأ تقصير.

).266() القواعد الفقهية للسيوطي ص(39

146



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

فكيف إذا أضيف إلططى هططذا وأاعتططبر معططه وأاقططع الستضططعاف
الذي يعيشه المسلمون اليوم، وأالذي يجوز للمسلم المستضططعف
فيه أن يأخططذ بالتقيططة فيكتططم عططداوأته للكفططار ، أوأ يعمططل بنصططوص

العفو وأالصفح وأالصبر…؟

قال شططيخ السططلم ابططن تيميططة فططي الصططارم المسططلول ص(
):  (وأصطططارت تلطططك اليطططات [أي: آيطططات الصطططفح وأالصطططبر221

وأالعراض عن الكفار وأالمنافقين] في حق كل مسلم مستضعف
ل يمكنه نصر الله وأرسططوله بيططده وأل بلسططانه، فينتصططر بمططا يقططدر
عليه من القلب وأنحوه، وأصارت آية الصغار على المعاهططدين فططي
حق كل مؤمن قوي يقدر على نصر الله وأرسوله بيده أوأ لسططانه،
وأبهذه الية وأنحوها كان المسلمون يعملون في آخر عمر رسططول
الله صلى الله عليه وأسلم وأعلى عهد خلفائه الراشططدين، وأكططذلك
هو إلى قيام الساعة ل تزال طائفة من هذه المططة قططائمين علططى
الحق ينصروأن الله وأرسوله النصر التام، فمن كان من المططؤمنين
بأرض هو فيها مستضعف أوأ في وأقت هو فيه مستضعف فليعمل
بآية الصبر وأالصفح وأالعفو عمن يطؤذي اللطه وأرسطوله مطن الطذين
أوأتوا الكتاب وأالمشركين، وأأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال
أئمة الكفر الططذين يطعنططون فططي الططدين وأبآيططة قتططال الططذين أوأتططوا

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وأهم صاغروأن) أهط.
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))20((

إطلق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولد
عساكر الشرك والقوانين

أو نحوهم من المرتدين وعدم مراعاة حال
الستضعاف

اا إطلق حكططم التكفيططر      وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيض
وألوازمه على أزوأاج وأأوألد عساكر الشططرك وأالقططوانين أوأ نحططوهم
من المرتدين وأعدم مراعاة حال الستضعاف ؛وأهذا من الخطططاء
الشططنيعة الططتي خططاض فيهططا بعططض المتهططورين وأالمتحمسططين فططي
زماننا، مع أن تكفير الططواغيت وأأنصطارهم مطن عسطاكر الشططرك
وأالقططوانين أوأ غيرهططم ممططن ينتسططبون للسططلم وأيحسططبون أنهططم
اا، ل يلططزم منططه فططي هططذا الواقططع المريططر الملتبططس، يحسنون صنع
تكفير أوألدهم أوأ زوأجاتهم أوأ آباءهم المظهرين للسلم، فمططا لططم
يظهططر أحططدهم سططببا مططن أسططباب الكفططر الظططاهرة، فبططأي شططيء
اا إن كانوا ممن ل يسططتطيعون حيلططة وأل يهتططدوأن يكفر؟؟  خصوص

ال؟ سبي

أم لم ينبأ بأـمـا ـفـي ـصـحف موـسـىفقططد قططال تعططالى:  (( 
).  وأقالوإبأراهيم الذي وفى * أل تزر وازرة وزر أخرى)

ول تزر وازرة وزر أـخـرى، وإن ـتـدع مثقـلـةسططبحانه:  (( 
).إلى حملها ل يحمل منه شيء ولو كان ذا قربأى)

ـرأة وأقال تبارك وأتعالى:((  وضرب الله مثل للذين آمنوا اـم
اا ـفـي الجـنـة فرـعـون إذ ـقـالت رب ابـأـن ـلـي عـنـدك بأيـتـ
فجـنــي ـمــن فرـعــون وعمـلــه ونجـنــي ـمــن الـقــوم ون

).11)) (التحريم: الظالمين

فهذه امرأة صطالحة، بططل مطن خيططر نسطاء العطالمين، كطانت تحطت
اا للدين في زمانه. أخبث أهل الرض وأأكفرهم، وأأشدهم حرب

احـشـروا اـلـذين  يقططول شططيخ السططلم عنططد قططوله تعططالى (( 
).22)) (الصططافات: ظلموا وأزواجهـم ومـا كـانوا يعـبـدون

بعد أن بين بأن المراد بأزوأاجهم؛ نظراؤهم وأأشططباههم وأقرنططاؤهم
وأأتباعهم، قططال رحمططه اللططه :  (وأليططس المططراد أنططه يحشططر معهططم
اا، بططل اا؛ فإن المرأة الصالحة قد يكون زوأجها فاجر زوأجاتهم مطلق

اا، كامرأة فرعون) مجموع الفتاوأى ( ).7/45كافر
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وأالسيرة النبوية المطهرة، وأسططيرة السططلف الصططالح وأصططدر هططذه
المة فيها من المثلة الكثيرة الططتي يؤخططذ فيهططا الططزوأج الكططافر أوأ
المرتد وأتترك زوأجته، وأتعامل معاملة المسلمين لسلمها، وألعدم

ثابوت الردة عليها ..

*   وأمن أشهر المثلة على ذلك؛ زينططب بنططت رسططول اللططه صططلى
يوأجها رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم لبططي الله عليه وأسلم، ز
العاص بن الربيع وأهو علطى شطركه وأهطو ابطن أخططت خديجططة بنططت
خويلد، وأذلك قبل أن ينزل الوحي عليه، وألمططا نططزل عليططه الططوحي
دعططاه إلططى السططلم، فطأبى وأثابطت علططى شطركه، وأأسططلمت زينططب
وأأقامت على إسلمها وأهو على شططركه حططتى هططاجر رسططول اللططه
صلى الله عليه وأسلم، وأبقيت ابنته تحت أبططي العططاص فططي مكططة،
من جملة النساء وأالولططدان وأالمستضططعفين الططذين ل يسططتطيعون
حيلة وأل يهتدوأن سبيل، وأبقيت عنده على ذلططك وأهططو مقيططم علططى
ال مططع كفططار شركه، إلى أن كان يوم بدر وأخططرج أبططو العططاص مقططات
قريش وأأصططيب فططي السططارى، وألمططا بعططث أهططل مكططة فططي فططداء
أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وأسططلم فططي
فداء أبي العاص بمال وأبعثت فيه بقلدة لها كانت خديجة أدخلتها
بها على أبي العاص حين بنى عليها، فلما رآها رسول اللططه صططلى
دق لها وأقال : إن رأيتم أن تطلقططوا لهططا أسططيرها الله عليه وأسلم ر
وأتردوأا عليها الذي لها فافعلوا، فأطلقوه، وأأخذ رسول الله صططلى
اا بططأن يخلططي سططبيل زينططب، فلمططا خلططى الله عليه وأسلم عليه وأعد
سبيل أبي العاص وأخرج إلى مكطة بعططث رسطول اللططه صطلى اللططه
عليه وأسلم زيد بن حارثاة وأرجل من النصار ليكونا قرب مكة إلى
أن تمر بهما زينب فيصحبانها حتى يأتيانه بها، فخرجا إليها ، وأذلك
بعد بدر بشهر .. إلى آخر القصة وأفيها أن كفار قريش اعترضوها
اا بادئ المر ثام أذنوا لها، وأفيها أن زوأجها أبي العططاص خططرج تططاجر
إلى الشام وأأنه لما قفل اعترضته سرية رسول اللططه صططلى اللططه
عليه وأسلم فأصابوا مطا معطه وأهططرب أبطو العطاص، ثاططم أقبططل إلططى
المدينة حتى دخل على زينططب فاسططتجار بهططا فأجططارته فططي طلططب

ماله، وأذلك كله قبل أن يسلم ..

وأالقصة مشهورة معروأفة في السيرة وأكتب التاريخ وأأجزاء منهططا
40روأاها أصحاب السنن 

فهططذه ابنططة رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم بقيططت
مستضعفة تحت رجل مشرك محارب مدة، وألم يقدر المسلمون

 - أنظر سيرة ابن هشام وأتاريخ الطبري، وأالستيعاب لبن عبد البر وأمسند  40
أحمد بن حنبل.
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على تخليصها منه إلى أن أعز الله السلم في بططدر وأأمكططن اللططه
من زوأجهططا، ثاططم سططعت فططي فططدائه، وألططم يخططدش ذلططك كلططه فططي

إسلمها .. كونها كانت مستضعفة .

وأكذلك كان حال غيرها من النساء المؤمنططات ممطن أسططلمن
ين ممططن قططال اللططه تعططالى ين مططن الهجططرة، وأكطط في مكة، وألم يتمك

ـمفيهططم : ((  ـات ـل ـاء مؤمـن ـون ونـس بل مؤمـن ـا ـول رـج وـل
ـم ـر عـل فرة بأغـي تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم مع
دزيلوا لعذبأنا الذين دتـ ليدخل الله في رحمته من يشاء لو 

اا اا أليم  ).25 ))    ( الفتح - كفروا منهم عذابأ

ين مططن فسماهن الله مؤمنات رغم إقامتهن في دار الكفططر، وأمنهطط
ين .. كانت تحت كافر، وألم يخدش ذلك في إسلمهن لستضعافه

اا :  (( إل المستضــعفين مــن الرجــالوأقطططال تعططالى أيضططط
ـدون ـة ول يهـت ـدان ل يســتطيعون حيـل والنســاء والوـل
سبيل * فأولئك عسى الله أن يعـفـو عنـهـم وـكـان الـلـه

اا )) اا غفور  ).99-98 ( النساء عفو

*  وأمثل ذلك ( آزاد ) زوأجة ( شططهر بططن بططاذان ) عامططل الرسططول
صلى الله عليه وأسلم وأوأالي المسطلمين فططي اليمطن، الطذي قتلطه
يوأج زوأجته المسلمة التي يلب على صنعاء، وأتز السود العنسي وأتغ
يدق بنبوته المدعاة، وألكنها لططم تظهططر ثابتت على إسلمها، وألم تص
ذلك، بل بقيت مستضعفة تحته إلى أن قتلططه ابططن عمهططا ( فيططروأز

الديلمي ) بتنسيق معها .

 ) عططن السططود :6/308يقططول ابططن كططثير فططي البدايططة وأالنهايططة ( 
( وأتزوأج بامرأة شهر بططن بططاذام وأهططي ابنططة عططم فيططروأز الططديلمي،
وأاسمها أزاد، وأكانت امرأة حسناء جميلة، وأهي مع ذلططك، مؤمنططة
بالله وأرسوله محمد صلى الله عليه وأسلم وأمن الصالحات) أهط.

اا، كططانت تحتططه *  وأالمختططار بططن أبططي عبيططد الثقفططي الكططذاب أيضطط
امرأتان كلهما ابنططة صططحابي ، الوألططى أم ثاططابت بنططت سططمرة بططن
جندب، وأالثانية عمرة بنت النعمان بن بشير.  فقد تزوأجهما قبططل
أن يدعي النبوة وأيرتد، وألما تمكن مصعب بططن الزبيططر وأمططن معططه
من المسططلمين مططن المختططار وأقتلططوه،  لططم يحكمططوا بكفططر هططاتين
المرأتين مباشرة لمجرد كونهما زوأجتا الكذاب المرتد، فقد كانتططا
بالصل مسلمتين، وألذلك جاء مصعب بهما وأسألهما عنه، فقططالت

41الوألططى:  (مططا عسططى أن أقططول فيططه إل مططا تقولططون أنتططم فيططه)

 - تأمل تورعهم في الدماء وأدرئهم لها بالشبهات، وألم يقولوا؛ إنما قالت () 41
ذلك خائفة، غير صادقة فيه، وألعلها تبطن الكفر وألعلها .. وألعلها .. كما قد يقول 
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اا مططن فتركها.  وأاستدعى الثانية فقالت: ( رحمه الله لقد كان عبد
عباد الله الصططالحين )، فسططجنها وأكتططب إلططى أخيططه عبططد اللططه بططن
الزبير يسأله ما يفعل بها ، وأيقول:  (إنها تقططول إنططه نططبي) فكتططب

.)42(إليه؛ أن أخرجها فاقتلها، فقتلها…

   وأهذا كان فططي الصططدر الوأل … فكيططف مططع وأاقططع الستضططعاف
الذي يعيشططه المسططلمون اليططوم، وأفططي ظططل عططدم وأجططود الدوألططة
المسططلمة الططتي ترعططى بسططلطانها وأأحكامهططا شططؤوأن المسططلمين
وأأعراضهم وأدماءهم وأأنفسهم، وأيكون السلطان فيها وألي مططن ل
وألي لها، أوأ من كان أوألياؤها مططن المرتططدين أوأ مططن المشططركين ؛
فيفرق بين المؤمنات وأالكفار، وأبين الخبيثين وأالطيبات ..كما أمر

فن مؤمـنـات فلاللططه تعططالى فططي كتططابه: ((  ـفـإن علمتـمـوه
بل لـهـم ول ـهـم يحـلـون فن ـحـ ترجعوهن إلى الكفار ل ـهـ

فن  )) . له

فكم في أوأضاع اليوم الجاهليططة وأمجتمعططات العصططر الخبيثططة مططن
امرأة صالحة مستضعفة أكرهها أهلها على الزوأاج من المرتططدين

أوأ المشركين ممن يروأنهم وأيحسبونهم من المسلمين ..

وأمعلططوم أن عططذر الكططراه ل يشططدد فططي شططروأطه بحططق المططرأة
ل يكلف اللهالمستضعفة كما هو في حق الرجال القوياء .. (( 

اا إل وســعها اا إل مــا )).. ((نفســ ـه نفســ ـف الـل  ل يكـل
) .آتاها )

وأالقوانين الكفرية المسلطة علططى رقططاب المسططلمين، وأمحاكمهططا
التي تقضي وأتفرض قراراتها بموجبها، - حتى تلك التي يسططمونها
يرق كمططا نططص دسططتورهم الططذي هططو أبططو القططوانين شططرعية - ل تفطط
عندهم، بين الناس في الدين، فل عقوبة في قوانينهم على الردة
، وأل أثار لهططا فططي التفريططق بيططن النططاس فططي الوليططة أوأ النكططاح أوأ
المططواريث أوأ غيرهططا، بططل يسططتوي فططي ذلططك وأفططي غيططره عنططدهم
المجرمطططون وأالمؤمنطططون، وأالخطططبيثون وأالطيبطططون، وأالكطططافروأن

وأالمسلمون..

بططل تعططدى المططر ذلططك إلططى حمايططة المرتططدين وأرفعهططم فططوق
المسلمين، وأإقرار وأليتهم في الحكططم وأالزوأجيططة وأالنكططاح وأغيططره

ولـن يجعـلعلى المسلمين، معاندة لقططوله تعططالى وأأمططره:  (( 
) فل تصح فططي شططرعالله للكافرين على المؤمنين سبيل )

الغالي الغير مبالي بالدماء !!
).8/289() انظر البداية وأالنهاية (42
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اا أم حاكمططا المسلمين وألية المرتد على المسلمة سواء كان وأالد
اا، أما في شريعة القوانين الوضعية، فقطد اختلططط الحابطل أم قاضي

بالنابل وأعم في ذلك البلء. 

 وأممططا زاد الطيططن بلططة اسططتهتار المسططلمين وأتهططاوأنهم بالحكططام
الشرعية، وأجهلهم في أصول دينهم وأفروأعه وأعدم تمييزهططم بيططن
الكفر وأاليمان، وأالتنديد وأالتوحيد، وأاغترارهم بصلة وأصيام كططثير
من المرتدين ممن هم حرب على الططدين وأأهلططه، سططلم  للشططرك
وأالمشركين، ثام يحسبون أنهم مهتدوأن وأأنهم مسلمون مؤمنون،
فناكحوهم ، وأوألوهم أمططر كرائمهططم مططن المؤمنططات.  وأعططم بططذلك
اا فيمططا بيططن القرابططات.  فالتبصططر بأحكططام تكفيططر البلء.  خصوصطط
الططواغيت وأأنصطارهم مطن حطراس الشطرك وأالتنديطد اليططوم أمطر
ن الخطواص يلل من شأنه وأأعططرض عطن معرفتطه كطثير م أهمله وأق
ال عن العوام، فأثامر هذه الثمرة الخبيثة، وأقد قدمنا لطك شطيئا فض
من أهمية أحكام الكفر وأاليمان، وأما يتعلق بها من آثاار، وأأن هذا

شيء من ذلك.

يرف المسططلم بحقيقطة وأجطود هيعطط فمراعططاة هطذا كلطه وأالتنبطه إليطه، 
المسلمات المستضعفات اللتي ل يملكن مططن أمرهططن شططيئا، وأل
يجططدن فططي هططذا الواقططع المريططر وأفططي ظططل قططوانين الكفططر مططن
مخلصهن، أوأ يفرق بينهن وأبين الكفار بالعدل دوأن هضم حقوق أوأ هي
هيعرفطه ضياع أوألد، في ظل ظلطم القطوانين الوضطعية وأجورهطا.. وأ
بأنه ل يصح إطلق أحكام التكفير للمظهرين للسلم من النسططاء
وأالولدان لمجرد وألية آبائهم أوأ أزوأاجهططم المرتططدين مططن عسططاكر
الشرك أوأ غيرهم ممن يحسبون أنهم مسلمون.  وأالحكم بالتبعية
للوالدين إنما يذكره الفقهاء، لمن ل يعقل أوأ ل يعرب عن نفسططه
من مجنون أوأ وأليد أوأ نحوه، أما من أظهططر السططلم، فل يحططل أن
ن أسطباب الكفطر يفطر إل بسطبب ظطاهر م هيك ل ل  يكفر بالتبعيطة، ب
القولية أوأ العملية، فقططد تقططدم أن الحكططم بالتبعيططة معنططاه الحكططم
بالستصحاب وأهو من أضعف الدلة بحيث يقدم عليه أدنى ظاهر

من خصائص السلم .

وأإذا كان النبي صلى الله عليططه وأسططلم قططد نهططى عططن قتططل نسططاء
وأصبيان الكفار الصليين إل أن يقططاتلوا، أوأ يقتلططوا دوأن قصططد فططي
البيات حتى اتفق جميع العلماء (كما نقل ابن بطال وأغيططره علططى
منع القصد إلى قتل النساء وأالولدان، أما النساء فلضعفهن، وأأما

.)43(الولدان فلقصورهم عن فعل الكفر)

() عن فتح الباري (كتاب الجهاد وأالسير) (باب أهل الدار يبيتون، فيصاب 43
الولدان وأالذراري).
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اا للسلم من النسططاء وأالولططدان أفيؤاخططذوأا فكيف بمن كان مظهر
بجريرة آبائهم وأأزوأاجهم مع أنهم قد يكونون ممطن ل يسطتطيعون
يلصططهم وأينصططرهم حيلططة وأل يهتططدوأن سططبيل ، وأليططس لهططم مططن يخ

وأيتولهم…؟

أضف إلى هذا أننا نعذر المخالفين لنا في عدم تكفيرهم لعسططاكر
الشرك وأأنصار الطواغيت لشبهات ظنوها موانع شرعية تمنع من
اا من أسباب التكفيططر اا ظاهر تكفيرهم، ما لم يرتبوا على ذلك سبب
من موالة لهم أوأ مناصرة على شركهم وأكفرهم أوأ مظاهرة لهم

فرد نكاح المسلمة الجاهلة لبـعـضعلى الموحدين  .. أما مج
ـان ـلم واليـم ـه الـس ـن تـظـن فـي ـواغيت مـم ـد الـط جـن
لعـبـادته وـصـلته، فلـيـس بأـسـبب ـمـن أـسـباب التكفـيـر

ـاهرة ، يم بيططنالـظ  وأإن كططان مططن الضططلل وأالجهططل الططذي عطط
اا من الدعوة وأالبيان لتطهيططر المسلمين وأيوجب على الدعاة مزيد

 )  (المسلمين من رجس هذه المنكرات ..

وأهذا يعرفك، إننا بفضل الله تعالى نستبريء لططديننا وأنحتططاط فططي
أبواب التكفير، وأليس المر كما يدعي خصومنا وأيفتروأن مطن أننططا
نكفططر بططالعموم دوأن تفصططيل، فكططم قططد أنكرنططا مثططل هططذا الخطططأ
اا طعن اا وأتكرار وألوازمه على كثير من الجهال…  بل وأأنكرنا مرار
مخالفينا أنفسهم في أعراض وأنساء وأبنات الطواغيت وأأنصططارهم
من جند القوانين مع أنهم ل يكفروأن الطواغيت وأل أنصارهم…  

فطالمططا سططمعناهم يقططذفون الطططواغيت وأأنصططارهم وأيشططتمونهم
بفططاحش القططوال، إذا مططا ظلمططوهم أوأ هضططموا بعططض حقططوقهم،
وأيقذفون نساءهم وأأخواتهم بأفحش القول وأأقذع اللفاظا، وألقططد
كان بعضهم يعجبون من إنكارنططا عليهططم ذلططك وأأمثططاله، وأتشططديدنا

 حذفت من هاهنا قولي : (وأعلى كل حال فالنكاح من كططافر بحططد ذاتططه ليططس)(  (
اا وأل سببا من أسباب التكفير، وألو كان كذلك لما جاز نكاح الكتابيططات، فكيططف تولي

إذا كان بتأوأيل ؟ )أهط .
  وأمرادي أسباب التكفير الظاهرة الصريحة وأالمنضبطه فططي حططال جهططل المططرأة
بكفره وأالغترار بانتسابه للمسلمين وأالمصلين كمطا بينتططه أعله ،لكططن لمطا كطانت
هذه العبارة مطلقة غير مقيدة بذلك لزم حططذفها ،نبهنططا إلططى ذلططك بعططض إخواننططا
جططزاه اللططه خيططرا، قططال الشططيخ أحمططد شططاكر رحمططه اللططه : (أل فليعلططم النسططاء
المسلمات،أن من رضيت منهن بالزوأاج من رجل هذه حاله، وأهي تعلم حططاله، أوأ
رضيت بالبقاء مع زوأج تعططرف فيططه هططذه الططردة فططإن حكمهططا وأحكمططه فططي الططردة

).159-158سواء)) أ هط. (كلمة حق ص 
يدته ،لنها تكون  يية فيه وأتأمل كيف اشترط علمها وأمعرفتها بر وأهذا حق ل مر
وأالحالة كذلك ممن يستحل ما علم من دين المسلمين تحريمه ضروأرة وأحكمها 
حكم الرجل الذي تزوأج امرأة أبيه كما في حديث البراء ،وألجل قبولها الدخول 
مختارة وأعن علم تحت وألية الكافر.
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يين لهططم بأننططا نكفرهططم فيه رغم تكفيرنا للطواغيت وأأنصارهم، فنب
بأدلة الشرع وأل نتعدى ذلك.

أمططا هططم فيقططذفونهم وأيقططذفون نسططاءهم بمحططض الهططوى، وأردوأد
الفعل غير المنضبطة بضوابط الشرع، وأبططدافع الشططهوة الغضططبية
دوأنما دليل، مع أنهم ل يكفروأنهم، بططل يعططدوأنهم مططن المسططلمين،

وأيخاصموننا في تكفيرهم…!!

وأحططتى لططو كططان بعضططهم يكفططر الطططواغيت، فهططذا ل يططبرر ذلططك أوأ
يوغه، فالخوض في العراض يجب أن يترفع عنه الططدعاة، وأهططو يس
ل يليق بأخلق المؤمنين، وألقد أنكر العلماء قذف الكافرة، وأجعل
بعضهم في قذف الذمية التعزير، وأذلك حتى ل يتجرأ الناس على
العراض، وأيكون ذلك ذريعة إلى استساغة فحش القول وأبططذيئه،
أوأ يصير ذريعة إلى تقحم قذف المحصنات المؤمنططات، وألحتمططال
ؤذيه قطذفها وأالطعطن وأجود ابن أوأ أخ أوأ قريب مسلم للكطافرة، ي
في عرضها… وألذلك أفتى سططعيد بططن المسططيب وأابططن أبططي ليلططى
بالحد على من قذف ذمية لها وألد مسلم، مع أن من شروأط حططد

القذف عند جماهير العلماء ؛ السلم..

ممن حطول المططرأة مطن وأذلك لن الطعن في العراض يعم شرره 
الصول وأالفروأع؛ وأل تخلططو أحططوال عسططاكر الشططرك وأالطططواغيت
اليوم من وأجود المسلم في فروأع أوأ أصول نسائهم، هططذا إن لططم

تكن نساؤهم أنفسهن من المسلمات المستضعفات.

):  (وألعططل46-45يقول شيخ السلم في الصارم المسططلول ص (
ما يلحق بعض الناس من العار وأالخزي بقططذف أهلططه أعظططم ممطا
يلحقه لو كان هو المقذوأف، وألهذا ذهب المام أحمططد فططي إحططدى
الروأايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف امرأة غيططر محصططنة
يد لقططذفها، لمططا ألحقططه هحطط كالمة وأالذمية، وألها زوأج أوأ وألد محصن 
من العار بولدها وأزوأجها المحصنين، وأالروأاية الخرى عنططه.. وأهططو
قول الكثرين إنه ل حد عليه؛ لنه أذى لهما ل قذف لهمططا، وأالحططد

التام إنما يجب بالقذف) أهط.

وألذلك كما قلنا رأى بعض العلمططاء التعزيططر علططى مثلططه، وأبعضططهم
رأى الحد. 

فأين أوألئك المتهوروأن من فقه العلماء وأوأرعهم..؟؟

اا ظلمه، بططاللواط.، وأيسططبه وألقد سمعت بعضهم مرة يقذف قاضي
بألفاظا الفاحشة ..
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فأنكرت عليططه ذلططك، وأقلططت لطه:  هططذا قططذف لنسططان تعتقططد فيططه
السلم !! وأذلك يحتاج إلى بينة ؛ وأل بينة عندك، وأأنتططم تشططنعون
علينا تكفير أمثال هططؤلء، مططع أننططا نحشططد لكططم عشططرات البينططات

وأالبراهين!!

ل يحب الـلـهفما كططان جططوابه إل أن اسططتدل بقططوله تعططالى:  (( 
…)).  وأقططال:  وأهططلالجهر بأالسوء من القول إل من ظلم

السوء إل مثل هذا…!!

وأاحترت يومها من أي شيء أعجب، أمن وأرعهم البارد في تكفير
الطططواغيت مططع كططثرة الدلططة وأشططهرتها، أم مططن جرأتهططم علططى
النصطوص الشطرعية، وأتلعبهطم فطي تفسطيرها علططى مطا يشطتهون
يوز الله الجهططر بططه بمحض الرأي وأالهوى ..؟  إذ أن السوء الذي ج
هنا – كما ذكر العلماء- هو جواز غيبة المظلوم لظططالمه فططي ذكططر
اا مظلمته وأالتحططذير مططن الظططالم وأظلمططه… وأليططس المططراد قطعطط

الفتراء عليه وأقذفه.

هذا وأكثيرا ما كنت أنبه هؤلء، إلى أن شأن الطعن في العططراض
يدد فيططه الشططارع مططن وأقذف النساء على وأجه الخصططوص، قططد شطط

حيث طرق الثابات الشرعية أكثر من التكفير.

ففرض في الزنا أربع شهود يعاينون الزنا الصريح، وأفططي التكفيططر
يكتفى بشاهدين سمعا القول المكفر، أوأ شططاهدا الفعططل المكفططر

.)44(الصريح الدللة

كما أوأجب حد الفرية على من قذف غيره بالزنططا دوأن مطن قططذفه
بالكفر، فليس في ذلك لمن صدر منه التكفير لمسططلم كمسططبة ل
تأوأيل إل التعزير، كما روأى البيهقي عن علططي:  (إنكططم سططألتموني
عن الرجل يقول للرجل:  يا كافر! يا فاسق! يا حمار! وأليس فيه

حد، وأإنما فيه عقوبة السلطان، فل تعودوأا فتقولوا).

ن قطذف غيطره ة علططى م وأقال ابن القيم:  (وأأما إيجاب حد الفري
بالزنا دوأن الكفر ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنططا ل
اا له، وأتبرئة سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفرية تكذيب
اا لشأن هذه الفاحشططة الططتي يجلططد مططن لعرض المقذوأف، وأتعظيم
اا، وأأما مططن رمططى غيططره بططالكفر فططإن شططاهد حططال رمى بها مسلم
رف في تكذيبه، وأل يلحقه مططن المسلم وأاطلع المسلمين عليها كا
ا يلحقطه بكطذبه عليطه فططي الرمطي العار بكطذبه عليطه فططي ذلطك م
يرة بالفاحشة، وأل سيما إن كان المقذوأف امرأة، فإن العار وأالمعطط

() تقدم أن هذا قول جمهور أهل العلم، كما في المغني (كتاب المرتد) (فصل 44
تقبل الشهادة على الردة من عدلين).
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التي تلحقها بقذفه بين أهلها وأتشعب ظنون النططاس وأكططونهم بيططن
مصططدق وأمكططذب ل يلحططق مثلططه بططالرمي بططالكفر ) أهططط  إعلم

) .2/64الموقعين (

 

فهذا هو شأن التكفير الذي تعظوننا فيططه ليططل نهططار، مططع أن كفططر
القوم الذين تخالفوننططا فططي تكفيرهططم، أوأضططح مططن الشططمس فططي
رابعة النهار، فهو ظاهر معلطوم مسططتفيض، أشططهر مطن أن يحتططاج
إلى شاهدين، إذ هم يقروأن به، وأيشهدوأن علططى أنفسططهم بططالكفر
اا بططإعلنهم الططولء وأالنصططرة ليل نهار، بططل وأيفططاخروأن بططذلك جهططار
للقططوانين الوضططعية الكفريططة وأأربابهططا، وأبالقسططم علططى احترامهططا،
وأالسهر على حمايتهطا وأحراسطتها أوأ المشطاركة فططي تشططريعها، أوأ
محاربططة أعططدائها مططن الموحططدين المتططبرئين منهططا وأمظططاهرة

المشركين عليهم في كل مكان ..

أما قذف نساءهم اللتي ل يقطع بكفرهن فذلك هططو شططأنه؛ وأمططع
اا دوأن وأرع أوأ تقوى، مع يحمونه دوأم هذا فإن كثيرا من خصومنا يتق
اا كما يططرى الميططل فططي أنه يحتاج إلى أربعة شهود يروأن الزنا عيان
يد الثلثاة المكحلة، فإن نكص أحدهم عن الشهادة أوأ تلكأ وأنكل؛ ح
يد الفرية، وأأسقطت عططدالتهم وأكططانوا مططن الباقون ثامانين جلدة ح

الفاسقين .

* هذا وأل يفوتني أن أنبه أيضا هنا، إلى ما أنكره دوأما على بعططض
المتحمسططين الططذين يتنططدروأن ببعططض لططوازم الكفططر الصططلي،
فيخلطونهططا فططي كفططر الططردة، وأيتفططاكهون بططذكر سططبي نسططاء
الطواغيت أوأ نساء عساكرهم وأنحوه .. وأأن ذلك دليل على جهل
مفرط بأحكام الشرع، وأتهور وأاسططتخفاف باقتحططام المحرمططات إذ
قططد عرفططت ممططا مضططى أن احتمططال كططون أوألئططك النسططاء مططن

اا. المسلمات الصالحات المستضعفات وأارد جد

اا!! اا شططرعي ثام هب أن التكفير قد ثابت عند هؤلء المتهططورين ثابوتطط
ين كفرهن وأالحال كذلك كفر ردة لدعائهن السططلم.  وأإذا كططان فإ
المر كذلك، أفلم يعلموا أن الصحيح من أقوال العلماء هططو عططدم
جواز سبي المرتدة؛ لن في سبيها إقرارها على الططردة، وأالمرتططد
ل يقر بين المسلمين بحال ، لحديث  : (من بدل دينططه فططاقتلوه )
روأاه الجماعة إل مسلما، وأجططاء فططي بعططض روأايططات حططديث معططاذ
يسن إسنادها الحافظ ابن حجر في الفتح أن النبي صططلى اللططه وأح
عليه وأسلم لما أرسله إلى اليمن قال له : ( أيما رجطل ارتططد عطن
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السلم فادعه فإن عاد وأإل فاضرب عنقه , وأأيمططا امططرأة ارتططدت
.  )45 (عن السلم فادعها , فإن عادت وأإل فاضرب عنقها )

اا فإن التسري الذي يحلم به أوألئك الكسالى البطالون؛ إنمططا وأأيض
يجوز بعططد حصططول ملططك اليميططن وأاسططتبراء الرحططم، فقططد ( حصططر

، وأمططا لططم تملططك)7(الشططارع جططواز التسططري فططي الملططك الصططحيح)
الرقبة ملكا صحيحا؛ فل يحل التسري بحال، وأأنه ل سططبيل اليططوم
إلى امتلك الرقططاب إل فططي شططوكة وأتمكيططن وأدوألططة علططى منهططاج
اا في ظل توقيع دوأل النبوة ل تبالي بكفار الدنيا وأعداوأتهم خصوص
العالم اليوم، على اتفاقية تحريم الرق، في الوقت الذي تواطؤوأا
فيططه علططى اسططترقاق الشططعوب المستضططعفة وأإذللهططا وأنهططب

خيراتها..!!.

وأالخلصة:  أننا ل نتعرض لموضوع السبي في مثل هذه الحوال،
وألم نتعرض له قبل اليوم، وأما ينسبه البعض إلى دعوتنا من هططذا
ا البطاب فهطو محطض كطذب وأافططتراء، يطدل علطى انطدحارهم أمامه
وأعجزهم عن ردها بالحجج وأالططبراهين، وأإفلسططهم عططن مقارعتهططا
بالدلططة وأالبينططات.  فحططادوأا إلططى الكططذب وأالفططتراء لتشططويهها وأرد
يلهم أن يظفروأا مططن طريططق الكططذب وأالبهتططان بمططا الناس عنها، لع

عجزوأا عنه من طريق الحجة وأالبرهان.

فنساء من نكفرهم من الطواغيت وأأنصارهم عندنا ما بين حالين،
كلهما ل يحل فيها السبي:

ノ-إما أن يكن مرتدات كططأزوأاجهن، وأالمرتططدة ل يحططل سططبيها؛ لن
في ذلك إقرار لها على ردتها.

オ-أوأ يكن مسلمات جاهلت لهن علينا وأاجططب النصططح وأالبيططان، أوأ
مسططلمات صططالحات مستضططعفات لهططن علينططا وأاجططب النصططرة

وأالموالة.

وأإذا كططان هططذا هططو قولنططا فططي نسططاء وأأزوأاج وأبنططات الطططواغيت
وأأنصارهم ؛ فمن باب أوألى عموم النسططاء فططي هططذه المجتمعططات

) وأقد ذكر فيه أن ما روأي عن علي أن المرتدة تسبى 8/96() انظر المغني (45
حديث ضعيف، ضعفه أحمد، وأأنه لم يثبت أن الذين سباهم أبو بكر كانوا أسلموا 
حتى يحكم عليهم بالردة ،وأذكر غيره أن علي بن أبي طالب لم يسبي من 
نسائهم شيئا وأ إنما التي سباها كانت جارية سوداء من جواري بني حنيفة وأقالوا 
يجوز غنم مال وأمتاع المرتد وأهذه الجارية تعتبر مال وأمتاع من أموال بني حنيفة
، وأللعلماء أجوبة أخرى غير هذه. 

) .2/282 فتاوأى السبكي ()7((
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التي كانت من عهططد ليطس ببعيطد ديطار إسططلم ، وأل يطزال جمهطور
أهلها ينتسب إلى السلم … 

فهل حان لوألئك المفترين أن ينزعوا عن كططذبهم علينططا وأبهتططانهم
لنا وأيتوبوا…؟

وأاضعين نصب أعينهم قول المصطفى صلى اللططه عليططه وأسططلم :
( من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبططال حططتى

يأتي بالمخرج مما قال .)

 وأردغة الخبال : عصارة قيح وأصديد أهل النار . 

وأهل آن الوأان لوألئك المتخبطين في هذه البططواب أن يرعططووأا ؟
فقد صار تخبطهم وأجهلهم ذرائططع وأمطططاعن تشططبث وأطنطططن بهططا

يوهوا وأجه هذه الدعوة المباركة. أعداء الله، ليش
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))21((

عدم التفريق في آثاار التكفير

 بأين الكافر الممتنع وبأين المقدور عليه

 وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا عدم التفريق بين 
الكافر الممتنع وأبين المقدوأر عليه، وأالتسوية بينهما في استباحة 
المال وأالدم دوأنما استتابه:

وأهو ما يتقحمه بعططض الغلة مططن تكفيططر المستضططعفين مططن
عوام المسلمين في المور المحتملة أوأ نحوها، دوأن تبين أوأ نظر
اا معاملططة أوأ استتابه وأاعتبار للشروأط وأالموانع، بل معاملتهم فططور

الممتنعين باستحلل دمائهم وأأموالهم.

* وأالمتناع يرد على معنيين:

اا. اا أوأ كلي الوأل:  امتناع من العمل بالشريعة جزئي

وأالثاني: امتنططاع عططن القططدرة، أي عططن قططدرة المسططلمين أن
يوقفوه وأيحاسبوه.

وأل تلزم بيططن النططوعين، فقططد يكططون الممتنططع عططن العمططل
اا عليططه فططي دار السططلم، كمططن امتنططع بالشريعة أوأ بعضها  مقدوأر

عن الصلة أوأ الزكاة وأهو فرد مقدوأر عليه في دار السلم.

タوأالمتناع الذي يسقط وأجوب الستتابة هو المتنططاع عططن قططدرة
المسلمين.  

وأمعنى الستتابه؛ يشمل:  طلب التوبة ممن حكم عليه بالردة.

وأيشمل كذلك:  تبين الشططروأط وأالموانططع قبططل الحكططم عليططه
بالردة، وأهذا هو المقصود هنا… وأمنططه تعططرف أن عبططارة العلمططاء
اا في كتب الفقططه وأغيرهططا:  (مططن قططال أوأ فعططل كططذا التي ترد كثير
اا أن المشططار إليططه قططد كفططر يسططتتاب …الططخ)، أنهططا ل تعنططي دائمطط
وأتطلب منه التوبة، بل قد تعني أنه قططد صططدر منططه فعططل أوأ قططول

يين الشروأط وأالموانع حقه. يين حاله، أي تب مكفر، وأيجب تب

وأبعدها، إما أن يحكم ببراءته من الكفطر لتخلطف شططرط مطن
شروأط التكفير أوأ قيام مانع من موانعه في حقه، وأإما أن يحكططم
بردته إن تحققت الشروأط وأانتفت الموانع، فتطلططب منططه التوبططة،
وأهي النوع الثاني وأالخير من الستتابة، الططذي يكططون قبططل إقامططة

حد الردة عليه.
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وألططذلك فل يحططل التعجططل فططي أخططذ مططثيلت هططذه العبططارة
وأإطلقهططا أوأ إعمططال بعططض توابعهططا فططي النططاس دوأن النظططر فططي
مقصود أهل العلم فيها…  وأيجب التنبه إلى أن المقدوأر عليه من

الناس ليس كالممتنع في هذا..

فالمقططدوأر عليططه:  ل يمتنططع عططن النططزوأل علططى حكططم اللططه
وأشرائعه، وأل يمتنع عن سططلطان المسططلمين، وأل يمتنططع بسططلطان

الكفار وأشوكتهم وأدوألتهم وأقوانينهم.

أما الممتنع:  فهو الذي يمتنع إمططا بططدار الكفططر، فيلتحططق بهططا
فيمتنع بشوكة أهلهططا الحربييططن أوأ بططدوألتهم وأسططلطانهم وأقططانونهم
بحيث يأبى النزوأل على أحكام المسلمين وأل يتمكططن المسططلمون
من إقامة حكم الله عليه، أوأ يمتنع بطائفة وأشوكة بين المسلمين

تمنعه من المسلمين وأحكمهم.

فمثل هذا حكمه حكم أهل الحرب يبططاح قتلططه وأقتططاله وأأخططذ
ماله لمن قدر عليه دوأن استتابة.

قال شيخ السلم ابططن تيميططة:  (العقوبططات الططتي جططاءت بهططا
الشريعة لمن عصى الله وأرسوله نوعان:

أحدهما:  عقوبة المقدوأر عليه من الواحد وأالعدد…

وأالثاني:  عقاب الطائفططة الممتنعططة كططالتي ل يقططدر عليهططا إل
).28/193بقتال) أهط.  مجموع الفتاوأى ط دار ابن حزم (

وأيططدخل فططي حكططم الممتنعيططن عططن قططدرة المسططلمين وأعططن
شرائع السلم فططي هططذا الزمططان؛ الطططواغيت المعطليططن لحكططام
الشططريعة، المشططرعين وأالمحكميططن للقططوانين الوضططعية الكططافرة،
وأأنصارهم وأجندهم الذين يظاهروأنهم على المسلمين وأيظططاهروأن
يووأن شوكتها وأيحمونها وأيمتنعططون مططن النططزوأل علططى قوانينهم وأيق
أحكام الشرع ؛ فهؤلء قد جمعوا بين نوعي المتناع، المتناع عن
الشرائع وأالمتناع عن القدرة ،إذ هم من أشد المحاربين للسططلم

وأأهله.

وأقد قال شيخ السلم في فتواه الشهيرة في التتططار:  (كططل
طائفططة خرجططت عططن شططريعة مططن شططرائع السططلم الظططاهرة
المتواترة، فإنه يجب قتالها باتفاق أئمطة المسطلمين، وأإن تكلمطت
بالشططهادتين، فططإذا أقططروأا بالشططهادتين وأامتنعططوا عططن الصططلوات
الخمس وأجب قتالهم حتى يصلوا، وأإن امتنعوا عن الزكططاة وأجططب
قتالهم حتى يؤدوأا الزكاة…) إلى قوله:  (وأكذلك إن امتنعططوا عططن
الحكم في الدماء وأالمططوال وأالعططراض وأالبضططاع وأنحوهططا بحكططم
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الكتاب وأالسنة، وأكذلك إن امتنعوا عن المططر بططالمعروأف وأالنهططي
عن المنكر، وأجهاد الكفار إلى أن يسلموا وأيؤدوأا الجزيططة عططن يططد

وأهم صاغروأن….

قال الله تعالى (وأقاتلوهم حتى ل تكون فتنططة وأيكططون الططدين
فإذا كان بأعض الدين لله وبأعضه لغير الله وجبكله لله) 

) (ط279-28/278…) (القتال حتى يكون الدين كـلـه لـلـه
دار ابن حزم).

إلى آخر فتواه وأقد بين فيها أن قتالهم ليس من جنس قتال
البغاة المسلمين بل من جنس الذين قاتلهم أبو بكر الصديق من

المرتدين.

وأقال:  (وأإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتططدين –
مططع كططونهم يصططومون وأيصططلون، وألططم يكونططوا يقططاتلون جماعططة
ال المسططلمين، فكيططف بمططن صططار مططع أعططداء اللططه وأرسططوله قططات

).28/289للمسلمين؟!) (

أمططا المقططدوأر عليططه، فططالواجب اسططتتابته قبططل الحكططم عليططه
وانعه فطي بالتكفير، أي أنه يجب النظطر فطي شطروأط التكفيطر وأم
حقه، هل قام مانع من تكفيططره أوأ عططدم شططرط، فططإن ثابططت عليططه
التكفير لم يقتل وألم يزل ملكه عن أمواله حتى يدعى إلى التوبة

.  وأل يططزوأل)46(وأالعود إلى السلم وأهو النوع الخر من السططتتابة
اا لحتمال عوده إلى السلم )47(ملكه حتى يقتل مرتد

وأيندرج تحت حكم المقدوأر عليهم، المستضعفين من عططوام
المسططلمين فططي هططذا الزمططان إذا كططانوا ل يمتنعططون عططن الشططرع
بشطططوكة المرتطططدين وأل بقطططوانينهم المسطططلطة علطططى العبطططاد، وأل
يستنصروأن بهم أوأ يظاهروأنهم على الموحططدين، فكيططف إذا كططانوا

ـدوامجتنبين للطواغيت وأشركياتهم محققين لقوله تعالى ((  اعـب
))؟؟.الله واجتنبوا الطاغوت 

فل يحل مساوأاتهم وأالحال كذلك بالمحاربين الممتنعين مططن
المرتططدين وأأنصططارهم المتسططلطين علططى أزمططة الحكططم فططي بلد
اا عططن جهططل ال مكفر ال أوأ عم المسلمين ، فإذا صدر من بعضهم قو
أوأ خطططأ أوأ تأوأيططل علططى التفصططيل الططذي قططدمناه لططك فططي فصططل
شروأط وأموانططع التكفيططر؛ لططم يجططز المبططادرة إلططى تكفيرهططم قبططل

() وأفرق شيخ السلم في الصارم المسلول في هذا بني الردة المجردة 46
اا  اا مزيد وأالردة المغلظة، فذهب إلى عدم استتابة من ارتد ردة مغلظة وأكفر
وأسيأتي.

() انظر المغني (كتاب المرتد) (فصل:  وأل يحكم بزوأال ملك المرتد بمجرد 47
ردته…).

161



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

الستتابة أي إقامة الحجططة وأالنظططر فططي الشططروأط وأالموانططع وأقططد
تقدم قول شيخ السلم:  (وأأما من لم تقم عليه الحجة، مثططل أن
يكون حديث عهد بالسلم، أوأ نشططأ بباديططة بعيططدة لططم تبلغططه فيهططا
شرائع السلم وأنحو ذلك، أوأ غلط فظن أن الذين آمنططوا وأعملططوا
الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلططط فططي ذلططك الططذين
استتابهم عمر وأأمثال ذلك فإنهم يستتابون وأتقام الحجططة عليهططم،
فإن أصروأا كفروأا حينئططذ وأل يحكططم بكفرهططم قبططل ذلططك، كمططا لططم
يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون وأأصحابه لما غلطوا فيمططا

).610-7/609غلطوا فيه من التأوأيل) أهط مجموع الفتاوأى (

فل يحل وأالحال كذلك ما يفعله كثير من الجهال المتهططورين
مططن البحططث عططن صططيد ضططعيف مططن عططوام المظهريططن للسططلم
ليمتحنوه بسؤال في أي باب من البواب التي يكفروأن بهططا… وأل
يهمهططم إن كططان ذلططك البططاب مططن المحتملت، أوأ ممططا استعوصططه
الجهابذة في أبططواب التكفيططر بالمطآل، أوأ ممطا ل يكفططر بطه إل بعططد
إقامة الحجة، كما ل يهمهم كون ذلططك الصططيد مططن المستضططعفين
الططذين ل يسططتطيعون حيلططة وأل يهتططدوأن سططبيل، أوأ ممططن وألءهططم
للدين وأعاطفتهم مع أهله وأربما وأقعوا فططي بعططض الخطططاء الططتي
ييد هططذه الخطططاء ل زم أوألئططك الغططرار، تصطط يعذر الجاهل فيها… فه
يوض فططي علجها، ليقفزوأا مباشرة إلى التكفير فالستحلل وأالتخطط
اا استباحة الدماء… وأل يأبهون بشططروأط التكفيططر الموال… وأأحيان
أوأ يراعونهططا أوأ ينظططروأن فططي مططوانعه، بططل منهططم مططن لططم يسططمع
بشيء من ذلك قبلها… ثام وأمع هذا فمنهططم مططن يجعططل هططذا مططن

العداد وأالجهاد في سبيل الله تعالى!!.

اا؛ لتصططدوأا لجهططاد أعططداء اللططه ال وأمجاهدين حق وألو كانوا أبطا
المحططاربين لططدين اللططه وأشططرعه، أوأ الممتنعيططن بهططم وأبشططوكتهم
وأبقططوانينهم الكفريططة مططن أنصططارهم وأأوأليططائهم وأأشططياعهم… إذن

لغناهم الله من فضله، وألوجدوأا فيما هنالك مغانم كثيرة.

وأإذ لططم يقططدروأا علططى هططذا، فهل اشططتغلوا بططدعوة أوألئططك
اا، وأسعوا في هططدايتهم، إلططى أن المستضعفين غير الممتنعين غالب

يقويهم الله وأيعينهم على جهاد الممتنعين.

فإن الله –كما قال عمر بن عبد العزيز- بعث محمططدا صططلى
اا. اا وألم يبعثه جابي الله عليه وأسلم هادي

وألقد رأيت من هؤلء الغلة الجهال في الباكستان مططن كططان
يسرق وأينتهب أموال أيتام المسلمين وأفقرائهططم وأمهططاجريهم بططل
وأمجاهططديهم، بحجططة أن الصططل فططي النططاس الكفططر لن الططدار دار
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كفططر… أوأ لنهططم لططم يكفططروأا الكفططار الططذين يكفرهططم أوألئططك
الساتذة!! ثام ما فتئوا أن تجرؤوأا فقتلوا بعططض الموحططدين الططذين

خالفوهم في ذلك فاستباحوا دماءهم بحجج وأاهية وأشبه فارغة.

وأقد قدمنا لك ما نقله القاضططي عيططاض عططن القابسطي:  (وأل
) الشفا ، وأاحتيططاطهم2/262تهراق الدماء إل بالمر الواضح…) (

هذا كان في وألية القضاء مع التمكيططن وأالشططوكة … فكيططف فططي
أحوال هؤلء؟؟

وأقد حدثاني في السجن من ندم من بعض أوألئك  المتهورين
ال مططن الطريططق يوره؛ أنهم كانوا يستقلون سيارة الجرة لي على ته
العططام دوأن أن يعرفططوا صططاحبها، وأهططم يخفططون أسططلحتهم، ثاططم
يمتحنططون السططائق بطأن يطلبططوا منططه أن يطذهب بهططم إلططى خمططارة
اا… فططإذا وأافقهططم، أوأ قططال بعططض عبططارات يجططاملهم ليشتروأا خمر
فيها… لم ينصططحوه أوأ يعظططوه، فهططم لططم يسططألوه لينصططحوه، بططل
يد نهططاره ليغنموه، وأيبادروأه بأسلحتهم بعد أن أمنهططم، فيسططلبوه كطط
على عياله… هكذا مباشرة يكتفون بهذا السؤال السططتدراجي…

فيقرروأن وأيحكمون وأيخرجون من الدين وأيغنمون…!!

مططع أن الططذي سططألوه عنططه، وأمططا فعلططه مططن إيصططالهم إليططه ؛
اا وأل معصية وأتعاوأن علططى الثاططم وأالعططدوأان، وأمططا هططو بمكفططر يقينطط
اا، فطدوأن أخطذ المطال اا مكفطر و صطدر منطه شطيئ ال.  وأحطتى ل احتمطا
اا، وأقد ذكر ابن المنذر اا إن لم يكن ممتنع مراحل وأعقبات، خصوص

زوأل ملكطه بمجطرد ردتطه ، وأإنمطا)48(الجمطاع علطى أن المرتطد ل ي
يكططون ذلططك بعططد قتلططه أوأ مططوته، وأدوأن ذلططك السططتتابة وأاحتمططال
يدل دينه وأانتقل إلططى ملططة أخططرى كمططا هططو الرجوع… وأهذا فيمن ب
متعارف عليه عند الفقهاء عند إطلقهم لمصطلح الططردة.  فكيططف
بكفار التأوأيل ممن يلتزمون شعائر السلم وألم يتخلوا عنططه قططط
وأل حططاربوه أوأ حططاربوا أهلططه أوأ ظططاهروأا أعططداءه، وأإذا وأوأجهططوا
بكفرهم أنكروأا ذلك وأبططرؤوأا منططه أوأ ذكططروأا تططأوأيلتهم وأأعططذارهم،
وأمن يكفرهططم إنمططا يكفرهططم باجتهططاد قططد يصططيب وأقططد يخطططئ…

أفتباح العصمة وأتهراق الدماء بمثل هذا؟؟؟

اا كططي وأإذا كان أوألئك الغرار إنما سألوه، لينتظروأا منه إنكار
يتفضلوا بعد ذلك بفقههم الواسع!! فيعصموا دمططه وأمططاله… فهططم
ييروأا سمتهم وأحلقوا لحاهم وألم يبقوا يرروأا به من قبل حين غ قد غ
اا مططن سططيما أهططل الططدين علططى أنفسططهم، ثاططم اسططتدرجوه كططي أثار
يجيبهططم بمططا يشططتهون؛ بطلبهططم وأبططوجهتهم.  وأمططا ينتظروأنططه مططن

() انظر المرجع السابق.48

163



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

ن يفعلطه اليطوم إل الغربطاء المستمسطكون بطدينهم دل م مقطط إنكاره، 
بقوة، أما العوام الجهططال الططذين يمضطون حيططاتهم بطالركض خلططف
لقمة العيش بسبب ما ضيقه الطغططاة علططى العبططاد فططي أرزاقهططم
وأمعيشتهم… فتغلب عليهططم المجططاملت وأالمططداهنات، بططل وأكططثير
منهم ل يبالي بكسب المططال مططن حططرام… وأهططذا وأحططده ل يكفططي

ال عن إباحة الموال وأالدماء. للتكفير، فض

وأربما لو أنه حين ركبوا معططه رأى عليهططم سططيما أهططل الططدين
وأالصلح وأدعوه للخروأج معهم كما يفعل رجططال الططدعوة (جماعططة
اا، ال دينيطط اا أوأ لخرج… وألططو أنهططم سططألوه سططؤا التبليغ) لوعدهم خير
اا بعاطفة دينية وأحماس وأكأنه شططيخ السططلم لنطلق يجاملهم أيض

وأمفتي الديار.

فما هكذا تورد البل وأمططا هكططذا يكططون التثبططت وأالتططبين، وأمططا
هكذا يقطع بأحكام الشرع  الططتي تسططتباح بهططا الططدماء وأالمططوال ،

اا في ظل عموم الجهل وأضعف العلم وأالعلماء. خصوص

يوغ مثططل هططذه الحماقططات ؛عاطفططة هططؤلء يرر أوأ يسطط وأل يططب
الشباب الدينيططة أوأ زعمهططم أنهططم يريططدوأن بتلططك المططوال العططداد
لجهاد الطواغيت، أوأ نحوها من الدعاوأى صادقة كططانت أم كاذبططة.
اا.. وأالوسططيلة لبططد أن تكططون مشططروأعة فالله طيب ل يقبل إل طيب

وأنظيفة وأمطهرة كالغاية عند المسلمين.

ثام اعتقل هؤلء بعد ذلك في قضططايا سططلب وأسططرقة عديططدة
يينهم، وأأطلقوا لحططاهم فكططانوا أحدوأثاططة عنططد أعططداء وأقد أظهروأا تد
الله استغلوها لتشططويه الططدين وأأهلططه، وأالطعططن فططي الجهططاد عططبر
صحافتهم الخبيثة وألقد رأيتهططم قططد زجططوا فططي مهططاجع اللصططوص،
وأالعسططاكر يهططزؤوأن بهططم وأيسططتخفون، وأيشططككون بتططدينهم، بططل

وأيعظونهم في قضاياهم التي ارتكبوها.

وأما من أعجب الشياء علج       يعرفني الحلل من الحرام

ثام رأيت بعضطهم بعططد مططدة وأقططد انتكططس أوأ كططاد … يضططرب
اا بأسداس… وأيطلق عبارات فيها تسخط وأاعططتراض علططى أخماس

أقدار الله، لستطوال السجن وأاستبطاء الفرج.

فنسطططأل اللطططه تعطططالى العفطططو وأالعافيطططة وأالهدايطططة لشطططباب
المسلمين.

164



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

 وأمما يصلح إلحاقه بهططذا الموضططع وأالتنططبيه عليططه؛فائادة:* 
التفريق بين الردة المجردة الططتي يسططتتاب صطاحبها، وأبيططن الططردة

المغلظة التي ل استتابة فيها:

وأذلك أن الردة كما ذكر شيخ السلم ابن تيمية في الصطارم
يدة366المسلول ص ( اا؛ (على قسمين: ردة مجططردة، وأر ) فصاعد

يلظة شرع القتل على خصوصها، وأكططل منهمططا قططد قططام الططدليل همغ
على وأجوب قتططل صططاحبها.  وأالدلططة الدالططة علططى سططقوط القتططل
بالتوبة ل تعم القسمين، بل إنما تططدل علططى القسططم الوأل ؛  كمططا
يظهر ذلططك لمططن تأمططل الدلططة علططى قبططول توبططة المرتططد، فيبقططى
القسم الثاني، وأقد قام الدليل على وأجوب قتل صاحبه، وألم يأت
نص وأل إجماع لسقوط القتططل عنططه، وأالقيططاس متعططذر مططع وأجططود
الفرق الجلي فانقطع اللحاق.  وأالذي يحقق هذه الطريقة أنه لم
يأت في كتاب وأل سنة وأل إجماع أن كل من ارتد بأي قول أوأ أي

بألفعل كان فإنه يسقط عنه القتل ذا تططاب بعططد القططدرة عليططه، 
ـدين ـواع المرـت فرق بأين أـن الكتاب والسنة والجماع قد ف
كما ـسـنذكره، وإنـمـا بأـعـض الـنـاس يجـعـل بأرأـيـه اـلـردة
اا على تباين أـنـواعه، ويقـيـس بأعـضـها عـلـى جنسا واحد

 فإذا لم يكن معه عموم نطقي يعم أنواع المرتد لططم يبططقبأعض،
رف له تأثاير في إل القياس، وأهو فاسد إذا فارق الفرع الصل بوص
زص الشططارع وأتنططبيهه، وأالمناسططبة يل علططى تططأثايره نطط الحكططم، وأقططد د

المشتملة على المصلحة المعتبرة.

وأتقرير هذا من ثالثاة أوأجه:

أحططدها:  أن دلئططل قبططول توبططة المرتططد مثططل قططوله تعططالى:
اا  كفروا بأعد إيمانهم )) إلى قوله:(( كيف يهدي الله قوم

)) ، وأقططوله تعططالى:إل الذين تابأوا من بأعد ذلك وأصلحوا(( 
 )) وأنحوهططا، ليططس فيهططا إلمن كفر بأالله من بأـعـد إيـمـانه(( 

توبة من كفر بعد اليمان فقط، دوأن من انضم إلططى كفططره مزيططد
أذى وأإضرار، وأكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وأسلم إنمططا
يرد الطردة فقطط.  وأكطذلك سطنة الخلفطاء تضمنت قبول توبة من ج
يرد الططردة وأحططارب بعططد الراشدين إنما تضمنت قبول توبططة مطن جطط
ارتداده كمحاربة الكافر الصلي على كفره ، فمططن زعططم أن فططي
الصول ما يعم توبة كل مرتططد سططواء جططرد الططردة أوأ غلظهططا بططأي
شيء كان فقد أخطأ، وأحينئذ فقد قامت الدلة على وأجططوب قتططل
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الساب، وأأنه مرتد، وألم تدل الصول علططى أن مثلططه يسططقط عنططه
.)49(القتل فيجب قتله بالدليل السالم عن المعارض

ااالثاني:  أن الله سبحانه قال:  ((  كيف يهدي الله قومــ
كفروا بأعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول ـحـق وـجـاءهم
البينــات، واللــه ل يهــدي القــوم الظــالمين، أولئــك
جزاؤـهــم أن عليـهــم لعـنــة اللــه والملئاكــة والنــاس
أجمعين، خالدين فيها ل يخفف عنـهـم الـعـذاب ول ـهـم
ينظرون، إل الذين تابأوا من بأعد ذلك وأصلحوا فإن الله
ـم ازدادوا ـانهم ثـا غفور رحيم ، إن الذين كفروا بأعد إيـم

اا لن تقبل توبأتهم وأولئك هم الضالون )).كفر

اا بعد إيمانه لن تقبططل تططوبته، فأخبر سبحانه أن من ازداد كفر
اا، وأالكفر المجططرد فططي قبططول التوبططة وأفرق بين الكفر المزيد كفر
من الثاني دوأن الوأل، فمن زعم أن كل كفططر بعططد اليمططان تقبططل

منه التوبة فقد خالف نص القرآن.

وأهذه الية إن كان قيل فيها إن ازديططاد الكفططر المقططام عليططه
إلى حين الموت، وأإن التوبة المنفية هططي تططوبته عنططد الغرغططرة أوأ

.)50(يوم القيامة، فالية أعم من ذلك

وقد رأينا سنة رسول الـلـه علـيـه الـصـلة والـسـلم
ـدين، ـن المرـت فرقت بأين النوعين فقبل توبأة جماعة ـم
ـا ثام إنه أمر بأقتل صبابأة يوم الفتح من غير استتابأة لـم
ـل ـب قـب ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال ولم يـت
الـقـدرة علـيـه، وأـمـر بأقـتـل العرنيـيـن  لـمـا ـضـموا إـلـى
دـطـل لـمـا دخ اا من ذلك، وكذلك أمر بأقتل ابـأـن  ردتهم نحو
ضم إلى ردته السب وقتل المسلم وأمر بأقتل ابأن أبأي
سرح لما ضم إـلـى ردـتـه الطـعـن علـيـه والـفـتراء؛ وإذا
كان الكتاب والسنة قد حكـمـا ـفـي المرـتـدين بأحكمـيـن،
فر وآذى بـأـالردة أذى ـيـوجب القـتـل ـلـم ورأينا أن من ـضـ

() وأاضح أن معنى عدم قبول توبته؛ أي أن توبته ل تحقن دمه.  وأل تسقط عنه49
القتل وأمن ثام فل تشترط استتابة من كانت ردته مغلظة مزيدة، أما رجوعه إلى
السلم إن رجع فل يمنعه منه أحد، وأكذا قبول توبته عند الله إن تاب فل يقدر 
على حجرها عنه أحد، كما بين شيخ السلم في مواضع من الصارم، وأستأتي 
الشارة إليه من كلمه في هذا الموضع.  وأمن ثام فمن أظهر ذلك قبل قتله لم 
اا على ما غلظه وأزاده في ردته من سب للرسول صلى  يقتل ردة، بل قتل حد
الله عليه وأسلم أوأ قتل معصوم أوأ نحوه.

() أي أنها تشمل أحكام الدنيا التي يتكلم فيها الشيخ وأأحكام الخرة التي 50
ذكرها المفسروأن في معنى عدم قبول توبة من مات على ردته، أوأ من تاب عند
الغرغرة.
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يسقط عنه القتل إذا تاب بأعد الـقـدرة علـيـه، وإن ـتـاب
فدل دينه فـقـط اا، دون من بأ ، لططم يصططح القططول بقبططولمطلق

اا، وأكان السططاب مططن القسططم الططذي ل يجططب أن توبة المرتد مطلق
تقبططل تططوبته… وألن المرتططد المجططرد إنمططا نقتلططه لمقططامه علططى
التبديل، فإن عاوأد الدين الحق زال المبيح لدمه كما يزوأل المبيح
لدم الكافر الصططلي بإسططلمه، وأهططذا السططاب أتططى مططن الذى للططه
وأرسوله… بما أتى به وأهو ل يقتل لمقامه عليه، فإن ذلك ممتنع،

فصار قتله كقتل المحارب باليد.

وأبالجملة فمن كانت ردته محاربة لله وأرسوله بيد أوأ لسططان
اا ل اا مزيططد فقد دلت السنة المفسططرة للكتططاب أنططه مططن كفططر كفططر

تقبل توبته منه.

اـلـوجه الـثـالث:  أن اـلـردة ـقـد تتـجـرد ـعـن الـسـب
والشتم، فل تتضمنه، ول تستلزمه، كما تتجرد عن قتل
المسلمين وأخذ أموالهم، إذ السب والشتم إفراط في
فدة سفه الكافر، العداوة، وإبألغا في المحادة مصدره ش

وحرصه على فساد الدين وإضرار أهله…).

(والغرض هنا أنه كـمـا أن اـلـردة):طط 370إلى قوله ص(
تتجرد عن السب، فـكـذلك قـد تتـجـرد عـن قصـد تـبـديل
الدين وإرادة التكذيب بأالرسالة، كما تجرد كـفـر إبألـيـس
عن قصد التكذيب بأالربأوبأية، وإن كان عدم هذا القصــد
ل ينفعه، كما ل ينفع من ـقـال الكـفـر، أن ل يقـصـد أن

يكفر…).

وحاصل هذا الوجه أن عصمة):  (371إلى قوله ص (
اا عـلـى المرـتـد متـعـذر لوـجـود)51(دم ـهـذا  بأالتوبـأـة قياـسـ

الفرق المؤثار، فيكون المرتد المنتـقـل إـلـى دـيـن آـخـر،
ومن أتى من القول بأما يـضـر المـسـلمين وـيـؤذي الـلـه
ورسوله وهو موجب للكـفـر عـلـى ـنـوعين تـحـت جـنـس
ـق الول ـي ـح الكافر بأعد إسلمه، وقد شرعت التوبأة ـف
فل يلزم شرع التوبأة في ـحـق الـثـاني، لوـجـود الـفـارق
ـمـن حـيـث الـضـرار، وـمـن حـيـث أن مفـسـدته ل ـتـزول

بأقبول التوبأة) أهـ.

وأالخلصة:  أنه كما يجب التفريق بين الكفار الممتنططع وأغيططر
الممتنع في وأجوب استتابة الخير دوأن الوأل.

() أي الساب للرسول صلى الله عليه وأسلم، وأالمرتد مزيدة مغلظة.51
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فكذلك يجب التنبه إلى الفرق بيططن الططردة المجططردة وأالططردة
المزيدة المغلظة، في وأجوب استتابة مططن كططانت ردتططه مجططردة ،
وأعصمته وأحقن دمه برجطوعه إلطى السططلم، وأعططدم وأجطوب ذلطك
يلظ الردة، وأحتى لو تاب وأرجع إلى السلم قبل قتلططه لططم فيمن غ
يحقن ذلك دمه وألم يرفع عنه القتل، لتعلق القتططل بططأمور مزيططدة
على الردة وأتبديل الدين،  كشططتم الرسططول وأقتططل المسططلم وأزنططا
المحصن وأنحو ذلططك مططن الحططدوأد الططتي ل تسططقط بالتوبططة لتعلططق
حقوق العباد بها، وأهذا مما يخالف به المرتد الكافر الصططلي كمططا

بين شيخ السلم في مواضع أخرى من الصارم.

اا، فالثاني اا بين القتل ردة وأالقتل حد  وأمنه تعرف الفرق أيض
تجري عليه أحكططام المسططلمين بعططد قتلططه فيغسططل وأيصططلى عليططه
وأيدفن فططي مقططابر المسططلمين وأيططورث مططاله لهلططه، بخلف الوأل

فإنه تجري عليه أحكام الكفار.
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))22((

تكفير كل من عمل في وظائاف الحكومات
الكافرة دون تفصيل

اا   تكفير كل من عمل وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيض
في وأظائف الحكومات الكططافرة دوأن تفصططيل ،وألقططد انتشططر هططذا
عند كثير مططن الغلة المتحمسططين الططذين يسططتقون أحكططامهم مططن
بعض الطلقات الدبيططة الططتي يقرؤوأنهططا فططي بعططض كتططب العصططر
الفكرية، كلفظة (المجتمعات الجاهلية) التي استدل!! بعضهم بها
لتكفير عموم الناس فططي هططذه المجتمعططات… وأكمقولططة (العمططل
يزز الجاهلية) تحت غطاء النظمة الجاهلية) أوأ (العمل ضمن ما يع

… وأنحو ذلك.

مما جعل بعضهم يقول بأن موظفي الدوألة الكافرة جميعهم
كفططار، ابتططداء مططن عامططل البلديططة (الزبططال) إلططى رأس الدوألططة
يره (الطاغوت)… فهذا إطلق باطططل، نططبرأ إلططى اللططه منططه، وأل نقطط

بحال.

بل نحططن وأإن كنططا - بحمططد اللططه تعططالى -  لططم نتقلططد وأظيفططة
اا حكومية فططي يطوم مطن اليطام.. وأنحطب لخواننطا الموحطدين دوأمطط
التباعد عن هذه الحكومات وأوأظائفها قططدر المكططان، مبالغططة فططي
اجتناب الطاغوت وأكل ما يمت إليططه بصططلة ، وأسططدا لكططل الططذرائع
اا لكططل الطططرق التي قد تقرب منه وأمن حكمططة وأشططركة… وأقطعطط
وأالحبال التي تتصل به، إل أننا ل نلزم الناس بذلك، أوأ نجعله مططن

أصل اليمان وأشروأطه.

يصل في وأظائف الحكومات الكافرة من حيططث الحكططم بل نف
الشرعي، فل نقول أنها كلها كفر، وأل أنها كلها حرام.

بل ما كان فيططه سططبب مططن أسططباب الكفططر، مططن القططوال أوأ
العمال الظاهرة، فهططو وأظيفططة مكفططرة كالمشططاركة فططي تشططريع
قوانينهم الكفرية، أوأ أن يكون في الوظيفططة قسططم علططى احططترام
قططوانينهم وأالططولء لطططواغيتهم، أوأ نصططرة القططوانين، أوأ مظططاهرة

لعبيدها على المسلمين إلى غير ذلك مما هو كفر ظاهر.

وأأما ما كان فيها معصية أوأ تعاوأن على الثام وأالعدوأان، فهي
وأظيفة محرمة يأثام صاحبها… وألكن ل يحل التكفيططر بهططا وأحططدها،

مادام ليس فيها سبب مكفر…
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وأما لم تكططن الوظيفططة مططن النططوع المكفططر أوأ المحططرم… فل
اا من أن تصططير نقول فيها إل بالكراهة…  وأإنما قلنا بالكراهة خوف
ذريعة إلى تسلط أعداء الله على المسططلم وأتحكمهططم بحقططوقه أوأ

محاوألة إذلله.

فقد روأى البخاري في صحيحة في كتاب الجارة (بططاب هططل
يؤاجر الرجل نفسه مططن مشططرك فططي أرض الحططرب) عططن خبططاب
اا، فعملططت للعططاص بططن وأائططل، ال قينطط رضي الله عنه قال:  كنت رج
فاجتمع لي عنططده، فططأتيته أتقاضططاه، فقططال:  ل وأاللططه، ل أقاضططيك
هتبعططث فل. حتى تكفر بمحمد، فقلت:  أما وأاللططه حططتى تمطوت ثاططم 
ينه سططيكون قال:  وأإني لميت ثام بمعوث؟!  قلت:  نعم، قال:  فططإ
لططي ثاططم مططال وأوألططد فأقضططيك، فططأنزل اللططه تبططارك وأتعططالى:  ((

اا ال وولد  )).أفرأيت الذي كفر بأآياتنا وقال لوتين ما

وأهذا كان في مكة وأهي آنذاك دار حرب، وأاطلع النبي صلى
الله عليه وأسلم على شأنه…

قال ابن حجططر فططي الفتططح:  (وألططم يجططزم المصططنف بططالحكم،
اا بالضططروأرة، أوأ أن جططواز ذلططك كططان قبططل لحتمال أن يكون مقيد
الذن في قتططال المشططركين وأمنابططذتهم، وأقبططل المططر بعططدم إذلل
المؤمن نفسه) ثام نقل عن المهلب قوله:  (كره أهل العلم ذلططك

–أي العمل عند المشركين- إل لضروأرة بشرطين:

أحدهما:  أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله.

وأالخر:  أن ل يعينه على ما يعططود ضططرره علططى المسططلمين)
أهط.

يبه إلى أن كلمهم هذا، في مثل حال خبططاب الططذي وأيجب التن
يين للعططاص، أي اا، وأقد أجر نفسه في عمل مع اا، أي:  حداد كان قين
رد شبه دائم منذ تسلمه العمل وأحططتى اا معه بعق أنه لم يكن مرتبط
التقاعد كما هو حال الوظائف الططتي يرتبططط بهططا النططاس فططي هططذا
الزمططان، حيططث يكططون مجططال تسططلط أربططاب العمططل وأتحكمهططم
وأإذللهم للموظططف آكططد… فل شططك أن كراهيتهططم لططذلك سططتكون

أشد وأأوألى من كراهتهم للمؤاجرة المؤقتة عند الكفار.

   هذا مع التنبيه إلى احتمال إرادتهم بالكراهططة هنططا التحريططم كمططا
كان في اصطلح الوأائل .

وألكن هذا –كما قلنا- شيء غير التكفير، إذ التكفيططر كمطا قططد
اا حكططم شططرعي ل يصططح إل بأسططباب ظططاهرة ذكرنططا لططك مططرار
منضبطة، من قول أوأ عمل مكفر صريح الدللططة.  وأل تكفططي فططي
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ذلك الطلقات الفكرية وأالحماسية غير المؤصلة، وأل المنضططبطة
بضوابط الشرع.

وأما يورده بعططض الغلة المتهططورين فططي هططذا البططاب مططن أن
الموظف في الحكومات الكافرة يكفر ، من باب طاعة الكفططار ..

((  إن الذين ارتدوا على أدبأارهموأيستدلون بقوله تعالى : 
فين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى من بأعد ما تب
فزل ـسـنطيعكم لهم ذلك بأأنهم قالوا للذين كرهوا ـمـا ـنـ

)) في بأعض المر 

فإنه من جهلهم لمعنى الطاعة المكفرة المقصودة ها هنا ..

فإنهططا طاعططة مخصوصططة فططي التشططريع أوأ الكفططر وأالشططرك
وأالردة ل مطلق الطاعة ..

بدليل أن الكافر أوأ الطاغوت لو أمر بطاعة أوأ معططروأف لمططا
أثام من أطاعه في ذلك،فضل على أن يكفر ..

وأهذا أمر وأاضح من السفه إطالططة الوقططوف عنططده وأالجططدال
فيه ،وأمع هذا فل مانع عنططدي مططن أن أذكططر بعططض الجهططال الططذين
يطالبون بالدلة عليه ؛بقول النبي عليه الصلة وأالسلم في شططأن
حلف الفضول وأهو مؤسسة من مؤسسات الكفار:    ( لو دعيت

إليه في السلم لجبت ) وأسيأتي ..

وأبقوله عليه الصلة وأالسلم فططي قصططة الحديبيططة عطن كفطار
قريططش : ( ل يسططألونني خطططة يعظمططون فيهططا حرمططات اللططه إل
أعطيتهم إياها )  وأبما أجابهم إليه من شروأط معلومة معروأفة . 

أنظرها في البخاري ( كتاب الشروأط ) بططاب الشططروأط فططي
الجهاد ، وأالمصالحة مع أهل الحرب ، وأكتابة الشروأط .. 

وألذا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بططن حسططن آل
الشيخ مخاطبا بعض المتسرعين في زمانه : ( وأقططد بلغنططي أنكططم

يوألتم قططوله تعططالى فططي سططورة محمططد ((  ذلك بـأـأنهم ـقـالواتططأ
 ))  علططىللذين كرهوا ما نزل سنطيعكم في بأعض المر

بعض ما يجري من أمراء الوقت من مكاتبة أوأ مصططالحة أوأ هدنططة
لبعض رؤساء الضالين ، وأالملوك المشركين ، وألططم تنظططروأا لوأل

(( إن الذين ارتدوا على أدبأارهم من بأعدالية وأهو قوله : 
 )) وأتفقهوا المراد مططن هططذه الطاعططة ، وألما تبين لهم الهدى

المراد من المر المعرف المذكور في قوله تعالى في هذه اليططة
الكريمططة ، وأفططي قصططة صططلح الحديبيططة وأمططا طلبططه المشططركون
وأاشترطوه وأأجابهم إليه رسول الله صططلى اللططه عليططه وأسططلم مططا
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يكفي في رد مفهططومكم وأدحططض أبططاطيلكم .) أهططط مططن مجموعططة
الرسائل وأالمسائل النجدية وأقد تقدم . 

هذا وألنا في العمل عنططد الحكومططات الكططافرة فتططوى طبعططت
بعنوان : (المصابيح المنيرة في الرد على أسئلة أهل الجزيرة).
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))23((
تكفير كل من استعان بأالطواغيت أو أنصارهم

أو لجأ إلى محاكمهم 

 في ظل عدم وجود سلطان للسلم دون
تفصيل 

اا  تكفيططر كططل مططن وأمن الخطاء الشططائعة فططي التكفيططر أيضطط
اضطر إلى اللجوء إلى المحاكم في هذا الزمان أوأ حوكم إليها أوأ
اسططتعان بططالطواغيت وأانصططارهم  لططدفع صططائل أوأ للتخلططص مططن
مظلمة أوأ تحصيل حق في ظل عدم وأجططود سططلطان لحكططم اللططه

في الرض.

يفر كل من يمثل أمام محكمة بل لقد رأيت من الغلة من يك
اا أوأ من المحاكم الحاكمة بالقوانين الوضعية وألو سيق إليها سططوق
اا قد يصل إلى حططد الكططراه ، وأكططان مططن اضطر إلى ذلك اضطرار
المستضعفين الذين ل يسططتطيعون حيلططة وأل يهتططدوأن سططبيل –بططل
وأبعض السفهاء يكفروأنه بمجرد دخوله إلى أي مخفر للططدفع عططن
نفسه في شكوى رفعت عليه ، أوأ للتبليغ عن خطف وألد أوأ فقده
أوأ سرقة شيء من ممتلكاته لعله يجطده عنطدهم أوأ يكطون لطديهم
عنه خبر… إذ يعدوأن ذلك كله من التحطاكم إلطى الططاغوت الطذي

يكفر فاعله !!

فططإذا قيططل لهططم:  فمططاذا يفعططل ضططعفة المسططلمين إذا صططال
عليهم عدوأ غاشم أوأخطف لهم وألد أوأ هتك عرض أوأ اعتدي على
أنفسهم وأأموالهم… وأل سطلطان أوأ تمكيطن لحكططم اللطه؟؟  وأهططل
اى، وأأهملتهم دوأن حل في مثل هذه النوازل تركتهم الشريعة سد
؟ ثام إذا اضطروأا إلى اللجوء إلى سلطان الكفططار كفططروأا !!  مططع
اا وألططم أنهم يتأوألون أنهم مكرهون على ذلك !!  لططم يحيططروأا جوابطط
يراعوا استضعاف المسلمين في هذا الزمان، وأإنما كل ما يهمهم

هو إنزال حكم التكفير .

 وأأنا أعلم أن للعلماء شروأطا في صحة الكراه على الكفر وأكططذا
في قتل النفس المعصومة شددوأا فيها عن سائر أبواب الكراه .

لكن وأمع هذا يبقى ذلك من الفططروأع المختلططف فيهططا ، وأمططن
يطالع أقاوأيلهم يعلم ذلك . 
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وأمن ثاططم فططإن الخلف فططي حططده يكططون مططن الفططروأع الططتي يعططذر
الجاهل المتأوأل فيهططا إذا كططان مستضططعفا فططي سططلطان الكفططار .
وأيجططب أن يفهططم طططالب العلططم أن إطلق الوعيططد أوأ الكلم فططي
موضع التحذير من الوقوع في الكفر أوأ الترهيب من تقحم أبوابه
، وأالحث على الخذ بالعزيمة له طريقته ، وأهو شطيء غيطر الكلم
فططي تنزيططل أحكططام التكفيططر علططى العيططان خصوصططا مططع التأوأيططل

وأالستضعاف . 

وأبعضططهم يلططزم النططاس التحططاكم إلططى مشططايخهم الططذين ل
يملكون سلطة وأشوكة يردوأن بها الحقوق وأيمنعون الظلططم ، وأإل

كفروأا ..!! 

ال دعططا فيهططا وأقد رأيت الجويني عقد في كتابه الغيططاثاي فصطو
يوام على أهل السططلم.  إلططى العلماء وأالقضاة عند فقد المام الق
القيام بمصالح الخلق وأذلك بلجوء أهططل كططل بلططد إلططى مجتهططديهم
ليحكموا فيهم بأحكام الشرع، وأهططي  صططورة ل يمكططن تحققهططا إل
بوجود الجماعة المسلمة الملتفططة حططول أوألئططك المجتهططدين حططتى
تصير لهم شوكة يمضون بها أحكامهم… فإنه افترض خلو الزمان
مططن إمططام وألططم يفططترض انفططراط عقططد الجماعططة وأتشططتت المططة
شذرمذر وأتسلط المرتدين وأفرضهم أحكامهم على العباد وأالبلد،
وأرفع العلم بقبض العلماء  وأأهل الحل وأالعقد، وأتططرأس الططرؤوأس
الجهال وألحوق فئام من هذه المططة بالمشططركين وأغيططر ذلططك مططن
الدوأاهي التي دهت هذه المة في هذه الزمة، حتى انطبططق فيهططا
كثير مما أخبر به الصادق المصدوأق مططن فتططن وأأمططور تكططون بيططن
يدي الساعة، فصار أهل الفضل من المشايخ وأنحوهم ل سططلطان
لهم وأل شوكة تمكنهم من إنفاذ أحكام الشرع لو لجأ إليهم بعططض
اا إذا كططان المعتططدين مططن الكفططار الناس في الخصططومات، خصوصطط
الممتنعين بشوكة ،فططإنه ل يستسططلم لحكططام هططؤلء المشططايخ لططو
حكمططوا فططي هططذه الحططال إل مططن غلططب عليهططم سططلطان التقططوى،
وأانقادوأا لسلطان خشية الله، وأهذا ل يكطون إل إذا كطان الخصطوم
اا من أهل الورع وأاليمان…. وأالذي عم بلؤه في خصططومات جميع
ن ل يرتطدعون الناس ليس مع أمثال هطؤلء، بطل هطو غالبطا مطع م
بططالقرآن وأل وأازع لهططم مططن اليمططان، فل يرعططووأن إل بططالتخويف

بالسلطان وأسطوته وأعقوباته.

فإذا كانت خصومة المسلم أوأ العتداء عليه أوأ على عرضططه
أوأ ماله أوأ نفسه وأأهله من هذا الصططنف الكططافر الططذي يمتنططع عططن
الحتكام لحكططام الشططرع الططتي يقضططي بهططا بعططض المشططايخ، وألططو
اا ينزعططون حوكم لما استجاب لحكامهم ماداموا ل يملكون سلطان
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به ما ل ينزعه القرآن وأاليمان في نفططوس كططثير مططن الخلططق، وأل
يملكون شوكة أوأ شرطة وأقوة تلططزم وأتططأطر علططى أداء الحقططوق،
هيلططزم المسططلم وأتططردع المجرميططن وأالمعتططدين وأالعططابثين؛ فكيططف 
المظلوم – وأالحال كذلك- باللجوء إلى هؤلء المشططايخ فططي مثططل
هذه النوازل… وأهم ل يقدروأن على رد حقططه أوأ دفططع مظلمتططه…
ثاططم إن اضطططر إلططى اللجططوء إلططى شططوكة الحكومططات أوأ شططرطتها
اسططتجارة بهططم مططن كططافر أوأ دفعططا لصططولة فططاجر… يحكططم عليططه

بالتكفير..؟

وأنحن هنا ل ندعوا إلططى تططبرير الواقططع المريططر الططذي يعيشططه
المسلمون اليوم ، بل أصل دعوتنا ؛الططدعوة إلططى تغييططره لخططراج
العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وأحده وأمن أحكام وأشططرائع
الطواغيت إلى شريعة الله المطهرة العادلة… فهططذا مططن أعظططم
الواجبات التي يجب على المسطلمين خواصططهم وأعططوامهم العمططل
وأالعداد وأالجهاد من أجله ، وأهذا هو الحل وأالعلج النططاجع لجميططع

مشاكلهم وأأمراضهم.

وألكن إلى أن يمن الله تعالى علططى المسططلمين بططذلك –فمططا
الططذي يفعلططه المستضططعفون فططي مثططل تلططك الحططوال ؟  وأإذا مططا
اضطططروأا إلططى اللجططوء إلططى هططذه الحكومططات وأشططوكتها فهططل

يكفروأن ؟ 

قبل أن أجيب على هذا.. أنبه أنني هنا ل أدعططو بكلمططي هططذا
إلى التحاكم إلى الطواغيت أوأ تسويغه… كل وأمعاذ الله أن أفعل
اا من اليام، فنحن نحتسب أعمارنا عند الله أننططا أفنيناهططا ذلك يوم
في إنكار هذا المنكر العظيم الطذي خرجنطا إلطى هطذه الطدنيا وأهطو
مخيم عليها…. وأنحن في أنفسنا –وألله الحمد وأالمنة- لطم نحتكططم
أوأ نحاكم إليهم في صغيرة أوأ كبيرة في يوم من اليام، وأل لجأنططا
إلطططى شطططرطتهم أوأ مخطططافرهم أوأ محطططاكمهم فطططي شطططيء مطططن
الخصططومات، حططتى علططى مسططتوى حططوادث الطططرق وأالسططير، إن
أعطانا الخصم حقنا، وأإل لم نرجع أوأ نلجأ إليهم وألطو ذهطب حقنطا،
وأقد حوكمنا مأسورين معتقلين في قضايا وأتهم وأجهططت إلينططا قططد
يبلغ حكم بعضها إلططى العططدام، فهططدانا اللططه بفضططله وأثابتنططا ؛ فلططم
نرتض توكيل محامين عن أنفسنا، لعلمنا أنهم لططن يتحططاكموا فططي
الدفاع عنا إل إلى قططوانين الكفططر ، وأأن أكططثرهم ل يتورعططون مططن
تبجيل محاكمها أوأ وأصف  قضائها بالنزاهة وأأحكامهططا بالعدالططة   –

فنسأل الله القبول وأحسن الختام-.

اا وأنحثهم على أن يجتنبوا الطططواغيت وأبذلك نفتي الناس دوأم
وأقططوانينهم وأأن ل يتحططاكموا إلططى محططاكمهم وألططو ذهبططت دنيططاهم
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ييططدين، فيحططاكموا ، قهططرا كلهططا… إل أن يقططادوأا إليهططا معتقليططن مق
فيدفعوا عن أنفسهم ، وأل يتحاكموا أوأ يحتكموا هم إليها..

لكننا مع هذا نعططرف أن أحططوال النططاس تختلططف، وأإمكانططاتهم
تتفاوأت في ظل ما هم فيه من استضعاف، وأفي ظل غياب حكم
الشريعة وأسلطانها:  فل يمكن إلزام كل أحد بالخذ بالعزيمة في

كل الظروأف.

وأديططن اللططه لططم يضططع الحلططول وأالحكططام وأالشططرائع للقويططاء
اا وأراعى ظروأف الضططعفاء، فقط ، بل رفع الحرج عن المة عموم
اا إل وأسعها، وأأباح المحظططورات فططي الضططروأرات، فلم يكلف نفس
وأرخص بقول الكفر أوأ فعلططه فططي الكططراه مططادام القلططب مطمئنططا

باليمان .

وأأوألوا العططزم أنفسططهم قططد يضطططروأن فططي بعططض الظططروأف
القاهرة إلى ما يتركونه وأيأبونه وأيجتنبونه في غيرها… وأالمسططألة
ليست دائما مسألة حقوق أوأ دنيا يتنازل عنها المرء أوأ يتركها لله
عصمة لدينه… بل قد ينال أحدهم في عرضه وأ يصال على أهله،
فططالمتتبع لفططرازات هططذه المجتمعططات الخبيثططة فططي ظططل تعطيططل
أحكام الله تعالى وأحدوأده المطهرة، يرى من القضططايا وأالجرائططم،
اا منها ما يتعلق بالتعططدي علططى العططراض وأالنفططس، مططا ل خصوص
سعة للناس في التنازل عنه أوأ العططراض وأالسططكوت… وأمططا كططل
أحد له من القوة أوأ العشيرة وأالجاه ما يقدر به علطى الطدفع عطن
اا يمكنه بططه اا أوأ مجير نفسه وأعرضه وأأهله، أوأ يجد على ذلك نصير
الستغناء عن اللجططوء إلططى هططذه الحكومططات الططتي أمسططت بيططدها
القططوة وأالسططلطان… فلبططد للفقيططه العططالم بمقاصططد الشططريعة
وأمصالح العباد من مراعاة هذه الحططوال كلهططا وأالنظططر فيهططا عنططد
اا التكفير فطور ور وأالمبطادرة ب الكلم في هذه النوازل ،وأعطدم الته

في مثل هذه البواب.

ألم تر إـلـىخاصة وأأن صورة سبب نزوأل قوله تعالى:  (( 
الذين يزعمون أنهم آمنوا بأما أنزل إليك وما أنزل مــن
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن
ـدا*وإذا ال بأعـي يكفروا بأه ويريد الشيطان أن يضلهم ضل
ـت قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرـسـول رأـي

).  هططي61-60 )) (النسططاء: المنافقين يصدون عنك صدودا
صورة غير هذا الذي نتكلم فيططه –فططي ظططل عططدم وأجططود سططلطان

لحكم الله-.
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فهذه اليططات نزلططت فططي وأقططت كططان لحكططم اللططه فيططه دوألططة
وأسلطان، وأأعدل الخلق بين ظهراني النططاس ينصططف المظلططوم ،
وأيأطر الظالم على الحق ، وأيعطي كل ذي حق حقططه… كمططا هططو

ـزلبين من قوله تعالى ((  ـا أـن ـى ـم وإذا قيل لهم تعالوا إـل
هيعططرض هططؤلء المططذكوروأنالله وإلى الرسول  ))…  وأمع هططذا 

في اليات وأيصدوأن عن حكمة مختارين التحاكم إلططى الطططواغيت
اا أم غيرهططم، ليحكمططوا لهططم اا أم يهططود اء كانوا كهانطط وأأحكامهم، سوا

بحسب أهوائهم، وأبحسب ما يشتهون.

فهططذه الصططورة يططدخل فيهططا مططن بططاب أوألططى الطططواغيت
المشرعيين أنفسهم. الطذين شططرعوا مطن الحكططم وأالططدين مطا لطم

يأذن به الله تعالى .

وأيلتحططق بهططم طططواغيت العصططر الططذين بيططدهم أزمططة الحكططم
وأسلطاته التشريعية وأغيرها، ثام يمتنعون عططن تحكيططم شططرع اللططه
وأيصططروأن علططى تحكيططم تشططريعاتهم الكفريططة وأيلزمططون الخلططق
وأيأطروأنهم عليها…  وأكذلك حكم كل من نصططرهم وأامتنططع معهططم
عططن تحكيططم شططرع اللططه وأأعططانهم علططى إقامططة وأإدامططة أحكططام

.)52(الطواغيت…  فحكم الردء في مثل ذلك حكم المباشر

اا فإن هذه الصورة تنطبق على كططل مططن تيسططر لططه   وأعموم
التوصل إلى حكم الله وأأمكن له فض النزاع بالتحاكم إلططى شططرع
اا إلى حكططم الطططاغوت، الله تعالى ، فأبى وأامتنع وأعدل عنه مختار
وأهو كل حكم بغير ما انزل الله أوأ تشريع لم يأذن به الله تعالى .

أما الذين ندفع عططن تكفيرهططم، فصططورتهم ليسططت كالصططورة
المذكورة في اليات، وأل هي من أشباهها وأنظائرها حتى ينطبططق
هتلحق بهططا.  بططل هططي تتططم فططي ظططل عططدم وأجططود عليها حكمها، أوأ 
سلطان لحكم الله في الرض يرد الحقوق إلى أهلهططا، وأل شططوكة
للمسلمين وأقوة يستنصر بها المستضعفون وأيأوأوأن إليها، فل يلجأ
هؤلء حين يلجططؤوأن إلططى هططذه الحكومططات وأشططوكتها أوأ محاكمهططا
ال عططن الستنصططار ال عن سلطان لحكم الله موجططود، أوأ عططدوأ عدوأ
اا بشططوكة بقوة المسلمين وأشوكتهم وأسلطانهم القائم، وأل امتناعطط
الطططواغيت وأقططوانينهم عططن شططرع اللططه أوأ مظططاهرة لهططم علططى

المسلمين…  كل وأمعاذ الله أن ندفع عن شيء من هذا… 

): اتفق أكثر العلماء على 150-1/148() قال ابن العربي في أحكام القرآن (52
أن الردء يحكم فيه بحكم المقاتل ) .  وأنص على مثله شيخ السلم ابن تيمية 
في الفتاوأى.
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وأإنما الصورة المقصودة؛ صورة قوم مقهورين مستضططعفين
اا مططن أهططل الحططق يحططوطهم، وأل اا وأل إمامطط اا وأل وألي ل يجدوأن نصير

شوكة للمسلمين يلوذوأن بها.

فيلجططأ أحططدهم إلططى سططلطان الكفططار وأقططوتهم أوأ محططاكمهم
لينصطفوه فطي عرضطه أوأ نفسطه  مطن ظطالم كططافر آخططر ذي قطوة
وأشوكة وأعشيرة، أوأ  ممتنع بسلطان وأشوكة الطواغيت أنفسططهم

متأوأل أنه مكره على ذلك .

فهذه الصورة ل يحل مساوأاتها بصورة سططبب نططزوأل اليططات
المذكورات.

وأكذلك لو كان الصائل عليه أوأ علططى عرضططه مططن الفجططار أوأ
الظلمة المنتسبين للسلم الذين ل تردعهططم إل الشططوكة وأالقططوة

وأالسلطان ، وألم يمكنه دفعه إل بذلك .. 

أقول هذا وأأنا من أعرف النططاس بقططوانين الكفططر المسططلطة
اليوم علططى رقططاب المسططلمين، وأأنهططا مططن أخبططث السططباب الططتي
أهدرت حقطوق النطاس وأانتهكطت حرمطاتهم.  وأأعراضطهم وأجعلطت
أموالهم وأممتلكاتهم عرضة لكططل منتهططب وأمعتططد، وأقططد بينططا ذلططك
وأضربنا عليه أمثلة من هذه القططوانين فططي كتابنططا (كشططف النقططاب

.)53(عن شريعة الغاب)

لكن الحوادث التي يبتلططى بهططا النططاس ل تنضططبط وأل تتنططاهى
إلططى أن يططرث اللططه الرض وأمططن عليهططا… وأضططروأرات النططاس
وأنططوازلهم تتفططاوأت، وأأحيانططا قططد تبلططغ الضططروأرة بططالمرء إلططى حططد

الكراه خصوصا فيما يتعلق بالعراض . 

ال مططن وأاقططع التجربططة –بيططن جنططود وأقططد يوجططد بططل وأجططد فع
الطواغيت وأأنصار القوانين وأبعض القضططاة ممططن يحسططبون أنهططم
اا ، وأمططن ل يرضططون بالعتططداء علططى العططراض يحسططنون صططنع
وأيغضبون لنتهاكها، وأينتصروأن للمظلوم ما اسططتطاعوا إلططى ذلططك
اا إن كانوا من أصول طيبة، أوأ كانوا من أهل الغيططرة ال خصوص سبي
وأالمروأءات، فططإنه ل يخلطو أن يوجطد فططي الكفططار مطن هطو كططذلك،
مصداقا لحديث النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم:  (النططاس معططادن

 فصططح أن)54(خيارهم في الجاهلية خيارهم في السلم إذا فقهوا)
لهل الجاهلية خيارهم..

وأيؤيد ذلك ما يروأيه ابن إسحاق من قططول النططبي صطلى اللطه
عليه وأسلم لصحابه لما اشتد أذى قريش لهم:  (لو خرجتم إلططى

() النسخة الكويتية، وأألحقناه من السجن بالنسخة الردنية المختصرة.53
) وأمسلم وأغيرهما.3383() روأاه البخاري (54
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اا ل يظلطم عنطده أحطد…)، وأبالفعطل لطم أرض الحبشة فإن بها ملك
يظلمهم النجاشي –على كفططره- وأل أسططلمهم لقريططش لمطا بعثططت

في طلبهم، وأذلك قبل أن يسلم كما سيأتي..

) في جوار ابن3905وأيصدقه ما تقدم من حديث البخاري (
هرج وأل ددغنة لبي بكططر وأقططوله لططه:  (إن مثلططك يططا أبططا بكططر ل يخطط ال

.)55(هيخرج…) إلى قوله:  (فأنا لك جار، إرجع وأاعبد ربك ببلدك)

وأغير ذلك مما يدل علططى أن فططي الكفططار مططن يكططره الظلططم
وأيغيث الملهوف وأينصر المظلوم… وأليططس الكلم فططي القططوانين،
بل في بعض جندها الذين قد يستعملون سلطانهم وأشوكتهم في

يد بعض الحقوق . بعض الحايين لدفع الظلم أوأ ر

اا، كما لططم يير من حكم كفر أنصار القوانين شيئ وأهذا كله ل يغ
يوغ أوأ يبيططح لهططم ددغنة لبططي بكططر حكمططة.  وأل يسطط يغير جوار ابن ال
البقاء في مناصبهم، فما في هذا المططر كلمنططا، وأإنمططا الكلم فططي
التأوأيلت أوأ الدوأاعي وأالمسوغات الططتي تططدفع كططثيرا مططن النططاس
إلى اللجوء إليهم أوأ الحتكططام أوأ الستنصططار بهططم بالصططورة الططتي

ذكرناها وأكون ذلك يمنع من تكفيرهم .

أما مجرد لجوء المسلم في الضروأرات إلى كططافر يحميططه أوأ
يجيره أوأ يرد مظلمته وأينصره من كافر آخر، أوأ لدفع صائل فاجر
ل يردعه وأل يرهبه إل ذلك ،، في ظل عدم وأجود سلطان وأشوكة

لشرع الله فليس هو أصل من التحاكم في شيء  ..

وألقد قدمنا لططك مططدح رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم
اا أسسه كفططار وأقططد شططهده اا جاهلي لحلف الفضول مع أنه كان حلف
النبي صلى الله عليه سلم وأهو غلم وأقططال:  (فمططا أحططب أن لططي
هحمر النعم وأأني أنكثه) وأفي روأاية:  (لو دعيططت بططه فططي السططلم

لجبت).

وأقد كانت صورته بأنه تجمطع عشططائري فططي الجاهليطة تعاقطد
وف وأنصطرة المظلطوم وأرد الحقطوق إلطى أهلهطا على إغاثاطة المله
بقططوتهم وأشططوكة تجمعهططم، وأكططان ذلططك فططي وأقططت لططم يكططن فيططه
للسلم سلطان وأل دوألة وأقبل بعثة النبي صلى الله عليه وأسططلم

وأفي جاهلية جهلء فهو مؤسسة من مؤسسات الجاهلية…

فمدح النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم لططذلك الحلططف يقتضططي
عدم الحرج على المستضعف إذا مططا لجططأ إليططه أوأ إلططى مثلططه مططن
الكفار الذين يقدروأن على دفع الظلم عنه أوأ عن عرضه أوأ ماله،

اا في صحيح البخاري (كتاب مناقب النصار) (باب إسلم عمر…) 55 () وأانظر أيض
).3865-3864في إجارة وأتأمين العاص بن وأائل لعمر بن الخطاب (
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ن كفطار أوأ تحصيل بعض حقوقه بقوتهم وأشوكتهم وأسطلطانهم، م
ظلمة آخرين في ظل عدم وأجود سططلطان للشططريعة… وألططو كططان
ال عططن الحرمططة أوأ الكفططر ، لططبينه النططبي في ذلك أدنى حططرج، فضطط
صلى الله عليه وأسلم في معرض مدحه له، فهو صلى الله عليططه

اا إل وأحذرها منه. وأسلم أتقى المة وأأوأرعها، وألم يدع شر

فهذا الستنصار وأذلك التحاكم بصططورته وأتططأوأيلته المططذكورة
هو الذي ندفع عنه وأننكر تكفير أهله…

وأحذار من تقويلنا ما لم نقله من تجويز التحاكم إلى الكفططار
اا… أوأ الستنصطططار بهطططم علطططى وأالططططواغيت وأقطططوانينهم مطلقططط
المسلمين الموحدين أوأ محاكمتهم إليهم وأإلى قططوانينهم الكططافرة
ن اليطام، فالمسطلم وم م في الخصومات، فهذا لم نقل به فطي ي
عنده من وأازع التقوى وأالورع وأاليمططان مططا يردعططه وأيقططوده إلططى
النزوأل على حكم الله تعططالى وأالتسططليم لططه دوأن رهبططة شططوكة أوأ
أطر سلطان، وأمن كان حاله كذلك فأبى خصمه إل محاكمته إلى
قوانين الكفر وأهو يعططرف أن بمقططدوأره تحصططيل حقططه دوأن ذلططك،
اا، وأدخل في نظيططر صططورة سططبب فقد تحاكم إلى الطاغوت مختار

النزوأل.

هدعي إلى حكم الله وأحكم كتابه مططتى تيسططرت إقططامته وأمن 
يلططه للخصططومات وأفصططله فططي النزاعططات مططن ظططالم أوأ وأأمكططن ح
مظلوم فأبى وأامتنع، فهو من الططذين قططال اللططه تعططالى فيهططم:  ((
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أـنـزل الـلـه وإـلـى الرـسـول

اا فدون عنك صدود ).61 )) (النساء:  رأيت المنافقين يص

فل وربأك ل يؤمنون ـحـتى يحكـمـوك فيـمـاوأقال:  (( 
اا مما قضيت شجر بأينهم ثام ل يجدوا في أنفسهم حرج

).65 )) (النساء:  ويسلموا تسليما

هططذا، وألقططد بططالغ بعططض المتعنططتين فططي النكططار علططى عططوام
يملوهم ما ل يطيقون، حتى أنكططروأا ييقوا عليهم، وأح المسلمين، وأض
عليهم مجرد مثولهم أمام هذه المحاكم أوأ الحكومات أوأ شرطتها
هيطلبون، وأألزمهم البعض وأمخافرها، وألو للدفع عن أنفسهم حين 

اا…. بالمتناع عن ذلك وأبالفرار وأإل كانوا كفار

اا وأمعلوم أن ذلك  ل يستطيعه وأيقدر عليه كل أحد، خصوصطط
في وأاقع الستضعاف.. 

وأأن الناس يتفاوأتون في تحمل الذى وأالضروأرات ، أل تططرى
تجويز الفقهططاء فططي المخمصططة للضططعيف وأالشططيخ الكططبير مططا لططم
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يجيزوأه لغيرهططم  وأتوسطيعهم عليهططم بمطا هططو أوأسططع ممطا أجططازوأه
للقوي القادر المعافى ، وأأن الناس يختلفون في حد الكراه . أن

لكل حال وأمقام مقال .

وألذلك فقد قدر إبراهيم عليه السلم الذي تحدى قومه وألططم
يبال بنارهم المؤججة في وأقت من الوأقات ،رغم أنه كان وأحيططدا
فريططدا ؛ قططد قططدر فططي ظططرف آخططر أنططه وأزوأجططه مستضططعفان
وأمضطران لن يلبيا طلب الكافر حين استدعى سارة .. بل أدرج
البخاري ذلك في ( كتاب الكراه ) .. وأأعنططي بططذلك حططديث النططبي
صلى الله عليه وأسلم :  " هاجر إبراهيم بسارة ، دخل بهططا قريططة
فيها ملك من الملوك – أوأ جبار مططن الجبططابرة – فأرسططل إليططه أن
أرسل إلي بها ، فأرسل بها ، فقام إليها ، فقامت تتوظططأ وأتصططلي
فقططالت : اللهططم إن كنططت آمنططت بططك وأبرسططولك فل تسططلط علططي
الكافر ، فغط حتى ركض برجله " وأبوب لططه البخططاري فططي كتططاب

الكراه " باب إذا استكرهت المراة على زنا فل حد عليها " 

فعد ذلك إكراها وأل ملمة على ابراهيم أوأ علططى زوأجططه فططي
خلوتها مع ذلك الكافر كونها كانت مكرهة ، كما أوأرد الحافظ ابن
حجر في أقوال أهل العلم .. وألم يلما أوأ يعاتبا على عدم الفططرار
وأل ألزمهطم بطه أحططد .. فهمططا أعلططم بظرفهمطا وأحالهمطا فططي ذلطك

المقام ..  

وأمعلططوم كططذلك أنططه ليطس كطل مثططول أوأ مراجعططة للكفططار أوأ
اا…  اا للطاغوت أوأ كفر محاكمهم أوأ مخافرهم يعد تحاكم

أضف إلى هذا أن كثيرا من التهم وأالشططكايات، تحططل وأتططدفع
بمجرد المراجعة وأالمثططول وأإزالططة الشططكال، وأقططد تحططل بصططلح أوأ
نحوه من التحكيم الذي ل حرج فيه وأليططس مططن التحططاكم المكفططر

)) ،والصلح خـيـرفي شيء ، فقد قططال تعططالى عططن الصططلح : ((
أو إصلحوأقال فيما استثناه من النجوى الجائزة بين الناس : (( 

 )) ، وأقططال فططي شططأن القتططال وأالنططزاع بيططن طوائططفبأين الناس
 )) ..فأصلحوا بأينهما وأقسطواالمسلمين : (( 

اا:  وأيروأى من حديث أبي هريرة وأغيره من الصحابة مرفوعطط
(الصلح جائز بين المسلمين) وأهو مروأي عنططد أبططي داوأد وأالحططاكم

وأالبيهقي.

وأكططان عمططر رضططي اللططه عنططه يططأمر بططرد الخصططوم حططتى
يصطلحوا ، وألذلك استحب الفقهاء للقاضي محاوألططة الصططلح بيططن
الخصوم في جميع الدعاوأي التي ل يكون المطلوب فيها حقا من
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حقوق الله ، إذ الدعاوأي وأالقضططايا تنقسططم إلططى ماكططان حقططا للططه
خالصا ، أوأ حقا للعباد ، أوأ حقا مشتركا يغلب فيططه طططرف ، وأفططي
ذلك تفصيل معروأف من حيث جواز الصلح وأالتنططازل فططي حقططوق
العبططاد ، وأفططي عططدم جططواز ذلططك فططي حقططوق اللططه . أنظططر أعلم

). 108-1/107الموقعين ( 

وأالصلح الجائز عام بين الناس ، وأليس خاصا بططالزوأجين بططل
يكططون بيططن الشططريكين وأالخصططمين وأالطططائفتين المختلفططتين أوأ

المقتتلتين وأغير ذلك ..  

ين الخصومة بين الزوأجين يجوز أن يحكم فيها بالصلح فكما أ
وأيجتهد الحكمان فيها، بأن يتنازل أحد الزوأجين عن بعض حقططوقه
في سبيل الصلح الذي هو خيططر مططن الفططراق وأالشططقاق ؛ فهكططذا
المر في كثير من النزاعات وأالخصومات، يجوز أن تحل بالصططلح
وأتراضططي الطططراف أوأ تنططازل بعضططهم عططن شططيء مططن حقططوقهم،
فالصلح عقد رضائي تجيزه الشريعة وأل يرد عليه قيد إل أن يحططل

حراما أوأ يحرم حلل .

) : ( وأالصططلح2961 قال الحافظ فططي الفتططح عنططد حططديث رقططم (
أقسام صلح المسلم مع الكافر ، وأالصلح بين الزوأجيططن ،وأالصططلح
بين الفئة الباغية وأالعادلة .. وأالصلح في الجراح كالعفو على مال
،وأالصلح لقطع الخصومة إذا وأقعططت المزاحمطة إمطا فططي أملك أوأ

في المشتركات كالشوارع ..) أهط .

 وأهذا مما وأسع اللططه تعططالى فيططه، وأليططس هططو مططن التشططريع
الكفري بحال، وأل هو من الحكم بغيططر مططا أنططزل اللططه أوأ التحططاكم
إلى الطاغوت، وأقد قال الفاروأق رضي الله عنه:  (إذا وأسع اللططه

فأوأسعوا…) روأاه البخاري.

وأبعض الناس ل يعجبهم التوسيع على عباد الله ، وأيحسططبون
أن الحق دوأما مع التشطديد ، وأأنططزع النططاس إلططى ذلطك الخططوارج ؛
وألذلك فقد ضاقت أذهانهم عن فهم هذا، وأضططعفت عقططولهم عططن
إدراكه، فاعترضوا على ما كان من السعي في الصططلح وأالتحكيططم
اا بين معاوأية وأعلي، وأما كان من قصة الحكمين… فاعتبروأه حكم
اا قطد تنطازل لجطل اا عنطدما رأوأا عليط ا أنطزل اللطه، خصوصط بغيطر م
الصلح عن بعض المططور الططتي اعططترض عليهططا أهططل الشططام فططي
كتاب الصلح كتسميته أمير المؤمنين، وأما جرى بين أبططي موسططى
يكمتم الرجال (وأمططن لططم الشعري وأعمروأ بن العاص… فقالوا:  ح
يحكم بما أنزل الله فؤلئك هم الكافروأن) فكان مما ناظرهم فيطه
ابن عباس ، وأينسب لعلي أن ذكرهم بما تنازل عنه رسططول اللططه
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صلى الله عليه وأسلم في صططلح الحديبيططة .. وأقططال:  (يقططول اللططه
وإن خفتم ـشـقاق بأينهـمـافي كتابه في رجططل وأامرأتططه:  (( 

اا ـمـن أهلـهـا إن يرـيـدا اا ـمـن أهـلـه وحكـمـ ـفـابأعثوا حكـمـ
اا يوفق الله بأينهما ))،  أفيجوز ذلطك فطي امطرأة وأرجطلإصلح

اا وأحرمة مططن وأل يجوز في أمة محمد؟) أوأ (فأمة محمد أعظم دم
.  فثاب وأرجع منهم من رجططع وأأصططر آخططروأن)56(امرأة وأرجل…؟)

كما سيأتي..

) وأهططو يططبين265-2/264قططال الشططاطبي فططي العتصططام (
علمات وأخواص فرق أصحاب البدع وأالهواء:  (الخاصططية الثانيططة

ـذين ـفـي قـلـوبأهمهي التي نبه عليها قوله تعالى:  (( فأما اـل
)) اليططة… فططبينت اليططة أن أهططلزيغ فيتبعون ما تشابأه مـنـه

الزيغ يتبعون متشططابهات القططرآن، وأمعنططى المتشططابه:  مططا أشططكل
معناه، وألطم يطبين مغطزاه، [سطواء] كطان مطن المتشطابه الحقيقطي
كالمجمل من اللفاظا… أوأ من المتشابه الضافي؛ وأهو ما يحتططاج
في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي، وأإن كططان فططي نفسططه
ظاهر المعنططى لبططادي الططرأي.  كاستشططهاد الخططوارج علططى إبطططال

)) فططإن ظططاهر اليططة صططحيحإن الحكم إل للهالتحكيم بقوله: ((
على الجملة، وأأما علططى التفصططيل فمحتططاج إلططى البيططان، وأهططو مطا
يين أن الحكططم للططه تقدم ذكره لبن عباس رضي الله عنهما، لنه ب

ـا بـأـالتحكيم، ـفـالحكم بـأـه، )57(تارة بغير تحكيم لنه إذا أمرـن
) أهط باختصار يسير.حكم الله

فمططن جنططس التحكيططم المشططروأع الصططلح بيططن الزوأاج وأبيططن
اا بالتنازل أوأ أداء بعض ما يصطططلحون عليططه وأنحططوه، الناس عموم
يسع الله فيه على الحاكم أوأ المام أوأ أمير وأكذلك من جنسه ما وأ
الحرب من التخيير في أهل الحرب وأأمططوالهم إذا فتحططت بلدهططم
عنوة بين قتل المقاتلة وأ السططترقاق أوأ المططن أوأ الفططداء… وأمططن
هذا الباب تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظططة لمططا نزلططوا علططى
حكمه، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وأتسططبى ذراريهططم، فقططال النططبي
صلى الله عليه وأسلم:  (لقد حكمت فيهم بحكم اللططه) وأالحططديث

متفق عليه .

وأمثله حديث بريدة الططذي يروأيططه المططام أحمططد وأمسططلم فططي
صطحيحه وأغيرهمطا فطي وأصطية الرسطول صطلى اللطه عليطه وأسطلم
لمراء الجيوش وأفيه قوله:  (وأإذا حاصططرت أهططل حصططن وأأرادوأك

).7/281() انظر البداية وأالنهاية (56
() لعل ها هنا سقط (وأتارة بتحكيم) وأما بين معكوفين زيادة توضيحية يقتضيها 57

السياق.
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أن تنزلهططم علططى حكططم اللططه، فل تنزلهططم علططى حكططم اللططه وألكططن
أنزلهم على حكمك، فإنك ل تدري أتصيب فيهم حكم الله أم ل).

 وأإنما قال ذلك، لن هذا النوع من الحكم مما يسع المير أوأ
الحاكم فيه الختيار وأالجتهاد بين أمور…

اا ما روأاه أبو داوأد وأالنسائي وأمن باب (التحكيم وأالصلح) أيض
وأالبخاري في الدب المفططرد عططن أبططي شططريح أنططه لمططا وأفططد إلططى
رسول الله صلى الله عليه وأسلم مع قومه سمعهم يكنططونه بططأبي
الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وأسلم فقال: ( إن الله
هو الحكم وأإليططه الحكططم فلططم تكنططى بططأبي الحكططم ؟ ) فقططال:  إن
قومي إذا اختلفوا فططي شططيء أتططوني فحكمططت بينهططم فرضططى كل
الفريقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وأسلم:  ( مططا أحسططن

)58(هذا ) ثام كناه بططأكبر أوألده… وأهططذا كططان يفعلططه فططي الجاهليططة

هعططد مططن حكططام الجاهليططة … وأمططع هططذا فقططد قبل إسلمه وألططذلك 
استحسنه النبي صلى الله عليه وأسلم وألو كان مططن الحكططم بغيططر
ما أنزل الله، لنكره وألما استحسنه بحال، فهذا كله يدل على أن
الصلح جائز ، وأأنه ليس من التحاكم إلى الطاغوت أوأ الحكم بغير
ما أنزل الله ، وألو أشرف عليه كافر ارتضاه الخصططمان مططا دام ل

يحل حلل وأل يحرم حراما .. 

فابأعثواوأيؤيد هذا قوله تعالى في الصلح بين الزوأجين : (( 
حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلحا يوـفـق

 )) وأمعلوم أن للزوأجة أن تختار الحكم الذي تثق بططهالله بأينهما
من أهلها ، وأأنها لو كانت كتابية لها ان تختاره من أهل دينها .. 

وأقال الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ : ( أما بالنسبة لما
انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عططن طريططق الصططلح وألططم
يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أوأ تحريم حلل فالصلح صططحيح ،
وأإن كان ذلك بطريق الحكم فططذلك غيططر صططحيح ، لن المعططروأف
عن مشططايخ العشططائر الجهططل وأعططدم العلططم بالحكططام الشططرعية ،
فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت ) أهط . من فتططاوأى

) . 12/292وأرسائل الشيخ محمد بن ابراهيم (

فعلم من هذا أنه ليس كل مثول بين يدي أعداء الله أوأ محاكمهم
يعد من التحاكم المكفر . 

ير لغير -أضف إلى هذا، أنه إذا تغيب المرء أحيانا عن المثول، أوأ ف
رع فقد تتعقد أموره وأتتضاعف عقوبته، وأتثبت التهمة ضروأرة أوأ دا

) ترجمة (هانئ بن يزيد بن 4/97() انظر الستيعاب لبن عبد البر(58
) .6/49نهيك)،وأانظر طبقات ابن سعد(
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اا وأأن أحكططامهم الغيابيططة عططادة مططا تكططون عليه بالباطل… خصوص
أشد من الحضورية، وأالمسلم مطططالب بططدفع أعظططم المفسططدتين
عن نفسه باحتمال أدناهما. وأهذا باب عظيم ترد عليططه كططثير مططن

التأوأيلت وأالجتهادات .. 

وأفي خلف ذلك ما الله به عليم من التشديد وأالتضييق على عباد
الله وأإيقاعهم في الحرج الذي رفعطه اللطه عنهطم دوأن ضطروأرة…
فليس هذا من التحاكم إلططى الطططواغيت بطل هطو مطن جنططس دفططع

المعتدي وأالصائل وأرد التهمة بحسب المكان.

وأمما يصلح الحتجاج به في هذا المقططام قصططة مثططول جعفططر
وأأصططحابه  المهططاجرين إلططى الحبشططة بيططن يططدي النجاشططي قبططل
إسلمه، وأدفعهم عن أنفسهم بحسططب المكططان، لمططا جططاء مبعوثاططا
قريش يطلبانهم، وأعدم امتناع أحد منهم مططن المثططول أوأ تحرجططه
من ذلك، وأعدم إنكار النبي صلى الله عليه وأسلم لذلك وأقد ذكططر
القصة الحافظ ابن كططثير فططي البدايططة وأالنهايططة عططن ابططن إسططحاق
اا وأغيرهم بأسانيد وأأبي نعيم في الدلئل وأالبيهقي في الدلئل أيض

يود بعضها وأصحح وأقوى البعض الخر انظرهططا ( اا3/69ج ) فصططاعد
يمنهم وأنصرهم وأأبى تسليمهم لقريش.. وأفيها أن النجاشي أ

اا، السططتدلل بقططول يوسططف عليططه وأيصلح في هذا الباب أيض
(( ـمـا ـجـزاء ـمـن أرادالسلم لما اتهمته امرأة العزيز بقولها:  

)) .بأأهلك سوءا إل أن يسجن أو عذاب أليم

بد من((  قال هي راودتني عن نفسي، وشهد شاه
…  اليات)) وأفيه دفعه عن نفسه بين قوم كفططار وأشططهادةأهلها

بعضهم وأدفاعهم عنه وأتبرئته.

قال لـلـذيوأأظهر من ذلك ما فعله في السططجن؛ حيططن (( 
)) فلططم يمنعططه كفططرظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربأك…

ملك مصر في ذلطك الطوقت وأكطونه لطه تشطريعه وأدينطه المخطالف
ه مظلطوم قطد زج بطه فططي لدين الله ، من أن يبعث إليه يعلمطه أن
يرج عنه وأيرفططع عنططه الظلططم وأيططبري السجن من غير ذنب، لعله يف
اا ساحته من التهمة التي حبس من أجلهططا … وأل منعططه ذلططك أيضطط
من أن يدفع عن نفسه وأيسعى في إظهار براءتططه عنططد مططا طلبططه

ارجع إـلـى ربـأـك فاـسـألهالملك بعد ذلك، فقال للرسول:  (( 
ما بأال النسوة اللتي قطعن أـيـديهن إن ربـأـي بأكـيـدهن

)) فها هو يشكو مظلمته أوأ قل يذكرها عنططد الملططك الكططافرعليم
ليظهطططر براءتطططه ؛ فطططأين المتنططططع المكفطططر لعطططوام المسطططلمين

المستضعفين من هذا ؟؟؟.

185



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

وأهططذا كلططه فعططل نططبي معصططوم، وأالحفططاظا علططى جنططاب التوحيططد
اا عليططه وأإخلصه مما بعث به النبياء كافة، وأاتفقت دعواتهم جميع
كما هو معلوم في دعوة النبياء وأالمرسلين.. فما كان لنططبي اللططه
يوسف أن يخالف ذلك أوأ يناقضه أوأ يخرج عن ملة آبططائه إبراهيططم
وأإسحاق وأيعقوب وألو قيد أنملططة… كيططف وأقططد نزهططه اللططه تعططالى

كذلك لنصرف عنه السوءوأأعاذه مما هو دوأن ذلك فقال:  (( 
).إنه من عبادنا المخلصين )) ثام قال:  (( والفحشاء

فيظهر من هذا كله أن ل حرج على الموحد أصل في مثله.

وأأنه ليس كل تعامل مططع الكفططار وأالطططواغيت وأسططجانيهم أوأ
شرطتهم أوأ محاكمهم يلزم أن يكون من التحاكم إلى الطططاغوت
المناقض للتوحيططد… وأل كططل مراجعطة لهطم أوأ مثطول بيططن أيططديهم

يلزم أن يكون كذلك.

وأأن التفصيل في ذلك وأاجب  وأمهم فمن ذلك ما قد ينططدرج
تحت السنتصار وأفيه التفصيل المتقدم ،وأمنه مططا قططد يططدخل فططي
أبواب الصلح وأقد علمت جوازه ، وأمنه ما قد يدخل في باب دفع
المفاسد عن النفس ، أوأ دفع أعلهما باحتمال أدناهما ، وأأنه باب
من أبواب الجتهاد . وأأن منه ما قططد يكططون مططن التحططاكم إليهططم ؛
فيجب النظر في نوعه هل هو من التحططاكم الطططاغوتي المكفططر ،

أم في المور الدارية التي وأسع الله فيها – كما سيأتي - .

كما يجب النظر في حال المتخوض فططي ذلطك مكططره هططو أم غيططر
مكره ، وأالنظططر فططي تططأوأيلته وأمراعططاة استضططعاف المططة وأعططدم

وأجود سلطان لحكم السلم ..  

هذا وأالمسلم بعد ذلك أعرف بما ينفعه أوأ يضره في أمثططال
تلطططك المراجعطططات الطططتي ل تنطططدرج تحطططت التحطططاكم أوأ الركطططون
المحظور… ففي الحططديث الطذي يروأيطه مسططلم عططن أبطي هريطرة
مرفوعا : (…احرص على ما ينفعك، وأاستعن بالله وأل تعجز، وأإن
أصابك شيء فل تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وأكذا، وألكن قل:

قدر الله وأما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان).

يدر المور بقططدرها غيططر بططاغ وأل هيق فالواجب عليه أن  يجتهد وأ
يدر أن في عاد ، وأينظر في المصلحة وأيوازن بين المفاسد، فإن ق
مراجعته أوأ مثوله بين أيديهم تسليط لعططداء اللططه علططى دينططه، أوأ
تحميل لنفسه من البلء ما ل يطيقه، فل ينبغي للمسططلم أن يططذل
نفسه وأيسلمها لهم في مثل هذه الحال، وأفي الفرار منجططاة فططي
كططثير مططن الحيططان…  وأكططل مسططلم أعططرف بططأحواله وأنططوازله،
يدر المفسدة وأالمصلحة في المقططام الططذي هططو وأضروأراته، وأهو يق
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فيه ، فإن لكل مقام مقال، وأيدفع الضرر عن نفسه ما استطاع ،
اا. إلى أن يجعل الله لهذه لمة فرج

وأفططي صططحيح البخططاري (كتططاب الجهططاد وأالسططير) "بططاب هططل
يستأسططر الرجطل؟ وأمططن لطم يستأسططر" وأذكططر فيططه حطديث سطرية
عاصم بن ثاابت النصاري، وأفيه اجتهاد الصحابة ما بيططن مستأسططر
رل على عهد الكفار وأميثاقهم ، وأغير مستأسططر رافطض عهططدهم ناز

) وأشططرحه الحططافظ فططي المغططازي (3045وأذمتهططم حططتى قتططل.. (
4086 . (

اا في (كتاب اليمان) (باب مططن الططدين الفططرار مططن وأفيه أيض
الفتن) وأذكر فيه حديث أبي سعيد الخدري أن رسول اللططه صططلى
الله عليه وأسلم قال:  (يوشك أن يكون خيططر مططال المسططلم غنططم
ير بططدينه مططن الفتططن) ( يتبع بها شعف الجبال، وأمواقع القطططر، يفطط

19.(

187



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

))24((

عدم التفريق  بأين متابأعة النظام الداري
والتحاكم إليه 

 وبأين التحاكم إلى التشريعات الكفرية 

اا.. عططدم التفريططق فططي التكفيططر بيططن وأمن الخطططاء الشططائعة أيضطط
متابعططة النظططام الداري وأالتحططاكم إليططه ، وأبيططن التحططاكم إلططى

 التشريعات الكفرية ..

حتى إن بعض غلة المكفرة وأجهالهم يكفروأن كل من التزم
بأوأامر أوأ تعليمططات أوأ لوائططح الططدوأائر أوأ المؤسسططات وأالشططركات

وأأنظمتها الدارية.

يرقون بيططن هططذا وأيعدوأن ذلك من التشريعات الكفرية، وأل يف
النوع من التشريعات الدارية  وأبين التشريع المطلق  الذي جعله
اا مططن اا لهم وألذنططابهم، وأيمارسططونه انطلقطط اا دستوري الطواغيت حق

اا لنصوص دساتيرهم الشركية .)59(قوانينهم، وأوأفق

يلططة مع أن هذا النوع التشططريعي الطططاغوتي المخططرج مططن الم
كما فصلناه في غير هطذا الموضطع مطن كتاباتنطا، هطو غيطر النظطام
الداري الططذي يوضططع وأيتفططق عليططه لضططبط شططؤوأن المططوظفين أوأ
العططاملين وأحفططظ حقططوقهم العماليططة وأتعططدادهم وأأوأقططات عملهططم
وأإجازاتهم، أوأ تنظيم أمور الباعة وأالمحلت وأتنظيم أمور التجططارة
أوأ النقل أوأ السطير أوأ البريطد أوأ السطفر وأتخطيطط المطدن.. وأنحطو
يوغ لهططم تنظيمططه وأتشططريعه ذلك مما أذن الله للعباد بوضعه ، وأسطط
وأوأسع الجتهاد فيه مما هو من قبيططل الططتراتيب الداريططة وأالجتهططاد
وأالمصططالح المرسططلة الططتي تركهططا الشططارع للعبططاد ينظمططون بهططا
أمورهم، وأيتبع هذا الباب العقوبات التعزيرية التي تططرك للقاضططي
أوأ الحاكم تقديرها فيما  ل حد فيه ؛ وأل دخل لذلك كله بالتشططريع
يلططل فيططه الطذي يسططتبدل بحطدوأد اللططه وأتشططريعاته التوقيفيطة، أوأ يح
الحططرام وأيحططرم فيططه الحلل، حططتى وأإن كططان فططي تلططك النظمططة
الدارية بعض المعاصي وأالمخالفات الشرعية، كإلزام المططوظفين

) 26() كما نصوا على ذلك في دساتيرهم، انظر على سبيل المثال؛ المادة (59
اا دوأن  من الدستور الردني ألتي تنص على أن (السلطة التشريعية [هكذا مطلق
قيد] تناط بالملك وأمجلس المة) وأفيها أن هذه السلطة شأنها شأن السلطتين 
اا لنصوص الدستور، أي أن التشريع  القضائية وأالتنفيذية تمارس صلحياتها وأفق
اا للدستور. عندهم ل يكون إل وأفق
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بلباس معين فيه مشابهة لزي الكفار أوأ إلزامهم بحلق اللحططى أوأ
فرض مخالفات مالية وأعقوبات تعزيرية ظالمططة أوأ جططائرة، أوأ أن
في تلك الترتيبططات مظططالم وأتمييططز وأتقططديم للغنيططاء وأذوأي الجططاه
على الفقراء، أوأ كونها تدخلها بعض العصبيات الجاهليططة وأالقبليططة
وأالقليمية، وأنحوه من المحرمات التي ل يحل إلزام الناس بها أوأ

اتخاذها أنظمة.

فهذا كله وأإن كان فيه من الباطل وأالمعاصي ما فيه، إل أنه
ل دخططل لططه بالتشططريع الطططاغوتي الكفططري الططذي يكفططر وأاضططعه
اا… وأكططون ذلططك يكتططب وأناصططره وأمتططوليه وأالمتحططاكم إليططه مختططار
يير من حقيقته شيئا، فالمر بالمعصية كتابة كالمر بها وأينظم ل يغ

اا. اا طاغوتي اا، وأليس مجرد كتابته يجعله تشريع لفظ

بل الصل في هذه النظمة الدارية الباحة وأهططي مططن أمططور
اا التي ترك لنا الشارع تنظيمها، وأإنما يذم منها مططا كططان فيططه دنيان
اا بالمعصية، فما كططان كططذلك، فالصططل فيططه مخالفة للشرع أوأ أمر
(أنططه ل طاعططة لمخلططوق فططي معصططية اللططه إنمططا الطاعططة فططي

المعروأف…).

اا بخلف التشريع الكفري العام الططذي جعلططه الطططواغيت حقطط
اا اا أوأ حططدوأد ال أوأ حرامطط لهم في كل باب وأل يستثنون من ذلططك حل
اا للشططرع  وأمططا كططان أوأغيرها… فهذا يذم كله ما كان منططه معارضطط
اا؛ لن الذي وأضعه حين وأضعه لم يراع موافقته للشرع، بل موافق

اا إل موافقته للدستور وأأهواء المشرعين. لم يراع أوأل وأآخر

فلبد من التفريق بين النوعين… وأعدم التكفيططر فططي النططوع
اا ل يفرقططون الوأل إل أن تستحل فيه المعصططية، فقططد رأيططت أناسطط
بينهما فعاملوا عصاه المسلمين، بل وأبعض أفاضططلهم وأصططالحيهم

معاملة الطواغيت المشرعين.

):  (تنبيه: اعلم أنططه4/82قال الشنقيطي في أضواء البيان (
يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضططي تحكيمططه الكفططر
بخالق السططموات وأالرض، وأبيططن النظططام الططذي ل يقتضططي ذلططك،

وأإيضاح ذلك أن النظام قسمان ؛ إداري وأشرعي :

- أما الداري الذي يراد به ضبط المور وأإتقانهططا علططى وأجططه
غيططر مخططالف للشططرع فهططذا ل مططانع منططه، وأل مخططالف فيططه مططن
الصحابة فمن بعدهم، وأقد عمل عمر رضططي اللططه عنططه مططن ذلططك
أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وأسلم ككتبه
أسماء الجند في ديططوان لجططل الضططبط وأمعرفططة مططن غططاب وأمططن
حضر… مع أن النبي صلى الله عليه وأسطلم لطم يفعطل ذلطك وألطم
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يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوأة تبوك إل بعد أن وأصل تبوك
صلى الله عليه وأسلم، وأكاشترائه – أعني عمر رضططي اللططه عنططه-
اا في مكة المكرمة ، مع أنه دار صفوان بن أمية وأجعله إياها سجن

اا هططو وأل أبططو بكططر ، فمثططل)60(صلى الله عليه وأسلم لم يتخذ سططجن
هططذه المططور الداريططة الططتي تفعططل لتقططان المططور ممططا ل يخططالف
الشططرع ل بططأس بططه كتنظيططم شططؤوأن المططوظفين وأتنظيططم إدارة
العمال علططى وأجططه ل يخططالف الشططرع فهططذا النططوع مططن النظمططة
الوضعية ل بأس بطه، وأل يخططرج عططن قواعططد الشططرع مطن مراعططاة

المصالح العامة.

- النظططام الشططرعي المخططالف لتشططريع خططالق السططموات
وأالرض، فتحكيمه كفططر بخططالق السططموات وأالرض … ) ثاططم أخططذ

بالكلم في هذا النوع.

وأالشاهد منه أن ما كان من قبيل التنظيمات الداريططة وأكططان
اا ل معصية فيه وأل مخالفة، فهطذا ممطا أجمطع عليطه الصططحابة مباح
وأعملوا بمثله… وأمنه ما يسططميه بعططض العلمطاء فططي كتططب الفقطه
وأالصول بالمصالح المرسلة ، فإن كان فيه من المخالفططات مططال
اا للشططرع، اا مخالف يصل إلى استحلل محرم.  فإنه وأإن كان تنظيم

لكنه ليس من النوع التشريعي الطاغوتي.

إذ ليس كل مخالفة للشرع تعد كفرا ، بل مططن ذلططك مططا هططو
معصية وأمنه ماهو كفر .. 

وأعدم التفريق بين النوعين مزلة أقدام دفعططت البعططض إلططى
تكفير كل من يعمل بعقود اليجططارات وأنحوهططا مططن المبايعططات أوأ
يلططتزم بتسططعيرة المواصططلت أوأ المبيعططات ؛ حيططث زعمططوا أن

التسعير تشريع طاغوتي كفري ل يجوز العمل به.

فمن أعجب العجب ما سمعته عن بعضهم أنهم يكفروأن من
اا التزم بتسعيرة المواصططلت وأيلزمططونه أن يططدفع للحططافلت سططعر

غير السعر المحدد من قبل الحكومة ، وأإل وأقع  في الكفر!!!

مع أن التسعير، وأإن كان النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم قططد
امتنع عنه وأرفضه كما في حديث أنططس قططال:  (غل السططعر علططى
عهد رسول الله صلى الله عليه وأسلم فقالوا:  يا رسول اللططه لطو
يعرت، فقال: (إن اللططه هططو القططابض الباسططط الططرازق المسططعر. س

() أما إذا وأضع السجن كعقوبة قانونية وأضعية تستبدل بالحدوأد وأالعقوبات 60
الشرعية، فقد صار كما هو الواقع اليوم من التشريعات الطاغوتية الكفرية 
اا يستعمل للحجر  وأليس من التراتيب وأالتنظيمات الدارية، حيث كان قديم
وأالتوقيف وأالتعزير وأنحوه فقط وأل يستبدل بالحدوأد وأالعقوبات الشرعية.
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وأإني لرجو أن ألقى الله وأل يطلبني أحططد بمظلمططة ظلمتهططا إيططاه
.)61(في دم وأل مال)

يلة، بل أقصى ما يقال فيه أنه أل أنه ليس بكفر ناقل عن الم
ظلم أوأ ذريعة إلى الظلم، كما هو ظاهر مططن تعليططل النططبي صططلى
الله عليططه وأسططلم لططتركه لططه، بططأنه يرجططو بططذلك أن ل يطلبططه أحططد
بمظلمة حقوقية في دم أوأ مال، وألم يتطرق إلى ذكر الشططرك أوأ

فـعـد عـلـىحقططوق اللططه،  ـم، إذا تو ـم الحكـي والـشـارع العلـي
خطيئة أو نفر وحذر من عمل، في كتابأه أو عن طرـيـق

فلبأد أن يذكر أقصى مارسوله صلى الله عليه وسلم (
.)62()يخاف على صاحبه

فلططو أن التسططعير كططان مططن جنططس التشططريع الكفططري أوأ
الشركي، أوأ حتى ذريعة إليه، لططبين ذلططك النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم وألشتد نكيططره علططى مططن طلبططه، كعططادته صططلى اللططه عليططه
وأسلم في إنكاره للشرك أوأ ذرائعه التي قطد توصطل إليطه، عنطدما

يطلب منه شيء يمت إليها.

كما في حديث أبي وأاقططد الليططثي أن بعططض الصططحابة وأكططانوا
حدثااء عهد بكفر ؛ شاهدوأا المشركين يعكفون حول (ذات أنططواط
لهم) فطلبوا منه صلى اللططه عليططه وأسططلم أن يجعططل لهططم شططجرة
يتبركون بها بتعليق أسلحتهم عليها بإذنه ؛ فقال رسول الله صلى
الله عليه وأسلم منكرا عليهم طلبهم التشططبه بالكفططار فططي شططيء
من عملهم وأهو تعليق أسطلحتهم علططى شططجرة معينطة وأالطذي قططد
يصير ذريعة توصل إلى الشرك ، قال:  (اللططه أكطبر، إنهططا السططنن،
قلتم وأالذي نفسي بيده كما قالت بنو إسطرائيل لموسطى:  اجعططل

.)63(لنا إلها  كما لهم آلهة… الحديث)

فتأمل مقالططة النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم وأمبططالغته فططي
النكار مع أنهم طلبوا المشابهة في فططرع مطن الفططروأع قطد يصططير
ذريعة توصل إلى الشرك ، وألم يطلبوا الشططرك الصططراح قطعططا ؛
لعلمهم قبل إسلمهم أن الرسول صلى الله عليه وأسططلم يحططاربه
وأل يأذن به ، وأإنما كان إسلمهم أصل وأبيعتهططم للنططبي صططلى اللططه
عليه وأسلم علططى تركططه ؛ فكيططف يعقططل أن يطلبططوه صططراحة كمططا

زعمه البعض !!

() روأاه المام أحمد وأأصحاب السنن إل النسائي وأصححه الترمذي، وأقال 61
الحافظ ابن حجر: (إسناده على شرط مسلم).

).44() انظر الصارم المسلول ص(62
) وأقال 4/455() روأاه المام أحمد وأالترمذي وأقال حسن صحيح وأالحاكم (63

صحيح وأوأافقه الذهبي وأقد تقدم.
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وألما قال له رجل ما شاء الله وأشئت، قططال:  (أجعلتنططي للطه
اا؟  ما شاء الله وأحده) .  وأفي صحيح مسلم من حديث عدي)64(ند

بن حاتم أنه صلى الله عليه وأسلم سمع رجل يخطب يقول:

من يطع الله وأرسوله فقد رشد، وأمن يعصهما فقطد غطوى، فقطال
صلى الله عليه وأسلم:  (بئس الخطيب أنت، قل وأمن يعص اللططه

.)65(وأرسوله)

فتأمل نكيره في مثل هذا وأنحوه مما ليس هو مططن الشططرك
الكبر ؛ لكن لما خشي أن يصير ذريعة توصل إليططه اشططتد خطططره
يلططق أوأ اتصططل بأصططل وأشدد فططي إنكططاره ؛ شططأنه شططأن كططل مططا تع
الصول الذي بعث من أجلططه النبيططاء كافططة وأهططو تحقيططق التوحيططد
وأإبطال ما يناقضه من الشرك وأالتنديد وأذرائعه الططتي قططد توصططل

إليه.

أما في التسعير فإن غاية ما خشيه صلى الله عليططه وأسططلم؛
أن يطلبه أحد بمظلمة…  أي أنه أمر متعلق بحقوق العباد وأأمور
دنياهم.. وأليس هو مما اختص به الله سبحانه من أبواب التشريع

وأالتحليل وأالتحريم.

يوز لمططام المسططلمين التسططعير وألذلك روأي عن مالك أنططه جطط
للمصلحة، وأبعض الشططافعية جططوزوأه فططي الغلء، وأالجمهططور علططى

المنع منه.

) نططزاع العلمططاء28/56وأقد ذكر شيخ السلم في الفتططاوأى (
في التسعير وأوأجهه.

):  (فهذا الذي تنططازع فيططه العلمططاء؛ وأأمططا إذا57ثام قال ص(
امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه، فهنا يططؤمروأن بططالواجب
وأيعاقبون على تركه، وأكذلك من وأجب عليه أن يبيع بثمططن المثططل
فامتنع أن يبيع إل بأكثر منه، فهنا يؤمر بمططا يجططب عليططه، وأيعططاقب

على تركه بل ريب.

اا بقول النبي صلى الله عليططه اا محتج وأمن منع التسعير مطلق
وأسلم:  (إن الله هو المسعر القابض الباسط ، … الحديث) فقططد
اا…) أهط (ط. دار ابن اا عام غلظ فإن هذه قضية معينة ليست لفظ

حزم).

-  تنبيهان : 
() روأاه أحمد وأابن ماجة وأالنسائي في عمل اليوم وأالليلة.64

() وأروأاه أيضا أحمد وأأبو داوأد وأالنسائي.65
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レقد استشهدنا وأأوأردنا في غير هذا الموضططع  فططي معططرض ذمنططا
للقوانين الوضعية وأبراءتنا من وأاضعيها ؛ قول بعض المعاصرين :
" ليس الدستور عندنا - يقصد عند حكومات اليططوم - هططو المقططدم
على الكتاب وأالسنة بل التشريع الفرعي ، بما فيه قواعد المروأر
وأقوانين الباعة المتجولين وألوائح المحلت الصططحية وأغيرهططا ، بططل
العرف المستند من العادات وأتقاليد متغيرة للمجتمعات ) انتهططى

) . 377من حد السلم وأحقيقة اليمان ص (

وانين وأهذا ل يعني أبدا أننطا نكفطر المتقيطد بقطوانين المطروأر أوأ بق
الباعة المتجولين وألوائططح المحلت الصططحية وأنحوهططا سططواء أكططان
ذلك التقيد خوفا من المخالفططات وأالعقوبططات وأعمل بقاعططدة دفططع
أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما ، أوأ عن قناعططة بططأن ذلططك مططن

القوانين وأالنظمة الدارية التي يسع فيها الجتهاد .. 

     كل وأمعاذ الله أن نفعل ذلك ، بل هططذا مططن الغلططو الططذي نططبرأ
يدعه إن كان يطئ قائله إن كان عن اجتهاد ، وأنب إلى الله منه ، وأنخ

متفرعا عن أصول فاسدة توافق تأصيلت الخوارج ..

فيجب التفريق بين كلمنا في ذم القوانين وأتكفير مشططرعيها مططن
الطواغيت وأأنصارهم وأالممتنعين بها من أتباعهم ؛ وأبين التفصيل
الواجب عند الكلم في عموم الناس المقهورين بسططلطان هططؤلء

الطواغيت ..

وأالتفصطيل الطواجب فططي نطوع الطاعطة الططتي تصطدر منهطم لهطؤلء
الطواغيت أوأ عدم المخالفة لتلك القوانين من منطلقات الخططوف
وأالستضعاف أوأ الكراه أوأ التأوأيل .. فالتفصيل في ذلك كله مهم
بحسب اختلف المقاصططد  وأالحططوال وأالتططأوأيلت ، وأبحسططب نططوع
الطاعة هل هي طاعططة فططي المعططروأف أم فططي المعصططية أم فططي

الكفر .. 

وأل يهمل التفصططيل فططي مثططل هططذه المشططكلت .. وأيطلططق الكلم
على عططواهنه فيهططا وأيهجططم علططى التكفيططر دوأن تفصططيل إل جاهططل

متعجل لم يشم رائحة العلم وأالورع ..

ソوأمن جنس ذلك ما زعمه بعض الغلة مططن تناقضططنا .. لمططا رأى
ذمنا في كثير من المواضع للقوانين وأتكفير مشرعيها ؛ حتى تلك
القوانين التي يشرعونها من منطلقات الدسططتور وأتكططون موافقططة
أحيانا للشرع ؛ لنهم حين شرعوها لططم يراعططوا موافقتهططا للشططرع
بل راعوا وأانطلوا في تشريعها مطن منطلقططات القطانون الوضططعي
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وأالدسططتور وأأهططواء طططواغيتهم ، وأمططن خلل السططلطة التشططريعية
المطلقة التي منحها لهم الدستور وأتواطؤوأا عليها .. 

ثام قرأ عدم  تكفيرنا لمن احتكم إلى مثل هذه القوانين أوأ تابعهططا
أوأ حاكم إليها تحديدا ، متأوأل أنها شرعية لموافقتها للشرع .. 

   فلم يرق لوألئك الغلة هذا التفصيل فاعتبروأه تناقضططا ، مططع أن
باب التأوأيل ها هنا ظاهر ، وأل يهمله إل متهور مغططامر بططدينه غيططر
مبال بخطر أحكام التكفير ؛ فأقل أحططوال التكفيططر هنططا أن يكططون
من التكفير بالمحتملت ، أوأ أن يكون من التكفير بطاللزام ، وأقطد

تقدم التنبيه عليه .

وأنحن على كل حال ل يهمنا رأي أوألئك الغلة أوأ غيرهم فينا ، وأل
يضرنا إن شاء الله حكمهم علينا بالتناقض أوأ حططتى بططالتكفير ، وأل
نتشاغل بشغبهم ، ما دام هذا التفصيل منسططجم مططع ديططن اللططه ..
يولنا على رضاهم أوأ رضى غيرهم من المبتدعة في وأما بحثنا أوأ ع
يوم من اليام .. وأإنما غايتنطا رضطا اللطه تبطارك وأتعطالى ، فنسطأله

سبحانه التوفيق وأالتسديد لذلك ..  

194



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

)) 25((

عدم التفريق بأين الحكم بأغير ما أنزل الله
وبأين

مجرد ترك بأعض حكم الله أحيانا في الواقعة
كمعصية

اا عدم التفريق بين الحكم بغير مططا أنططزل وأمن أخطاء التكفير أيض
الله بمعناه التشريعي التبططديلي الطططاغوتي المكفططر؛ وأبيططن مجططرد
رل، اا فططي الواقعططة مططن غيططر تططو ترك الحكم بمططا  أنططزل اللططه أحيانطط

كالجور في القضاء .

وألو أن هطذا الخلطط توقطف كمطا رأيتطه فطي مصطنفات بعطض
الفاضل من أهل العصر، على تخطئة كططل مططن خططالف فططي ذلططك
يرق بين النوعين من الوألين وأالخرين، ابتداء من بعض السلف وأف
الذين تنسب إليهم مقولة (كفر دوأن كفر) في وأصف الجططور فططي
اا فططي الواقعططة للهططوى أوأ القضطاء أوأ تططرك بعططض حكططم اللطه أحيانط
المعصية أوأ الشهوة، وأليس للسططتبدال وأالتشططريع وأالتحططاكم إلططى
الطواغيت ،  إلى كل من تابعهم على ذلك ممططن تكلططم فططي هططذا
الموضوع من الوألين وأالخرين، أقول:  لطو أن المطر توقطف عنطد
يرعوا تخطئة هؤلء كلهم –كما فعل أوألئك الفاضل- مططع أنهططم تسطط
وأرموا بعض مخالفيهم من المتأخرين بالرجاء لجططل مططا يططوردوأنه

من تفصيل وأقيد بالستحلل في هذا الباب ؛ لحتمل الخطب.

اا من المتهورين قد كفروأا بططذلك كططل مططن وألكنني رأيت أناس
اا لقرابططة أوأ شططهوة، جار في القضاء وأالحكم في الخصومات أحيان
اا، ل يتحطاكم إلطى اا وأباطنط اا بأحكطام الشطرع ظطاهر وأإن كان ملتزمط
غيره من الشرائع وأل يدين بسواه… ثام لم يتوقفططوا عنططد ذلططك…
يطوا وأأطلقططوا ذلططك حططتى كفططروأا الرجططل فططي حكمططه فططي بططل شطط
خصومات أهل بيته وأزوأجططاته وأأوألده، إن مططال إلططى بعضططهم وألططم
يعدل بينهم، فجعلوه بذلك حاكما بغير ما أنزل اللططه، ثاططم أدرجططوه
في النوع التبديلي التشريعي الطططاغوتي المفكططر، وأقططالوا: أليططس
هو راع مسؤوأل عن رعيته؟  فكأنه صططار عنططدهم بططذلك كالحططاكم
العام في رعيتططه، فططأدرجوه تحططت عمططوم لفططظ اليططة الكريمططة ((

 )).ومن لم يحكم بأما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

وأالصواب أن مجرد ترك شيء من حكم اللططه كمعصططية فططي
اا إلطى الططواغيت، اا وأل احتكامط الواقعة أحيانا  ل تبطديل وأل تشطريع
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اا ال في عموم لفظ الية وأظاهرها، إل أنها ليست نص وأإن كان داخ
فيه، وأيظهر ذلك مططن سططبب النططزوأل الططذي يططبين وأيوضططح المططراد
ن أهططل ة آيطات تتكلططم علطى الكفطار م بالية.  فإنها آيطة فطي جمل
الكتاب، وألذلك قال البراء بن عازب فططي حططديثه الططذي ذكططر فيططه
سبب نزوألهططا:  (فططي الكفططار كلهططا) أي أنهططا تتنططاوأل الكفططر الكططبر

يلة. الناقل عن الم

ツوأذلك في صحيح مسلم فططي قصططة رحططم اليهططودي، وأفيططه بيططان
كيفية تسلسل أمر الحكم بغير ما أنزل الله عنططدهم:  حيططث قططال
ال لما سأله النبي صلى الله عليه وأسلم عن حد الزاني عالمهم أوأ
في كتابهم:  "نجده الرجم، وألكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخططذنا
الشريف تركناه وأإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد".  فططإلى هنططا
اا، وأإقططامته كانت جريمتهم ترك حكم الله في بعض الوقططائع أحيانطط
اا، مع أن الصل في الحكم عندهم، الحكم بكتاب الله، وأهذه أحيان
الجريمة بحد ذاتها مجردة عن الستحلل كبيرة من كبائر الذنوب

أوأ (كفر دوأن كفر).

فمتى ما ذكر الحكططم بغيططر مطا أنططزل اللططه وأأريططدت بطه هططذه
الصورة، ترى العلماء السططابقين يشططترطون للتكفيططر فيططه شططرط
يوألططوا الكفطر الستحلل، وأإذ استدل مستدل بالية على هذا النوع أ
فيها إلى الكفر الصغر غير الناقل عن الملة كما هو مشهور فططي
عباراتهم فططي الططرد علططى الخططوارج وأغيرهططم (ليططس الكفططر الططذي
يذهبون إليه) (ليس كمن كفر بططالله وأملئكتططه وأرسططله…) وأ(كفططر

دوأن كفر).

وأبمعرفة هذا، يزوأل الشططكال الططذي استشططكله البعططض فططي
عبارات السابقين التي يجمعون فيها الحكم بغير ما أنزل الله مع
اا الذنوب غير المكفرة، فإنه في مثل هطذه الحطال يقصطدوأن لزامط

هذا النوع إذ هو النوع الذي كان معروأفا مشتهرا عندهم. 

* ثام تأمل قول عالمهم بعد ذلك في الحططديث نفسططه :  (…
قلنا؛ تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمططه علططى الشططريف وأالوضططيع،

)28/1700فجعلنا التحميططم وأالجلططد مكططان الرجططم… الحططديث) (
(كتاب الحدوأد).

فها هنا شرعوا وأتواطؤوأا وأاجتمعوا على شرع وأحكم غير ما
أنزل الله (حكموا بغير ما أنزل اللططه).  وأتحططاكموا إلطى الطططاغوت

لد وأاحد. فكفروأا، وألو كان ذلك في قضية أوأ ح

وألقد كان اليهودي الذي رجمه النبي صلى الله عليططه وأسططلم
يدل، بعد ذلك في هذه الحادثاة، قد حكم فيططه اليهططود بططالحكم المبطط
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الذي شرعه وأتواطأ عليه أجدادهم وأهو (الجلد وأالتحميم)، فططأنكر
الله تعالى عليهم ذلططك وأقططال فططي اليططات الططتي نزلططت فططي هططذه

 ومن لم يحـكـم بأمـا أنـزل اللـه فأولئـك هـمالمناسبة: ((
)) "فططيالفاـسـقون) ((…. الـظـالمون))) ((…. الكافرون 

الكفار كلها" كما قال البراء…  فهذا هو سبب النططزوأل، وأهططذا هططو
مناط الية المكفر الذي ل يذكر معه الستحلل أوأ الجحود، اللهم
إل علططى سططبيل الزيططادة فططي الكفططر، ل علططى سططبيل التقييططد

وأالشتراط للتكفير.

وألقد زلت في هططذا وأخلطططت فيططه طائفتططان مطا بيططن إفططراط
وأتفريط:

- فطائفة فرطت، وأمنهططم مرجئططة العصططر وأجهميططة الزمططان،
فأوألوا الكفر الكبر المذكور في الية إلى الصغر في مناط اليططة

الحقيقي وأأشباهه وأنظائره، وأفي غير مناطها.

- وأطائفة أخرى غلت وأأفرططت فطأبقته علطى أصطله (الكفطر
اا، وأكططان أوأل هططؤلء الكططبر) فططي مناطططة وأفططي غيططر مناطططة أيضطط
اا وأمعاوأية وأنحوهما يكمة الذين ادعوا أن عثمان وأعلي الخوارج المح
اا، وأأنزلططه آخططروأن ظلموا وأحكموا بغير ما أنزل الله فصططاروأا كفططار
ممن ذكرنا في حكم الرجل في أهل بيته وأبين أوألده، مع أن هذا
لو تنزلنا وأقبلنا تسميته وأوأصفه بأنه حكم بغير ما أنزل الله، فإنما
نمشيه من حيث كونه حكما بالظلم وأالجور وأالهوى، وأل شططك أن
هذا من غير ما أنزل الله، ل من حيث أنه من جنس الحكم العططام

في العباد بشرائع وأضعية كفرية.

فتنبططه إلططى الفططرق، فططإنه وأاضططح جلططي، وأل يكططاد يخفططى أوأ
اا في موضوع حكم الرجل في خاصته وأأهططل بيتططه يشكل، خصوص

إل على من أعماه الهوى وأالغلو عن التمييز.

وأالصواب أن يبقى الكفر في الية على ظاهره (أي الكططبر)
يوأل إلى (الصغر) مادام الستدلل بها على مناطها وأحقيقته وأل يؤ

(سبب نزوألها وأنظائره).

يوأل إلى (الصغر) إذا ما استدل بعموم ظاهرهططا علططى هيؤ وأأن 
غير مناطها كما هي عادة السلف مع من اسططتدل بعمومهططا علططى

.)66(بعض مخالفات  المراء .

ـه فظاهر الية (( ـزل الـل )) يشططمل من لم يحكم بأما أـن
اا) وأ(مططن اا من حكم الله في الواقعة أحيانطط الحالين: (من ترك شيئ

() انظر لمزيد من التفصيل في هذا الباب كتابنا (إمتاع النظر في كشف 66
شبهات مرجئة العصر).
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حكم بغير ما أنزل الله وأتولى عططن حكططم اللططه)، وأإن كططانت اليططة
اا على النوع الثاني التبديلي التشريعي. نص

وأهذا الظاهر وأحده إن لم يفهم على ضوء النصوص الخرى
ييناته من السنة، صار من المتشططابه الططذي يتتبعططه وأحططده أهططل وأمب

الزيغ ابتغاء الفتنة وأابتغاء تأوأيله بحسب أهوائهم.

اا زعم الخوارج أن كل من عصى فحذار من الخلط… فقديم
الله، فقد حكم بغير ما أنزل الله، وأمن ثام فهططو مططن الكططافرين…
هكذا دوأن فهم للية أوأ اعتبار لسبب نزوألها أوأ نظر في مراد الله
فيها… فهم يقططرؤوأن القططرآن ل يجططاوأز تراقيهططم، أي ل ينفططذ إلططى

قلوبهم فيفهمونه حق الفهم…

ثام كفرت طائفة منهم الحكمين وأعلي وأمعاوأيططة رضططي اللططه
يفروأا معهم طائفة عظيمة مططن المسططلمين لمططا عنهم أجمعين، وأك

يكمتططم الرجططال…) ((  ومن ـلـمسعوا في الصلح… وأقططالوا… (ح
 )).يحكم بأما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

فصدق رسول الله صلى الله عليه وأسلم: (يقرؤوأن القططرآن
ل يجاوأز تراقيهم).
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))26((

تكفير عموم المشاركين في النتخابأات دون
تفصيل

اا تكفيططر عمططوم وأمططن الخطططاء الشططائعة فططي التكفيططر أيضطط
المنتخبين لنواب البرلمانات بل وأالبلديات وأنحوها دوأن تفصيل أوأ

اعتبار للقصد وأالخطأ.. وأدوأن إقامة للحجة.

ين كثيرا من الشباب المتحمس يطلقون الكفر على أعيان فإ
المشاركين في انتخاب نواب البرلمانططات التشططريعية أوأ البلططديات
دوأن عذر في الجهل الذي يثمر انتفاء القصد المعتبر في التكفير.

       - أما البلديات : فالكفر فيها غير صريح وأل وأاضح عنططد أكططثر
الناس ، وأما تحويه مطن منططح أوأ تجديططد تراخيططص لمحططال الخمططور
واخير فطي بعطض البلطدان ؛ ل يعرفطه أكطثر المشطاركين فطي وأالم
النتخابططات ، وأل يلططتزم بططه كططثير مططن المنتسططبين للسططلم مططن
المرشحين ، كما يعرفه عنهططم كططل مططن لططه اتصططال بططالواقع ؛ فل
يرخصون لمثل ذلك وأل يجددوأن ترخيصططه ؛ الشططيء الططذي يجعططل
كططثيرا مططن النططاس يغططتروأن بهططم وأيشططاركون فططي انتخططابهم ..
فمساوأات المشاركين في مثططل هططذا بالمشططاركين فططي انتخابططات

البرلمانات التشريعية حيف وأجور .

- وأأمططا البرلمانططات ؛ فالنططاظر بعيططن النصططاف إلططى عمططوم
المشاركين في النتخابات ؛ يرى أن هذا العمل من البواب الططتي
التبس فيها القصد عند كثير من العوام الذين ل يعرفون من هذه
ة… دمات دنيوي البرلمانات إل ما يصلهم عن طريق نوابها مطن خ
اا منهم يتعاملون معها كمجططالس للخططدمات الدنيويططة أوأ فترى كثير
ال أوأ اا ما شاهدنا من يؤتى به منهم محمططو نواب للخدمات… وأكثير
يساق على كرسي المقعدين، من عجوز أوأ شيخ كططبير أوأ نحططوهم
اا، وأربمططا من الزمنى المنقطعين عن الواقع وأل يعرفون عنططه شططيئ
سيقوا لنتخاب أبنططاء عشططائرهم أوأ منططاطقهم كططي يسططاهموا فططي
إصلح وأتعمير وأتطوير قراهم، أوأ رفع الظلم عنهم أوأ تخفيفططه، أوأ
بالسعي في إطلق سراح بعض أبنائهم المسجونين… وأنحو ذلططك

مما هو مشاهد وأمعروأف عند كل من له اتصال بهذا الواقع .

هيؤتى به، فيرى تلك العلنات البراقة الططتي كتططب وأمنهم من 
عليها بالخط العريض (السلم هو الحل) وأنحططوه مططن الشططعارات
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الططتي يغططرر بهططا المشططرعون المشططركون بعططوام المسططلمين،
اا للسلم، وأوألء لشريعته، وأل يعرفططون فينتخبونهم وأيختاروأنهم حب
أوأ يقصدوأن الطريقططة الشططركية المسططدوأدة الططتي يسططلكها أوألئططك
النواب لتحكيم بعططض حططدوأد الشططرع بزعمهططم، فهططذا  كلططه يجططب

مع ـمـن ـلـم يباـشـر التـشـريع، أو القـسـم عـلـىاعتبططاره، 
احترام القوانين الكفرية، أو الحتكام إليها أو غير ذلك
من القوال والعمال المكفرة التي يباـشـرها الـنـواب،

،*)(فمعلوم أن المنتخب ل يفعل ذـلـك كـلـه ول يباـشـره 
وأإنما ينتخب وأينيب عنه من يختاره.

فإن كان يقصد أن يوكل أوأ ينيب عن نفسه من يرتكب هذه
المكفرات الصريحة، فحكمه حكم من أنابه، إذ حكم الططردء حكططم

اا له على هذا القصد فحكمه حكمة…   المباشر… فما دام ردء

وألكن إذا كثر التلبيس حول أمر غير معروأف وأل وأاضح لكططل
أحد _ أعني حقيقة عمل النواب وأما يباشططروأنه مططن المكفططرات -
وأكان المططرء ممطن قططد يخفططى عليططه ذلطك وأل يعلمططه، بططل ينتخططب
النائب وأينيبه، بقصد أن يططؤدي لططه أوأ لعشططيرته أوأ لبلططدته وأقريتططه
بعض الخدمات، فهذا لم يقصد إلى النابة على العمل المكفر وأل
اختططاره، فهططو مخطططئ غيططر عامططد وأل قاصططد إلططى أعمططال أوألئططك

المشرعين المكفرة، حين اختارهم.

وألذلك فل تحططل المبططادرة إلططى تكفيططر أمثططاله إل بعططد إقامططة
الحجة وأتعريفه بحقيقة عمل النططواب المشططرعين، وأمططا يرتكبططونه
من مكفرات تناقض دين السلم وأتوحيد رب العالمين، فإن أصر

على انتخابهم مع ذلك كفر.

 فلبد مططن التفصططيل فططي المنتخططبين بيططن مططن قصططد اختيططار
اا آخططر غيططر يرع ، وأبين من لم يقصد ذلك بل قصد اختيار شيئ المش
يفر الثاني إل بعد إقامة الحجة، لنه وأإن كططان فططي مك هي المشرع، فل 
الظاهر قد أتى بمكفططر عنططد مططن ل يعططرف قصططده، لكططن التبططاس
الحوال وأاختلطها وأكون الديمقراطيططة وأالبرلمططان بططدعا وأأسططماء
وأألفاظا أعجمية تخفى على كثير من الناس حقيقتها؛ جعل بعططض
هيقدم على عمل ل يعرف معناه الحقيقي، فهو مططن جنططس الناس 
هيعرف معناه.  فالعلماء على أنه ل من أطلق لفظا أوأ قال قول ل 

 وأهذا الفرق هو الذي يجعلنا نفصل في المنتخبين وأنفرق في الحكم بينهم (*)(
وأبين النواب المباشرين لهذه المكفرات ، وأليست المسألة مسألة تخير مزاجي ،
أوأ استحسان محض دوأن دليل ، حتى نلحق الحكم على النواب وأنخلطه بحكمنا 
وأتفصيلنا في المنتخبين ؛ كما دعانا إليه بعض الفاضل في تعليقات له على " 
عقيدتنا " . 
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يرف بمعناه؛ وأتقام عليه الحجة ففططي (قواعططد يؤاخذ بذلك حتى يع
اا ل2/102الحكام في مصالح النام) ( ) (فصل فيمن أطلق لفظطط

يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه) قال العز بن عبد السططلم رحمطه
الله:  (فإذا نطق العجمي بكلمة كفر أوأ إيمان أوأ طلق أوأ إعتاق

لنهأوأ بيع أوأ شراء أوأ صلح أوأ إبراء، لم يؤاخذ بشيء مططن ذلططك 
لم يلتزم مقتضاه، وـلـم يقـصـد إلـيـه، وـكـذلك إذا نـطـق
العربأي بأما يدل عـلـى ـهـذه المـعـاني بألـفـظ أعجـمـي ل
يعرف معناه فإنه ل يؤاـخـذ بأـشـيء ـمـن ذـلـك، لـنـه ـلـم
ـون. ـوم أو مظـن يرده، فإن الرادة ل تتوجه إل إلى معـل
وأإن قصططد العربططي بنطططق شططيء مططن هططذه الكلططم مططع معرفتططه
بمعانيها، نفذ ذلك منه، فإن كططان ل يعططرف معانيهططا مثططل أن قططال

.)67(العربي لزوأجتططه أنططت طططالق للسططنة أوأ للبدعططة، وأهططي حامططل
بمعنططى اللفظيططن، أوأ نطططق بلفططظ الخلططع أوأ غيططره أوأ الرجعططة أوأ
اا، فططإنه ل النكاح أوأ العتاق، وأهو ل يعرف معناهططا مططع كططونه عربيطط

 إذ ل شعور له بأمدلوله حتى يقصــديؤاخذ بشيء من ذلك،
)أهط.إلى اللفظ الدال عليه

قلططت:  وأهططذا فططي زماننططا كمططن ل يعططرف معنططى لفظططة
اا أنها تعني فقط –كما هططو الديمقراطية وأمدلولها فيثني عليها ظان
عند كثير من العوام- مططا يقابططل الضطططهاد وأالسططتعباد وأمصططادرة
هيعططرف بأنهططا هيكفططر مثلططه حططتى  الحريات وأالحقوق وأنحوهططا…  فل 
ال تشريع الشعب للشعب أوأ حاكمية الجماهير ل حاكميططة تعني أص
اللططه وأحططده… وأمططا لططم يعططرف ذلططك فططإنه ل شططعور لططه بمططدلولها

الكفري حتى يقصد إليه.

وأنحططو كلم العططز قططال ابططن القيططم فططي إعلم المططوقعين (
):  (لو قالت المرأة لزوأجها الذي ل يعرف التكلم بالعربية4/229

وأل يفهمها "قل لي:  أنت طالق ثالثاا" وأهو ل يعلططم موضططوع هططذه
اا في حكم الله تعططالى وأرسططوله، الكلمة، فقال لها، لم تطلق قطع
وأكذلك لو قال الرجل لخطر:  "أنطا عبطدك وأمملوكطك" علطى وأجطه
الخضوع له، كما يقوله الناس، لم يستبح ملك رقبته بططذلك، وأمططن
لم يراع المقاصططد وأالنيططات وأالعططرف فططي الكلم، فططإنه يلزمططه أن

يجوز له بيع هذا القائل وأملك رقبته بمجرد هذا اللفظ.

وأهذا باب عظيططم يقططع فيططه المفططتي الجاهططل، فيغططر النططاس،

وأيكذب على الله وأرسوله، وأيغير دينه، وأيحرم ما لم يحرمه اللططه،

وأيوجب ما لم يوجبه الله.  وأالله المستعان)أهط.

() كذا في الصل وألعل الصواب (وأهو جاهل).67
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):  (إن الله تعالى وأضع اللفاظا بيططن3/117وأقال أيضا فيه (
اا وأدللة على ما في نفوسططهم، فططإذا أراد أحططدهم مطن عباده تعريف

اا ،عرفه بمراده وأما فططي نفسططه بلفظططه،  ورتب عـلـىالخر شيئ
تـلـك الرادات والمقاـصـد أحكامـهـا بأواـسـطة اللـفـاظ.
ـن ولم يرتب تلك الحكام على مجرد ما في النفوس ـم
غير دلـلـة فـعـل أو ـقـول، ول عـلـى مـجـرد ألـفـاظ، ـمـع
العلم بأأن المتكلم بأها لـم يـرد معانيهـا وـلـم يـحـط بأهـا

اا ، بل تجاوأز للمة عما حدثات به أنفسها، ما لططم تعمططل بططه أوأعلم
تكلم به، وأتجاوأز لها عما تكلمت به مخطئة أوأ ناسية أوأ مكرهة أوأ
غير عالمة به، إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت بططه أوأ قاصططدة

فإذا اجتـمـع القـصـد والدلـلـة القولـيـة أو الفعلـيـة،إليه، 
، وأهططي مططن مقتضططياتترتب الحكم، هذه قاـعـدة الـشـريعة

عدل الله وأحكمته وأرحمته) أهط.

وأيقططول شططيخه ابططن تيميططة:  (إن المسططلم إذا عنططى معنططى
اا في حق الله تعالى، أوأ الرسول صططلى اللطه عليططه وأسطلم، صحيح
ال اا يظنه دا ولم يكن خبيرا بأدللة اللفاظ، فأطلق لفظ

ال على غيره أنه ل يكفر ).على ذلك المعنى، وكان دا

وا راعنطا" وأهطذه العبطارة وأيقول:  (وأقد قطال تعطالى "ل تقول
ه اليهطود إيطذاء النطبي صطلى اللطه عليطه وأسطلم كانت مما يقصد ب
وأالمسططلمون لططم يقصططدوأا ذلططك، فنهططاهم اللططه تعططالى عنهططا، وألططم

).342، 341يكفرهم بها) أهط الرد على البكري ص (

) فططي الموضططع180وأسططيأتي مططن الصططارم المسططلول ص (
اا بين من تكلم فططي التاسع وأالعشرين من هذا الكتاب تفريقه أيض
اا أذى النططبي صططلى عائشة رضي الله عنها في حادثاة الفك قاصططد
الله عليه وأسططلم وأالطعططن عليططه وأإلحططاق العططار بططه وأيتكلططم بكلم
ينتقصه، وأبين غيره ممن لططم يقصططد فططي كلمططه فيهططا إلططى ذلططك؛
كحسان وأمسطع وأحمنة، قططال:  (فططإنهم لططم يقصططدوأا ذلططك، وألططم
يتكلموا بما يدل على ذلك) أهط.  وأفيه إشارة إلى أن تبين حقيقططة

القصد قد يعرف من دللت الكلم نفسه.

وأالخلصة ممططا تقططدم كلططه؛ أنططه وأإن كططانت أسططباب التكفيططر
تنحصر في الدنيا –كما تقططدم- بططالقول أوأ العمططل المكفططر، إل أنططه
عند التباس الحوال وأاختلط المعططاني وأتعططدد الحتمططالت بوجططود
مظنة الجهل بحقيقة اللفاظا وأالعمال، لبد من الستفصال عططن
يين توجهه إلى سبب الكفر وأإرادته، ل إرادة شيئ آخر. القصد وأتب
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وأهططو مططا قططدمناه لطك مطن قبططل فططي بطاب التكفيططر بططالقوال
يين قصططد القائططل وأالعمال المحتملة الدللة، وأما يلزم فيها من تططب

بمعرفة عرفه وأالنظر في قرائن الحال.

وأقد عرفت مما تقدم أننا ل نعني بانتفاء القصد ما يشططترطه
أهل التجهم وأالرجاء  من العتقاد وأالستحلل حتى في العمططال
وأالقوال المكفرة !! أوأ أن النسان ل يكفر إل أن يقصد أن يصير
يل من اا، أي أن تكون عنده إرادة الخروأج من الدين… فهذا ق كافر
يقصده، كما قال شيخ السلم:  (وأبالجملة فمن قال أوأ فعططل مططا
اا، إذ ل يقصططد هو كفر، كفر بذلك، وأإن لططم يقصططد أن يكططون كططافر

-177الكفر أحد إل مطا شطاء اللططه) أهططط.  الصططارم المسططلول (ص
178.(

اا، أن يقصد العمل المفكططر نفسططه، وأإنما مرادنا كما بينا مرار
أي سبب الكفر سواء أراد بذلك الخروأج من الططدين أم لططم يططرده،
يببات) –وأمنها التكفيططر- فالشارع لما ربط الحكام الشرعية (المس
اا في التفريق بينهططا، بططل حيثمططا بأسبابها، لم يجعل للمكلف اختيار
زبب، وأجد السبب وأتوفرت الشططروأط وأانتفططت الموانططع وأجططد المسطط
وأإن لم يقصد المكلف إيجاده…  فططالعبرة بقصططد إتيططان القططول أوأ

الفعل المكفر، ل قصد الكفر به.

وأننبه هنا أننا لم نعذر المنتخبين بجهلهم إذا قصدوأا وأاختططاروأا
اا وأفططق نصططوص الدسططتور أوأ العمل المكفر نفسه (التشريع مطلق
القسم على احترام الدسططتور وأالقططوانين) وأنحططوه مططن الكفريططات

الصريحة.

إذ هذا مما ل يعططذر الجاهططل بططه، لنططه مططن الشططرك الواضططح
المستبين المناقض لصل التوحيد الذي بعثططت بططه الرسططل كافططة،
فالجاهل به جهله جهل إعراض عن تعلم أهم مهمات الدين الططتي
ل يجوز الجهل بها، مع تيسير تعلمها وأعدم تعسططره.  كمططا وأأنططه ل
ائص اللطه الطتي يجطب أن ن خص يوجد عاقل يجهل أن التشريع م
اا اا ل يسططتثنى شططيئ اا مطلق اا إذا كان تشريع يحد، خصوص يفرد بها وأيو
اا لهم وألنواب من أمور الدين أوأ الدنيا، كالذي جعله الطواغيت حق

البرلمانات.

يص العلمططاء علططى أن مططن ادعططى أن لططه حططق التحليططل وأقد ن
وأالتحريم وأالتشريع فقد ادعى الربوبية، وأأن من أطاع العلمططاء أوأ
المراء أوأ الملوك أوأ غيرهم في تحريم ما أحل الله أوأ تحليططل مططا
اا يرم الله أوأ في تشريع ما لم يأذن به اللططه، فقططد اتخططذهم أربابطط ح
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من دوأن الله.  لن الطاعة في التشريع عبططادة، وأالشططراك بططالله
في حكمه كالشراك به في عبادته.

ة كطثيرة منهطا قطوله تعطالى: ((  ك بأدل ولوأاستدلوا على ذل
تأكلوا مما لم يذكر اـسـم الـلـه علـيـه، وإـنـه لفـسـق وإن
الشــياطين ليوحــون إلــى أوليــائاهم ليجــادلوكم وإن

 )).أطعتموهم إنكم لمشركون

وأقططد روأى أبططو داوأد وأابططن ماجططة وأالحططاكم وأابططن جريططر فططي
تفسيره عن ابن عباس أن المشركين كانوا يجططادلون المسططلمين
في الميتططة يقولططون:  مططا ذبططح اللططه فل تططأكلوه، وأمططا ذبحتططم أنتططم

إنفتطططأكلوه؟؟  فطططأنزل اللطططه تعطططالى اليطططات إلطططى قطططوله (( 
)) فهططذا حكططم مططن اللططه تعططالىأطعتموهم إنكم لمشركون 

يرم الله أوأتحريم مططا على أن كل من أطاع الكفار في تحليل ما ح
أحل الله أوأتشريع ما لم يأذن به الله، أنه مشرك بالله.

اتخذوا أحـبـارهموأهو كقوله تعططالى فططي أهططل الكتططاب (( 
اا من دون الله  )) وأقد روأى الترمططذي وأغيططرهورهبانهم أربأابأ

وأهو حسن بمجموع طرقه عن عدي بن حاتم أنه قال:  يا رسول
الله إنا لسططنا نعبططدهم، فقططال صططلى اللططه عليططه وأسططلم:  ( أليططس
يرم الله فتحلططونه؟) يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، وأيحلون ما ح
قال:  بلى.  قال:  (فتلك عبادتهم).  وأقد حسنه شيخ السلم في

).7/47الفتاوأى (

ففيه أنهم كانوا يجهلون أن الطاعططة فططي التحليططل وأالتحريططم
عبادة، وأمع هذا فلططم يعططذروأا بهططذا الجهططل وأروأى ابططن جريططر عططن
حذيفة رضي الله عنه قال:  (أما إنهم لم يكونططوا يصططومون لهططم،
اا اسططتحلوه، وأإذا وأل يصلون لهم، وألكنهم كانوا إذا أحلوا لهططم شططيئ
يرموه، فتلك كانت ربوبيتهم). اا أحله الله لهم ح يرموا عليهم شيئ ح

وأقد يقال إن التشريع في أبططواب الحططدوأد وأالعقوبططات ليططس
بالوضططوح وأالجلء فططي مضططادته للشططريعة وأمناقضططته للتوحيططد
كصراحة التحليل وأالتحريم في ذلك… وأالتشريع الكفري في هذه
الزمنة يتناوأل الحدوأد وأالعقوبططات وأل يتعططرض للتحليططل وأالتحريططم
غالبططا فل يصططلح السططتدلل بهططذه الدلططة علططى عططدم إعططذار أتبططاع
المشرعين، لنها في الطاعة في تحليل ما علم تحريمططه ضططروأرة
كالميتة وأالخمر وأالزنا وأالربا، وأمن ثام فلبد من اعتبار جهلهم في
نوع التشريع الذي يتابعون عليه ، وأعططدم إكفططارهم إل بعططد إقامططة

الحجة.
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لكن يعكططر علططى هططذا كططون السططلطة التشططريعية الممنوحططة
لعضاء البرلمان وأطاغوتهم كما نص الدستور سلطة مطلقة غير

.)68(مقيدة

فيدخل فيها التحليل وأالتحريم وأغيره.. وأمجرد القبول بمثططل
هذه السلطة لمطلقة، وأاعتبارهططا مططن حقططوق النططائب وأصططلحياته
ال، يرم فع تكفي لتكفيره وأتكفير من أنابه على ذلك سواء حلل وأحطط
أم ل، وأسواء شرع في مجطال العقوبططات وأالحططدوأد أوأ لططم يشططرع،
وأسواء أقسم علططى احططترام الدسططتور الكفططري الططذي يحططوي هططذا
الحق الشركي وأغيره من نصوص الكفر، أم لم يقسم، فالتشريع
المطلق من أخص خصائص اللوهية التي يجب أن يفرد بهططا اللططه
عز وأجل، وأمن نسبها إلى نفسه أوأ إلى غيره من دوأن اللطه، فقططد

اا. اا، وأابتغى غير السلم دين اا وأحكم ابتغى غير الله إلها وأرب

اا فمن ذا الذي يستطيع أن يزعم أن التشريع الذي كفر وأأيض
به المشرعين من أهل الكتاب مع من تابعهم عليه كان كلططه مططن
ييططد أفططراخ بططاب التحليططل وأالتحريططم…؟؟  أي اعتقططاد ذلططك كمططا يق

الجهمية وأالمرجئة كشرط للتكفير..!!

فقططد ثابططت أن تشططريعهم كططان أكططثره فططي أبططواب الحططدوأد
وأالعقوبات وأالحقوق التوقيفية كالديات، كمططا فططي إحططدى روأايططتي

ومن لم يحـكـم بأـمـا أـنـزل الـلـهسبب نزوأل قوله تعالى:  (( 
 )) عططن ابططن عبططاس أنهططا نزلططت فططيفأولئك ـهـم الـكـافرون

الطائفتين من اليهود بني النضير وأبني قريظة وأذلك أن قتلى بني
النضير كان لهم شرف فكططانوا يططودوأن الديططة كاملططة وأأن قريظططة
هوأن نصف الدية، فتحاكموا إلى رسول اللططه صططلى كانوا أذلء فيود
الله عليه وأسلم، فجعل الدية بينهم سواء، وأقد روأى ذلططك المططام

اا. أحمد وأهو عند ابن جرير في تفسيره أيض

وأقد تقدم السبب الخر فططي حططديث الططبراء بططن عططازب عنططد
مسلم فططي قصططة رجططم النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم لليهططودي
الزاني.  وأفيه أن جريمتهم التي نزلت اليات بسببها هططي متابعططة
يلوا يدل الذي شرعوه وأليس فيه أنهم أح آبائهم على حد الزنى المب
لهم الزنى أوأ أنهم استحلوه، وألو كان المر كذلك لما وأضططعوا لططه

اا كانت.  فالحلل أوأ المباح ل يعاقب عليه أحد. عقوبة أي

اا فإن الحدوأد الشرعية السلمية، لكثرة الخططوض فيهططا وأأيض
وأتنديد الكفار وأالمرتدين بشدتها، قد أمست في زماننا أشهر من

() كذا نصت دساتيرهم، اللهم إل في المساس بالمواد وأالنصوص المتعلقة 68
بنظام وأراثاة الملك أوأ نحوها من النصوص التي تحفظ عرش الطاغوت فل يجوز 
يرض لها أوأ التعديل فيها. في دينهم لنواب البرلمان التع
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أن تخفططى علططى أحططد مططن الكفططار فضططل عططن أن يجهططل حالهططا
المنتسبون إلى السلم.

فكل أحد يعرف اليوم، أن الطواغيت قد عطلوا تلك الحدوأد
المطهرة وأألغوها وأاستبدلوا بها عقوبات قانونيططة وأضططعية وأضططيعة

مستوردة من دوأل الكفر.

وأمعلططوم أن تشططريع العقوبططات البديلططة عططن هططذه الحططدوأد،
وأتشديدها أوأ تسهيلها أوأ تبططديلها هططي مهمططة السططلطة التشططريعية

المتمثلة بأعضاء البرلمان وأطاغوتهم.

أضف إلى هذا أن الناظر في تشريعات هذه النظمططة، يططرى
اا فططي أبططواب شططتى، فالربططا أن التحليل وأالتحريم موجود فيها أيض
المعلوم ضروأرة تحريمة في شرع المسلمين مباح في تشريعات
يخصططة الممتنعططة بالقططانون عبيططد القططانون، وألططه مؤسسططاته المر

وأالمحروأسة بأوأليائه.

وأكذلك الخمر مباحة وألها محلتها وأصالتها التي يرخص فيها
بيعها أوأ شربها، وأتحمى وأيمتنع أهلها وأأصططحابها بالقططانون وأشططوكة

عبيده … وأمثل ذلك البغاء المرخص المحروأس بالقانون.

يخططص وأقبل ذلك كله الردة وأالكفر بألوانه المختلفة، مباح مر
يحميه القانون باسم حرية العتقاد، وأليس في قوانينهم من أوألها
يرم الطردة أوأ الكفططر أوأ يقضطي بتجريمطه، فطالردة إلى آخرها ما يح
عنططدهم ليسططت بجريمططة يعططاقب عليهططا القططانون، بططل هططي حريططة
شخصططية مباحططة يحميهططا وأيحرسططها وأيكفلهططا القططانون الكفططري…
وأالكلم في هذه البواب يطول وأقد فصلناه في غير هذا الموضع

من كتاباتنا التي أشرنا إليها فيما تقدم.

وأالخلصة:  أننا لم نعذر من عمد إلى اختيار المشططرعين، أوأ
تابعهم وأتواطأ معهم على تشريعاتهم.

وأإل لعذرنا اليهود وأالنصارى في عبادتهم الحبار وأالرهبان.

إذ ل يعطططرف فطططي الشطططريعة تفريقهطططا بيطططن المتنطططاظرين
أكفاركم خير ـمـن أولئـكـم أم لـكـم بـأـراءةوأالمتماثالين…(( 

)) ؟في الزبأر

وأإنما الذي عذرنا به عوام المسلمين هنا، هو (انتفاء القصد)
إن وأجد، وأهو (الخطأ) الذي يقابل العمد، عند مططن لططم يخططتر مططن
يرع وأل على أن يقسم على احترام الدستور وأل ينيبه على أنه مش
على أن يتحاكم إلى القوانين، وأل على أن تكون آليططة عملططه مططن
خللها أوأ من خلل تشريعها، وأل على شيء مططن تلططك المكفططرات
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التي يرتكبها أعضاء البرلمان… وأل علم لذلك المنتحب وأل شعور
له بها حتى يتوجه قصده وأاختياره وأإرادته إليها، وأإنمططا يختططار مططن
يكموا شططرع اللططه كمططا يعلططن المنتسططبون هيح يختاره منهم لجل أن 
للسلم منهم في دعاياتهم النتخابية، دوأن أن يعرف أوأ تظهر لططه
اللية الكفرية الططتي يحلمططون بتحكيمططه مططن خللهططا.  أوأ يختططارهم
لجل ما يأمله منهم من خططدمات دوأن أن يعططرف حقيقططة عملهططم

وأطبيعته.

فمثططل هططؤلء ل يكفططروأن إل بعططد التعريططف وأالبيططان وأإقامططة
الحجة، خصوصا مع ما ذكرناه من التباس الحوال وأجهططل العططوام

وأانطلء تلبيس المنتسبين إلى الدين عليهم.

وأقد قال شيخ السلم ابن تيمية:  (وأمع هذا فقد يكططثر أهططل
 في بعططض المكنططة وأالزمنططة حططتى يصططير كلمهططم)69(هذه الهواء

اا –عند الجهال- لكلم أهل العلم وأالسنة، حتى يشتبه المططر مكافئ
على من يتولى أمر هؤلء، فيحتاج حينئطذ إلطى مطن يقطوم بإظهطار
حجططة اللططه وأتبيينهططا) أهططط مجمططوع الفتططاوأى (ط دار ابططن حططزم) (

3/152.(

وأإقامة الحجة ليست فقططط إبلغ كلم اللططه وأكلم الرسططول،
اا بعد انتشار السلم وأبلوغ كتاب الله للقاصي وأالداني مع خصوص
تكفل الله بحفظه، بططل قططد تكططون فططي كططثير مططن الحيططان بإزالططة
الشططبهات وأكشططف التلبيسططات وأإظهططار حقيقططة الواقططع أوأ معنططى

الكلم وأحقيقة العمل.

وأقططد تقططدم ذكططر الدلططة علططى اعتبططار العططذر بالخطططأ (انتفططاء
القصططد) النططاجم عططن عططدم فهططم الكلم وأمعرفططة مراميططه أوأ عططن

اندهاش وأذهول لشدة فرح أوأ خوف… أوأ جهل.

ال لم يقصد المكلف إلى حقيقتططه ال أوأ قو وأنحوه مما يثمر عم
وأمعناه، إذ ل شعور له فططي تلططك السططاعة لمعنططاه وأحقيقتططه حططتى

يقصده.

وأذكرنططا حططديث الرجططل الططذي أضططل راحلتططه فططي ارض فلة،
وأعليها سقاؤه وأطعامه وأمتططاعه، فلمططا اسططتيقن الهلك نططام تحططت
ظل شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق وأجد راحلته عند رأسه فأخذ
بخطامها وأهو يقول (اللهم أنت عبدي وأأنا ربك) (أخطأ من شططدة

الفرح) كما قال النبي صلى الله عليه وأسلم.

كما تقدم حططديث الرجططل الططذي أوأصططى بنيططه أن يحرقططوه إذا
يدة خططوف اللططه سططاعة مططوته لسططرافه مات وأيذروأا رماده، من ش

() يشير إلى ما ذكره قبل ذلك من بدع الجهمية وأالخوارج وأالقدرية وأنحوهم.69
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اا قططط غيططر التوحيططد، وأفيططه جهلططه على نفسه حيث لم يعمططل خيططر
وأذهوله عن سعة قدرة الله تعالى وأأنه قططادر سططبحانه علططى بعثططه

يرقت أجزاؤه وأسيأتي مزيد من الكلم عليه. وأإن تف

يخبين (بكسر الخاء)، في وأعلى هذا فالحكم بكفر جميع المنت
النتخابات البرلمانية دوأن تفصيل خطأ ظاهر من أخطاء التكفيططر،
اا مططع الجهططل بحقيقططة هططذه البرلمانططات يجب التنبه إليططه، خصوصطط

وأحقيقة وأظيفة النائب فيها ،وأالتباس المور وأالمقاصد. 

وأمع هذا فنحن ل نتحرج مططن أن نقططول، مططن وأاقططع معرفتنططا
بحقيقة هذه البرلمانططات الشططركية، وأطبيعططة الليططة الططتي يمططارس

؛ أن المشاركة في انتخاب)70(النائب بها مهامه التشريعية وأغيرها
نواب البرلمانات التشريعية كفر ظاهر، فهذا حكططم مطلططق علططى
نفس العمل ، نطلقه في تحذيرنا مططن هططذه البرلمانططات ، كوعيططد
وأترهيب لدعوة الناس إلى اجتنابها .. لكننا عند تنزيل الحكم على

يفر جميع أعيان المنتخبين لهم يصل بحسب)71(العيان، ل نك ، بل نف
اختيار وأقصد كل منهم.

فمططن قصططد وأاختططار النططائب لجططل التشططريع، أوأ نحططوه مططن
العمال المكفرة الخرى ؛ كفر لنه قد أتططى بسططبب مططن أسططباب
الكفر، وأيكفر وأإن لم يقصد أن يكفر بهذا العمل وأيخططرج بططه مططن

لدين.

ال بحقيقططة هططذا المجلططس وأطبيعططة عمططل أمططا مططن كططان جططاه
أعضائه، فهذا يجب إقامة الحجططة عليططه وأتعريفططه بحقيقططة وأظيفططة
ير علططى ذلططك كفططر… وأل يبططادر إلططى من ينيبهم وأيختارهم، فإن أص

تكفيره قبل إقامة الحجة وأالبيان.

اا ـمـنيقول شيخ السلم:  ( وليس لحد أن يكـفـر أـحـد
المسلمين –وإن أخطأ وغلط- حتى تقوم عليـه الحجـة،
فجة، ومن ثابت إسلمه يتقين لم يزل ذلك وتبين له المح
عنه بأالشك، بأل ل يزول إل بأـعـد إقاـمـة الحـجـة، وإزاـلـة

).12/250) أهط.  مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (الشبهة

() انظر كتابنا (الديمقراطية دين كفري) وأفتاوأى سجن سواقة.70
() تقدم التفريق بين التكفير المطلق وأتكفير المعين في الخطأ الوأل .71
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))27((

عدم العذر بأالجهل في المسائال الخفية
ونحوها

اا عدم العططذر بالجهططل وأمن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
في المسائل الخفية وأنحوها من المسائل التي تحتاج إلى تعريف

وأبيان أوأ التي ل تعرف إل من طريق الرسل ..

فالعذر بالجهل باب افترق فيه الناس بين إفططراط وأتفريططط ،
يسططعه اللططه تعططالى علططى الخلططق فططألغوا مططانع ييقت ما وأ فطائفة ض
يرطططت اا… وأف الجهل من موانع التكفير ، وألم يعذروأا بالجهل مطلق
طائفططة أخططرى فقططابلت الوألططى بفتططح بططاب العططذر بالجهططل علططى
مصراعيه في أمور هي من المعلوم ضروأرة عند كل مسلم ، بططل
ل يخفى حتى علططى اليهططود وأالنصططارى أنهططا مططن ديططن المسططلمين
،حتى عذروأا الكفار المعرضططين عططن الططدين ممططن كسططبوا جهلهططم
بإعراضهم ، وأليس هو بسبب عدم بلوغ الحجة إليهططم، إذ القططرآن
بين أيديهم وأالسنة المبينة له عندهم، وألكنهططم ل يرفعططون بشططيء
يلم مططا أوأجططب اللططه عليهططم، من ذلك رأسا ،وأل يكلفون أنفسهم تع
يسططعهم وأانكبططابهم علططى مختلططف علططوم الططدنيا وأحطامهططا مططع تو

اا ـمـنوأزخارفها، فهم ممن قال الله فيهم:  ((  يعلـمـون ـظـاهر
 )).الحياة الدنيا وعهم عن الخرة هم غافلون

   مع أن الله تعالى قد ذم مططن تغافططل وأأعططرض عططن أمططره ،
وألططم ينتفططع بسططمعه وأبصططره وأعقلططه فيسططتعمله فططي معرفططة ربططه
وأمرضاته وأطططاعته وأمعرفططة الغايططة مططن خلقططه وأتحقيقهططا ، فقططال

صم تعالى : (( يه دل سس  صن دوال نن  سج صل دن ا سم ارا  سثي دك دم  فن ده دج سل دنا  صأ در دذ صد  دق دل دو
صم يه دل دو دها  سبأ دن  يرو سص صب يي بن ل   يي صع دأ صم  يه دل دو دها  سبأ دن  يهو دق صف دي بب ل  يلو يق
دك سئ دل يأو لل  دض دأ صم  يه صل  دبأ سم  دعا صن دل دكا دك  سئ دل يأو دها  سبأ دن  يعو دم صس دي بن ل  دذا آ

دن يلو سف دغا صل يم ا فـنـاوأقال حاكيا عن مثلهططم : ((  ، ))يه يك صو  دـلـ يلوا  دقا دو
سر سعي فـسـ سب ال دحا صـصـ دأ سـفـي  فنا  يك دما  يل  سق صع دن صو  دأ يع  دم صس يفوا ـفـادن در دت صع

سر سعي فس سب ال دحا صص دسل اقا  صح يس دف صم  سه سب صن دذ  . . .وأقططال تعططالى : ((، )) سبأ
صن سـمـ صم  يه يت دد سئ صف دأ دول  صم  يه ير دصا صبأ دأ دول  صم  يه يع صم دس صم  يه صن دع دنى  صغ دأ دما  دف

ءْء صي  . . .)) .دش

 قال أبو محمد  ابن حزم رحمه الله : ( أترى هؤلء المقريططن
على أنفسهم أنطهم كانوا ليسمعون وأل يعقلون ، وألططو سططمعوا أوأ
عقلوا ما دخلوا النار ، أكانت صمخ آذانطهم ذات آفات مانعططة مططن
تأدية الصوات ؟!! ، أوأ كانوا جاهلين بأمور دنياهم وأأحكام حرثاهم
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وأ غراسهم وأالقيططام علططى مواشططيهم وأنفقططات أموالطططهم وأ إنمائهططا
وأبنيان منازلطهم وأعمارة بسططاتينهم وأتططدبير متططاجرهم وأ ضيعاتطططهم
وأحفظ أموالطهم وأطلب الجططاه وأالرئاسططة ؟!! كل وأالططذي عذبطططهم
ال وأأشططغل وأأخزاهم وأذمهم ، بل كانوا أعلم بذلك كله وأأشططد اهتبططا

زوه وأتكططثيره وأحيططاطته  اا فيططه وأأبصططر لنمطط  وألكططن هططؤلء000نفوس
دذبون أضربوا عن استعمال السمع وأالبصر وأ اللمس وأالططذوأق المع
وأالشم وأالعقل في الستدلل على الخالق تعالى وأما يقططرب منططه
رن ل من عقد وأقططول وأعمططل ، وأصططرفوا كططل ذلططك فططي حطططام فططا
يدم ، وأبالله التوفيق .)  أهط . إحكام هين يقل وأ هيث يطجدي وأل يغنطى ، بل 

).66 /1الحكام (

وأالصواب في هذا الباب التفصيل ؛ فهناك من مسائل الدين
اا مططع حفططظ اللططه لكتططابه وأبلططوغه ما ل يسططع الجهططل بططه ، خصوصطط

يلق الله به النذارة ، فقال:  ((  في ـهـذاالفاق، وأقد ع وأوحي إـلـ
)).القرآن لنذركم بأه ومن بألغ

فمن ذلك أصططل التوحيططد ، الحنيفيططة الططتي خلططق اللططه عليهططا
عباده كما في حديث عياض بن حمار عند مسلم ، وأيولد المولطود
وأيفطططر عليهططا ، كمططا فططي الصططحيحين ؛ فططأبواه يحرفططانه عنهططا ،
وأأرسلت الرسل قاطبطة بهطا، وأأنزلططت الكتططب كلهطا مطن أجلهطا…
فمن لم يحققها وأصدف عنهططا فهططو كططافر معانططد مكططذب أوأ كططافر

معرض جاهل.

وهذا كـتـاب أنزلـنـاه مـبـارك ـفـاتبعوهقال تعططالى:  (( 
واتقوا لعلكم ترحـمـون، أن تقوـلـوا إنـمـا أـنـزل الكـتـاب
ـا عــن دراســتهم ـا وإن كـن ـى طــائافتين مــن قبلـن عـل

سنجزي الذين يـصـدفون…)) إلى قوله سبحانه:  ((لغافلين
)157-155)) (عن آياتنا سوء العذاب بأما كانوا يصــدفون

النعام.

( فذكر ـسـبحانه أـنـه  يقول شيخ السططلم ابططن تيميططة:  
اا أو ـذبأ اا –سواء كان مـك سيجزي الصادف عن آياته مطلق

لم يكن- سوء العذاب بأما كانوا يصدفون.

يبين ذلك أن كل من لم يقر بأمـا جـاء بأـه الرسـول
فهم كافر سواء اعتقد كذبأه أو استكبر عن اليمان بأه،
ـه، اا لما يهواه، أو ارتاب فيما ـجـاء بـأ أو أعرض عنه اتباع
اا ـمـن فكل مكذب بأما جاء بأه فهو كافر، وقد يكون كافر
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) أهط (مجموع الفتاوأى) (ط. دار ابنلم يكذبأه إذا لم يؤمن بأه
).3/196حزم) (

فططالمعرض الصططادف عططن أصططل الططدين وأعروأتططه الططوثاقى
(التوحيد) بعد أن ختم الله الرسالت بخاتم الرسل صططلوات اللططه
وأسلمه عليه ، وأعلق الندارة بكتاب ل يغسله الماء  ؛غير معططذوأر
بجهله الذي كسبه بإعراضه عن تعلططم أهططم مططا خلططق مططن أجلططه..
اا، كمططا قططال شططيخ اا مكططذب وأليس كل كافر يجب أن يكون مسططتكبر
اا لهططواة ل اا متبعطط السلم، بل قد يكون كططذلك ،وأقططد يكططون معرضطط
يكذب بالدين وأل يصدق به، وأل يحاربه وأل ينصره، وأل يعنيه أمططره

من قريب أوأ بعيد.

وأمن مسائل الدين ما هو من المسائل الخفيططة الططتي تحتططاج
إلى بيططان، فل يجططوز مسططاوأاتها بأصططل التوحيططد وأمططا يناقضططه مططن
الشرك الظاهر وأالتنديد ،أوأ بما علططم مططن الططدين ضططروأرة وأظهططر

وأاشتهر فما عاد يخفى على أحد.

وـهـذا إذا ـكـان ـفـييقططول شططيخ السططلم ابططن تيميططة:  (
المقالت الخفية فقد يقال:  إنه مخطئ ضال لم تقــم

عليه الحجة التي يكفر صاحبها.

 لـكـن ذـلـك يـقـع ـفـي طوائـاـف منـهـم، ـفـي الـمـور
الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها
من دين المسلمين، بأل واليهود والنصارى يعلمــون أن
اا صلى الله عليه وسلم بأعث بأها وكـفـر مخالفـهـا، محمد
مثل أمره بأعبادة الـلـه وـحـده ل ـشـريك ـلـه، ونهـيـه ـعـن
عبادة أحد سوى الله من الملئاـكـة والـنـبيين والـشـمس
ـر والقمر والكواكب والصنام وغير ذلك، فإن هذا أظـه
شعائار السلم، ومثل أمره بأالصلوات الخمس، وإيجابأه
لها وتعظيم ـشـأنها، ومـثـل مـعـاداته لليـهـود والنـصـارى
وأالمشركين وأالصابئين وأالمجوس، وأمثل تحريم الفواحش وأالربططا
وأالخمر وأالميسر وأنحو ذلك) أهططط.  مجمططوع الفتططاوأى (ط دار ابططن

).4/37حزم) (

وأقد نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مفيططد
المستفيد قول  شيخ السلم رحمه الله :  ( أنا من أعظم الناس
اا عن أن ينسب معين إلى تكفير أوأ تبديع أوأ تفسيق أوأ معصططية نهي
يل إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي مططن خالفهططا ، إ

اا أخرى ). اا أخرى وأ عاصي اا تارة وأفاسق كان كافر
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ثام قال رحمه الله معلقا : ( وأهذا صفة كلمططه فططي المسططألة فططي
يل كل موضع وأقفنا عليه من كلمه ، ل يذكر عدم تكفير المعيططن إ
وأيصفه بما يزيل الشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن
تبلغه الحجة ، وأأما إذا بلغته حكم عليه بما تقتضيه تلططك المسططألة

من تكفير أوأ تفسيق أوأ معصية.

وصرح رضي الـلـه عـنـه أن كلـمـه ـفـي غـيـر المـسـائال 
 ، فقال في الططرد علططى المتكلميططن لمططا ذكططر أن بعططضالظاهرة

اا ، قططال :  "وهذا إنأئمتهم توجد منهططم ردة عططن السططلم كططثير
ـكـان ـفـي المـقـالت الخفـيـة ، فـقـد يـقـال : أـنـه فيـهـا
مخطئ ضال لم تقم عليه الحـجـة اـلـتي يكـفـر تاركـهـا ،
ـن لكن هذا يصدر عنه في أمور يعلم الخاصة والعامة ـم

يبأعث بأهــاصلى الله عليه وسلمالمسلمين أن الرسول   
ففر من خالفها ، مثل عبادة الله وـحـده ل ـشـريك ـلـه وك
ونهـيـه ـعـن عـبـادة أـحـد ـسـواه ـمـن الملئاـكـة والـنـبيين
وغيرهم ، فإن هذا أظهر شعائار السلم ، ومثل إيجاب

ــم ـشــأنها ،  وأمثطططل تحريطططمالـصــلوات الخـمــس وتعظـي
اا الفواحش ، وأمثل تحريم الربا وأالخمر وأالميسططر ، ثاططم تجططد كططثير
من رؤوأسهم وأقعوا فيها ، فكانوا مرتدين وأأبلغ من ذلك أن منهم
ا فعططل أبوعبطد اللطه الطرازي من صنف في ديطن المشطركين ، كم
يعني ( الفخر الرازي) قال : وأهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين

." انتهى كلمه .

 فتأمل هذا وأتأمل ما فيه من تفصططيل الشططبهة الططتي يططذكر أعططداء
اا  ـىالله ، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ ، عـل

ـه ، ـا علـي أن الذي نعتقده وندين الله بأه ونرجو أن يثيبـن
فل منه ـفـي ـهـذه المـسـألة ، وـهـي أنه لو غلط هو أو أج
مـسـألة المـسـلم إذا أـشـرك بـأـالله بأـعـد بأـلـوغا الحـجـة أو
المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين ، أو يزعم أنه
على حق ، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر اـلـذي
فينه الله ورـسـوله وبأيـنـه علـمـاء المـة ، أـنـا نـؤمن بأـمـا بأ
جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ، ولو غلط مــن
غلط ، فكيف والحمد لله ونحن ل نعلم ـعـن واـحـد ـمـن

اا في هذه المسألة  ، وأإنما يلجأ من شططاق فيهططاالعلماء خلف
 )) أوأ حجططة(( فما بـأـال القـرون الوـلـىإلى حجططة فرعططون 

 ))..)أهططط مططنما سمعنا بأهـذا فـي الملـة الخـرةقريش (( 
( مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد ) ضمن مجموع (عقيططدة

 ) .55-54الموحدين ) (
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وأيقول الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ  رحمه الله :
( وأمسألتنا هذه وأهي عبادة الله ل شريك له وأالبطراءة من عبططادة
ما سواه وأأن من عبد مع الله غيططره فقططد أشططرك الشططرك الكططبر

ـهالذي ينقل عن الملة  ، هي أصل الصول وبأـها أرسل الـل
ـة ـاس الحـج ـى الـن ـامت عـل ـب وـق ـزل الكـت ـل وأـن الرـس

 وأهكذا تجد الجواب مططن أئمططة الططدين فططيبأالرسول وبأالقرآن
ذلك الصل عند تكفيطر من أشرك بالله ؛فإنه يسططتتاب فططإن تططاب

قتل ،ل يذكرون التعريف في مسائال الـصـول إنـمـاوأإل 
يذكرون التعريف في المسائال الخفية التي قد يخفــى

 كمسائل نططازع بطططها بعططض أهططلدليلها على بأعض المسلمين
البطططدع كالقدريطططة وأالمرجئطططة أوأ فطططي مسطططألة خفيطططة كالصطططرف
زرفون عباد القبور وأهم ليسوا بمسططلمين ، وأل هيع وأالعطف ، وأكيف 
يدخلون في مسمى السلم ؟! وأهل يبقى مططع الشططرك عمططل ؟!

(( ل يدخلون الجنة ـحـتى يـلـج الجـمـلوأالله تعالى يقول :  
ومن يشرك بأالله فكأنـمـا ـخـر ـمـن)) (( في سم الخيط 

السماء فتخطفه الطير أو تـهوي بـأـه الرـيـح ـفـي مـكـان
وـمـن)) (( (( إن الـلـه ل يغـفـر أن يـشـرك بـأـه)) ـسـحيق 

)) إلططى غيططر ذلططك مططن اليططات ،يشرك بأالله فقد حبط عمله
وألكن هذا المعتقد يلزم منه معتقد قبيح ، وأهو أن الحجة لم تقططم
وء الفهطم الله مطن س على هذه المة بالرسول وأالقرآن ، نعطوذ ب
الذي أوأجب لطهم نسيان الكتاب وأالرسول ، بل أهل الفترة الذين
دمون مسطط هي لطم تبلغهم الرسططالة وأالقططرآن وأمططاتوا علططى الجاهليططة ، ل
مسلمين بالجماع .) أهط من (حكططم تكفيططر المعيططن وأالفططرق بيططن

،طط 150قيام الحجة وأفهططم الحجططة ) ص (  ) ضططمن مجمططوع151 
(عقيدة الموحدين ) .

وأقال الشيخ عبد الله بططن عبططد الرحمططن أبططا بطيططن : ( وأاحتططج
بعض مططن يجططادل عططن المشططركين بقصططة الططذي أوأصططى أهلططه أن
ال ليكفر ، وأل يكفططر يحرقوه بعد موته على أن مرتكب الكفر جاه

إل المعاند .

 أرسططل رسططلهسبحطانه وأتعطالى  وأالجواب على ذلك كله أن الله 
مبشرين وأمنذرين لئل يكون للناس على الله حجة بعططد الرسططل ،
وأعظم ـمـا أرـسـلوا بـأـه ودـعـوا إلـيـه عـبـادة الـلـه وـحـده
لشريك له والنهى عن الشرك اـلـذي ـهـو عـبـادة غـيـره
فإن كان مرتكب الشرك الكبر معذور لجهله فـمـن ـهـو

!  وألزم هذه الدعوى أنططه ليططس للططه حجططة علططىالذي ليعذر ؟
أحد إل المعاند ، مع أن صاحب هذه الدعوى ليمكنه طرد أصله ،
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بل لبد أن يتناقض فإنه ليمكنه أن يتوقف فططي تكفيططر مططن شططك
 أوأ شك في البعث أوأ غير صلى الله عليه وأسلمفي رسالة محمد

ذلك من أصططول الططدين ، وأالشططاك جاهططل وأالفقهططاء رحمهططم اللططه
يذكروأن في كتب الفقه حكم المرتد وأأنه المسلم الذي يكفر بعد
اا ، وأسططبب الشططك اا أوأ شططك ال أوأ اعتقططاد اا أوأ فعططط إسلمطططه نطقطط
الجهططل ،وألزم هططذا ليكفططر جهلططة اليهططود وأالنصططارى ، وأل الططذين
درقهططم يسجدوأن للشمس وأالقمر وأالصنام لجهلهططم ، وأل الططذين ح

دهططالرضطي الله عنهعلي بن أبي طالب   بالنار لننا نقطع أنطططهم ج
زفططر اليهططود وأقد أجمع العلماء _ رحمهم الله _ على كفر من لم يك
دهال . . وأالنصارى أوأ يشك في كفرهم ، وأنحن نتيقن أن أكثرهم ج
. ..إلى قوله : وأقد أخبر الله سبحانه عن الكفططار أنهططم فططي شططك
مما تدعوهم إليه الرسل .. وأذكر اليات في ذلك ثاططم قططال : وأقططد

يم الله المقلدين بقوله عنهم : ((  ـةذ ـى أـم إنا وجدنا آبأاءنا عـل
 )) اليططتين  ، وأمططع ذلططك كفرهططموإنا على آثـاـارهم مهـتـدون

سبحانه وأتعالطى ، وأاستدل العلماء بطهذه الية وأنحوها على أنططه ل
يجوز التقليططد فططي معرفططة اللططه وأالرسططالة ، وأحجططة اللططه سططبحانه
قائمة على الناس بإرسال الرسل إليهطم ، وأأن لطم يفهمطوا حجطج
الله وأبيناته ، قال الشيخ موفق الدين أبو محمد بن قدامة  رحمه
الله لما أنجر كلمه في مسططألة (هططل كططل مجتهططد مصططيب) رجططح
اا ، بل الحق قول وأاحططد قول الجمهور : إنه ليس كل مجتهد مصيب
مططن أقططوال المجتهططدين قططال : وأزعططم الجططاحظ أن مخططالف ملططة
السلم إذا نظر فعجز عن إدراك الحق فهو معذوأر غير آثام ، إلى
رر بططالله وأرد اا وأكفطط رل يقينطط أن قال : أما ما ذهب إليه الجاحظ فباط
عليه وأعلى رسوله )أهط. ( النتصار لحزب اللططه الموحططدين وأالططرد

،طط 16علططى المجططادل عططن المشططركين ) ص   ضططمن مجمططوع17 
 (عقيدة الموحدين) .

وأقال الشيخ محمد بططن ابراهيططم آل الشططيخ عقططب فتططوى لططه فططي
تكفير الططذين يعبططدوأن البططدوأي وأالجيلنططي وأقبططور أهططل الططبيت وأإن
سموهم وأسائط وأليس آلهطة وأعطدم اشططتراط أن يعتقطدوأهم آلهطة
بهذا اللفظ قال : ( التوحيد ما فيه جهل ، هذا ليس مثله يجهططل ،
إنما هذا معرض عن الدين ، يجهل النسان الشمس ؟! علماؤهم
جهال ، وأل أجهل من المشرك ، ما في القرآن خطاب بالجهل إل
في بعض من يعبد غير الله ؛ فهم جهال وأالحجططة قائمططة عليهططم ؛
فالشيئان يجتمعان : علم بقدر ما قططامت عليهططم الحجططة ، وأجهططل

بقدر ما أعرض عنه .)
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وأقد جرت مناظرة حول ذلك  بينه وأبين شططيخ الزهططر الططذي قططال
فططي النهايططة : هططؤلء أظهططروأا مظهططر الكفططار . فأجططاب الشططيخ :
( فنظهر لهم مظهر المكفرين .) أهط . بإبططدال الظططاء زاي ، علططى
لغة المناظر من أهل مصر : ( فنزهططر لهططم مزهططر المكفريططن !!)
أنظططر مجمططوع فتططاوأى وأرسططائل الشططيخ محمططد بططن إبراهيططم (

12/197-198(

اا وأهططو يتكلططم فططي مسططألة التوسططل وأقال شيخ السططلم أيضطط
اا على من قال أن من نفى جططواز بالنبي صلى الله عليه وأسلم رد
التوسل به فقد كفر:  (وألم يقل أحططد أن مططن قططال بططالقول الوأل

فإن هذه مـسـألة خفـيـة ليـسـتفقد كفر، وأل وأجه لتكفيره، 
أدلتها جلية ظاهرة، والكفر إنما يـكـون بأإنـكـار ـمـا عـلـم
ـمــن اـلــدين ـضــرورة، أو بأإنـكــار الحـكــام المـتــواترة

).1/81) أهط (ط دار ابن حزم) (والمجمع عليها، ونحو ذلك

وأمن نافلة القول أن ننبه إلى أن الحصططر هنططا إنمططا هططو فططي
كفر التكذيب، فل يكون إل فيما عرف من الدين ضططروأرة وأتططواتر
اا وأظهر، أما ما كان من المور الخفية فإن منكططره ل يكططون مكططذب

لخفائه عليه أوأ لعدم بلوغه إليه.

اا لجميع أنواع الكفر في كفر التكططذيب وأبدهي أنه ليس حصر
،كما يقوله أفراخ الجهمية وأالمرجئة في زماننططا، فقططد تقططدم قبططل
اا قوله (وأبالجملة فمن قليل كلمه في كفر العراض، وأتكرر مرار
اا) قال أوأ فعل ما هو كفر كفر بذلك وأإن لم يقصد أن يكون كططافر
وأهذا عند شيخ السططلم أظهطر مطن يجطادل بطه مجطادل أوأ يحرفططه

يرف. مح

اا فططي التفريططق بيططن المططور الخفيططة الططتي يعططذر  وأقططال أيضطط
الجاهل بهططا وأبيططن الخططرى الظططاهرة المعلومططة ضططروأرة: (وألفططظ
التوسل قد يراد به ثالثاة أمور؛ يراد به أمطران متفطق عليهمطا بيطن

المسلمين:

أحدهما:  هو أصل اليمان وأالسلم وأهو التوسل باليمان به
وأبطاعته.

ن ه م افع، يتوسطل ب اا ن وأالثاني:  دعاؤه وأشفاعته، وأهذا أيض
دعا له وأشفع له باتفاق المسلمين.

وأمن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنييططن فهططو كططافر مرتططد
اا،  ولكن التوسل بأاليمان بأهيستتاب، فإن تاب وأإل قتل مرتد

وبأطاعته هو أصل الدين، وهذا معـلـوم بأالـضـطرار ـمـن
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دين السلم للخاصة والعامة، فـمـن أنـكـر ـهـذا المعـنـى
ـا دـعـاؤه وـشـفاعته فكفره ظاهر للخاصة والعامة، وأـم
ـافر، اا ـك ـ وانتفاع المسلمين بأذلك، فمن أنكره فهو أيـض
لكن هذا أخفى من الول، فمن أنكره عن جـهـل ـعـرف

) أهط. مجموع الفتططاوأىذلك فإن أصر على إنكاره فهو مرتد
).1/115(ط دار ابن حزم) (

يمل تفريقه في العذر بين ما خفططي وأاحتططاج إلططى تعريططف، فتأ
وأبيططن مططا كططان مططن أصططل الططدين وأاليمططان وأالسططلم، أوأ علططم

بالضطرار من دين المسلمين.

اا ( إمططا أن تكططون)1( أصول اـلـدين):  (إن 3/184وأقال أيض
ال، كمسططائل التوحيططد مسططائل يجططب اعتقادهططا قططول، أوأ قططول وأعم

وأالصفات وأالقدر وأالنبوة وأالمعاد أوأ دلئل هذه المسائل.

أمططا القسططم الوأل:  فكططل مططا يحتططاج النططاس إلططى معرفتططه
ااوأاعتقاده وأالتصديق به من هذه المسائل،  ـ فقد بأينه الله بأياـن

اا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بألغه الرـسـول اا قاطع شافي
البلغا المبين، وبأينه للناس ، وهو ـمـن أعـظـم ـمـا أـقـام

 وأمنه وأمما تقدم قبله تعرف أن كلمه في النكار (على من قسم الططدين إلططى)1((
أصول يكفر بإنكارها وأفروأع ل يكفر بإنكارها) ليططس المطراد بططه رد أوأ إبططال هطذا
التفصيل المذكور أعله وأالذي يكرره في مواضططع كطثيرة مطن فتطاوأاه فطي أبطواب
العذر بالجهل في المسائل الخفية دوأن الظاهرة البينة المعلومططة ضططروأرة سططواء
كانت من الصططول أم مططن الفططروأع… وأإنمططا المططراد بططذاك ؛النكططارعلى المعتزلططة
وأأمثالهم ممن قسموا الدين إلططى ذينططك القسططمين علططى أصططول فاسططدة مخالفططة
لصول أهل السنة.  كمااشار في الموضع نفسه الذي يدندن حوله بعض الناس (

اا فطي مواضطع أخطر (23/196 ):  (وأالسطلف وأالئمطة3/191) وأقطال مبينطا موضطح
يدعوا الكلم في الجوهر وأالجسم وأالعرض.  تضمن كلمهم ذم مططن يموا وأب الذين ذ
يدخل المعاني التي يقصدها هؤلء بهططذه اللفططاظا فططي أصططول الططدين فططي دلئلططه،

اا…) أهط. اا وأإثابات وأفي مسائله:  نفي
):  (إن طائفة من أهل الكلم يسمي ما وأضعه (أصول الدين) وأهططذا4/38وأقال (

اسم عظيم ،وأالمسمى به فيه من فساد الدين ما الله به عليططم، فططإذا أنكططر أهططل
! وـهـم ـلـمقال المبـطـل؛ ـقـد أنـكـروا أـصـول اـلـدين الحق وأالسنة ذلك 

، وإنما أنكروا ما سماه هذاينكروا ما يستحق أن يسمى أصول الدين
 وأهي أسماء سماها هطم وأآبططاؤهم بأسططماء مطا أنططزل اللطه بهطا مطنأصول الدين

، فالدين ما شرعه اللـه ورـسـوله وـقـد بأـيـن أـصـوله وفروـعـه،سلطان
فين ـفـروع اـلـدين دون أـصـوله …)ومن المحال أن يكون الرسول قد بأ

أهط.
فمقالته التي يبين فيها أن تقسيم الدين إلى أصول وأفروأع مأخوذ عن المعتزلة 
وأأمثالهم من أهل البدع ، وأالتي دندن حولها وأفرح بها كثير من أهل التجهم 
وأالرجاء وأتابعهم على ذلك للسف بعض الفاضل من المنتسبين إلى العلم أوأ 
الدعوة .. ليست كما فهموها على إطلقها ؛ بل هي على ما بينه رحمه الله 
تعالى هنا ..
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الله بأه الحـجـة عـلـى عـبـاده فـيـه بأالرـسـل اـلـذين بأيـنـوه
وبألغوه.

ـه ـه علـي ـه… وســنة رســوله صــلى الـل ـاب الـل وكـت
وسلم… مشتملة ـمـن ذـلـك عـلـى غاـيـة الـمـراد، وتـمـام
ـاب الواجب والمستحب… وإنما يظن عدم اشتمال الكـت
اا ـفـي عقـلـه والحكمة عـلـى بأـيـان ذـلـك ـمـن ـكـان ناقـصـ
وسمعه ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا:

ـلــو كـنــا نـســمع أو نعـقــل ـمــا كـنــا ـفــي أـصــحاب(( 
اا.السعير ))أهط.  انتهى مختصر

وأقال في الجهمية:  (إنهم يخالفون مططا اتفقططت عليططه الملططل
لكن مع هذا قد يخفى كثير منوأأهل الفطر السليمة كلها، 

مقالتهم على ـكـثير ـمـن أـهـل اليـمـان ـحـتى يـظـن أن
 وأيكططون أوألئططكالحق معهم لـمـا ـيـوردونه ـمـن الـشـبهات،

اا، وأإنمططا التبططس اا وأظططاهر المؤمنون مططؤمنين بططالله وأرسططوله باطنطط
عليهم وأاشتبه هذا كما التبس على غيرهم من أصناف المبتدعططة،
اا، بل قد يكون منهططم الفاسططق العاصططي، اا قطع فهؤلء ليسوا كفار
وأقد يكون منهم المخطئ المغفور له، وأقد يكون معه من اليمان
وأالتقوى ما يكون معططه بططه مططن وأليططة اللططه بقططدر إيمططانه وأتقططواه،
وأأصططل قططول أهططل السططنة الططذي فططارقوا بططه الخططوارج وأالجهميططة
وأالمعتزلة وأالمرجئة، أن اليمان يتفاضل وأيتبعض كما قططال النططبي
صلى الله عليه وأسلم:  (يخرج من النار من كان في قلبه مثقططال
ذرة من إيمان)، وأحينئذ فتتفاضل وألية الله وأتتبعض بحسب ذلك)

).3/220أهط.  (مجموع الفتاوأى ط دار ابن حزم) (

):  (وأأما التكفير، فالصواب أنه من اجتهد من12/99وأقال (
أمة محمد صلى الله عليه وأسلم، وأقصد الحططق فأخطططأ لططم يكفططر
بل يغفر له خطططؤه، وأمططن تططبين لططه مططا جططاء بططه الرسططول فشططاق
الرسول من بعد ما تبين له الهدى، وأاتبططع غيططر سططبيل المططؤمنين،
يصر في طلب الحق، وأتكلم بل علططم، فهو كافر، وأمن اتبع هواه وأق
ه حسطنات ون ل اا، وأقطد تك ون فاسطق فهو عاص مذنب، ثام قطد يك
ترجططح علططى سططيئاته، فططالتكفير يختلططف بحسططب اختلف حططال

فلـيـس ـكـل مخـطـئ ول مبـتـدع ول جاـهـل ولالشططخص، 
اا، ل اا، بـأـل ول عاـصـي اا، بـأـل ول فاـسـق ضال يـكـون ـكـافر
سيما في مثل (مسألة القرآن) وـقـد غـلـط فيـهـا خـلـق
ـالعلم ـاس بـأ ـد الـن ـن عـن ـف المعروفـي ـة الطوائـا ـن أئاـم ـم

…)أهط.والدين
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اا:  (التكفيططر حططق للططه تعططالى، فل وأيقول شططيخ السططلم أيضطط
اا فططإن تكفيططر الشططخص يكفر إل مططن كفططره اللططه وأرسططوله، وأأيضطط
المعين، وأجواز قتله موقوف على أن تبلغططه الحجططة النبويططة الططتي

وإل فليس كل من جهل شيئا من الدينيكفر من خالفها، 
) إلى قوله:  (وألهذا كنططت أقططول للجهميططة مططن الحلوليططةيكفر…

وأالنفاة الذين ينفون أن يكون اللططه تعططالى فططوق العططرش، أنططا لططو
اا لني أعلططم أن قططولكم كفططر، وأأنتططم عنططدي ل أوأافقكم كنت كافر

.)72(تكفروأن لنكم جهال) أهط

اا – وأمن جالسني يعلططم منططي- اا:  (هذا مع أني دائم وأقال أيض
اا عططن أن ينسططب معيططن إلططى تكفيططر أنططي مططن أعظططم النططاس نهيطط
وأتفسيق وأمعصية، إل إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية
اا أخططرى، اا أخططرى وأعاصططي اا تارة، وأفاسططق التي من خالفها كان كافر
وأإني أقرر أن الله قد غفر لهذه المة خطأها، وأذلططك يعططم الخطططأ
فططي المسططائل الخبريططة وأالقوليططة وأالمسططائل العمليططة، وأمططازال
السلف يتنازعون في كثير مططن المسططائل وألططم يشططهد أحططد منهططم
على أحد ل بكفر وأل بفسق وأل معصية، كمططا أنكططر شططريح قططراءة
هت وأيسخروأن) وأقال:  (عططن اللططه ل يعجططب)… من قرأ:  (بل عجب
وأكما نازعت عائشة وأغيرها من الصحابة في رؤيططة محمططد صططلى
الله عليه وأسلم ربه، وأقالت:  (من زعم أن محمدا رأى ربه فقططد

ومع ـهـذا ل نـقـول لبـأـن عـبـاسأعظم على اللططه الفريططة)، 
 وأكمططاونحوه من المنازعين لها:  أـنـه مـفـتر عـلـى الـلـه،

نازعت في سماع الميت كلم الحي، وأفططي تعططذيب الميططت ببكططاء
 إلى قوله:)73(أهله وأغير ذلك…)

اا لمططا (وأالتكفير هو من الوعيططد فططإنه وأإن كططان القططول تكططذيب
لكن ـقـد يـكـون الرـجـلقاله الرسول صلى الله عليططه وأسططلم 

() نقله عنه الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى في شرحه لنونية ابن القيم، ثام72
اا عليه، لكنه  اا مجمع اا:  (وأقوله "عندي" يبين أن عدم تكفيرهم ليس أمر قال معلق
اختياري، وأقوله في هذه المسألة خلف المشهور في المذهب.  فإن الصحيح 
من المذهب [أي مذهب أحمد] تكفير المجتهد الداعي إلى القول بخلق القرآن، 
أوأ نفي الرؤية أوأ الرفض، وأنحو ذلك وأتفسيق المقلد.  قال الشيخ مجد الدين ابن
تيمية رحمه الله: "الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد 
فيها، كمن يقول بخلق القرآن وأأن علم الله مخلوق، أوأ أن أسماء الله مخلوقة، 
اا، أوأ يقول أن اليمان مجرد  أوأ أنه ل يرى في الخرة، أوأ يسب الصحابة تدين
العتقاد وأما أشبه ذلك، فمن كان في شيء من هذه البدع يدعو إليه وأيناظر 
عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد على ذلك في مواضع) انتهى، فانظر كيف 
حكموا بكفرهم مع جهلهم، وأالشيخ رحمه الله يختار عدم كفرهم وأيفسقون 

) .410-2/409عنده)أهط.  (
() وأانظر في هذا وأأمثاله:  (الجابة عما استدركته عائشة عن الصحابة) 73

للزركشي.
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حديث عهد بأإسلم أو نشأ بأبداـيـة بأعـيـدة، ومـثـل ـهـذا ل
ـل يكفر بأجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرـج
لم يسمع تلك النصوص أو سـمعها ولـم تثبـت عـنـده أو

ـا ـر أوـجـب تأويلـه ـارض آـخ ـده مـع  وأإن كططانعارـضـها عـن
اا أذكططر الحططديث الططذي فططي الصططحيحين فططي اا ، وأكنططت دائمط مخطئ
ا مطت فطأحرقوني ثاطم أسطحقوني ثاطم الرجطل الطذي قطال:  (إذا أن
اا ما عذبه يي ليعذبني عذاب ذروأني في اليم، فوالله لئن قدر الله عل
اا من العالمين، ففعلوا به ذلك، فقال الله له:  ما حملك علططى أحد
ما فعلت؟  قال:  خشيتك، فغفر له).  فهذا رجل شك فططي قططدرة
هذري بل اعتقد أنه ل يعاد، وأهذا كفططر باتفططاق الله، وأفي إعادته إذا 
ال ل يعلم ذلك وأكان مؤمنططا يخططاف اللططه المسلمين، لكن كان جاه

أن يعاقبه، فغفر له بذلك.

فول من أهل الجتهاد الحرـيـص عـلـى متابأـعـة والمتأ
الرسول صلى الـلـه علـيـه وـسـلم أوـلـى بـأـالمغفرة ـمـن

-3/147) أهططط. (مجمططوع الفتططاوأى ط دار ابططن حططزم) (مثل هذا
148.(

وأتأمل قوله في حديث الرجل ( فهذا رجل شططك فططي قططدرة
الله، وأفي إعادته إذا ذري…الخ).  فإن الرجل المذكور لططم يجحططد
اليطوم الخطر وأل أنكطر البعطث علطى إطلقطه، بطل كمطا قطال شطيخ

اا12/263السلم في موضع آخططر مططن الفتططاوأى ( ):  (كططان مؤمنطط
اا باليوم الخر في الجملططة، وأهططو أن اللططه بالله في الجملة، وأمؤمن

يثيب وأيعاقب بعد الموت) أهط. 

 وأخوفه من الله أن يعاقبه على ذنططوبه دفعططة فططي اندهاشططه
فالجهل حصل عندهساعة موته إلى أن يوصي بما أوأصى به، 

في سعة قدرة الله تـعـالى وتفاـصـيلها وأن الـلـه ـقـادر
عـلـى جـمـع ـكـل ذرة ـمـن ذراـتـه، وـهـذا التفـصـيل ـمـن
الخبار التي ل تـعـرف إل ـمـن طرـيـق الحـجـة الرـسـالية
ولذلك يعذر الجاهل الذي عنده أصل اليـمـان والتوحـيـد

، إذا مططا أخطططأ أوأ جهططل بعططضبأها، كما كان حال هذا الرجل
تفاصيل السماء وأالصفات وأنحوها من المور التي قد تخفى .

 وأقد ذكر شيخ السلم خبر هذا الرجل في موضع آخططر مططن
اا لططذلك:  (فهططذا الرجططل ظططن أن11/224الفتاوأى ( ) ثام قال مبينطط

إذا فظن أنه ل يعيده إذا تفرق هذا التفرق،الله ل يقدر عليه 
فغاية ما في هذا أنه):  (225…) إلى قوله ص (صار كذلك

اا بأجمـيـع ـمـا يـسـتحقه الـلـه ـمـن كان رجل لم يكن عالـمـ
الصفات، وبأتفصيل أنه القادر، وكثير من المؤمنين قد
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اا )… ثام ذكر حطديث عائشطةيجهل مثل ذلك، فل يكون كافر
في صحيح مسلم حين تبعت النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم لمططا
ال إلى البقيع، وأهططو ل يشططعر بهططا، وأقططوله لمططا علططم بططذلك: خرج لي
(أظننت أن يحيطف اللططه عليطك وأرسططوله؟  وأقولهطا:  قلطت: مهمطا

.  ثاططم قططال ص)74(يكتم الناس يعمله الله؟  قال:  نعم… الحديث)
):  (فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صلى الله عليططه226(

وأسلم:  هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟  فقال لها النبي صططلى
ـم تـكـن تعـلـمالله عليه وأسلم:  نعم،  وهذا يدل على أنها ـل

ـل ـشـيء ذلك، ولم تكن قبل معرفتها بأأن الله عالم بأـك
 وأإن كان القرار بذلك بعططد قيططام الحجططةيكتمه الناس كافرة،

من أصول اليمان، وأإنكار علمه بكططل شطيء كإنكططار قطدرته علططى
اا على أصل السططؤال:  ( فينكل شيء…) إلى قوله جواب فـقـد ـتـب

، ولكن تكفيـر قـائاله ل يحـكـم بـأـه)75(أن هذا القول كفر
حتى يكون قد بألغه من العلم ما تقوم بـأـه علـيـه الحـجـة

).226-11/224) أهط.  (ط دار ابن حزم) (التي يكفر تاركها

هيغفططر لططه وأهططو وأقال الخطابي : (قد يستشكل هذا فيقططال :كيططف 
رر للبعث وأالقدرة على إحيططاء المططوتى ؟  والـجـواب أـنـه ـلـممنك

ييـعـاد فل ينكر البعث وإنما جهل أنه إذا فعل بأه ذـلـك ل  
فذب وقد ظهر إيمانه بأاعترافه بأأنه إنما فعل ذلك من يع

).604 /6) .ذكره ابن حجر في فتح الباري (خشية الله

وأذكر  قول ابن قتيبة : (قد يغلط فططي بعططض الصططفات قططوم
من المسلمين فل يكفروأن بذلك.)أهط.

ااوأفي قول شيخ السلم عن ذلك الرجل:  ( ـ لم يكن عالـم
بأجمـيـع مـا يسـتحقه اللـه مـن الصـفات وبأتفصـيل أنـه

؛ مططا يططبينأنه لم ينكر البعث )…) ،وأقول الخطابي : (القادر
أن المر ليس كما ذهططب إليططه بعططض أهططل التجهططم وأالرجططاء مططن
اا، ثام يستدل بقوله تعالى: دعوى أن هذا الرجل أنكر البعث مطلق

 )) وأمططن ثاططم تططوجيه(( زـعـم اـلـذين كـفـروا أن ـلـن يبعـثـوا

() كذا ذكره شيخ السلم، وأفي مسلم بدوأن (قال) وأقد جعل النووأي قول 74
(نعم) من كلم عائشة، وأأنها صدقت نفسها، قال:  (وأهكذا هو في الصول)، 
وأروأاية مسلم له في المتابعات وأالشواهد لن فيه (رجل من قريش) لم يسمه، 
فهو من الحاديث التي انتقدت عليه، وأالحديث روأاه عبد الرزاق في مصنفه على
ما عند مسلم أي : دوأن (قال)، وأروأاه أحمد وأالنسائي على الوجه الذي ذهب 
إليه شيخ السلم.

() إشارة إلى قول القائل في السؤال أنه (إذا تجوهر بدوأامه على الرياضة 75
سقطت عنه الوأامر وأالنواهي..).
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وأتعميم إعذاره بالجهل في إنكار البعث مطلقا، لينتقل بذلك إلططى
يرعين وأالحكام المرتدين المحاربين للططدين إعذار الطواغيت المش
المتولين لعططدائه، الططذين قططد خرجططوا مططن ديططن اللططه مططن أبططواب
عديططدة..!! فل شططك أن هططذا مططن تحميططل الططدليل مططا ل يحتملططه،
اا لقططدرة اللططه علططى البعططث، فالرجل كما هو ظاهر لم يكططن منكططر
وأإنما دخله الجهل في سعة هذه القدرة وأتفاصيلها، وأأنه سططبحانه
يرته الرياح.  وأتفرق فططي النهططار وأالبحططار مططن قادر على جمع ما ذ
رماده وأبعثه، وأهذا التفصيل تحار فيه العقول، وأقد يخفى وأتططذهل
عنه الذهان،خصوصا مططع شططدة الفططزع وأالنططدهاش فططي سططكرات
الموت ، وأهو مما ل يعططرف إل مططن طريططق الحجططة الرسططالية، فل
يحل مماثالة الخطأ أوأ الجهل في مثل هذا المططر الخفططي ،وأتنزيططل
العذر فيططه وأإلحططاقه بالشططرك الكططبر الواضططح المسططتبين، وأالططردة
الصريحة المضططاف إليهططا محاربططة الططدين ،وأغيططر ذلططك مططن الكفططر
البططواح الططذي ارتكططس فططي حمططأته طططواغيت الحكططم، مناقضططين
يياتهم أظهر وأأصرح وأأشهر أمور الدين التي بعث بها الرسل بكفر

كافة.

فوالله الذي ل إله إل هو ل يساوأي أوأ يماثاططل بيططن خطططأ هططذا
الرجل الموحد وأبين طوام القوم ؛إل المطففون الذين إذا اكتالوا
علطططى النطططاس يسطططتوفون وأإذا كطططالوهم أوأ وأزنطططوهم يخسطططروأن،
المتلعبون بالدلة، الذين يلططووأن أعناقهططا وأيتلعبططون بططدللتها، ((

))؟؟؟أل يظن أولئك أنهم مبعوثاون ليوم عظيم

فقططد عرفططت ممططا تقططدم أنططه ل يجططوز مسططاوأاة الخطططأ فططي
البواب الخفيططة الططتي ل تعططرف إل مططن طريططق الحجططة الرسططالية
وأالتي يعذر الجاهططل فيهططا،وأمماثالتهططا بمناقضططة البططواب الظططاهرة
المعلومة من الدين ضروأرة، فكيف بمناقضة أشهرها، أعني أصل
التوحيططد الططذي أقططام اللططه فيططه علططى خلقططه حججططه البالغططة
يينه في عقولهم وأقبح مايناقضططه الظاهرة،فغرسه في فطرهم ،وأز
من الشرك وأالتنديد ،وأأخذ عليه الميثاق قبل أن يخلقهم ، وأبعططث
جميع رسله لتقريره وأإبطال ما يناقضه من الشرك وأأنططزل جميططع
كتبه من أجله، حتى إن اليهود وأالنصارى ل يخفى عليهم اليوم أن
ذلك أصل أصول ديططن محمططد صططلى اللططه عليططه وأسططلم ، وأأعظططم

وأأهم قواعده.

فهو ل يخفى إل على من كسب جهله بالعراض وأهذا ليططس
بمعذوأر بالتفاق، فل تحل مساوأاة البططابين وأخلططط أحططدها بططالخر،

كما ل يحل مساوأاة أهل التوحيد بأهل الشرك وأالتنديد.

وأالله ما استويا وألن يتلقيا       حتى تشيب مفارق الغربان
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هذا وأقد روأى المام أحمد في مسنده زيططادة مهمططة لحططديث
ذلك الرجل تدل على أنططه كطان مطن الموحططدين ، فل يحططل تنزيططل
أعذار الموحدين في المسائل الخفية ،على طوام المشركين في

شركهم الصراح وأكفرهم البواح.

اا على حديث " فيخططرج قال الحافظ ابن رجب الحنبلي معلق
اا قط…": ( المراد بقوله "لم يعملوا اما لم يعملوا خير من النار قو
خيرا قط" مطن أعمطال الجطوارح وأإن كطان أصطل التوحيطد معهطم،
وألهذا جاء في حديث الذي أمر أهله أن يحرقوه بعططد مططوته بالنططار

) خرجططه المططام أحمططد مططنغير التوحيد(إنه لم يعمل خيرا قط 
اا) اا وأمطن حطديث ابطن مسطعود موقوفط حديث أبطي هريطرة مرفوعط

.)76(أهط

فتأمل كيف عذر الله تعالى من جاء بالتوحيد في خطئه فططي
هذه البواب الخفية ، لنه قد جاء بأصططل الططدين وأاليمططان وأعططروأة

النجاة الوثاقى التي ل انفصام لها.

ال غيططر يدل الذين ظلموا من أفراخ الجهميططة وأالمرجئططة قططو فب
الذي قيل لهم وأعكسوا؛ فعذروأا الطواغيت وأالمرتدين المناقضين
لصل التوحيد من أبواب شتى، فحكمططوا لهططم بالسططلم وأاليمططان

وأعصموا دماءهم وأجعلوهم من الناجين.

وألم يعذروأا من أخطأ من علمططاء المسططلمين أوأدعططاتهم فططي
أبواب قد تخفي على بعض النططاس إذ هططي ممططا ل يعططرف إل مططن
طريق الحجة الرسالية ؛ وأإن كان عندهم أصل التوحيد وأاليمططان؛
يلكططوهم، بططل وأمنهططم مططن يللوهم وأه يرؤوأا سفهاءهم عليهططم وأضطط فج

يفرهم. )6(ك

قال شيخ السططلم ابططن تيميططة فططي منططاظرته علططى العقديططة
الواسطية لما اعترض بعططض المنططاظرين علططى قططوله فيهططا: (هططذا
اعتقاد الفرقة الناجية) ؛أن ذلك قد يقتضي أن بعض من خالفوهططا

وليس كل من خالف ـفـيبأشياء هلكى غير ناجين ، فقال:  (
اا، ـفـإن ـشـيء ـمـن ـهـذا العتـقـاد يـجـب أن يـكـون هالـكـ
ـد اا يغفر الله خطأه، وـق اا مخطئ المنازع قد يكون مجتهد
ل يكون بألغه ـفـي ذـلـك ـمـن العـلـم ـمـا تـقـوم بـأـه علـيـه

).  3/116) أهط.  (ط دار ابن حزم، (الحجة

() من كتاب (التخويف من النار وأالتعريف بحال دار البوار) (الباب الثامن 76
) ط دار الرشيد.260وأالعشروأن) ص (

 وأأقرب مثال على ذلك هجمة أهل التجهم وأالرجاء في زماننا على الشيخ )6((
المجاهد سيد قطب رحمه الله تعالى .
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وأيقول المام الذهبي، في تكفير من لم يقططر ببعططض صططفات
مجب وأنحوهططا:  ( إنـمـا يكـفـر بأـعـدالله تعالى الثابتة كالنزوأل وأالع

ـم علمه بأأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ثـا
ن مختصطر العلطو ص إنه جحد ذلك ولم يؤمن بأه 232) أهط م

).282رقم (

) عططن الشططافعي رحمططه اللططه أنططه قططال:177وأنقل فيه ص (
اا قامت عليه الحجططة ردهططا، (لله تعالى أسماء وأصفات ل يسع أحد

فأما قـبـل ثاـبـوتفإن خالف بعد ثابوت الحجة عليه فهو كططافر، 
الحجة علـيـه فمـعـذور بأالجـهـل، لن عـلـم ذـلـك ل ـيـدرك

).202) أهط. رقم ()7(…بأالعقل، ول بأالروية والفكر

اا فططي الكتططاب نفسططه عططن ابططن جريططر الطططبري ( وأنقططل أيضطط
هط) في كتابه (التبصير في معالم الدين) بعططد أن ذكططر بعططض310

فإن هذه المـعـاني اـلـتيصفات الرب تبارك وأتعالى، قوله: ( 
وصفت، ونظائارها مما وصف الله بـأـه نفـسـه ورـسـوله،
فية، ل نكـفـر بأالجـهـل بأـهـا ما ل يثبت علمه بأالفكر والرو

اا إل بأعد انتهائاها إليه) أهـ ).274)  رقم (224. ص(أحد

وأالخلصة … أنه يجب التفريق في باب العططذر بالجهططل بيططن
ما علم ضروأرة من دين السلم وأتأبططاه الفطططر السططليمة وأيقبحططه
العقل السليم ؛ كأبواب الشرك الواضح المستبين الططذي ل يجططوز
أن يجهل كونه مما يناقض دين السلم أحد ممن ينتسب إليه ، إذ
أن ذلك ل يخفى على صبيان المسلمين وأحتى اليهططود وأالنصططارى
اا صلى الله عليه وأسلم، بل وأكافة الرسططل مططن يعرفون أن محمد

قبله قد بعثوا بإبطاله وأهدمه.

وأبين ما كان من المور التي قد تخفى وأتحتططاج إلططى تعريططف
وأبيان وأل تعلم إل بالحجة الرسالية المفصلة، فمثل هذا يعذر فيططه

يرع وأخطأ من أنكر علينا التفريق فططي بططاب العططذر بالجهططل بيططن)7((  وأمنه تعلم تس
الجهل في أبواب السماء وأالصفات وأنحوها من المسائل الططتي ل تعططرف إل مططن
طريططق الحجططة الرسططالية ، وأبيططن نقططض أصططل التوحيططد بالجهططل بعبططادة غيططر اللططه
وأالشرك الواضح المستبين الذي ل يعذر الجاهل فيه ، قال : ( وألم يقططل بططه أحططد
من السلف)، فتأمل كلم السلف أعله مع التفصيل المتقططدم ، تعلططم خطططأه فططي
هذا وأفي قوله بعده : ( كيف يعرف العبد حق الله عليه من التوحيد، وأهططو يجهططل
اا بالجهططل ..؟!! ) أهططط. أقططول : تأمططل المعبود وأأسماءه وأصفاته، وأثام يكون معذوأر
حال زيد بن عمروأ بططن نفيططل قبططل البعثططة ،وأكيططف كططان محققططا للتوحيططد وأمجتنبططا
للشرك وأالتنديد ، فقد عرف حق الله عليه من التوحيد ؛ دوأن أن يعرف تفاصططيل
أسماء الله وأصفاته وأنحوها من مسائل اليمان التفصططيلية الططتي ل تعطرف إل مطن
طريق الرسل ، وأتذكر أنه كان حنيفا مع هذا ، وأقال عنه النططبي صططلى اللططه عليططه

وأسلم :( يحشر أمة يوم القيامة ) ؛ تعرف الجابة على سؤالك الستنكاري .  
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بالجهل خلفا الباب الوأل، فيجب عدم المبادرة في التكفير به إل
بعد التعريف وأإقامة الحجة… 

وأقد ساوأاه بعض المتحمسططين بالبططاب الوأل، فططأخرجوا مططن
يرطون اا من المسلمين، وأقابلهم المف دائرة السلم، بتهورهم كثير
من أهل التجهم وأالرجاء وأنحوهم من المتساهلين ، فأخططذوأا كلم
الئمططة وأإعططذارهم فططي المسططائل الخفيططة ؛ فططأنزلوه علططى الكفططر
المعلوم من الدين ضروأرة، وأقايسوه عليها، وأألحقوا بهططا الشططرك
يقعطوا لكفرهططم ذلك الططواغيت وأر الواضطح المسطتبين ؛ فعطذروأا ب
يرعين المشططركين، وأالطغططاة المحططاربين البواح، وأجادلوا عن المش

للدين.

وسط، بأين الغالي –كما قال شيخ السلم- ودين الله"
، وأاللططه تعططالى مططا أمططر عبططاده بططأمر، إلفـيـه، والـجـافي عـنـه

اعترض الشيطان فيه بأمرين ل يبالي بأيهمططا ظفططر.  إمططا إفططراط
فيه، وأإما تفريط فيططه…" (مجمططوع الفتططاوأى ط دار ابططن حططزم) (

3/236.(
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))28((

تكفير كل من خالف الجماع دون تفـصيل

اا  تكفير كل من خالف الجمططاع دوأنمططا    وأمن أخطاء التكفير أيض
وأدوأن مراعاة ما يكتنف الجماع وأإمكان انعقاده، وأإمكططان تفصيل

العلم به وأثابوته وأحجيتططه بنططوعيه الصططريح منهططا وأالسططكوتي ؛ مططن
خلف معلوم عنططد كططل مطلططع علططى كلم المحققيططن مططن علمططاء
الصططول ،وألططك أن تتأمططل خلصططة ذلططك فططي مبحططث الجمططاع

للشوكاني في كتابه القيم "إرشاد الفحول".

- وأالططذي نعتقططد صططحته فططي هططذا البططاب وأإمكططان انعقططاده
يده من سبيل المؤمنين؛ ما ثابططت مططن إجمططاع وأتحققه، وأنتابعه وأنع
الصحابة رضي الله عنهم على مسططائل لهططا أصططل أوأ مسططتند مططن
يرقهم في المصار، كإجمططاعهم علططى بيعططة الشريعة، وأذلك قبل تف

أبي بكر الصديق، وأإجماعهم على قتال مانعي الزكاة وأنحوه.

هيدعى من إجماع من سططواهم ممططا يعسططر هيحكى وأ بخلف ما 
اا مططن القططول منططا، فهططو إثاباته ، وأليعلم مستنده ، وأهذا ليس بططدع

، بل هططو المشططهور عنططه)77(قول الظاهرية وأأوأمأ إليه المام أحمد
ه قطال: كما قطال الشطوكاني، وأنقطل عنطه مطن روأايطة أبطي داوأد أن
(الجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى اللططه عليططه وأآلططه وأسططلم،
وأعن أصحابه، وأهو في التابعين مخير) أهط.  وأهو ظططاهر كلم ابططن

.)78(حبان في صحيحه

- وأكذا إجماع المسلمين على ما علم من الططدين بالضططروأرة
مما ليخالف فيه أحد من أهل السلم.

هت ( : الشافعي يقول هل لس رد وأل أقو  "هذا العلم أهل من أح
رع مقى ل لما إل " عليه مجتم عمن وأحكاه ، لك قاله إل أبدا عالما متل

الرسالة [ ) هذا أشبه وأما ، الخمر وأكتحريم ، أربع كالظهر ، قبله
 .]534ص

قال العلمة أحمد شاكرمعلقا في هامش الرسالة على كلم
اا يكون ل الجماع أن يعنيالشافعي هذا : ( المططر فططي إل إجماعطط

الحجططة وأأقمنططا ذلططك أوأضططحنا كمططا ، بالضروأرة الدين من المعلوم
اا عليه )أهط. المختلفة الكتب على حواشينا من كثير في مرار

).155() انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي ص (77
).148() إرشاد الفحول، ص (78
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يدع (لططم : أيضاالشافعيوأقال  جمططل سططوى فيمططا الجمططاع يطط
اللططه صططلى رسططول أصحاب من أحد العامة كلفتها التي الفرائض

وأل ، بعططدهم مططن الططذين القططرن وأل التططابعين وأل، الله عليه وأسلم
أحططد وأل ، الرض ظهر على علمته عالم وأل ، يلونهم الذين القرن
اا إل علم إلى العامة نسبته ال فططإن الزمان من حديث فيططه قططال قططائ
اا أعلم لم بمعنى عططدد عططن حفظت وأقد عرفه العلم أهل من أحد
].1/153 [الم أهط.) إبطاله منهم

 ،كططثير اللططه بحمططد نعم ( : إجماع من هل سأل عندما وأقال
الططذي هططو الجماع فذلك ، جهلها يسع ل التي الفرائض جملة في
اا حولك تجد لم ، الناس أجمع قلت لو اا يعرف أحد لططك يقططول شيئ

ادعططى مططن بهططا يصططدق الططتي الطريططق فهططذه ، بإجمططاع هذا ليس
وأدوأن فروأعططه دوأن العلططم أصططول مططن أشططياء وأفي ، فيها الجماع
  ].7/281 [الم )أهط. غيرها الصول

جميع أن تيقن ما هو : وأالجماع : مسألة ( : حزم وأقال ابن
أحططد منهططم يختلططف وألططم بططه وأقططالوا رفططوه عاللططه رسول أصحاب
السططلم عليططه معططه صططلوا عنهططم اللططه رضططي كلهططم أنهططم كتيقننططا

علمططوا أوأ ، وأسجودها ركوعها عدد في هي كما الخمس الصلوات
علمططوا أوأ ، معططه صططاموا كلهم وأأنهم ، كذلك الناس مع صلها أنه
الشططرائع سططائر وأكططذلك ،الحضططر فططي رمضان الناس مع صام أنه

مططن يكططن لططم بهططا يقططر لم من وأالتي اليقين هذا مثل تيقنت التي
حينئططذ كانوا وأهم إجماع أنه في أحد يختلف ل ما وأهذا ، المؤمنين

غيطر أن ادعططى وأمن ، غيرهم الرض في مؤمن ل المؤمنين جميع
[ أهططط.) إليه سبيل وأل يدعي ما على البرهان كلف إجماع هو هذا

]1/54 المحلى

المططتيقن الجماع هو الذي الجماع (إن الله أيضا: رحمهوأقال 
لكططن ، بالططدعوى ادعططاؤه وأل تفسططيره يصططح ل غيططره إجمططاع وأل

قسمين: ينقسم

أن فططي ، السططلم أهططل من أحد فيه يشك ل ما كل أحدهما:-
وأأن ، اللططه إل إلططه ل أن كشططهادة مسططلما فليططس بططه يقل لم من

شططهر وأكصططوم ، الخمس الصلوات وأكوجوب ، الله رسول محمدا
 ،بططالقرآن وأالقططرار ، وأالخنزيططر وأالططدم الميتططة وأكتحريم ، رمضان
 ،مسططلما فليس بها يقر فلم بلغته من أمور فهذه ، الزكاة وأجملة

أنهططا صططح فقططد ، مسطلم فهطو بهطا قططال من فكل ، كذلك ذلك فإذ
 السلم. أهل جميع من إجماع
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عنهم الله رضي الصحابة جميع شهده شيء الثاني: القسم-
عرفططه أنططه تيقططن أوأ صلى الله عليه وأسططلم، الله رسول فعل من
أعطاهططا إذ خيبر في كفعله ، منهم السلم عليه عنه غاب من كل

المسططلمون يخرجهططم ، تمر أوأ زرع من منها يخرج ما بنصف يهود
فططي مسططلم يبططق لم أنه في أحد كل عند شك ل فهذا ، شاءوأا إذا

مطن للجماعطة ذلطك يقططع ، إليطه وأصطل أوأ المططر شطهد إل المدينطة
إل مسلم النائية وأالبلد بمكة يبق وألم ، الضعفاء وأالصبيان النساء
.... به وأسر عرفه

اا الجماع يكون أن إلى سبيل وأل للجماع قسمان فهذان خارج
يمكططن وأل ، إليهمططا صططحيح نقل بغير إجماع يعرف أن وأل ، عنهما
اا -4/149 كاذبطة) أهطط.[الحكططام فدعوى عداهما وأما إنكارهما أحد
150[ 

وأقال شيخ السلم ابن تيمية:  (الجمططاع : متفططق عليططه بيططن
عامة المسلمين مططن الفقهططاء وأالصططوفية وأأهططل الحططديث وأالكلم
وأغيرهططم فططي الجملططة، وأأنكططره بعططض أهططل البططدع مططن المعتزلططة

وأالشيعة.  

لكن المعلوم منه ما كان علـيـه الـصـحابأة، وأـمـا ـمـا
اا، ولهذا اختلف أهل العلم بأعد ذلك فتعذر العلم بأه غالب

  وأاختلففيما يذكر من الجماعات الحادثاة بأعد الصحابأة.
فططي مسططائل منططه كإجمططاع التططابعين علططى أحططد قططولي الصططحابة،
وأالجماع الططذي لططم ينقططرض عصططر أهلططه حططتى خططالفهم بعضططهم،
وأالجماع السكوتي وأغير ذلك) أهط مجمططوع الفتططاوأى (ط دار ابططن

).11/187حزم) (

) أن المسططلمين ( يتعططذر17/ص13وأقططد ذكططر فيهططا أيضططا (
القطع بإجماعهم في مسائل النزاع بخلف السلف:  فططإنه يمكططن

اا ) أهط. العلم بإجماعهم كثير

من ادـعـىوأقال : (وألهذا قال أحمد وأغيره مططن العلمططاء:  
الجماع فقد كذب هذه دعوى المريسي والصم، ولكن
اا.  والذين كانوا ـيـذكرون الجـمـاع يقول :  ل أعلم نزاع
كالشافعي وأبأي ثاور وغيرهما يفسرون مرادهم بأأنا ل

اا، ويقولون:  هذا هو الجماع الذي ندعيه ) أهطنعلم نزاع
).19/147الفتاوأى (
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اا شاكر أحمد العلمة وأقال حطول حططزم لبطن كلم على معلق
إليططه ذهططب الططذي هططذا ( الجمططاع فططي هططامش إحكططام الحكططام:

بعينططه وأهططو ، بططه وأالحتجططاج الجمططاع معنى في الحق هو المؤلف
ـيـدعيه اـلـذي الجـمـاع أما،  بالضططروأرة الططدين مططن المعلططوم

اا يكون ول وقوعه يتصور فل الصوليون ـو وما أبأد إل ـه
ـال اا . خـي ـثير ـا وـك ـرى ـم ـاء ـت ـم إذا الفقـه ـر حزبأـه الـم

ـوزتهم ـة وأـع ـوا الحـج ـاع ادـع ـبزوا ، الجـم ـالفه وـن مـخ
مخـالفه يكفـر الـذي الجماع إنما . لله وحاش ، بأالكفر

 … بأالضرورة الدين من المعلوم المتواتر هو

أن اعلططم : الجماع في قوله الوزير ابن العلمة عن نقل ثام
بحيث الدين من بالضروأرة صحته تعلم أحدهما : -نوعان: الجماع

بططالعلم عنططه يسططتغنى وألكنططه صططحيح إجمططاع فهططذا ، مخالفه يكفر
 .الدين من الضروأري

اا إل يكون وأل المرتبة هذه عن نزل ما وأثاانيهما :-  ليططس لنه ظني
قطعيططة مرتبططة النقططل فططي بينهمططا وأليططس ،الظططن إل التططواتر بعططد

بعططد الجماعططات بحصططول العلم يمنع من حجة هو وأهذا، بالجماع
]144، 4/142 الحكام )أهط. [ السلم انتشار

أضف إلى هذا أنه لبد للجماع من مسططتند شططرعي صططحيح،
وأهذا المستند هو الحجة وأالدليل عندنا، وأإنما يزيد الجماع تقويططة
اا ل خلف فيه، كما أفاد بعض العلماء. للدليل الظني بجعله قطعي

ال يضيف إلططى الكتططاب اا مستق ال شرعي وأإل فالجماع ليس دلي
اا غيططر الططذي فيهمططا كمططا يفسططره بعططض المتططأخرين وأالسنة تشريع
اا بالله، وأأهل الجماع وألو كططانوا أصططحابه كمططا هططو الصططحيح ؛ عياذ
ليس لهم أن يستدركوا على الشططارع بشططيء، وأحاشططى الصططحابة

وأحاشى فقهم وأوأرعهم من هذا الخطل وأالزلل.

إذ أن أصططل دعططوة النبيططاء وأالمرسططلين الططتي هططي سططبيل
المؤمنين من الصططحابة وأغيرهططم إلططى أن تقططوم السططاعة - وأنحططن
على ذلك بتوفيق الله تعالى –؛ الططبراءة مططن الربططاب المتفرقيططن
ه الواحطد أين كطانوا، وأتجريطد العبطادة وأإفرادهطا بكافطة أنواعهطا لل
القهار، وأمن ذلك التشريع الذي ل يحل صرفه أوأ قبططوله مطن غيططر

الله تعالى. 

وألذلك فقد نص أئمتنا على أن مططن أطططاع العلمططاء وأالمططراء
في تحليل ما حرم الله تعططالى أوأ تحريططم مططا أحططل اللططه تعططالى أوأ
اا مططن دوأن اللططه تشريع ما لم يططأذن بططه اللططه ؛ فقططد اتخططذهم أربابطط
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تعالى، كما حكى الله تبارك وأتعالى فططي سططورة بططراءة عططن أهططل
يينططه النططبي يسططره وأب الكتاب في عبادتهم للحبار وأالرهبان.  وأكما ف

صلى الله عليه وأسلم في حديث عدي بن حاتم.. وأقد تقدم.

وألذلك فأن إجماع المنتسبين إلى العلططم أوأ النططاس أجمعيططن
في زمان ما؛ إذا كان على حكم غير حكم الله تعالى فليططس مططن
سبيل المؤمنين، بل هططو مططن سططبيل المشططركين، كمططا كططان حططال

اليهود ..

 يوضطحه حطديث الطبراء بطن عطازب عنطد مسطلم، فطي قصطة
اليهودي الذي رجمه النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم، وأفيططه قططول
عالمهم لما سأله صلى الله عليه وأسططلم عططن حططد الزنططا عنططدهم:
(نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، وألكنه كثر في إشرافنا فكنا إذا
زنا فينا الشريف تركناه، وأإذا زنا الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنططا:

اا نقيمه على الشريف وأالوضططيع   علططىفأجمعناتعالوا نجعل شيئ
التحميم وأالجلد… قال البراء:  فأنزل اللططه (وأمططن لططم يحكططم بمططا
أنزل الله فأؤلئك هططم الكططافروأن) (الظططالمون) (الفاسططقون) فططي

الكفار كلها.

 على التحميم وأالجلد…) أي:  علططىفأجمعنا فتأمل قوله (
حكم وأتشريع غير حكم الله وأتشريعه، أي أنه إجمططاع علططى حكططم
مخترع محدث ل نص له من الشارع وأل مستند… فهذا كما تططرى
كان سبيل المشركين، وأليس هو من سبيل المؤمنين في شيء.

وألذلك فإن أشهر ما استدل به الفاتحون لباب الجماع على
ومن يشاقق الرسول من بأعد مامصراعيه، قوله تعالى: (( 

تبين له الـهـدى ويتـبـع غـيـر ـسـبيل الـمـؤمنين ـنـوله ـمـا
).115 )) (النساء: تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا

يسططروأه. فزعمططوا أن سططبيل المططؤمنين هططو إجمططاعهم كمططا ف
ين سططبيلهم هطو الكتططاب وأالسطنة ؛ وأالصحيح الطذي ل معططدل عنططه أ
الوحيان اللذان يتضططمنان توحيططد اللططه وأإفططراده بالعبططادة وأالحكططم
وأالتشطريع، وأتوحيطد الرسطول صطلى اللطه عليطه وأسطلم بالمتابعطة،
اا رسول الله. وأذانك ما تحويه شهادة أن ل إله إل الله، وأأن محمد
وأهما أصل السططلم، وأالسططبيل الططذي صطاروأا بطه مطؤمنين، وأالطذي
يقابله الكفر بالله وأالتولي عن اتباع الرسططول، وأمشططاقته، وألططذلك
قرن الله تعالى مشاقة الرسول صططلى اللططه عليططه وأسططلم، باتبططاع
غير سبيل المؤمنين؛ (وأالمشاقة ل تحصل إل مع الكفر، بيططانه أن
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المشاقة مشتقة من كون أحد الشخصين فططي شططق وأالخططر فططي
.)79(الشق الخر)

وأيقول شيخ السلم ابن تيمية : ( الكافر في شقاق بعيد قد
شاق الله وأرسوله صلى الله عليه وأسلم وأل أحد أضل ممططن هططو
في مثل هذا الشططقاق حيططث كططان فططي شططق وأاللططه وأرسططوله فططي
شق .. .. وأالشقاق قد يكون مع العناد وأقططد يكططون مططع الجهططل  ،
فإن اليات إذا ظهرت فأعرض عططن النظططر المططوجب للعلططم كططان

اا ) )(مشاق

فعلططم أن الوعيططد المططذكور فططي اليططة ل يتنططاوأل مططن خططالف
يسططع بهططا أهل وأجعلوهططا مططن أبططواب الجماعات المزعومة الططتي تو

يفروأا المخالف لها. التشريع… حتى ك

وأإنما المراد بهذا الوعيد المشاقق لله وألرسوله صططلى اللططه
عليه وأسلم المتولي المعرض عن حكططم الكتططاب وأالسططنة اللططذان

هما سبيل المؤمنين ل غير.

يزالططي فططي المحصططول قال الشوكاني بعططد أن سططاق كلم الغ
في مناقشة المحتجين للجماع بالية المذكورة:  (إذا عرفططت مططا
قططدمناه كمططا ينبغططي علمططت أن اليططة ل تططدل علططى مطلططوب

) من إرشاد الفحول.139المستدلين بها) أهط ص (

وأكان قد نقل قبل ذلك عن الغزالططي قططوله:  (وأالعجططب مططن
الفقهاء أنهم اثابتوا الجماع بعمومططات اليططات وأالخبططار، وأأجمعططوا
على أن المنكر لما تدل عليه العمومططات، ل يكفططر وأل يفسططق إذا
كططان ذلططك النكططار لتأوأيططل، ثاططم يقولططون؛ الحكططم الططذي دل عليططه
الجماع مقطوع وأمخالفه كافر وأفاسق، فكأنهم قد جعلططوا الفططرع

).138أقوى من الصل !! وأذلك غفلة عظيمة). أهط الرشاد ص (

يده، وألذلك فاعلم أن التكفيططر بططدعوى مخالفططة الجمططاع أوأ ر
اا إذا عططرف مططا فططي صططورته مزلططة يجططب الحططذر منهططا، خصوصطط

الموسعة من خلف.

اا وأالصواب في هذا البططاب؛ أن ل يكفططر إل مططن جحططد إجماعطط
رص اا إلططى نطط اا ثابوتطا قطعيططا، مسططتند اا كما تقططدم تفصططيله ثاابتطط معلوم
شرعي صحيح، فيكفر جاحده أوأ معارضططه، لجحططد النططص الواضططح
اا غير معلوم المستند، من اا مزعوم المعلوم، بخلف من رد إجماع

-23)، وأانظر الصارم المسلول ص (135 إرشاد الفحول للشوكاني ص (()79
24.(

 .407-406 / 5 الجواب الصحيح جط)(
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دعاوأى الجماع الكثيرة التي تساهل في ادعائهطا النططاس، وأيعسططر
إثاباتها، فضل عن الجماعات السكوتية من ذلك، أوأ ما يدعيه أهل

البدع من إجماعات..!!.

أضف إلى ذلك أن يكون الجمططاع مططن المعلططوم مططن الططدين
اا معلومططا عنططد الخططاص وأالعططام) اا متواتر ضروأرة (أي ما كان ظاهر

وأليس هو من جنس المسائل الخفية التي يعذر الجاهل بها.

اا علططى إطلق الرافعططي القططول بتكفيططر يقططول النططووأي تعليقطط
جاحد الجماع:

أطلــق المــام الرافعــي القــول بأتكفيــر جاحــد(
المجمع عليه، وليس هو عـلـى إطلـقـه.  بـأـل ـمـن جـحـد
فص، وهو من أمور الـسـلم الـظـاهرة اا عليه فيه ن مجمع
التي يشترك في معرفتها الـخـواص والـعـوام كالـصـلة،
أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر أو الزنا ونـحـو ذلـك

فهو كافر.

ـه ل يعرفــه إل الخــواص اا علـي ـ ومــن جحــد مجمـع
ـم كاستحقاق بأنت البأن السدس مع بأنت الصلب وتحرـي
نكاح المعـتـدة، وكـمـا إذا أجـمـع أـهـل عـصـر عـلـى حـكـم

).2/146) أهط.  (روأضة الطالبين حادثاة فليس بأكافر

وأقال في شرحه لمسلم (كتاب اليمان) (بططاب المططر بقتططال
اا مماالناس حتى يقولوا ل إله إل الله …):  ( كل من أنكر شيئ

ـدين  ـه ـمـن أـمـور اـل إذا ـكـان علـمـهأجمـعـت الـمـة علـي
اا،  وـصـوم ـشـهر رمـضـان)80( كالـصـلوات الخـمـسمنتشر

والغتسال ـمـن الجنابـأـة وتحرـيـم الزـنـا والخـمـر ونـكـاح
ال ذوات المحارم ونحوها ـمـن الحـكـام إل أن يـكـون رج
حديث عهد بأالسلم ول يـعـرف ـحـدوده، ـفـإنه إذا أنـكـر

ال بأه لم يكفر.. اا منها جه .)81(شيئ

اا ـمـن طريـق عـلـم فأما ما كان الجماع فيه معلوـمـ
الخاصة، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.  

() لم يعدد الزكاة هنا لن الكلم قبل هذا مباشرة كان فيها فهي من جملة 80
ذلك.

اا:  (من جحد ما يعلم من دين 81 () وأقال في موضع آخر من كتاب اليمان أيض
السلم ضروأرة حكم بردته وأكفره، إل أن يكون قريب عهد بالسلم، أوأ نشأ 
ببادية بعيدة وأنحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وأكذا 
حكم من استحل الزنا أوأ الخمر أوأ القتل أوأ غير ذلك من المحرمات التي يعلم 

) شرح مسلم.1/134تحريمها ضروأرة) أهط.  (
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اا ل يرث وأن للـجـدة الـسـدس وـمـا وأن القاتل عمد
أشبه ذلك من الحـكـام، ـفـإن ـمـن أنكرـهـا ل يكـفـر بـأـل

 (يعذر فيها لـعـدم استفاـضـة علمـهـا ـفـي العاـمـة) أهـــ.
1/183.(

المـسـائال الجماعـيـةهط):  (702وأيقول ابن دقيق العيد (
تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الـصـلة
ال، وـتـارة ل يـصـحبها الـتـواتر، فالقـسـم الول يكـفـر مث
جاحده لمخالفته التواتر، ل لمخالفته الجماع، والقسم

) أهط.  إحكام الحكام شرح عمدة الحكططام (الثاني ل يكفر بأه
) وأتأمل قوله (لمخالفته التواتر، ل لمخالفته الجماع).4/84

ـروأيقططول الحططافظ العراقططي : (  ـر منـك ـي تكفـي ـحيح ـف الـص
ـدين ـن اـل ـوبأه ـم ـم وـج ـا يعـل ـار ـم ـده بأإنـك ـاع تقيـي الجـم

) .12/202 ) فتح الباري( بأالضرورة كالصلوات الخمس

ول يعتقد أن جاحد مــاوأيقول القرافي في (الفروأق):  (
أجـمـع علـيـه يكـفـر عـلـى الطلق.  بـأـل لبـأـد أن يـكـون
اا، اا ـفـي اـلـدين ـحـتى ـصـار ـضـروري المجمع عليه مشتهر
اا ل يعلـمـه إل فكم من المسائال المجـمـع عليـهـا إجماـعـ
يد مثل هذه المسائال التي يخفــى خواص الفقهاء، فجح

اا ).4/117) أهط (الجماع فيها ليس كفر

 السعود: مراقي صاحب قال

هر وأل دطف هع قد الطذي هيك مب دت مر                ا ما وأبئس الجماع إنكا
ابتدع

قططد علمه مما عليه               هأجمعا قد ما الجاحد وأالكافر
وأقططع

زي عن زي من الضروأر في المشطهور وأمثلطه             الطدين
زي القططو

وأيقول شطيخ السططلم ابططن تيميطة:  (وأقططد تنطازع النطاس فطي
والتحقـيـق أنمخططالف الجمططاع:  هططل يكفططر؟  علططى قططولين:  

ـص الجماع المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف الـن
ـه ،بأتركه، لكن هذا ل يكون إل فيما علم ثاـبـوت الـنـص بـأ

وأأما العلم بثبوت الجماع فططي مسططألة ل نطص فيهططا فهططذا ل يقططع،
وأأما غير المعلوم فيمتنع تكفير…) أهط.  مجموع الفتاوأى (ط. دار

).19/146ابن حزم) (
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وأيقول رحمه الله تعليقا علططى قططول ابططن حططزم فططي مراتططب
الجماع : ( وأقد أدخل قوم في الجماع ما ليس فيه ، وأقوم عدوأا
قول الكثر إجماعا ، وأقوم عدوأا ما ل يعرفون فيه حلفططا إجماعططا
وأإن لم يقطعوا على أنه ل خلف فيه ، وأقوم عدوأا قول الصاحب
المشهور المنتشر إذا لططم يعلمططوا  لططه مططن الصططحابة مخالفططا وأإن
وأجد الخلف من التابعين فمن بعدهم فعدوأه إجماعا، وأقوم عدوأا
قول الصاحب الذي ل يعرفون له مخالفا من الصحابة رضي اللططه
عنهم وأإن لم يشتهر وأل انتشر اجماعططا ، وأقططوم عططدوأا قططول أهططل
المدينة إجماعا … إلى أن قال : وأكل هذه آراء فاسططدة وألنقضططها
مكان آخر وأيكفي في فسادها أنهم نجدهم يتركون في كططثير مططن
مسائلهم ما ذكروأا أنه إجماع ، وأإنما نحوا إلططى تسططمية مططا ذكرنططا
إجماعا ؛ عنادا منهم وأشغبا عند اضطططرار الحجططة وأالططبراهين لهططم

لهم إلى ترك اختياراتهم الفاسدة .

وأأيضا فإنهم ل يكفروأن من خالفهم في هذه المعاني ، وأمن
شرط الجماع الصحيح أن يكفر مططن خططالفه بل اختلف بيططن أحططد
مططن المسططلمين فططي ذلططك فلططو كططان مططا ذكططروأه إجماعططا لكفططر
مخالفوهم بل لكفروأا هم لنهم يخالفونها كثيرا . وألبيان كططل هططذا
مكططان آخططر . وأل حططول وأل قططوة إل بططالله العلططي العظيططم .)أهططط .

 ). 10 – 9مراتب الجماع (ص 

قال شيخ السلم : ( ما ألزمهططم إيططاه مططن تكفيططر المخططالف
غير لزم فإن كثيرا من العلماء ل يكفروأن مخالف الجماع،وأقوله
إن مخالف الجماع يكفر بل اختلف من أحد مططن المسططلمين هططو
من هذا الباب فلعله لم يبلغه الخلف في ذلك مع أن الخلف في
ذلك مشهور مذكور في كتب متعددة ، وأالنظام نفسططه المخططالف

فمن؛ )7(في كون الجماع حجة ل يكفره ابن حزم وأالناس أيضا 
ـه الجـمـاع ـا يكـفـره إذا بألـغ ـاع إنـم كـفـر مـخـالف الجـم

 وأكططثير مططن الجماعططات لططم تبلططغ كططثيرا مططن النططاس ،المعلوم ،
وأكثير من موارد النزاع بين المتأخرين يدعي أحدهما الجماع في
ذلك ؛ إما أنه ظني ليس بقطعي ، وأإما أنه لم يبلططغ الخططر ، وأإمططا
لعتقاده انتفاء شروأط الجمططاع ) أهططط .(مراتططب الجمططاع )وأ(نقططد

 المراد هنا أنهم لم يكفروأه لنكاره حجية الجماع وأإل فمعلوم أن طائفة قد )7((
أكفرته لمور أخرى ،وأالنظام هو شيخ الجاحظ ابراهيم بن سيار البصري 

) تقريبا ، قيل سقط سكرانا من غرفة فمات عن 231المعتزلي توفي سنة (
ست وأثالثاين سنة ، تلقى العتزال عن خاله أبي الهذيل وأقد أكفره خاله وأغيره 
من المعتزلة فضل عن طائفة من أهل السنة وأهو أوأل من أنكر الجماع 
وأالقياس وأأطال لسانه في الصحابة وأكان كثير الوقيعة في أهل الحديث  .
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مراتب الجماع )لبن حططزم وأابططن تيميططة ، ط دار الكتططب العلميططة
).11( ص

كون الـشـيءوأأخيرا يقططول شططيخ السططلم رحمططه اللططه: ( 
ـد ـديث العـه معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي ؛ فـح
بأالسلم ومن نشأ بأبادية بأعيدة قد ل يعلم هذا بأالكليــة

، وأكثير مططن العلمططاء يعلططمفضل عن كونه يعلمه بأالضرورة 
بالضروأرة أن النبي صلى الله عليه وأسططلم سططجد للسططهو وأقضططى
بالدية على العاقلة ، وأقضططى أن الولططد للفططراش وأغيططر ذلططك ممططا
يعلمططه الخاصططة بالضططروأرة ، وأأكططثر النططاس ل يعلمططه البتططه )أهططط.

) .  1/89مجموعة الرسائل الكبرى ، لبن تيمية (

وأأكتفططي بهططذا للخططص مططا تقططدم بططأن أقططول :  إن مخططالف
الجماع الصحيح إنما يكفر عند تحقق الشروأط التية:

اا على ما قدمناه لك .-1 اا صريحا صحيح أن يكون إجماع

اا .-2  أن يكون معلوما قطعيا ثاابت

اا علططى نططص صططحيح معلططوم، أي أن-3 أن يكون هذا الجماع مبنيطط
يكطون لطه مسططتند (دليططل) مطن الشطرع، بحيططث يكطون منكططر هطذا
اا لططذلك النططص المعلططوم، قططال تعططالى: (وأمططا يجحططد الجماع، جاحد

بآياتنا إل الكافروأن).

أن يكون الجماع فيما هو معلوم من الدين بالضروأرة، أي من-4
المسائل المشتهرة التي يشترك في معرفتهططا العامططة وأالخاصططة،
ن ائل الخفيطة أوأ الطتي ل يعلمهطا إل الخاصطة م ن المس وأليطس م
العلماء، فمثل هذه المسائل لبد فيها مططن إقامططة الحجططة وأالبيططان

قبل التكفير.

أن ل يكون جاحد الجماع من حديثي العهد بالسلم، أوأ ممططن-5
نشؤوأا في بادية بعيدة، أوأ نحوهم ممطن لططم تبلغهططم الحجططة، وأقططد
تخفى عليهم بسبب ذلك مثل هذه المسائل المعلومة المشططهورة

بين عموم المسلمين.

اا، فقد قال شيخ السلم وأهو يتكلم عططن آيططة النسططاء ( وأأخير
)) :  (وأهذه الية تدل على(( ومن يشاقق الرسول…): 115

أن إجمططاع المططؤمنين حجططة؛ مططن جهططة أن مخططالفتهم مسططتلزمة
لمخالفة الرسول، وأأن كل ما أجمعوا عليططه فلبططد أن يكططون فيططه

فيهططا بالجمططاع، وأبانتفططاءيقطع نص عن الرسول، فكل مسططألة 
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المنازع من المؤمنين، فإنها مما بين اللططه فيططه الهططدى، وأمخططالف
مثل هذا الجماع يكفر كما يكفر مخالف النص البين.

ـد ـا ـق وأما إذا كان يظن الجماع ول يقطع بأه، فهـن
اا- بأأنها مـمـا ـتـبين فـيـه الـهـدى ـمـن جـهـة ل يقطع –أيض
الرسول، ومخالف مثل هذا الجماع قد ل يكفر، بأل قد
يـكـون ـظـن الجـمـاع خـطـأ، والـصـواب ـفـي خلف ـهـذا

القول.

وهذا هو فـصـل الخـطـاب فيـمـا يكـفـر بـأـه ـمـن مخالـفـة
 أهط.  مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم)الجماع وما ل يكفر)

)7/29.(

 فتأمل تفريقه في التكفير بمخالفة الجمططاع  بيططن القطعططي
وأالظنططي مططن الجمططاع ، وأتأمططل تقريططره بططأن مخالفططة الجمططاع
المقطوع به يلزم منهططا مخالفططة، الرسططول وألططذلك يكفططر مخطالف

مثل هذا الجماع.

وأعلى هذا فما كان مططن الجمططاع غيططر معلططوم المسططتند، وأل
صريح الصل أوأ الدليل الذي قام عليه، كمططا هططو شططأن كططثير مططن
دعططاوأى الجمططاع،أوأ أن يكططون ممططا ل يعلططم ضططروأرة مططن ديططن
المسلمين ؛ فإن التكفير حينئذ للمعارض أوأ المخالف لمثططل هططذه
الجماعات، يؤوأل إلى ما تقدم التنبيه عليه من التكفيططر بططاللزام،
الذي هو مزلة للقدام، وأالذي ل يصططح التكفيططر بططه إل بعططد إقامططة

الحجة بالتعريف بلزم القول، وأالتزام القائل له.
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))29((

عدم التفريق بأين كفر الردة وبأين كفر التأويل
والتسوية بأينهما

اا عدم التفريق بين كفر الردة وأبيططن وأمن أخطاء التكفير أيض
كفر التأوأيل وأالتسوية بينهما..

وأالمراد بكفر التأوأيل هنا: ما يحكم به العلماء على كثير من
أهل البدع كالقدرية وأالمعتزلططة وأالجهميططة وأنحططوهم مططن التكفيططر،
فهؤلء وأإن أطلق العلمططاء التكفيططر علططى بططدعهم وأمقططالتهم، بططل
وأأطلقوا التكفير على الطائفططة منهططم كقططولهم:  (الجهميططة كفططار)
وأنحوه، لكنهطم عنطد تنزيططل الحكططام علططى العيطان، يفصطلون، وأل
يكفروأن إل بعد إقامة الحجة، مع الخلف فيمن كان داعيططة منهططم

وأغيره.

وأمن ثام فالصواب أن ل يرتططب علططى إطلق التكفيططر عليهططم
قبل ذلك ما يرتبونه على المرتد ردة صريحة يبرأ فيها من الدين،
لن كفرهم ليس كفر تحول عن السلم إلططى ديططن آخططر بططل هططم
يتمسكون بالسلم وأيتولونه وأل يرضون بدين وأملة غيره ،وأل هططو
من جنس ارتكاب نواقض السلم الواضحة وأالمكفرات الصريحة
كسب الله أوأ سب رسوله صلى الله عليه وأسلم صراحة، بل في
بطدعهم مطن اللبططس وأالشططكال، وأتطأوأل بعططض النصطوص بطدعاوأى
التنزيه وأالتعظيم لله تعالى وأنحوه ما يوجب إقامة الحجططة عليهططم
وأإزالة الشبهة قبل تكفيرهم، فل يجوز مسططاوأاتهم بالمرتططد الططذي
يدل دينه فاقتلوه)، إل قال فيه النبي صلى الله عليه وأسلم :(من ب
بعططد وأضططوح الحجططة وأالمعانططدة وأالصططرار علططى الكفططر الصططراح.
وأسبب ذلك أن غططالب كفرهططم إنمططا يكططون بططاللزم وأالمططآل، وأقططد

تقدم الكلم فيه.

قال القاضي عياض في (الشفا بتعريف حقوق المصطططفى)
):  (فصل، وأأما من أضاف إلى الله تعالى ما ل يليططق بططه2/272(

ليس علطى طريطق السطب وأل الططردة وأقصططد الكفططر، وألكطن علططى
طريق التأوأيل وأالجتهاد وأالخطأ المفضي إلى الهوى وأالبدعة من

، أوأ نفي صفة كمططال فهططذا ممططا اختلططف)82(تشبيه أوأ نعت بجارحة
السلف وأالخلف في تكفير قائله وأمعتقططده، وأاختلططف قططول مالططك

يبه؛ فإن الشاعرة قد يعنون بمثل هذا إثابات الصفات حتى وألو على 82 () تن
طريقة أهل السنة، فالقاضي أشعري.
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وأأصحابه في ذلك، وألم يختلفوا في قتالهم إذا تحيزوأا فئة ،وأأنهططم
يستتابون فإن تابوا وأإل قتلوا وأإنمططا اختلفططوا فططي المنفططرد منهططم،
فططأكثر قططول مالططك وأأصططحابه تططرك القططول بتكفيرهططم وأتططرك

قتلهم…)أهط.

تأمططل وأفيططه أيضططا فائططدة حططول مطا تقطدم مطن التفريططق بيطن
ال للعلمططاء فططي الممتنعين بفئة وأبين المقدوأر عليه…  ثام ذكر أقوا
الخلف في ذلك وأأن الخلف في إعادة الصططلة خلفهططم متفرعططة

):  (وأممن روأي عنه معنططى2/275من هذا الخلف ..  وأقال ص (
 وأابططن عمططر)83(القول الخر بترك تكفيرهم علططي بططن أبططي طططالب

وأالحسططن البصططري، وأهططو رأي جماعططة مططن الفقهططاء وأالنظططار
وأالمتكلمين.  

وأاحتجوا بتوريث الصحابة وأالتابعين وأرثاة أهل حروأراء، وأمططن
عرف بالقططدر ممططن مططات منهططم وأدفنهططم فططي مقططابر المسططلمين

وأجري أحكام السلم عليهم)أهط.

وألعل الخلف الذي ذكره في كلم السلف وأالعلماء في أهل
يرق بين أقططاوأيلهم فططي التكفيططر ييز وأف التأوأيل، ينضبط وأيأتلف إذا م
المطلق أوأ تكفير الطائفططة، وأبيططن تكفيرهططم للعيططان كمططا تقططدم،

وأسيأتي نحو هذا التوجيه لشيخ السلم.

اا في (فصل في تحقيق القول في وأقال القاضي عياض أيض
إكفار المتأوألين) بعد أن ذكر اختلف الفقهاء فططي ذلططك، وأاختلف
قولي مالك في ذلك وأتوقفه عن إعططادة الصططلة خلططف المتططأوألين
من أصحاب البدع وأالهواء:  (وأهذا قططول القاضططي أبططو بكططر إمططام
أهل التحقيق وأالحق، وأقططال:  إنهططا مطن المعوصطات إذ القططوم لططم
ا قطالوا قطول يطؤدي إليطه، وأاضططرب، يصرحوا باسم الكفطر، وأإنم
قوله في المسألة على نحو اضطراب قول إمامه مالك بن أنس)
… إلططى قططوله:  (وأأكططثر ميلططه إلططى تططرك التكفيططر بالمططآل) أهططط (

2/276-277.(

أنه يجــبوأنقل في الموضع نفسه عن العلماء المحققين (
الحتراز من التكفير ـفـي أـهـل التأوـيـل ـفـإن اـسـتباحة
دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ في تكفير ألف
ـن دم مـسـلم كافر أهون من الخطأ في سفك محجة ـم

)أهط.واحد

):  (اختلف الناس في إكفار أهل التأوأيططل وأإذا2/294وأقال (
فهمته اتضح لططك المططوجب لختلف النططاس فططي ذلططك، وأالصططواب

() وأسنورده عند الكلم في الخوارج.83
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ترك إكفارهم وأالعراض عن الحكططم عليهططم بالخسططران، وأإجططراء
حكم السلم عليهم في قصاصهم وأوأراثاتهم وأمناكحططاتهم وأديططاتهم
وأالصلة عليهم وأدفنهم في مقابر المسلمين، وأسططائر معططاملتهم،
لكنهططم يغلططظ عليهططم بوجيططع الدب وأشططديد الزجططر وأالهجططر حططتى
يرجعوا عن بدعتهم، وأهذه كانت سيرة الصدر الوأل فيهم…)أهط.

وأقال أبوسليمان الخططابي : ( قطوله" سطتفترق أمطتي علططى
ثالث وأسبعين فرقة " فيه دللططة علططى أن هططذه الفططرق كلهططا غيططر
خارجين من الدين اذ النبي صلى الله عليططه وأسططلم جعلهططم كلهططم
من أمته ، وأفيه أن المتططأوأل ل يخططرج مططن الملططة وأإن أخطططأ فططي

) .  10/208تأوأيله .) أهط.السنن الكبرى للبيهقي (

) في كتاب الشططهادات10/207وأقد ذكر البيهقي في سننه (
عن المام الشافعي وأغيره من الئمة فططي تكفيططر المبتدعططة مططن
الجهمية وأالقدرية وأالخوارج وأنحوهم أنهم أرادوأا بذلك كفططرا دوأن

) وأاسططتدلوا1/228كفر .. وأذكر مثله البغطوي فطي شطرح السطنة (
على ذلك بقبولهم لشهادتهم .. 

قال البيهقي : ( فكأنهم أرادوأا بتكفيرهم ما ذهبططوا إليططه مططن
نفي هذه الصفات التي أثابتها اللططه تعططالى لنفسططه وأجحططودهم لهططا
بتأوأيل بعيد مع اعتقادهم اثابات ما أثابت اللططه تعططالى فعططدلوا عططن
الظاهر بتأوأيل فلم يخرجوا به من الملططة وأإن كططان التأوأيططل خطططأ
كما لم يخرج من أنكر اثابططات المعططوذتين فططي المصططاحف كسططائر
السور من الملة من الشبهة وأإن كانت عنططد غيططره خطططأ . ) أهططط.

).10/207السنن الكبرى (

وأابططن الصططم)3(وأقططال ابططن حططزم بعططد أن ذكططر أبططا الهططذيل 
 وأجعفططر بططن حططرب)6( وأابراهيططم بططن سططيار)5(وأبشططربن المعتمططر)4(

هط) من رؤوأس 236 أبو الهذيل هو محمد بن الهذيل العلف البصري ()3((
المعتزلة عني بالجدل في الكلم وأاستمد ذلك من كتب اليونان ،وأهو خال النظام
.

 ابن الصم هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان البصري من طبقة بشر )4((
المريسي وأحفص الفرد عني بعلم الكلم وأله تفسير وأعناية بالفقه وألذا تذكر 
آراؤه في كتب ابن جرير وأكتب أبي بكر الرازي وأغيرهما من القدمين ، وأقد شذ
في اشتراط نصاب الشهادة لقبول خبر الحاد بأن ل يقل روأاته عن عدلين أوأ 
يرد .

 هو أبو سهل الهللي شيخ المعتزلة في بغداد،كان عمله في الدب وأالكلم )5((
هط).210على طريقة أهل العتزال،توفي في حدوأد سنة (

 هو النظام المعتزلي وأقد تقدم .)6((
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وأكلهم– )11( وأالرقاشي)10(وأأباغفار)9( وأثامامة )8(وأجعفر بن مبشر)7(
مبتدعة من أهل العتزال -، وأالزارقة وأالصفرية وأجهال الباضططية

 وأهططم مططن أشططهر فططرق الخططوارج سططنأتي علططى ذكرهططم -وأأهططل–
ن ذكرنطا وأل الرفض .. قال : ( وأنحطن وأإن كنطا ل نكفطر كطثيرا مم
نفسق كثيرا منهم بل نتططولى جميعهططم حاشططا مططن أجمعططت المططة

).15على تكفيره منهم ..) أهط. مراتب الجماع ص(

     وألذلك عدد هؤلء في الفرق السلمية أوأ فرق المقرين بملة
السلم فقال : (فرق المقرين بملة السططلم خمسططة،وأهططم: أهططل

)2/265السنة ،وأالمعتزلة ،وأالمرجئة ،وأالشيعة ،وأالخوارج .)أهططط.(
من الفصل في الملل وأالهواء وأالنحل .

فيـمـن ـلـم يـخـرج بأعيـنـه ـمـن دائـاـرةوأهططذا هططو الحططق 
، فل يحل مسططاوأاته مهمططا كططانتالسلم والموالة اليمانية 

؛ بالكافر الصططلي–ما دام لم يخرج بها من دائرة السلم –بدعته 
أوأ بالمرتد عن ملة السلم ..

 وأحتى لو كانت بدعته بدعة مكفرة وأكفططر بهططا فل يصططح مططا
دام كفره كفر تأوأيل مساوأاته بالكافر الصلي أوأ بمططن ردتططه عططن
الدين وأالملة ردة ظاهرة ، إذ أن هذه المسططاوأاة ليسططت مسططاوأاة

نظرية فكرية بل لها تبعاتها وأآثاارها العملية ..

يبه شيخ السلم ابططن تيميططة إلططى هططذا وأإلططى خطططأ مططن وأقد ن
إنسوى بين كفططر الطردة الظطاهرة وأبيططن كفطر التأوأيططل فقطال:  (

ـإنه ـافر، ـف اا من الفقهاء يظن أن من قيل:  ـهـو ـك كثير
يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فل يرث
ـن ـى ـم ول يورث ول يناكح حتى أجروا هذه الحكام عـل

).كفروه بأالتأويل من أهل البدع وليس المر كذلك

إلططى قططوله بعططد أن ذكططر عططدم تكفيططر الصططحابة للحروأريططة:
(وأالعلماء قد تنازعوا في تكفيططر أهططل البططدع وأالهططواء، وأتخليططدهم
في النار، وأما من الئمة إل من حكي عنه في ذلك قولن كمالططك
وأالشافعي وأأحمد وأغيرهم، وأصار بعض أتباعهم يحكي هذا النططزاع

هط).236 هو الهمداني كان صاحب وأرع وأزهد توفي سنة ()7((
هط) .234 هو الثقفي المعتزلي وأكان ل يرى الخذ بالقياس توفي سنة ()8((

 هو ثامامة بن أشرس النميري المعتزلي معروأف بالخلعة توفي سنة ()9((
هط).  213

 لعله مصحف من ( أبي عفان ) الرقى المعتزلي صاحب الجاحظ .)10((
 هو الفضل الواعظ من رجال ابن ماجة وأاهي الروأاية ل يحتج به وأهططو قططدري)11((

النحلة كما ذكر ابن قتيبة . 
وأهذه التراجم مختصرة وأمستفادة كلها من هامش مراتب الجماع .

239



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

 كل من)84(في جميع أهل البدع، وأفي تخليدهم، حتى التزم تخليد
وـقـابألهيعتقد أنه مبتدع بعينه، وأفي هذا من الخطأ ما ل يحصى، 

بأعضهم فصار يـظـن أـنـه ل يطـلـق كـفـر أـحـد ـمـن أـهـل
الهواء، وإن كانوا ـقـد أـتـوا ـمـن اللـحـاد وأـقـوال أـهـل

التعطيل والتحاد.

اا كمقططالت وأالتحقيططق فططي هططذا أن القططول قططد يكططون كفططر
هيططرى فططي الخططرة، الجهمية الططذين قططالوا:  (إن للططه ل يتكلططم، وأل 
وألكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفيططر
القائل، كما قال السلف:  (من قال؛ القرآن مخلططوق فهططو كططافر)
هيططرى فططي الخططرة فهططو كططافر) وأل يكفططر (وأمططن قططال، إن اللططه ل 
الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة…)  أهط مجمططوع الفتططاوأى

).377-7/375(ط دار ابن حزم) (

وأتأمططل تفريقططه بيططن كفططر التأوأيططل، أوأ الكفططر فططي المططور
المشكلة التي تحتاج إلى بيان وأتعريف، وأبين الكفر الصريح الذي
هو ككفر اليهود وأالنصارى أوأ أشد –كما تقدم- فإنه يشير هنا إلى
التحادية، وأأن التساهل في تكفير أمثال هؤلء مططذموم كالتسططرع

في تكفير أعيان أهل التأوأيل.

اا إلططى أن التسططاهل فططي تكفيططر أهططل وأفي كلمه إشارة أيضطط
يدة فعل مقابلة لتهططور بعططض النططاس مر اا  الكفر الصريح، يكون أحيان
في التكفير… فالحق ما وأافق الدليل ؛ ل هو مع المتساهلين، وأل

مع المتهورين.

- وأسئل رحمه الله تعالى عن رجل يفضل اليهود وأالنصططارى
اا بمططا جططاء على الرافضة، فأجاب:  (الحمد لله، كل من كان مؤمن
به محمد صلى الله عليه وأسلم فهو خير من كل من كفر به، وأإن
كططان فططي المططؤمن بططذلك نططوع مططن البدعططة، سططواء كططانت بدعططة

فإن اليـهـودالخوارج وأالشيعة وأالمرجئططة وأالقدريططة أوأ غيرهططم، 
اا بأالـضـطرار ـمـن دـيـن والنـصـارى كـفـار، كـفـرا معلوـمـ
السلم، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافـق للرـسـول
اا بـأـه ،صلى الله عليه وسلم ل مخالف له لم يـكـن ـكـافر

ولو قدر أنه يكـفـر فلـيـس كـفـره مـثـل كـفـر ـمـن ـكـذب
.)85() أهطالرسول صلى الله عليه وسلم

).7/377() في الصل (تخليدهم) (ط دار ابن حزم) (84
) وأقد تقدم عن شيخ السلم 35/122() مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (85

اا تفريقه في كتابه الصارم المسلول بين الردة المجردة وأالردة المزيدة  أيض
وأالمغلظة.
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اا بالضطططرار اا معلومطط فتأمل تفريقه بين من كان كفططره كفططر
ككفر اليهود وأالنصارى وأنحوهم، وأبين من ليس كفره كذلك كمن
ل يكذب الرسول صلى الله عليه وأسلم بل يؤمن به وأيحسب أنه

موافق له وأل يتعمد مخالفته.

وأالخلصة:  أنه ل تصح مساوأاة كفططر التأوأيططل، بكفططر الططردة الططذي
فيه تبديل للدين وأانتقال إلى دين آخر وأبراءة مططن ديططن السططلم،
ال عن مساوأاة أوأ بالكفر الصريح المعلوم من الدين ضروأرة ؛ فض
أهلططه بططالطواغيت وأالمرتططدين الممتنعيططن، وأمططن ثاططم  التهططور فططي
ترتيب آثاار حكم التكفير علططى النططوع الوأل دوأن إقامططة للحجططة أوأ

.)86(استتابة

فططإن فططي ذلططك مططن اسططتباحة دمططاء وأأمططوال وأعصططمة المصططلين
الموحدين ؛ ما الله وأحده أعلم بشرره وأخطططره وأآثاططاره الوخيمططة

على المسلمين.

اا علططى قططول4/373يقول الشوكاني في السططيل الجططرار ( ) تعليقطط
يد الحربططي وأالمرتطد بطأي وأجطه صاحب حدائق الزهار؛ "وأالقتططل حط

أرادكفر" ، قال رحمه الله:  (وأأما قططوله "بطأي وأجطه كفططر" فقططد 
اا ـفـي مـسـمى المصنف إدخال كـفـار التأوـيـل اـصـطلح
اـلـردة، وـهـذه زـلـة ـقـدم يـقـال عـنـدها للـيـدين وللـفـم،
وعثرة ل تقال، وهفوة ل تغتفر، وـلـو ـصـح ـهـذا، لـكـان
،غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين مرتــدين

لن أهططل المططذاهب الربعططة أشططعرية وأماتريديططة، وأهططم يكفططروأن
المعتزلة وأمن تابعهم ،وأالمعتزلة يكفروأنهم، وأكل ذلك نزغططة مططن
نزغططات الشططيطان الرجيططم، وأنبضططة مططن نبضططات التعصططب البططالغ

وأالتعسف العظيم)أهط.

وأقال تعليقا على قوله " وأالمتأوأل كالمرتد " : ( أقططول :  هططا هنططا
يصب في دتع مناه ال مج مناح على السلم وأأهله بما  هي هتسكب العبرات ، وأ
دنة ، وأل يلسطط الدين على غالب المسططلمين مططن الططترامي بططالكفر ل 
مراجططل مم هت  ملطط مغ دمططا  مل هقرآن ، وأل لبيان من اللططه ، وأل لبرهططان ، بططل  يل
ممططة يل مك هفريططق  مت دكن الشيطان الرجيططم مططن  العصبية في الدين ، وأتم

() وأيتفرع من هذا التفريق ؛ مسائل مهمة كثيرة يجب أن يتنبه إليها الفقيه في86
نوازل العصر، كالتفريق بين ذبائح من كان كفرهم كفر تأوأيل وأبين ذبيحة المرتد 
الذي برئ من السلم، فإن الوأل ل يزال يصلي صلتنا وأيستقبل قبلتنا وأيذبح 
ذبيحتنا ، وأمثل ذلك قبول شهادته أوأ أخباره أوأ روأاياته في غير بدعته، وأتفاصيل 
ذلك معلومة في مظانها.
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يإلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهبططاء فططي منهم  دق مل المسلمين 
يسراب بقيعة ، فيالله وأللمسططلمين مططن هططذه الفططاقرة الهواء ، وأال
هرزئ بمثلهططا التي هي من أعظم فططواقر الططدين وأالرزيططة الططتي مططا 
سبيل المؤمنين ، وأأنت إن بقي فيك نصيب من عقل ، وأبقية من
يصة مططن الغيططرة السططلمية قططد علمططت مراقبة الله عز وأجل ، وأح
وأعلم كل من له علم بهذا الدين أن النبي صططلى اللططه عليططه وأآلططه
هسططئل عططن السططلم قططال فططي بيططان حقيقتططه ، وأإيضططاح وأسططلم 
مفهومه : ( إنه إقامة الصلة ، وأإيتاء الزكاة ، وأحج البيت ، وأصوم
رمضان ، وأشططهادة أن ل إلططه إل اللططه) ، وأالحططاديث بهططذا المعنططى
متواترة ، فمن جاء بهذه الركان الخمسة ، وأقام بها حططق القيططام
مبى ذلك كائنططا مططن كططان ، فمططن فهو المسلم على رغم أنف من أ
هيخططالف هططذا مططن سططاقط القططول ، وأزائططف العلططم ، بططل جاءك بما 
مذيانك هططذا مهطط الجهل فاضرب به في وأجهططه ، وأقططل لططه: قططد تقططدم 

برهان محمد بن عبد الله صلوات الله وأسلمه عليه . 

يه ين يدي يفي  رن  يم مما آ مف رد         همحم يل  هو مق هند  يع رل  هو مق دل  هك هعوا  مد
ير .) أهط. يط مخا هم مك

).4/584السيل الجرار (
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))30((

عدم التفريق بأين البدع المكفرة 

وبأين غيرها من المعاصي أو بأدع الفروع

اا عدم التفريططق بيططن البططدع وأمن الخطاء الشائعة في التكفير أيض
المكفططرة وأبيططن غيرهططا مططن المعاصططي أوأ بططدع الفططروأع، وأمعاملططة

أصحاب النوع الخير وأنحوهم من العصاة معاملة الكفار..

اا من المتحمسين يجعلون كل مخالف لهم من خصومهم فإن كثير
في جملة أهل البدع، وأيطلقون عليهم إطلقططات الئمططة وأكلمهططم
في أصحاب البدع المكفرة من الجهمية وأالروأافض وأنحوهم، مططن
لزوأم الغلظا عليهم وأهجرانهم وأمصارمتهم وأترك السلم عليهططم
وأتططرك الصططلة خلفهططم، بططل وأيططدخلون فططي جملططة ذلططك عصططاة
المسلمين، فيعاملون الجميع معاملة أصحاب البدع المكفططرة بططل
وأالكفار المحاربين الممتنعيطن، وأأهطل الطردة المغلظطة، حطتى إنطه
اا بيططن ليختل عنططدهم ميططزان الططولء وأالططبراء، فل تكططاد تجططد فرقانطط
معاملتهم لنصار الطواغيت المحاربين وأبين معاملتهم لمخالفيهم
من المسلمين، فيتبرؤوأن من المسلمين كما يتبرؤوأن من الكفار،
بططل وأيتعططدوأن حططدوأد اللططه فيهططم وأينتهكططون حرمططاتهم وأيضططيعون

حقوقهم السلمية.

مع أن البراءة الكلية ل تكون إل من الكفار، أما عصاة المسلمين
واخفضفإنما يتبرأ فقططط مططن معاصططيهم، كمططا قططال تعططالى: (( 

جناحك لمن اتبعك من الـمـؤمنين * ـفـإن عـصـوك فـقـل
).216)) (الشعراء: إني بأرئ مما تعملون

وأكما قال النبي صلى الله عليه وأسلم لما بلغه قتل خالد لسارى
بني جذيمة بعد قولهم (صبأنا) وألططم يحسططنوا أن يقولططوا أسططلمنا ؛
فقال النبي صلى الله عليه وأسططلم:  (اللهططم إنططي أبططرأ إليططك ممططا

 وألم يقل ؛ أبرأ إليك من خالد .)87(صنع خالد )

  وأتحت هذا المعنى فوائد جليلة وأمهمة..

وأقد أنكر شيخ السلم ابن تيميططة تكفيططر الطوائططف الططذين اشططتبه
عليهم الحق في مسائل غلط فيهططا مططن هططو أعلططم منهططم، وأأنكططر
على من يعاملهم لجل ذلك معاملة الكفار، حتى وأإن كططان فيهططم
يين أن المكفريططن لهططم أوأ المعططاملين لهططم معاملططة بدع محققة، وأب

() روأاه البخاري في كتاب المغازي .87
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الكفار، قد تكون بدعتهم أغلظ من بدعة أوألئك، ثام قال:  (وألهططذا
اا مططوالة الططدين،  لكان السلف مع القتتططال يططوالي بعضططهم بعضطط

يعادون كمعاداة الكفار، فيقـبـل بأعـضـهم ـشـهادة بأـعـض
ويأخذ بأعضهم العلم عن بأـعـض، ويتوارثـاـون ويتـنـاكحون

 مططع مططاويتعاملون بأمعاملة المسلمين بأعضهم مع بأعض،
كان بينهم من القتال وأالتلعن وأغيططر ذلططك) أهططط مجمططوع الفتططاوأى

).3/176(ط دار ابن حزم) (

وأليت المر وأقف عند هؤلء، عند ذلك الحد، بل منهطم مطن يلحطق
بهم من ل يعاملهم بمثل هذه المعاملة الططتي قرروأهططا وأاختاروأهططا،
اا عنططدهم مططن أهططل البططدع فيصططارم وأيهجططر وأيزجططر فيصير هو أيض

وأيغلظ عليه وأتهدر حقوقه.

وأما أشبه هذا بتسلسل غلة المكفططرة فططي تكفيططر مططن لططم يكفططر
اا… وأهكذا … الكافر، وأمن لم يكفر من لم يكفر الكافر أيض

فإن لم يكنها أوأ تكنه فإنه          أخوها غذته أمها بلبانها

وأربما صحح بعض هؤلء مذهبهم هذا، وأرقعوه ببعض أقاوأيل أهططل
العلم، كقول القحطاني في نونيته:

ل يصحب البدعي إل مثله         تحت الرماد تأجج النيران

دعته لطم تخطف عنطا أوأ قول بعض العلمطاء:  (مطن خفيطت علينطا ب
ألفته) ،  وأنحو ذلك من تحذير السلف من مصططاحبة أهططل الهططواء
أوأ أصططحاب البططدع المكفططرة، وأهططذا مططع كططونه ليططس مططن الدلططة
الشرعية، إل أنهم يتعنتون بإنزاله على عصاة المؤمنين، وأيلزمون
كل أحططد بمعططاملتهم بططذلك، حططتى وألططو كططانت خلطتططه بهططم لجططل

هشطب) وأألحق بهم… وأاستبيحت حرماته…!! الدعوة ؛ وأإل (

وألقد انتشر هذا التعنت وأأمسططى مططن أسططاليب الرهططاب الفكططري
الذي يستعمله وأيضغط به بعض المتعنتين على مخالفيهم، وأفشططا
يسف بعضهم في استعمال لفططظ المبتططدع في صفوف الدعاة، وأتع
وأالمبتدعة وأتوزيع هذه اللقاب، حتى صارم وأفاصل وأهجر بعضهم
يدد بعضهم على بعض، وأقد شكى إلططى بعططض الفاضططل بعضا، وأش
هجر إخوانه له وأبغيهم عليه وأمقاطعتهم له حتى بالسلم وأالكلم،
لجل تردده على بعض العصاة يدعوهم وأينكططر عليهططم وأل يقرهططم
على باطل أوأ يجالسهم على معصططية، مططع أنهططم يظهططروأن النططدم
وأيعدوأن بالتوبة وأليسوا من المعاندين، لكن داعي الشهوة وأرفقة
السوء أتلفتهم، وأهو يرى أنهم بحاجة لمن يصلهم وأيعظهم وأيصبر
عليهم، ل لمطن يهجرهططم وأيوسططع المجططال لرفقططاء السطوء ليعينططوا

الشيطان عليهم ..
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 وأقد هجر النبي صلى الله عليه وأسلم ثالثاة من خيار أصحابه لمططا
تخلفططوا عططن غططزوأة العسططرة ، وألططم يهجططر غيرهططم مططن ضططفاف
اليمططان ، فالمسططألة اجتهاديططة يقططدر فيهططا الططداعي المصططلحة
باجتهاده، وأل يحل إلزامه فيها بتقططدير أوأ اجتهططاد معيططن، أوأ أطططره
ال عن التضليل وأالتبديع وأالمعططاداة وأنحوهططا اا، فض عليه بالهجر أطر

من أساليب الضغط وأالرهاب الفكري.

يلة أوأ كما ل يصح مساوأاة الفساق وأالعصططاة، بأهططل الهططواء المضطط
ال لموضططوع معاملتهم معاملطة أصططحاب البططدع المكفططرة، استسططها
الهجططر بططدعوى الزجططر دوأن بيططان أوأ تفصططيل أوأ وأعططظ أوأ تططذكير..
اا وأربما لموافقة ذلططك لمزجتهططم وأطبططائعهم الغضططبية، وأاستصططعاب

للصبر وأطول النفس في الدعوة إلى الله. 

اا ما بين إفراط وأتفريط. وألقد رأيت في هذا الباب أقوام

فقوم داهنوا أعداء الله من عساكر الشرك وأالقوانين، وأعاملوهم
معاملططة هططي خيططر وأأحسططن ممططا يعططاملون بططه الموحططدين، بحجططة
فظاظة أوألئك الموحدين وأشدتهم وأخشونة أسلوبهم في الدعوة.

وأقابلهم الخروأن بططأن سططاوأوأا العصططاة وأالمخططالفين لهططم مططع مططن
اا، وأفططي يكفروأنهم من عساكر الشرك وأالتنديد، في التكفير أحيانطط
المعاملة وأالهجططر وأالغلظططة وأالشططدة وأالتبططديع وأالتضططليل وأالتططبري
اا أخرى ، بل من هؤلء من قططد يتططذكر الليططن وأالحكمططة منهم أحيان
وأالموعظة الحسنة مع أعدائه الذين يكفرهم من عساكر الشططرك
وأنحططوهم، وأل يستسططيغه أوأ يقبططل التططذكير وأالمراجعططة فيططه، مططع
خصومه من أوألئك العصاة أوأ المخالفين لطريقتططه، وأهططذه خصططلة
يخشى على صططاحبها إن لططم ينضططبط بضططوابط الشططرع أن يلحططق

بالخوارج المقاتلين لهل السلم، التاركين لهل الوأثاان.

ال ،وأأكثر مشابهة بططالخوارج فططي  وأأشد من حال هؤلء وأأضل سبي
هذه الخصلة - كمططا سططيأتي - حططال أفططراخ التجهططم وأالرجططاء فططي
يلطين ألسططنتهم وأأقلمهططم علططى الططدعاة وأالمعلنيططن عصرنا؛ المسط
حربهم على الموحدين،وأالمشمرين عن ساق العداوأة للمجاهدين
؛ في الوقت الذي يتفننون فيه في الجططدال عططن الطططواغيت، بططل

يرغون على عتباتهم وأيرتمون في أحضانهم. يتم

وأالحق وأسط ل هو مع أهل الفراط في إفراطهم… وأل مع أهططل
التفريط في تفريطهم…

وأرحم الله شيخ السلم ابن تيمية حيث بين حال أكثر أهل الكلم
المنتسبين إلى السنة وأالجماعة، وأأنهم قد يجططاوأزوأن العططدل فططي
ردهم على الطوائططف البعططد عططن السططنة منهططم، بحيططث يجحططدوأن
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بعض الحق، فيكونططون قططد ردوأا بدعططة كططبيرة ببدعططة أخططف منهططا،
ال بباطل أخططف منططه… ثاططم قططال: (وأمثططل هططؤلء إذا لططم وأردوأا باط
ارقون بطه جماعطة المسطلمين، يوالطون يجعلوا ما ابتدعوه قول يف
عليه وأيعادوأن، كان من نوع الخطططأ وأاللططه سططبحانه وأتعططالى يغفططر
للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك، وألهذا وأقع في مثل هذا كثير من
سلف المة وأأئمتها، لهم مقالت قالوها باجتهاد، وأهي تخططالف مططا

بأخلف من والى موافـقـة وـعـادىثابت في الكتاب وأالسنة ،
يه فسق مخالف ففر وف مخالفة وفرق جماعة المسلمين، وك
ـتحل دون موافقه في مسائال الراء والجتهادات، واـس
قتال مخالفه دون موافقه ، فهؤلء ـمـن أـهـل التـفـرق

) أهطططط (مجمطططوع الفتطططاوأى ط دار ابطططن حطططزم) (والختلفــات
3/217. (

ثام شرع في الكلم على الخوارج… لن هذا من أشططهر أخلقهططم
وأسماتهم.

وألططذلك فقططد أمسططى تعنططت أوألئططك الططدعاة، وأعططدم تفريقهططم فططي
المعاملة بين الكفططار وأالمشططركين وأالطططواغيت وأأنصططارهم، وأبيططن
عصاة المسلمين، وأخلطهم بين البدع المفكرة وأبين ما هطو ليطس
كذلك، أمسى ذلك ذريعة لعداء الدعوة وأخصومها، لتثبيت وأتأكيد
اا مططن طريقططة الخططوارج فططي تكفيططر النططاس مططا يرمططونهم بططه دوأمطط
اا عند أوألئك الدعاة بين معططاملتهم بالعموم؛ إذ هم ل يلحظون فرق
لعططداء اللططه الممتنعيططن وأبيططن معططاملتهم لفسططاق المسططلمين أوأ

غيرهم من المتأوألين من الموحدين… 

وأقد حدثاني بعض مططن زارنططي فططي السططجن مططن الشططباب، الططذين
اا من تأوأيلت الشاعرة في باب السططماء هيتهمون بأن عندهم شيئ
وأالصفات ، وأشكا لي  تجني بعض الشباب المنتسبين إلططى دعططوة
التوحيد عليهم، وأمغالتهم وأمبططالغتهم فططي مقططاطعتهم وأهجرانهططم
اا مططن تلططك وأالتحذير منهم، مع أن هؤالء إن كان عند بعضهم شططيئ
التأوأيلت، فهم ل يشتغلون بتلك المسائل وأل يثيروأنهططا أوأ يططدعون
إليهططا، بططل شططغلهم الشططاغل الططدعوة إلططى أصططل التوحيططد وأتربيططة
الشباب على البراءة من الطططواغيت، وألططذلك فططإن أعططداء اللططه ل
يتركونهم أوأ يهادنونهم، شأنهم في ذلك شأن كل مططن دعططى إلططى
يرروأن التوحيد وأنابذ الطواغيت، فيشددوأن عليهططم يراقبططونهم وأيكطط
اعتقططالهم…  وأمططع هططذا فمططا كططان ذلططك ليشططفع لهططم عنططد أوألئططك
المتعنتين، أوأ يفقههم بأن توحيد إخوانهم وأبراءتهم من الطواغيت
يرجح بتلك التأوأيلت المنسططوبة إليهططم، وأأن الوألططى السططعي فططي
علجها بالحجة وأالبرهان، ل بالتعنت وأالبهتان، فل يزالون يطعنون
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اا بغيططر مططا داع إلططى فيهم وأيصارمونهم وأيسططتحلون غيبتهططم مطلقطط
ا هطو شطرط جطواز الغيبطة فطي أمثطالهم مطن تحذير أوأ تعليططم –كم
المسلمين- حتى استغل أعداء الله ذلك، فططأخبرني ذلططك الشططاب
أن أعداء الله لمططا اعتقلططوه، سططعوا فططي اليضططاع بيططن الصططفوف،
يهططدوأنه بأوألئططك الشططباب وأاسططتدراجه للتعططاوأن معهططم ، فكططانوا يز
وأبدعوة التوحيد التي ينتسب إليها جميعهططم، وأيحتجططون بقسططوتهم
على بعضهم وأأنهم يقططاطعونهم وأل يسططلمون عليهططم وأيعططاملونهم
اا كمطا يعطاملون أنصططار الططواغيت وأنحططوهم ممطن يقطعططون تمامط

بتكفيرهم ..

 أقول:  وأإذا كان هذا الشاب لم تنطل عليططه ألعيططب أعططداء اللططه
وأمكرهم، وألم يتضرر بإيضططاعهم، فهططل تططرى سططائر الشططباب فططي
مثل وأعيه ؟  أوأ ليس فيهم مططن ضططعاف ليمططان مططن قططد يسططقط
بحبائل أعداء الله بسبب تعنت أوألئك الدعاة؟  وأهططل سيستحضططر
غيره كما استحضر هو ساعتها قصة كعب بن مالك وأعدم تضرره
اا يدعوه باللحططاق بططه بدعوة وأعرض ملك غسان لما بعث إليه كتاب
فططي الططوقت الططذي هجططره فيططه النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم
وأالمسلمون؛ فيردوأن مكر أعداء الله في نحورهم ،وأل يتضططرروأن
بكيدهم وأيرمون عروأضهم بعرض الحائط ، كما رمططى كعططب ذلططك

الكتاب في النار؟؟

أوأ ليس الواجب أن نتنبه إلى أن حال وأوأاقع الثلثاة الذين هجرهم
النبي صلى الله عيه وأسلم في دار السلم ليست كحططال شططباب
المسلمين اليوم فطي دار الكفطر وأوأاقططع الستضطعاف، وأأن إيمطان
أوألئك الصحابة ليس كإيمان سائر الناس، وألذلك لم يهجر غيرهم
مططن ضططعاف اليمططان الططذين كططانوا يعتططذروأن لططه عططن التخلططف

… وأهذا من الفقه الذي حرمططه كططثير مططن المتعنططتين،)88(فيعذرهم
فشقوا بتعنتهم صف المسلمين، وأأقروأا بذلك أعين أعداء الله.

اا حططاوأل المعتزلططة ترقيططع مططذهبهم وأتمييططزه عططن مططذهب وأقططديم
الخوارج، فتحايلوا وأتراجعوا خطوة عن التصريح بتكفيططر الفاسططق
اا…  فقيططل لهططم:  فمسططلم هططو؟ الملي، فقططالوا:  ل نسططميه كططافر
اا.  فابتططدعوا المنزلططة بيططن المنزلططتين، قططالوا : وأل نسططميه مسططلم
وألكنهم ظلوا موافقين للخوارج في مآل ذلططك الفاسططق.  فقططالوا:

وأهو مع ذلك خالد في النار…!!

() انظر حديث كعب بن مالك في كتاب المغازي من صحيح البخاري، وأكلم 88
الحافظ عليه في الفتح في فقه الهجر وأالتفريق في ذلك بين القوي وأالضعيف 

) 28/115في الدين، وألشيخ السلم فيه أيضا تفصيل طيب في الفتاوأى (
اا (ط ابن حزم) وألنا في ذل رسالة لطيفة مما كتبناه في سجن سواقة. فصاعد
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فما الذي استفاده ذلطك الفاسطق مطن مطذهبهم مطن تلميططع إذ لطم
يلدوأه فططي دار البططوار اا، مادام الساتذة قد أوأردوأه وأخ يسموه كافر

وأمصير الكفار؟؟

وأهطططؤلء المتعنتطططون اليطططوم، أكطططثرهم يعطططرف مطططذهب الخطططوارج
وأالمعتزلة، وأيبرؤوأن مططن ذلططك، وأعنططد المحاجططة يقولططون؛ نحططن ل
نكفر خصومنا هؤلء، وأل ننزلهططم منزلططة بيططن المنزلططتين، بططل هططم
عنططدنا مسططلمون عصططاة أوأ فسططاق أوأ مبتدعططة.  ثاططم وأمططع هططذا
يعاملونهم معاملة شر من معاملة المشركين وأالمرتدين وأالكفار.

فوافقطوا أهطل السطنة فططي المسطمى وأالحكطم، وأوأافقطوا الخطوارج
وأأضرابهم في السيرة وأالمعاملطة الدنيويطة .. فهطل تراهططا صطرعة

وأبدعة جديدة… أم أن الخصومة عمياء تضل وأتزل.

وأمعلوم أن شرر وأضرر هذه المعاملططة الدنيويططة الططتي اشططتط بهططا
اا على الناس من ذلك الحكم الخروأي الذي قططال هؤلء أشد ضرر
بططه المعتزلططة، فل المعتزلططة وأل غيرهططم يملكططون تقريططر أوأإيقططاع
وأإيجاب ذلك الحكم الخروأي الذي ادعططوه، إذ هططو عنططدهم محططض
اعتقاد، بخلف معاملة هؤلء المتعنتين لفساق المسلمين ؛ فإنهططا

دنيوية وأاقعة حاصلة جار ضررها.

وأالخطورة في المر أن هذه المعاملة ل تقف عنططد حططدوأد الهجططر
يدت وأالزجر وأالظلم وأالبغي وأالبهتان وأتضييع الحقططوق، بططل قططد تعطط
في بعض البلدان إلى سفك دماء المسططلمين، فبلططغ ببعططض الغلة
يفوا وأقتلططوا خصططومهم ممططن يسططمونهم بأهططل وأالمتهططورين أن صطط
البدع، فسفكوا دماءهم على سططمع وأبصططر العططالم كلططه ، وأوأقعططوا
فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وأسلم يوم قططال:  (ل ترجعططوا
اا يضرب بعضكم رقاب بعض) روأاه البخططاري عططن ابططن بعدي كفار

عمر.

اا بين أنياب أعداء اللططه مضطططهدوأن محططاربون وأهذا مع أنهم جميع
مطاردوأن ل دوألة لهططم وأل شططوكة… فمططاذا تراهططم سططيفعلون إن

صار لبعضهم دوألة ؟؟

يقططول شططيخ السططلم ابططن تيميططة : (وأمططن البططدع المنكططرة تكفيططر
الطائفططة غيرهططا مططن طوائططف المسططلمين، وأاسططتحلل دمططائهم
وأأموالهم، كما يقولون:  هذا زرع البططدعي وأنحططو ذلططك، فططإن هططذا

عظيم لوجهين: 

 أحدهما:  أن تلك الطائفة الخرى قد ل يكططون فيهططا مططن البدعططة
أعظم مما في الطائفة المكفرة لهططا، بططل تكططون بدعططة المكفططرة
أغلظ أوأ نحوها أوأ دوأنها، وأهذا حال عامة أهل البططدع الططذين يكفططر
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مر هؤلء وأهططؤلء، وأإن مف مك بعضهم بعضا، فإنه قدر أن المبتدع يكفر، 
هفططر لططم يكفططر هططؤلء وأل هططؤلء ، فكططون إحططدى)89(قططدر أنططه لططم يك

الطائفتين تكفر الخرى وأل تكفر طائفتها، هو من الجهل وأالظلم،
إن الذين فرـقـواوأهؤلء من الذين قال اللططه تعططالى فيهططم: (( 

اا لست منهم في شيء )).دينهم وكانوا شيع

وأالثاني:  أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصططة بالبدعططة، لططم
ال أخطأ فيه…)  ثاططم)90(يكن لهل السنة أن يكفروأا كل من قال قو

أخذ بذكر الدلة على أعذار المخطئين من المسلمين وأقططد تقططدم
نحوه.

اا كما قدمنا لك ؛وأجططوب التفريططق بيططن مططن يسططميهم وأمعلوم أيض
العلماء بكفار التأوأيل أي أصحاب البدع المكفرة وأبيططن المرتططدين
ردة صريحة، وأأنه ل تصح المسططاوأاة بيططن هططؤلء وأل هططؤلء ل فططي
المعاملة وأل في الستتابة وأل في تنزيل الكفططر علططى العيططان وأل
اا أن الططردة نفسططها تتفططاوأت فططي إباحططة العصططمة، بططل تقططدم أيضطط
وأتفترق في استتابة أهلها بين الردة المجردة ،وأالردة المزيططدة أوأ

المغلظة.

دعهم إلطى اة الطذين ل تصطل ب فكيف بمن نتكلم عنهم مطن العص
ال عن أن تصططل الططردة المجططردة أوأ المزيططدة البدع المكفرة ؛ فض

المغلظة؟

وألما اشطتد نكيطر بعطض العقلء علطى أوألئطك الطذين سطفكوا دمطاء
إخوانهم المسلمين بدعوى أنهم من أهل البدع ؛ ما كانت حجتهم
إل أن أوأردوأا عليهططم تشططديد السططلف علططى أهططل البططدع المكفططرة
اا لشيخ السلم ابططن تيميططة وأبعض نصوصهم في ذلك، وأنقلوا كلم
يين وأجوب القيططام يشنع فيه على رؤوأس أهل التحاد وأالحلول، وأيب
عليهم وأجهططادهم، وأالغلظا علططى مططن دافططع عنهططم، وأأن ضططررهم
ة الطذين أعظم من ضرر قطاع الططرق وأالتتطار وأالسطراق وأالخون
يتعطططدوأن علطططى المطططوال، وأيطططتركون ديطططن المسطططلمين ؛فهطططؤلء
المبتدعة !! شر منهم لنهم يجتالون ديططن السططلم !!.. كططل ذلططك

يوغوا قتل خصومهم وأقتالهم. كي يس

وألندرة النصاف في الخصومات بين المسططلمين فططي زماننططا، لططم
يينوا أن كلمه هذا كان في التحادية الذين هم عنده وأعند علماء يب
اا مططن اليهططود وأالنصططارى ،وأشططر مططن فرعططون المسلمين أشد كفر
وأنحوه من رؤوأس الكفر كما تقدم عنططه، بططل ذكططروأا قططوله رحمططه

() أي لن الطائفتين في البدعة إما سواء أوأ أن بعضهم أغلظ فيها من بعض.89
).7/417() مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (90
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الله:  (فرؤوأسهم هم أئمة كفر يجب قتلهططم، وأل تقبططل توبططة أحططد
منهططم، إذا أخططذ قبططل التوبططة، فططإنه مططن أعظططم الزنادقططة، الططذين
يظهروأن السلم، وأيبطنون أعظططم الكفططر، وأهططم الططذين يفهمططون
قولهم وأمخالفتهم لدين المسلمين، وأيجب عقوبة كل من انتسب
إليهططم، أوأ ذب عنهططم، أوأ أثانططى عليهططم أوأ عظططم كتبهططم، أوأ عططرف
بمسططاعدتهم وأمعططاوأنتهم، أوأ كططره الكلم فيهططم، أوأ أخططذ يعتططذر

لهم…).

إلى قططوله:  (وأأمثططال هططذه المعططاذير الططتي ل يقولهططا إل جاهططل أوأ
منافق ؛ بل تجب عقوبة كل من عطرف حطالهم وألطم يعطاوأن علططى
القيام عليهم، فإن القيام على هؤلء من أعظم الواجبططات، لنهططم

أفسدوأا العقول وأالديان…).

وأيقول في آخر كلمه:  (فضررهم في الدين أعظم من ضرر من
يفسد على المسلمين دنيططاهم وأيططترك دينهططم ؛ كقطططاع الطريططق،
وأكالتتططار الططذين يأخططذوأن منهططم المططوال وأيبقططون لهططم دينهططم، وأل
يستهين بهم من لم يعرفهططم فضططللهم وأإضططللهم أعظططم مططن أن
يوصططف ، وأهططم أشططبه النططاس بالقرامطططة الباطنيططة) أهططط مجمططوع

) (ط دار ابن حزم).132-2/131الفتاوأى (

فأقول : على رسلكم .. ما هكططذا تططورد البططل ، وأمططا هكططذا يكططون
الستدلل .. فأين هؤلء الططذين يتكلططم فيهططم شططيخ السططلم، مططن
بعططض العصططاة أوأ الفسططاق أوأ ممططن خططالف وأابتططدع فططي بعططض
الفروأع…؟؟  أوأ حتى ممن عنده بعض الخطاء غير المكفرة فططي
العتقططاد وأأبططواب اليمططان؟؟  فلبططد مططن فرقططان فططي الحكططم
اا بين أوأليططاء الرحمططن مططا وأالمسمى، وأفي الموالة وأالمعاملة أيض
دامططوا فططي دائططرة اليمططان، مهمططا عصططوا وأقصططروأا ،وأبيططن أوأليططاء

الشيطان من الكفار وأالمرتدين.

وأالحذر الحذر من الخلط بين هؤلء وأهؤلء فططي شططيء مططن ذلططك
لدوأاعي البغي وأالخصومة.

أوفوا الكيل ول تكونوا من المخسرينفقد قال تعالى: (( 
).182-181 )) (الشعراء: * وزنوا بأالقسطاس المستقيم

بل للمطففينوأقال سبحانه : ((  )).وي

اا فططي ثانايططا وألله در شيخ السلم في لفتاته الرائعة التي يبثها كثير
يل أن يتحلططى بططه فتططاوأاه، وأالططتي تنططم عططن إنصططاف لخصططومه قطط
مخالفوه، وأقل أن نراه في الخصططومات هططذه اليططام، فمططن ذلططك
اا، لكن اا وأظاهر قوله : ( وأمن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطن
فيه جهل وأظلم حتى أخطأ ما أخطأ من السنن، فهذا ليس بكافر
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اا أوأ وأل منافق، ثام قد يكون منططه عططدوأان وأظلططم يكططون بططه فاسططق
اا له خطؤه، وأقد يكون مططع ال مغفور اا متأوأ اا، وأقد يكون مخطئ عاصي
ذلك معه من اليمان وأالتقوى ما يكون معه من وأليططة اللططه بقططدر

).3/220إيمانه وأتقواه) أهط.  مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (
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))31((

ففر الطواغيت بأدعوى أنه لم دك يي تكفير كل من لم 
ديكفر بأهم

يفر الطططواغيت ، هيك وأمن الخطاء الشائعة أيضا ؛ تكفير كل من لم 
بدعوى أنه لم يحقق التوحيد لنه ل يكفر بهم ..

ين الكفر بالطواغيت هو شطر التوحيد وأشرطه ..  إذ ل شك أ

وأمن لم يكفر بالطاغوت لم يتمسك بالعروأة الوثاقى وأمن ثام فهو
فـمـن يكـفـرمططن جملططة الكفططار الهططالكين ..  قططال تعططالى : (( 

بأالطاغوت ويؤمن بأالله فقد استمسك بأالعروة الوثاقى
 ..)) ل انفصام لها

لكن هل تكفير الطاغوت شرط من شروأط صحة الكفر به ؟؟ 

بمعنى : هل كل من لم يظهره أوأ ينتحله من المنتسبين للسططلم
وألو جهل وأاغططترارا بصططلة الطططاغوت وأعبططادته وأانتسطابه للسططلم؛

فليس بمسلم لنه لم يكفر بالطاغوت ؟؟

وأنحن هنططا ل نقلططل مططن أهميططة تكفيططر الطططواغيت وأل نططدعوا إلططى
يلمه ، كما يحلوا للبعض أن يفهموا ، أوأيحلوا لهططم إهماله أوأترك تع
توجيه كلمنا هذا إلى هذا الفهم .. كل ؛ وأكل من يعرفنططا وأيعططرف
كتاباتنا يعرف اهتمامنا وأتركيزنا على هذا المر ، بل نحن ل نكتب

إل فيه وأفي متعلقاته ..

وأإنما ندعوا إلى التأصيل وأالتفصيل وأضبط الكلم بأدلته الصحيحة
الصريحة ..

فالطلقات الحماسية الجوفاء ل تغني من الحق شيئا ..

وأل حاجة لنا بألفاظا حماسية مجملة يحسططبها الظمططآن مططاء ؛ وأيططا
ليته إذا جاءها لم يجدها شيئا ؛ بل يجدها سما ناقعا !! 

فدعوى الشرطية التي يطلقهططا وأيططذكرها بعططض النططاس فططي هططذا
الباب لم يأتوا عليها بأدنى دليل ، اللهم إل إطلقات بعض العلماء

المتأخرين ..

وأكلم العلماء يسترشد به نعم ؛وألكن ل يستدل به بل يستدل لططه
..

يقططول الشططوكاني : ( الشططرط هططو مططا يططؤثار عططدمه فططي عططدم
فل يثبت إل بـأـدليلالمشروأط وأليططؤثار وأجططوده فططي وأجططوده ، 
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 وأذلططك إمططا بعبططارةيدل على أن  المـشـروط يـعـدم بأـعـدمه
مفيده لنفي الذات وأالصحة مثل أن تقول : ل صلة لمن ل يفعططل
كذا ، أوأ لمن فعل كذا … إلى قوله : وأأما مجرد الوأامر فغاية ما
يدل عليه الوجوب ، وأالططواجب مطا يسططتحق فططاعله الثططواب بفعلطه
وأالعقاب بتركه ، وأذلك ل يستلزم أن يكون ذلك الواجب شططرطا ،

بل يكون التارك له آثاما ،وأأما أنه يلزم من عدمه العدم فل .

وأهكذا يصح السططتدلل علططى الشططرطية بطالنهي الططذي يططدل علططى
الفساد المرادف للبطلن إذا كان النهي عن ذلك الشيء لذاته أوأ

).158-1/157لجزئه ل لمر خارج عنه .)أهط.من السيل الجرار (

وأالن نسأل فنقول أين الدليل الواضح وأالصريح من كلم اللططه أوأ
كلم رسوله صلى الله عليه وأسططلم علططى كططون تكفيططر الطططاغوت
شرط لصحة اجتناب عبادته أوأ الكفر بها وأالذي هو شططرط متفططق
عليططه لصططحة السططلم ؟؟ بحيططث يلططزم مططن عططدم وأجططوده عنططد
المنتسب للسلم عدم السلم وأبطلنه وألو كان كافرا بالطاغوت
بمعى أنه كافر بعبادته ، مجتنب لدينه الباطل وأتشريعه ، مجتنططب

لتوليه وأنصرته ..

واـلـذين اجتنـبـوا الـطـاغوتألم يقل تعالى مبشرا عباده : (( 
ـر ـرى فبـش ـم البـش ـه لـه ـى الـل ـابأوا إـل ـدوها وأـن ان يعـب

 )).عباد

    فبأي دليل يقطع وأيمنع وأيبطل أوألئك المتنطعون هذه البشرى
التي وأعد الله تعالى بهططا عبططاده الططذين اجتنبططوا عبططادة الطططاغوت
وأأنابوا إلى ربهم لمجرد أن خفططي عليهططم كفططر بعططض الطططواغيت
لجهل عرض لهم في حالهم أوأ لظنهم قيام مانع شرعي يمنع من

تكفيرهم  ؟؟؟

أقول : لقد كنت قد تحططاوأرت مططع بعططض الغلة المتحمسططين جططدا
لهذا الطلق ..

وألما سألتهم هذا السؤال .. لم يذكروأا دليل وأاحدا صططريح الدللططة
على ذلك من الكتاب وأالسنة .

وأإنما كان اعتمادهم فقط في هذا علططى قططول للشططيخ محمططد بططن
عبد الوهاب  رحمه اللططه تعططالى مفططاده أن ( أصططل ديططن السططلم

وأقاعدته أمران : 

الوأل : المر بعبادة اللططه وأحططده ل شططريك لططه ، وأالتحريططض علططى
ذلك وأالموالة فيه ، وأتكفير من تركه .
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وأالثاني : النذار عن الشرك في عبططادة اللططه وأالتغليططظ فططي ذلططك
 مـقـام التوحـيـدفل يـتـموتكفير من فعله ، وأمعاداة فيه ، 

) أهط .إل بأهذا 

فطار هؤلء الشباب بقول الشيخ هنا : " النذار عن الشططرك فططي
عبادة الله وأالتغليظ في ذلك وأمعاداة فيه ، وأتكفير من فعله " 

وأفرحوا بقوله ( وأتكفير من فعلططه ) فجعلططوه أصططل ديططن السططلم
عقدوأا عليه الولء وأالبراء ، وأأناطوا به الموالة وأالمعططاداة ؛ وأمططن

يصر فيه فقد كفرعندهم ..  تركه أوأ ق

يين بأن في إطلقه مع أن نص كلم الشيخ في آخر عبارته وأاضح ب
هذا تفصيل جمع من المور ما هو تابع لصل السلم وأما هو مططن

لوازمه وأوأاجباته ..

 التوحيططد إل بهططذا " فهططو يريططد كمططال مقططامفل يتمحيث قال " 
التوحيد وأتمامه ..

وألم يقل " فل يصح أوأ ل يقبل " وأهي اللفاظا التي تستعمل فططي
الشرطية التي يلزم من عدمها العدم وأالبطلن ..

 يوضططح هططذا وأيأكططده أن المططور الططتي عططددها الشططيخ ل تسططتوي
جميعها .. بل منها ما هو من أصل الدين وأشطروأطه الطتي ل يصطح
ا ؛ كعبطادة اللطه وأحطده ل شطريك لطه ، وأتطرك إسطلم المطرء إل به

الشرك في عبادته سبحانه . 

وأمنها ما هو من وأاجبات الدين وأالتوحيد أوأ لططوازمه وأعططراه ؛ نحططو
التحريض على التوحيد وأالدعوة إليه وأالمولة فيه .

وأكططذا المعططاداة فططي الشططرك فيهططا تفصططيل .. فوجططود أصططلها فططي
القلب للشرك وأأهله عموما من شروأط السططلم وأالتوحيططد ، أمططا
إظهارها وأإعلنها وأإبداؤها فهذا من لوازم التوحيد وأمكملته ل من

شروأطه .. 

هيفهم من النظر في أدلططة الشططرع الططتي يجططب أن هيعلم وأ وأهذا كله 
يكون التعويل في التأصيل عليها ، ل على أقاوأيل الرجال التي قد

يتطرق إليها الزلل..

وأإل فططإذا كططان الحتكططام عنططد هططؤلء القططوم إلططى أقاوأيططل الرجططال
وأالتأصيل وأالتقعيد مبنيا عليها ؛ فلن يعططدموا أقاوأيططل أخططرى مثططل
قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا ؛لططه أوأ لغيططره مططن علمططاء

نجد في هذا الباب ..
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فمططن جنسططه قططوله فططي رسططالة فططي معنططى الطططاغوت ، ضططمن
مجموعة التوحيد ، وأموجودة أيضططا فططي مجمطوع مؤلفططات الشططيخ

) : 1/376محمد بن عبد الوهاب (

( فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن 

تعتقد بطلن عبادة غير الله .-

 وأتتركها .-

 وأتبغضها .-

وتكفر أهلها . -

أهط. وأأمثاله كثير ..وتعاديهم .  ) -

وأمعلوم أن هذا الكلم حططق وأهططو مططن حيططث الجمططال ل اعططتراض
هسططوي عليه ؛ وألمثله ندعوا ، وأبمثله نخاطب الناس ، اللهم إل إذا 
بين هذه المطالب الشريفة فجعلت كلها فططي رتبططة وأاحططدة وأهططي
الشرطية التي يلزم مططن عططدمها العططدم ؛ فعنططدها يلططزم التوضططيح
وأالبيان كما أسلفنا ؛ فذلك فهم خاطيء ل تجوز نسبته إلططى كلم

الشيخ إل إذا وأرد نص له به ،أوأ تصريح منه عليه .. 

يده لمطلططق عططداوأة كما يلزم أيضا في كلمه هططذا التنططبيه علططى عطط
عبيد الطاغوت في صفة الكفر بالطاغوت وأالططذي قططد يفهططم منططه
الشططرطية ؛ وأضططروأرة التفصططيل فططي هططذا بيططن وأجططوب وأجودهططا
كشرط للتوحيد ،وأبين اسططتحباب إظهارهططا الططذي ل يسططتطيعه وأل

يلزم به كل أحد.

وأمن جنسه كلم سليمان بن سططحمان فططي رسططالة لططه فططي بيططان
) من كتاب حكططم المرتططد مططن271معنى الطاغوت وأاجتنابه ص (

الدررالسنية قد يفرح به أوألئك الغلة لو وأقعططوا عليططه حيططث قططال
بعد أن ذكر اليات الدالة على وأجوب اجتناب الطاغوت : ( فأخبر
أن جميع المرسلين قد بعثوا باجتناب الطاغوت فمططن لططم يجتنبططه

فهو مخالف لجميع المرسلين .) 

ـابأه ـهـو بأغـضـه وـعـداوتهثاططم قططال : (  والـمـراد ـمـن اجتـن
بـأـالقلب وـسـبه وتـقـبيحه بأاللـسـان وإزالـتـه بأالـيـد عـنـد
القدرة ومفارقته فمن ادـعـى اجتـنـاب الـطـاغوت وـلـم

يفعل ذلك فما صدق ) أهـ.

يبح الطاغوت وأيسططبه فتأمل كيف جعل في هذا الطلق ؛من لم يق
بلسانه غير صادق أي كاذبا في دعواه اجتناب الطططاغوت ،مططع أن
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التصريح بمسبة الطاغوت وأتقبيحه باللسان ل تجب على كل أحد
،وأهل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وأسلم جميعهططم معلنيططن
يرحين بتقبيح طواغيت قومهم أم أن أكثرهم كان مستخفيا .؟ مص
وأهططل يقططال فيهططم وأالحططال كططذلك أنهططم كططانوا مخططالفين لجميططع

المرسلين أوأأنهم ما صدقوا في اجتنابهم للطاغوت ؟؟

يبة فإن النبي نفسططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم  لططم يكططن أما المس
يفعلها خصوصا بعد أن نهاه الله تعالى عن ذلك ؛ لئل يسططبوا اللططه
عدوأا بغير علم ؛ كيف وأقد كانوا يجعلون دعوته للتوحيططد وأبراءتططه
من طواغيتهم وأتحذيره من عبادتها ببيان أنهططا ل تبصططر وأل تسططمع
وأل تغني عنهم شيئا ؛ يجعلططون ذلططك مسططبة للهتهططم ، كمططا كططانوا
يدوأن بيانه لخطأ وأضلل آبائهم في عبادتها مسبة لهم وألبائهم.. يع

يكططر بططأن كلم المشططايخ ليططس وأمرادي مطن هططذا السططتطراد أن أذ
قرآنططا وأأنهططم ليسططوا بمعصططومين ،وأالخطططأ دوأن أدنططى شططك وأارد
عليهم .. وأأن كلمهم وأكلم غيرهم - حاشا المعصوم صلوات الله
وأسلمه عليه - ليس بحجة في ديننا ؛ وأمع هذا فإن من الحسططان
يسر كلمهم بعضططه هيف إليهم وأالنصاف في التعامل مع كتاباتهم أن 
ببعض فيحمل مطلقه على مقيده وأمجمله علططى مفسططره ، وأمططن
المانة العلمية وأالصدق مع ديططن اللططه أن تفهططم إطلقططاتهم علططى
ضوء عقيدة أهل السنة وأطريقة أهل العلم في إطلق الوعيد .. 

وأذلك لن طريقتهم - كما يعرف كططل مططن خططبر كتابططاتهم - كططانت
تقوم علطى تعظيططم شطأن التوحيطد وأالمبالغطة فطي إظهطاره وأبيطان
أهمية تحقيق لوازمه وأالقيام بواجباته وأعراه ، وأعلى التغليظ في
الشرك وأالتشنيع على أهله وأالتشديد فططي التنفيططر عنططه بالمبالغططة
في إنكار كل ما يمت إليه بصلة حتى وألو كططان مططن الططذرائع وألططم

يكن شركا صريحا ..

حتى احتاجوا هم وأمن جاء بعدهم من أحفادهم إلى بيطان مشططكل
تلك الطلقات على بعض الناس ..

  - سواء من خصومهم الذين حاوألوا التشنيع عليهططم ببعططض تلططك
يولوهم ما لم يقولوه من التكفير بططالعموم  أوأتكفيططر الطلقات وأق

كل المخالفين لهم ..

وأليططس جميططع هططذا القسططم مططن أهططل المططذاهب المتعصططبين
أوأالقبوريين الجهلة ، بل فيهططم علمططاء سططلفيون محققططون أمثططال
العلمة الشوكاني الذي قال عن الشيخ محمططد بططن عبططد الوهططاب
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وأأتباعه : ( وألكنهم يروأن أن من لم يكن داخل تحت دوألة صططاحب
  )1(نجد ، وأممتثل أوأامره خارج عن السلم )أهط. 

وأكذا الشيخ محمد صديق حسن فططي كتططابه ( ترجمطان الوهابيططة )
أعلن براءة أهل الحديت من الوهابيين ..

وأالشيخ أنور شططاه الكشططميري ؛ ذكططر أن الشططيخ محمططد بططن عبططد
الوهاب يتسارع إلى الحكم بالتكفير ..

وأغيرهم .. وأأنظر في ذلك وأفي الدفاع عن الشيخ وأدفع الشبهات
عن دعوته كتاب ( دعاوأى المناوأئين لدعوة الشيخ محمد بن عبططد
الوهاب ) لعبد العزيططز بططن محمططد علططي العبططد اللطيططف ، وأكططذلك
( مصباح الظلم في الططرد علططى مطن كططذب علططى الشططيخ المططام)
وأ(منهططاج التأسططيس وأالتقططديس فططي كشططف شططبهات داوأد بططن

 جرجيس ) وأنحوه لعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ ..

- أوأ من بعض المنتسبين إلى طريقتهم ممن اتخذوأا مطيططة الغلططو
مركبا ، وأقد تقدمت أمثلة من هذا .. 

    منها ما تقدم من كلم الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ فططي رده
على رجلين من الحساء كانا قد اعتزل الجمعة وأالجماعططة وأكفططرا
من عندهم من المسلمين بحجة مجالستهم لبططن فيططروأز وأأمثططاله
ممن لم يكفر بأالطاغوت بأحـجـة أنـه لـم يصـرح بأتكفيـر
ـد الوـهـاب ـجـده اـلـذي رد دـعـوة الـشـيخ محـمـد بـأـن عـب

ومن لم يصرح بأكـفـره فـهـو ـكـافر بـأـالله ( قال : وعاداها
لم يكفر بأالطاغوت ، ومن جالسـه فهـو مثلـه ، ورتبـوا
على هاتين المقدمتين الـكـاذبأتين الـضـالتين ـمـا ـيـترتب

 ..)على الردة الصريحة من الحكام حتى تركوا الـسـلم
يي أمرهم،فأحضططرتهم وأهططددتهم وأأغلظططت قال الشيخ : ( فرفع إل

فزعموا أول أنهم على عقـيـدة الـشـيخ محـمـد بـأـنلهم ، 
عبد الوهاب ، وأن رسائاله عندهم ، فكـشـفت ـشـبهتهم
ـس ، وأدحضــت ضــللتهم ، بأمــا حضــرني فــي المجـل

ـذهب ـد والـم  ...وأخبرتهم بأبراءة الشيخ من هذا المعتـق
يفططر إلططى آخططر كلمططه فططي رسططالة باسططم ( النكططار علططى مططن ك
المسلمين بغير ما أجمع عليه الفقهاء ) ضمن مجموعة الرسططائل

) ..5-3/4وأالمسائل النجدية (

:2/5    وأمن ذلك مطا ذكطره الشطوكاني فطي البطدر الططالع (   (  
( وألقططد أخططبرني أميططر حجططاج اليمططن السططيد محمططد بططن حسططين
المراجل الكبسي أن جماعة منهم – أي من أتبططاع الشططيخ محمططد

).2/7 ( البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ) ()1((
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بن عبد الوهاب - خاطبوه هو وأمن معه مططن حجططاج اليمططن بططأنهم
كفار وأأنهم غير معذوأرين عن الوصططول إلططى صططاحب نجططد لينظططر

في إسلمهم ، فما تخلصوا منه إل بجهد جهيد ..) أهط.

     وأتقدم أيضططا كلم الشططيخ عبططد اللطيططف آل الشططيخ فططي بيططان
وأتوضيح ما أجمل من كلم جده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في
أمثال هذا الباب ممططا اغططتر بططه بعططض الغلة ، وأهططو قططوله: ( فططإذا

النسان ل يستقيم ـلـه إـسـلم وـلـوعرفت هذا ؛عرفت أن 
فحد الله وترك الشرك إل بأعداوة المشركين  والتصريحو

ل تـجـد قوـمـا ،كمططا قططال تعططالى:((  بأالعداوة والبغضاءلهم
ـه ـاد الـل ـن ـح ـوادون ـم ـر ـي ـوم الـخ ـالله والـي ـون بـأ يؤمـن

 ))  )أهط .ورسوله

حيث قال الشيخ عبد اللطيف فططي كتططابه "مصططباح الظلم .." : (
والذي يفهم تكفير ـمـن ـلـم يـصـرح بأالـعـداوة ـمـن كلم

 ..)أهط. الشيخ فهمه بأاطل ورأيه ضال

وأمثله قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سئل عن الموالة وأ
المعطططاداة ؛ ( هطططل هطططي مطططن معنطططى ل إلطططه إل اللطططه ، أوأ مطططن

لوازمها ؟ ) .

فقال رحمه الله : ( حسب المسلم أن يعلم أن الله افترض عليه
عداوأة المشركين ، وأعدم موالتهم ،وأأوأجب عليه محبة المؤمنين

وأموالتهم .

وأـخـبر أن ذـلـك ـمـن ـشـروط اليـمـان ، ونـفـى اليـمـان
عمن يواد من حاد الـلـه ورـسـوله وـلـو ـكـانوا آبـأـاءهم أو

أبأناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) أهـ.

فقوله عن عداوأة المشركين ؛ أنها مططن شططروأط اليمططان ل يعنططي
بذلك إظهار العداوأة وأإبدائها وأمجططاهرة المشططركين بهطا كمطا كططان
يفعل إبراهيم وأالذين معه وأعلططى طريقتططة مططن النططبيين وأاتبططاعهم

أصحاب الطائفة الظاهرة القائمة بدين الله ..

 وأإنما يعني به وأجود أصل ذلك وألو في القلب ..   

وأمنه تعلم لطزوأم التفصططيل فططي كلم الشطيخ وأغيططره مطن العلمطاء
،وأضططروأرة التفريططق بيططن إطلقهططم الوعيططد بططالتكفير أوأ التكفيططر
المطلق ، في مواضطع دعويطة يحتطاج إليهطا ؛ وأبيططن تنزيططل الحكططم

على العيان ..
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 كما يجب فهمه على ضوء أصول أهل السنة – فهذا من إحسططان
الظن بإطلقات الشيخ عند من يعرف منهجه – وأعططدم المسططاوأاة
فططي الحكططم علططى جميططع إطلقططاته ، فيقططال فططي مثططل هططذه

إن أرـيـد هـنـا أـصـل الـعـداوة ووجودـهـا ـفـيالطلقططات ؛ 
القلب فل حرج ـمـن فـهـم الكلم عـلـى إطلـقـه بأحمـلـه
ـا ـداوة؛ إظهارـه ـوم الـع ـد عـم ـر، وإن أرـي ـى التكفـي عـل
وتفاصيلها والصدع بأها، فيـجـب التـنـبيه إـلـى أن كلـمـه

في استقامة السلم ل في زوال أصله ..

 فهذا هو الفهم وأالفقه الذي يهدي الله إليه من يشاء مططن عبططاده
هيطرد عنه كل محططروأم ، وأهططو مططن الحسططان إلططى الشططيخ مصد وأ هي وأ
وأكتاباته خصوصا وأأنه بشططر غيططر معصططوم ، وأكلمططه يحتططج لططه وأل
يحتج به ، فما  وأافق الحططق منططه قبلنططا،وأمططا عارضططه رددنططاه .. إذ
كلمه ليس بدليل وأكل مخلوق يؤخذ من قوله وأيرد إل المعصططوم

صلوات الله وأسلمه عليه..

وأإذا كان مثل هذا يقال في كلم إمام الدعوة النجدية فمططن بططاب
أوألى كلم المتأخرين من أحفاده وأأتباعه ..

ييططة يلب لكلمهم لن يعدم أن يقع فيه على إطلقططات دعو فإن المق
غيططر محططددة أوأ مقيططدة؛ المططراد منهططا كمططا قططدمنا المبالغططة فططي
استئصال الشرك وأالتحططذير منططه ؛ يمكنططه  –إن لططم يفهمهططا علططى
أصول أهل السنة ، وأتعامل معها بطريقة أهل الزيغ - حملها على

مراد أهل الغلو ..

وأأنا ل ألقي هذا الكلم جزافا ، بل أقوله بعد إذ لم أدع كتابا لئمة
الدعوة النجدية وأقع تحت يدي في بداية الطلب إل وأقد طططالعته ،
وأقد نقلت من أمثال ذلك الكثير في كتابي ملة إبراهيططم وأغيططره ؛
يبهت على بعضه وأأبقيت الوعيد في بعضه كما هططو دوأن تعليططق ، ن
وألذلك لما طالع بعض مططن ضططاق فهمططه تفصططيلنا فططي مثططل هططذه
المواضع  التي نحذر فيها مططن أخطططاء التكفيططر ؛ حسططب أن ذلططك
تناقضا وأظنه تراجعا ،وألم يتنبه إلى الفططرق بيططن كتاباتنططا الدعويططة
التي نطلططق فيهططا الوعيططد وأالططترهيب ، وأنشططدد فيهططا النكيططر علططى
يرطيططن بلوازمهططا عمططوم المنحرفيططن عططن جططادة التوحيططد أوأ المف
وأحقوقها ، وأبين  الكلم في أحكام التكفير خصوصا تكفير المعين

وأما يحتاجه من دقة وأتفصيل..

وألم يراع للتوفيق بين كلمنا هططذا وأكلمنططا ذاك ؛ مططا قططدمناه مططن
تفريق العلماء بين التكفير المطلق وأتكفير المعين ..
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أضف إلى هططذا أننططي أعططرف مططن خلل مطططالعتي لرسططائل أئمططة
الدعوة النجدية أن المططر لططم يقططف فططي كتابططاتهم عنططد إطلقططات
دعوية تحتاج إلى تفصيل وأفهم سديد ؛بل تعدى المر عنططد بعططض
متأخريهم الذين يشططار إليهططم بالبنططان أمثططال الشططيخ سططليمان بططن
سحمان وأالشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ وأمعهم كافة علمططاء
العارض إلى شطحات ل يحل متابعتهم عليها وأل مجال لترقيعها ؛
وأمن ذلك تحديدا ما أصدروأه مططن فتططاوأى وأإطلقططات خاطئططة فططي
حططق مخططالفيهم وأالخططارجين علططى إمططامهم عبططد العزيططز وألططي

المريكان وأالنكليز يجب الحذر منها ..

يفروأا فعل الدوأيش وأالعجمان وأمن خرج معهم من الخططوان فقد ك
على إمامهم !! عبد العزيز؛وأحكموا عليهططم بططالردة وأأنزلططوا فيهططم
قول شيخ السلم فيمن جمز إلى معسكر التتر وألحق بهم فارتططد
وأحل دمه وأماله ؛ بل جعلوهم أوألى منه بططالكفر وأالططردة  .. أنظططر

).334 كتاب الجهاد ص( 7الدرر السنية ، ج 

بل اشترطوا - في جواب استفتاء لمامهم!! – حططول قبططول توبططة
من تاب منهم وأجاء نادما على خروأجططه علططى عبططد العزيططز وأعلططى
تضليله للمشايخ المجادلين عنه ؛ اشططترطوا أن يططبرأ التططائب مططن
يرح بتكفيرهططم الخططارجين علططى عبططد العزيططز مططن الخططوان ، وأيصطط
وأبجهادهم باليد وأالمططال وأاللسططان !!! أنظططر المرجططع نفسططه ص (

330.(

فتأمل هذا وأحذار أن تتعامل معهم كمعصومين أوأ تتناوأل كتاباتهم
وأكأنها ل يأتيها الباطل من بين يديها وأل من خلفها ..

عودا على بدء نرجع فنقول إن المطلقين لهذا الخطأ الططذي نحططن
في صدد التحذير منه لم يأتوا على تأصيلهم بدليل صحيح إذ كلم

البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وأسلم ليس بأدلة ..

ـوا قال تعالى : ((  اتبعوا ما أنزل إليكم من ربأكم ول تتبـع
 ..)) من دونه أولياء

يفر الطاغوت لم يكفططر بططه ، بمعنططى فالتأصيل : بأن كل من لم يك
يبر عنه آخروأن ، كل ذلك يفتقر هيع أنه عابد له أوأ لم يجتنبه كما قد 

للدلة ..

وأمنهططم مططن يوسططع معنططى الجتنططاب الططذي يروأنططه شططرطا لصططحة
السلم فيدخلون فيه اجتناب العمل في حكومات الطواغيت وألو
فيما ل يحرم ، بل أدخل بعض الحمقى في ذلك اجتناب الوقططوف
على إشارات مروأرهططم وأاجتنططاب مراعطات شواخصطهم المروأريططة
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وأاجتناب تسعيرات مواصلتهم وأنحوها .. فما رحمططوا أمططة محمططد
وأما رحموا أنفسهم من هذا الزيغ وأالضلل  ..

إذ معنططى الكفططر بالطططاغوت وأمعنططى اجتنططابه الشططرعي الططذي هططو
هيفهططم مطلططوب رب العططالمين ل مطلططوب أهططل التنطططع وأالغلططو ؛ 
هيعرف علططى ضططوء معرفططة معنططى حقيقططة عبططادته أوأ اتخططاذه نططدا وأ

وأشريكا ..

وأمعلوم من تعريفه أنه كل من عبد مططن دوأن اللططه - وأهططو راض -
بأي نوع من أنواع العبادة التي يكفر من صرفها لغير الله تعالى ،
فمن صرف إليه عبططادة الصططلة أوأ الطططواف أوأ الذبططح أوأ النططذر أوأ
الدعاء أوأ الطاعة في التشريع أوأ اعتقد أن له الحق في ذلك فقد
عبده وأاتخذه ربا وأطاغوتا .. فمثل هذا ل يكون مسلما حتى يكفر

بعبادته أوأ اعتقاد ربوبيته وأألوهيته ..

وأالكفر به هنا ل يعني تكفيطره وأإن كططان ذلططك لزمططا مطن اللططوازم
أوأوأاجبا من الواجبات ؛وأإنما يعني البراءة مططن عبططادته وأطططاغوتيته
وأالكفر بألوهيته وأربوبيته وأكونه مستحقا لن يصرف إليه أي نططوع
من أنواع العبادة ؛وأهو المعبر عنه باجتناب عبططادة الطططاغوت فططي

واـلـذين اجتنـبـوا الـطـاغوت أن يعـبـدوهاقططوله تعططالى : (( 
 )) وأنابأوا إلى الله لهم البشرى…

ولقد بأعثـنـا ـفـيوأهذا مفسر مبين لقوله تعططالى المجمططل : (( 
 )) ..كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

وأل يصح ما يفعله بعض المتسرعين مططن أخططذ هططذه اليططة وأحططدها
يمططا يفسططرها وأالفرح بإطلق لفظ اجتناب الطاغوت فيها بمعزل ع
في الية الخرى .. فهذه من طريقة أهل الزيغ الذين يتبعططون مططا
تشططابه منططه ، وأل يردوأنططه إلططى أم الكتططاب مططن النصططوص المبينططة

المفسرة له .. 

فقد بين علماؤنا أن النص المجمل إذا أخذ بمعزل عن مبينه صار
متشططابها وأكططذا النططص العططام أوأ المطلططق إذا أخططذ بمعططزل عططن

مخصصه أوأ مقيده فقد صار متشابها ..

وأإنما يفعل ذلك الذين في قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة وأابتغاء تططأوأيله
 كما ذكر الله تعالى في مطلع سورة آل عمران ..

قال الشططاطبي : ( إن ذوأي الجتهططاد ل يقتصططروأن علططى التمسططك
ييططد أم بالعام حتى يبحثون في مخصصه وأعلى المطلق هل لططه مق

ل؟..
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فالعام مع خاصه هو اـلـدليل، ـفـإن فـقـد الـخـاص، ـصـار
العام - مع إرادة الخصوص فيه - ـمـن قبـيـل المتـشـابأه،
اا عــن اا وانحرافــ وصــار ارتفــاعه - أي الخــاص - زيفــ

الصواب. 

وألجل ذلك عدت المعتزلة من أهل الزيغ حيث اتبعططوا نحططو قططوله
 وأتركوا مبينه.. ]40[فصلت:   ))اعملوا ما شئتم تعالى: (( 

إن الحكم إل للــهوأكذلك الخوارج حيث اتبعوا قوله تعالى:  (( 
،طط 40[يوسف:   )) يحكم بـأـه ذوا ـعـدلوأتركططوا مططبينه:  (( ]  

اا ـمـن، وأقوله:  ((  ))منكم  ـ ـه وحكـم اا من أهـل فابأعثوا حكم
)). أهلها 

ـون وأاتبططع الجبريططة قططوله:  ((  ـا تعمـل ـم وـم ـه خلقـك ))والـل
جزاء بأـمـا ـكـانوا، وأتركوا بيانه، وأهو قططوله:  (( ]96[الصافات: 
.]82[التوبة:   ))يكسبون 

وهكذا سائار من اتبع هذه الطراف من غير نـظـر فيـمـا
ـه أن وراءها، ولو جمعوا بأين ذلك ووصلوا ما أمر الله بـأ

. فإذا ثابت هذا فالبيان مقططترنيوصل، لوصلوا إلى المقصود
اا،بالمبين،  فإذا أخذ المبين ـمـن غـيـر بأـيـان ـصـار متـشـابأه

وأليس المتشابه في نفسه، بل الزائغون أدخلوا فيه التشابه على
اا. أنفسهم فضلوا عن الصراط المستقيم" اهط مختصر

 

قلت : وأمن ذلك ما يفعله بعض الغلة مططن فهططم مطلططب اجتنططاب
الطاغوت – الذي هو ركن التوحيد وأشطططره – وأتفسططيره بمطلططق
هيدخلون فيه اجتناب العمل عنططد الحكومططات الكططافرة الجتناب ؛ ف
وألو بوظيفة ل حرمة فيها ؛ وأهذا لو كان على وأجه الستحباب فل
غبار عليه وأنحن ندرسه وأندعوا إليه ؛ وألكنهم يجعلون ذلك شرطا
للتوحيططد وأالسططلم مططن أخططل بططه فعمططل بططأي وأظيفططة ، أوأ أطططاع
الحكومة أوأ الطواغيت بأي شيء وألو كططان مططن المباحططات ؛ كططان

كافرا لنه لم يجتنب الطاغوت عندهم وألم يحقق التوحيد .

وأالحق الذي ل مرية فيه أن المططراد  باجتنططاب الطططاغوت اجتنططاب
عبادته بأي نوع من أنططواع العبططادة الططتي يكفططر مططن صططرفها لغيططر

الله ،وأكذا اجتناب توليه وأنصرته .. 

وأإنمططا قيططدنا بقولنططا : ( الططتي يكفططر مططن صططرفها لغيططر اللططه ) لن
بعضططهم أطلططق العبططادة وأأخططذها بمعناهططا اللغططوي ل الصطططلحي
الشرعي فأدخل في ذلك عبادة الهوى وأالشيطان بمعنى متططابعته
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وأطاعته وأالتي منهططا مططا هططو كفططر وأمنهططا مططا هططو معصططية ..فصططار
العصاة عنده كفارا فنزع إلى مططذهب الخططوارج فططي هططذا شططاء أم

أبى.

فمن أطططاع الحكومططات أوأ الطططواغيت بمعصططية كفططر عنططدهم لن
مطلق الطاعة عندهم عبادة مكفرة.. 

بل من الحمقى من جعل طاعتهم وألو بالمعروأف عبادة مكفرة ؛
يفططرة مططا أنططزل اللططه بهططا مططن وأفلسف لذلك وأسفسط أوأصططافا مك
سلطان ، حتى لو أمروأه بشيء من الواجبات الشططرعية كالصططلة
المفروأضططة وأنحوهططا فأطططاع أمرهططم ؛ لكططان بططذلك مشططركا غيططر

مجتنب للطاغوت ، وألم يراعوا في ذلك تفصيل أوأ تأوأيل ..

وأل شك أن هذا من الضلل المبين ..

وألو قاله صبيان يسيل مخاطهم ليس من فلحهم ..

وأإنما أوأصلهم إلى مثل هذه المآزق سوء تأصيلهم ، وأخلطهم بين
التعريفات الصطلحية وأاللغوية .. 

 وأتقديم الخيرة في كططثير مططن الطلقططات جعلهططم يبتططدعون دينططا
وأتوحيدا جديدا ما أنزل الله به من سلطان ..

ييروأا  بأفهامهم السقيمة اجتناب عبادة الطططاغوت معضططلة حتى ص
من المعضلت خصوصا في هذا الزمططان ؛ ل يقططدر علططى تحقيقططه
خواص الخواص من الدعاة وأالمجاهدين وأأهل الثغور ، فضل عططن

العوام من الشيوخ وأالعجائز ..

وأقصروأا بذلك دين اللططه علطى أفططراد معطدوأدين علططى أصططابع اليططد
الواحدة ممن هم على شاكلتهم ،شاءوأا أم أبوا فهذا هو مضططمون

مقالتهم وأحقيقتها ..

وأالحططق الططذي ل معططدل عنططه .. أن عبططادة الطططاغوت تكطون كفططرا
بصرف نوع من أنواع العبادات لطه ؛وأالططتي إن صططرفت لغيططر اللططه

صارت شركا مخرجا من الملة .

وأأن طاعته تكون كفرا أوأ شركا إذا أطيع في أي نططوع مططن أنططواع
المكفرات .. ل في مطلق المعاصي وأالمحرمات .

وأتكون شركا إذا كانت في تحليل ما حرم الله أوأ تحريم مططا أحططل
الله أوأ تشريع ما لم يأذن به الله ..

ابعوا وأفطي مثطل هطذا يتنطزل تفصطيل شطيخ السطلم فطي الطذين ت
أحبططارهم وأرهبططانهم وأأطططاعوهم مططن دوأن اللططه ؛ حيططث جعلهمططا

قسمين :
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( أحططدهما : أن يعلمططوا أنهططم بططدلوا ديططن اللططه فيتبعططونهم علططى
ا أحطل اللطه التبديل ، فيعتقدوأن تحليل ما حطرم اللطه ، وأتحريطم م
اتباعا لرؤسائهم ، مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر ،
وأقططد جعلططه اللططه وأرسططوله شططركا – وأإن لططم يكونططوا يصططلون لهططم

وأيسجدوأن لهم …

وأالثططاني : أن يكططون اعتقططادهم وأإيمططانهم بتحريططم الحلل وأتحليططل
الحططرام ثاابتططا، لكنهططم أطططاعوهم فططي معصططية اللططه ، كمططا يفعططل
المسلم ما يفعله من المعاصي الططتي يعتقططد أنهططا معططاص،فهططؤلء
لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ..) أهط من مجموع الفتططاوأى ج

 اليمان .7

يليه تفسير النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم يين هذا التفصيل وأيج وأيب
لمعنى اتخاذهم أربابا من دوأن الله ، وأتحديده للطاعة التي كططانت
عبادة مكفرة للحبار وأالرهبططان ؛ وأحصطرها بطططاعتهم فططي تحليططل
الحرام وأتحريم الحلل ؛أوأ في التشريع الذي لم يأذن به اللططه ، ل

في مطلق الطاعة ..

 أحبارهم وأرهبانهم أربابا )) فجعططلاتخذواوألذلك قال تعالى : (( 
الوصططف المعتططبر فططي شططركهم ( اتخططاذهم أربابططا ) أي طططاعتهم

)) وألططم يقططل :اتخذوا المطلقططة ل مطلططق طططاعتهم ، فقططال (( 
 أحبططارهم وأرهبططانهم.. فل بططد مططن قيططد ( التخططاذ ) فططيأـطـاعوا

التكفير في طاعة الطواغيت ، وأالذي يدل على الطاعة المطلقططة
يرعين فيمطا لطم يرمين مشط يللين مح في كل باب ، فمن اتخذهم مح
يأذن به الله وأصرف لهم الطاعة المطلقة فذلك المشططرك الططذي

اتخذهم أربابا ، بخلف المطيع لهم بالمعصية المجردة ..

 وأذلك لن حططال الطططائع فططي الحططرام الططذي لططم يصططرح بقصططده ؛
محتمططل يططدوأر بيططن المعصططية المجططردة وأبيططن السططتحلل ، فلططزم

النظر في حاله وأالتفصيل في الحكم بين هذا وأهذا ..

وأعليه فكل من اجتنب عبادة الطططاغوت وأاجتنططب تططوليه وأمتططابعته
على دينه الكفري أوأ طاعته فططي تشططريعه الكفططري فهططو مجتنططب
يفططره ، وأإن أطططاعه فططي هيك للطططاغوت رغططم أنططف الغلة وألططو لططم 

المعصية دوأنما استحلل ..

وأأن من عبده أوأ أطاعه وأتابعه على شيء من ذلك فهو كافر لططم
يفره ..  هيك يجتنب عبادة الطاغوت وألو كان 

وأهذا هو أعلى وأأجل أنواع التفسير ؛ أن يفسر كلم الله المجمل
 )) إلططىاجتنبوا الطاغوتبكلمه المبين؛ فيرد قوله تعالى : (( 
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)) ؛ فيطططدلوالذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قوله : (( 
على أن مطلب اجتناب الطاغوت مفسر باجتناب عبادته .. 

 )) يفسططر بططذلكفمن يكفر بأالـطـاغوتوأكذا قوله تعالى : (( 
يرـيــدون أن يتـحــاكموا إـلــى،وأبقطططوله تعطططالى أيضطططا : (( 

 )) الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بأه

فدل على أن التحاكم إلى الطططاغوت ينططاقض وأيضططاد الكفططر بططه ،
فلهم منكــموأكذا عبادته ، وأكذا توليه لقوله تعالى : ((  ومن يتو

 )) وأنحوها من اليات المكفرة لمن تولى الكفار ..فإنه منهم

هذا ما دلت عليه النصوص الصريحة ؛ وأهذه أوأجه دللتها ..

أما تفسير الكفر وأالجتناب بالتكفير وأحده وأجعلططه شططرطا لصططحة
السلم ، فغير سديد وأل دقيق ؛ بدليل أننططا مططأموروأن بططأن نكفططر
بعبادة كل من سوى الله تعالى وألو لم يكن طاغوتا ؛ كعيسى ابن
مريططم وأالملئكططة وأالصططالحين ممططن عبططد مططن دوأن اللططه وألسططنا

مأمورين بتكفيرهم ..

وأكذلك الصنام فإنها طواغيت عبدت من دوأن الله فيجب اجتناب
عبادتها وأالبراءة من ألوهيتها وأهذا هو الكفر بها .. وأليس تكفيرها

يفر .. هفر وأتك فإنها جمادات ل تعقل وأل تكسب حتى تك

يفططر الطططواغيت هيك يصله البعض ؛ مططن أن مططن لططم  هيؤ كمال يصح ما 
وأيعرف أنها طططواغيت ؛ل يعقططل اجتنططابه لهططا وأكفططره بهططا إذ كيططف

يحقق البراءة منها وأهو ل يعرف أنها طواغيت ..!

لن المقصود لتحقيق ما ل تكون النجاة إل به مططن التوحيططد الططذي
هططو حططق اللططه علططى العبيططد ، وأالمطلططوب كططي يططدخل المططرء فططي
البشرى التي وأعد الله بها عباده ؛ أن يحقق اليمان بططالله تعططالى
ـه ـمـن الـطـواغيت ـادة ـكـل ـمـن ـسـوى الـل ويجتـنـب عـب

 وألططو لططمويجتـنـب ـتـوليهم وغيرهم عـلـى وـجـه الجـمـال
هيسميهم ؛ وأهذه هي حقيقططة الططبراءة مططن كططل مططا يعبططد مططن دوأن
يرح بططبراءته مططن هيصطط اللططه ، وأل يلططزم قطعططا أوأ يشططترط لططذلك أن 
طاغوت معين ل يعرفه وألم يسمع به حتى يظن أنه كططان مشططركا

به أوأ عابدا له ؛ وأإل كان مشركا لم يبرأ من الطواغيت ..! 

فمن كان عنده أصل السلم أوأ أظهر خصائصه أوأأركطانه وأمبطانيه
وألم يظهر منه شيء من نواقض السلم وأقواطعه الظاهرة ؛ لططم
يجز أن يتوقف في إسلمه حتى ينظر وأيمتحن وأيسأل عن قائمططة
معينة من الطواغيت هل كفر بهم أم ل !! وأتطططول هططذه القائمططة
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وأتتفرع وأتتعقد على المسكين بحسب تخبط أفهام الغلة وأتنوعها
في تحديد معنى الطاغوت !! 

وأإنما اشترط العلماء في قبول إسلم المشرك العابططد لغيططر اللططه
أوأ المعتقد للوهيته  كططي يحقططق التوحيططد وأالكفططر بالطططاغوت ؛أن
يبرأ من عبادة ذلك المعبود المعين وأيكفططر بططألوهيته.. مططع براءتططه

من عبادة كل ما يعبد من دوأن الله على وأجه الجمال ..

وأاستدلوا على ذلك بحديث : ( من قال ؛ ل إله إل الله وأكفططر بمططا
هرم ماله وأدمه وأحسابه على الله عز وأجل ) مح يعبد من دوأن الله ، 

.

وأحديث : ( من شهد أن ل إله إل اللططه وأحططده ل شططريك لططه ، وأأن
محمدا عبده وأرسوله وأأن عيسى عبد الله وأرسوله وأكلمته ألقاها
إلى مريم وأروأح منه وأالجنة حق وأالنططار حططق ؛ أدخلططه اللططه الجنططة

على ما كان من العمل .)

وألم يشترطوا التصريح بالبراءة من قوائم معينة للطواغيت سواء
كانوا حكاما أوأ رهبانا أوأ سحرة أوأ كهانا أوأ تكفيرهم ؛ للحكم على
يبس بعبططادة غيططر كل من كان عنده أصل السلم وأالتوحيد وألم يتل

الله تعالى وأل توله .. كما يشترطه الغلة ..

وأيؤيد ما تقدم أيضا أن التكفير ليس من معنى كلمة التوحيططد ( ل
إله إل الله ) وأالتي هي دعوة  الرسل كافة كمططا قططال تعططالى : ((
وما أرسلنا من قبلك من رـسـول إل نـوحي إلـيـه أنـه ل

ـد )) ، وأهذا يضم إلى قوله تعالى: (( إله إل أنا فاعبدون ولـق
بأعثـنـا ـفـي ـكـل أـمـة رـسـول أن اعـبـدوا الـلـه واجتنـبـوا

 ))  فيفسر بعضه بعضا ..الطاغوت

وأقد فسر العلماء المحققين كلمة التوحيد بأن معناهططا ( ل معبططود
يحططدا وألططو يقق هذا المعنى كططان مسططلما مو بحق إل الله ) ..فمن ح
يصر في الواجبات وأاللوازم التي يجب فيهططا البيططان وأالتعريططف .. ق
وأمن ذلك تفاصيل أحكام التكفير ، فلم يوجب الله على كططل أحططد

تعلمها بالتفصيل الذي يورده الغلة .. 

وأليططس فططي معنططى ( ل إلططه إل اللططه ) ل الشططرعي الصطططلحي
المذكور وأل اللغوي أن تكفير المخالف في شيء من جزئياتهططا أوأ

البراءة منه ؛ من شروأط صحتها .

نعم قطد يكططون ذلطك أحيانطا مطن لوازمهططا أوأ مطن وأاجباتهطا أوأ مطن
توابعها ، لكططن الشططرطية الططتي يلططزم مططن عططدمها العططدم ل تثبططت
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بمجرد الدعاوأى ،وأشأن الدللة عليها فططوق هططذا عنططد مططن يعططرف
طرق الستدلل .. وأيبني دينه على أصول سليمة .. 

فعلى من زعم أن ذلك شرط أن يأتي بالدليل وأالبرهان وأإل صار
قل ـهـاتوامن القائلين علططى اللططه وأعلططى دينططه بغيططر علططم ..(( 

 )) بأرهانكم إن كنتم صادقين

فإن ادعوا ذلك وألططم يططأتوا ببرهططانهم الصططحيح الصططريح فهططم مططن
الكاذبين .. 

وأتنبه أننا قلنا ( تكفير المخالف في شيء مططن جزئياتهططا ) وأنعنططي
بذلك مطلق المخالفة .. ل المخالفة المطلقة .. 

وأذلك لن من يتكلم في هذه المسائل مططن الغلة المتسططرعين ل
يضططبطون أصططولهم وأل يحططددوأن كلمهططم ؛ وأل يعرفططون طططرق
الستدلل وأل وأجططوه الدللططة عنططد تعططاملهم مططع الدلططة ؛ بططل هططي
إطلقات فضفاضة أقاموها على بناء هش ما أسرع أن ينهار عنططد

تفحصه وأتمحيصه .. 

وأقد سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن قوله فططي المططوالة وأ
المعاداة ؛ هل هي من معنى ل إله إل الله ، أوأ من لوازمها ؟ ) .

فكان مما قاله : ( أما كون ذلك في معنى ل إلططه إل اللططه أوأ مططن
 وأإنما كلفنططا معرفططة91لوازمها ، فلم يكلفنا الله بالبحث عن ذلك 

إن الله فططرض ذلططك وأأوأجبططه وأأوأجططب العمططل بططه ، فهططذا الفططرض
وأالحتم الذي ل شك فيه . 

وأمن عرف ذلك من معناها أوأ من لوازمها  ، فهططو حسططن وأزيططادة
، ل ـسـيما إذا ـكـانخير ، وأمن لم يعرف فلم يكلططف بمعرفتططه 

الجدال في ذلك والمنازعة فـيـه مـمـا يفـضـي إـلـى ـشـر
ـذين ـقـاموا واختلف ووـقـوع فرـقـة بأـيـن الـمـؤمنين اـل
ـادوا المـشـركين بأواجبات اليمان وجاهدوا في الله وـع

 ، وأالسططكوت علططى ذلططك متعيططن ، وأهططذا مططاووالوا المسلمين
ظهر لي على أن الختلف قريب من جهة المعنططى وأاللططه أعلططم )

أهط .

 

    وأأختم هذا الموضع بكلم لحد أتباعه وأهو الشيخ عبد اللططه بططن
عبد الرحمن أبا بطين يقول فيططه : ( وأبالجملططة فيجططب علططى مططن

  لكن من أراد التكفير به وأبأمثاله ؛ لزمه معرفة ذلك وأتحديده وأتأصيله وألبد ..91
!!
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نصح نفسه أل يتكلم في هذه المسألة إل بعلم وأبرهان من الله ،
وليـحـذر ـمـن إـخـراج رـجـل ـمـن الـسـلم بأمـجـرد فهـمـه
واستحسان عقله ، ـفـإن إـخـراج رـجـل ـمـن الـسـلم أو

 ، وأقد كفينا بيان هذه المسألةإدخاله فيه أعظم أمور الدين
كغيرها  ؛ بل حكمها في الجملة أظهططر أحكططام الططدين ؛ فططالواجب
علينا التباع وأترك البتداع كما قال ابن مسعود رضي اللططه عنططه :

وأيضا فـمـا تـنـازع العلـمـاء( اتبعوا وأل تبتدعوا فقد كفيتم ) ، 
في كونه كفرا فالحتياط للدين التوقف وعدم القدام
ما لم يكن في المسألة نص صريح عن المعصوم ـصـلى

الله عليه وسلم .

وقد استزل الشيطان أكثر الـنـاس ـفـي ـهـذه المـسـألة
فصر بأطائافة فحكموا بأإسلم من دلت نصوص الكتاب فق

والسنة والجماع على كفره .

ففروا من حـكـم الكـتـاب والـسـنة ـمـع  وتعدى بأآخرين فك
الجماع بأأنه مسلم ،ومن العجب أن أحد هؤلء لو سئل
عن مسألة ـفـي الطـهـارة أو اـلـبيع ونحوهـمـا ـلـم يـفـت
بأمجرد فهمه أو استحسان عقله ؛ بـأـل يبـحـث ـعـن كلم
العلماء ويفتي بأما قالوه ، فكيف يعتمد في ـهـذا الـمـر
العظيم الذي هو أعظم أمور الدين وأـشـد خـطـرا عـلـى

مجرد فهمه واستحسانه .

 فيا مصيبة السلم من هاتين الطائافتين ، ومحنته من
تينك البليتين .

وأنسألك اللهم أن تهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمططت
عليهم غير المغضوب عليهم وأل الضالين .

) كتططاب8/217وأصلى الله على محمد .) أهط.من الططدرر السططنية (
حكم المرتد . 
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 ))32((

عدم التفريق في أسباب التكفير بأين الطعن
في الدين

وبأين الطعن في الشخاص

اا عدم التفريق في أسطباب وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيض
التكفير بين الطعن في الدين وأبين الطعن في الشخاص، أوأ بين
العططداوأة الدينيططة وأالعططداوأات الشخصططية، أوأ السططتهزاء بالمسططلم

لتدينه وأالستهزاء به لغير ذلك ..

اا مططن المتهططورين الططذين ل يزنططون بالقسطططاس وأذلططك أن كططثير
المستقيم، وأتتنازعهم حظوظا النفس المططارة بالسططوء؛ يخلطططون
اا مططع مخططالفيهم وأخصططومهم بيططن فططي أسططباب التكفيططر، خصوصطط
العداوأات الدينية، وأالعداوأات الشخصية وأبيططن الطعططن فططي الططدين
وأالطعططن فططي أشخاصططهم، أوأ السططتهزاء ببعططض شططعائر السططلم
وأخصائصططه وأالسططتهزاء بأشخاصططهم أوأ سططلوكياتهم وأتصططرفاتهم
رف لميططزان العططدل الططذي قططامت بططه وأأخطططائهم، وأهططذا كلططه منططا
السموات وأالرض، وأفيه تسليط للهواء وأالمآرب الشخصية على

أحكام الشرع.

فالطعن في الدين أوأ الستهزاء بشططعائره ،وأالتشططمير عططن سططاق
يين وأاضح، وأالدلة عليه أشططهر مططن أن رر ب العداوأة له وألشرائعه كف
نتكلف سردها هنا ؛ وأل يجوز خلطه بحال بططالطعن فططي أشططخاص
الططططدعاة حططططال الخلف، أوأ بالسططططتهزاء بأشططططكالهم وأهيئططططاتهم
وأتصرفاتهم، أوأ بالعداوأات الشخصية الططتي قططد توجططد بينهططم وأبيططن

بعض الناس.

وأكمثال يوضح ضروأرة التفريق وأضرر الخلط في ذلك.

*  الستهزاء باللحية:

اا كسططنة مططن فإن قصد المستهزئ، الستهزاء بها وأبططاللحى عمومطط
هفططر، فططإن كططان هك سنن المصطفى صططلى اللططه عليططه وأسططلم فهططذا 
يرف، هعطط ييتها، وأصططدر منططه ذلططك،  المسططتهزئ بهططا ممططن يجهططل سططن
وأأقيمت عليه الحجة بذلك، فإن أصر على استهزائه كفططر، بخلف
مططا إذا كططان اسططتهزاؤه بشططيء معلططوم ضططروأرة أنططه مططن الططدين
كالقرآن وأالصلة وأنحوها من خصائص السططلم،وألططم يكططن حططديث
عهد بالسلم ؛ فإنه يكفططر دوأن حاجططة إلططى التعريططف بمثططل هططذه
المور البينة المعلومة عند كططل مسططلم…  بططدليل أن اللططه تعططالى
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حكم بالكفر على من استهزؤوأا بحفظطة القطرآن دوأن حاجطة إلطى
ذلك وألم يقبل اعتذارهم .

ولئن سألتهم ليقولن إنـمـا كـنـا نـخـوضفقال سبحانه:  (( 
ونلعب، قل أبأالله وآـيـاته ورـسـوله كنـتـم تـسـتهزئاون ل

.)92 ())تعتذروا قد كفرتم بأعد إيمانكم

  أما إذا وأجدت قرينة تدل على أن ذلك المستهزئ بلحية مسططلم
معين ،أوأ الطططاعن فيهططا إنمططا فعططل ذلططك لغيططر القصططد الوأل، بططل
اا، ال- فهذا ليس بكفر، وأإن كان محرم لكونها شعثاء أوأ شوهاء –مث

يا أيهـا الـذين آمـنـوا ل يسـخر قـوم مـنلقوله تعالى:  (( 
اا منـهـم…الـيـات )) (الحجططرات:قوم عسى أن يكونوا خير

).  وألقول النبي صلى الله عليه وأسلم:  (بحسططب امططرئ مططن11
الشر أن يحقر أخاه المسلم) روأاه مسلم.

() شبهة : فإن قيل : مقالة المستهزئين بالقراء الذين أكفرهم الله تعططالى فططي92
سورة براءة كانت ( ما رأينا مثل قرائنا هؤلء أرغططب بطونططا وأل أكططذب ألسططنا وأل
أجبن عند اللقاء .) كذا جاء في سبب النطزوأل ؛ وأمطع هطذا اعتبرهطا اللطه اسطتهزاء

يحذر المـنـافقون أنبالله وأآياته وأرسله وأقططد كفططروأا بهططا ؛ فقططال تعططالى : (( 
تنزل عليهم سورة تنبئهم بأما في قـلـوبأهم، ـقـل اـسـتهزءوا إن الـلـه
مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل
أبأالله وآياته ورـسـوله كنـتـم تـسـتهزءون، لتعـتـذروا ـقـد كفرـتـم بأـعـد

]..66 ط 64 )) التوبة  [إيمانكم
 )) وأهو أحكم الحاكمين وأأحكامه سبحانهالله يحكم ل معقب لحكمهقلنا : (( 

على الحقيقة فهو يعلم السر وأأخفي وأيعلم مططا فططي الصططدوأر ؛ وأمططادام قططد حكططم
سبحانه بأنهم قد استهزأوأا بالله وأآياته ؛ فذلك حق ل يتطططرق إليططه الشططك عنططدنا،
وألكن أين في كتاب اللططه أوأ سططنة رسططوله أنططه سططبحانه جعططل السططتهزاء بهيئططات

القراء أوأ طبائعهم هو عين الستهزاء بالله وأآياته وأرسله ؟؟
فمقالتهم المنقولة في الثار من اللفاظا المحتملة في التكفير التي يجططب فيهططا –
يين قصد فاعلها قبل التكفير ؛هل أراد بها الستهزاء بهم لجل دينهم كما تقدم – تب
وأحملهم للقرآن ؛ أم أراد حقططا ذم شططيء مططن تلططك الخصططال فططي بعضططهم ،أوأأراد
يين مطلوب في اللفططاظا المحتملططة فططي الطعن عليهم لعداوأة شخصية ، وأهذا التب
أحكامنا التي ل تتعرض إل للظاهر ، أما في أحكام الله الذي يعلم السططر وأأخفططى
فقد أخبر سبحانه وأقطع بأنهم أرادوأا بططذلك السططتهزاء بططالله وأآيططاته وأرسططله وأهططو

أصدق القائلين .

* فإن قيل: فلماذا لم يقتلهم صلى الله عليه وأسلم ماداموا قد كفروأا وأارتدوأا؛ 
وأفي الحديث (من بدل دينه فاقتلوه).  قلنا:  الجواب على هذا ظاهر في تتمة 

إن نعف عن طائافة منكم نعذب طائافة بأأنهم الية وأهو قوله تعالى: (( 
 ))، فهو دليل على أن جميع من كفروأا بذلك، أظهروأا التوبة كانوا مجرمين

وأالندم على ما بدر منهم، وأأنهم كانوا في هذه التوبة طائفتين، الوألى صادقة 
تابت توبة حقيقية، وأهم الذين عفا الله عنهم، وأالخرى أظهرت التوبة نفاقا غير 
يعدهم الله بالعذاب لنهم كانوا مجرمين…  صادقة بها في الباطن ، وأهم الذين تو
أما في الدنيا فالتوبة الظاهرة الحكمية عصمت دماءهم من القتل… وأانظر في 

) .11/207هذا كلم ابن حزم في المحلى  (
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وألو أنه انتقده لرثااثاة شكله وأثاططوران شططعر رأسططه وألحيتططه، وأعططدم
اهتمامه بإكرام ذلك وأترجيله وأتسكينه لما كان عليه بططذلك بططأس،

بل هذا أمر بالمعروأف…

كما في مرسل عطاء بن يسار الذي أخرجططه مالططك فططي الموطططأ
بسند صحيح، كان رسول الله صلى الله عليططه وأسطلم يطدخل فططي
المسجد فدخل رجل ثاائر الرأس وأاللحية، فأشار إليه رسول الله
صلى الله عليه وأسلم بيده:  أن اخططرج، كططأنه يعنططي إصططلح شططعر
رأسه وألحيته، ففعل الرجل، ثام رجع، فقال رسول الله صلى الله
عليه وأسلم:  (هطذا خيططر مطن أن يطأتي أحطدكم ثاطائر الطرأس كطأنه

.)93(شيطان)

فلبد من مثل هذا التفصيل، إذ عططدم التفريططق بيططن ذلططك، وأخلططط
اا بما هو ليس بكفر. بعضه ببعض يثمر تخبطا وأتكفير

اا الطعن في أشخاص الدعاة وأالمؤمنين       وأمن جنس ذلك أيض
وأشططتمهم أوأ التطططاوأل عليهططم ل لططدينهم وأتوحيططدهم بططل لعططداوأات
دنيوية، أوأ لحسد وأغل وأبغططي وأنحططوه مططن أمططراض القلططوب … أوأ
بسبب سطوء أخلق وأتخبطط سطلوكيات أوألئطك الطدعاة ، أوأالطعطن
فيهططم بتأوأيططل بططدعوى الططدفاع عططن الططدين ؛كمططن يرميهططم بططالغلو
وأالسطحية وأقلة البصططيرة فططي الواقططع وأضططعف الفقططه فططي فهططم
اا النصوص وأنحو ذلك مما يطعن الخصوم به بعضهم البعططض كططثير
في زماننا، فل يحل خلط مثل هذا بدافع الشهوة الغضبية وألبسططه
اا مع صدوأره من مسلمين تعرف بالطعن بالدين وأالشرع، خصوص
فيهم الدعوة وأالصلح، فكم قد تكلم القران من العلماء بعضططهم
ببعططض وأبططالغوا، حططتى تططرك وأأهمططل بسططبب ذلططك علمططاء الجططرح
اا. اا إن لم يكن مفسر اا خصوص وأالتعديل جرح القران بعضهم بعض

وأكم بغى من المسلمين علططى بعضططهم البعططض بططالقول وأالطعططن
وأالثلب حتى وأصل المر بين كثير منهططم إلططى التخاصططم وأالتهططاجر
وأالتدابر بل وأالقتتال… فكططل ذلططك مططن نزغططات الشططيطان وأمططن
المعاصي التي ل يحل خلطها بالطعن في الدين وأالشرع وأمن ثام

التكفير بها.

وأقد فرق الله تعالى في كتابه بين الطعن في الدين وأإيططذاء اللططه
اا.   وأرسوله وأبين إيذاء المؤمنين عموم

اا عن 3/357() وأقد روأى أبو داوأد وأالنسائي وأأحمد (93 ) وأغيرهم نحوه مختصر
جابر بن عبد الله دوأن ذكر اللحية أوأ التشبيه بالشيطان.
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وإن نكثوا أيمانهم من بأعدفقال سبحانه في النوع الوأل: (( 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئامة الكفر إنهــم ل

).12)) (التوبة: أيمان لهم لعلهم ينتهون

قال شيخ السلم: (وأإنما ذكر الطعن فططي الططدين وأأفططرده بالططذكر
اا لنه من أقوى السباب الموجبة للقتططال، اا له بالذكر وأبيان تخصيص
يلظ علططى هيغ يلظ على الطاعن في الدين من العقوبة ما ل  هيغ وألهذا 

).14غيره من الناقضين) أهط الصارم ص (

(طط 17وأقال ص ( فثبت أن كل طاعن في اـلـدين فـهـو):  
) أهط.إمام في الكفر 

اا: ((  إن اـلـذين ـيـؤذون الـلـه ورـسـولهوأقططال سططبحانه أيضطط
اا ـ اا مهيـن  ))لعنهم الله في الدنيا والخرة وأعد لهم عذابأ

).57(الحزاب: 

  وأقد تكلم شيخ السلم ابن تيمية علططى هططذه اليططة وأذكططر أوأجططه
الدللططة فيهططا علططى كفططر مططن آذى اللططه وأرسططوله فططي الصططارم

اا ، وأأططال النفطس فيطه فراجعطه فطإنه40المسلول ص ( ) فصاعد
مهم وأفيه فوائد شتى.

اا، فقططال سططبحانه أما في النوع الثاني وأهططو أذى المططؤمنين عمومطط
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بأغيــروأتعالى فيه:  ((

اا مبيـنـا اا وإثاـمـ )) (الحططزاب:ما اكتسبوا فقد احتملوا بأهتان
58.(

فتأمل كيف فرق الله تعالى بين مططن آذاه سططبحانه وأآذى رسططوله
وأبين من آذى المؤمنين، في آيتين متتططاليتين، فجعططل اللعنططة فططي
اا، وأكططل ذلططك مططن اا مهين الدنيا وأالخرة على الوألين وأأعد لهم عذاب
الدللت على كفرهم كما ذكر شيخ السلم في الموضع المشططار
يوفهم مخطط منهططم بططل  مع مل يفرهططم وأل  هيك اا… بخلف الخريططن فلططم  إليه آنف

يثامهم.. وأأ

اا وأعقططوبته القتططل، اا مرتد وألذلك كان الطاعن بالله أوأ رسوله كافر
بخلف الطططاعن بططالمؤمنين فططإن ( مطلططق البهتططان وأالثاططم ليططس

.)94(بموجب للقتل )

وأكذلك كان عدل الصحابة رضططوان اللططه تعططالى عليهططم وأفقههططم،
ينة لهم مططن النططاس ، هج يمن عدلهم أنهم لم يكونوا يجعلون الدين  ف
يجه إلططى أشخاصططهم وأيحولططونه هيلصططقون الطعططن المططو فلم يكونوا 

على الدين ليشددوأا في الحكم وأالعقوبة ..

).578() وأانظر الصارم المسلول ص (94
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يووأن بين الطاعن في أشخاصططهم هيس  وأمن فقههم أنهم لم يكونوا 
وأالشاتم لهم ؛وأبين الطاعن في الدين أوأ الشاتم للرسول .. فهذا

شيء عندهم، وأهذا شيء.

فمن ذلك ما روأاه النسائي وأأحمد عن أبي بططرزة السططلمي قططال:
ال شتم أبا بكططر، أغلظ رجل لبي بكر الصديق، وأفي روأاية (أن رج

ويحك، مافقلت: يا خليفة رسول الله أل أضرب عنقه ؟ فقال: 
.)95( ) كانت لحد بأعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

اا اا فقد فرق العلماء بين شططتم الصططحابة وأالقططدح فيهططم قططدح وأأيض
اا يناقض ما تواتر من تعديلهم وأتزكيتهططم فططي الكتططاب وأالسططنة ديني

وأبين من شتمهم بغير ذلك.

اا من فنقل القاضي عياض عن مالك رحمه الله أن (من شتم أحد
أصحاب النبي صلى الله عليه وأسلم أبا بكر أوأ عمر أوأ عثمططان أوأ
معاوأية أوأ عمروأ بن العاص فإن قال كانوا على ضلل وأكفر قتططل،
اا) أهططط. ال شططديد يكل نكا وأإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس ن

).2/308الشفا (

) عططن بعططض570وأنقل شيخ السلم في الصارم المسططلول ص (
الحنابلة قال (وأهو الذي نصره القاضططي أبططو يعلططى أنططه إن سططبهم
اا يقدح في دينهم وأعدالتهم كفر بذلك، وأإن سبهم سبا ل يقدح سب
اا يقصططد بططه غيظططه وأنحططو –مثل أن يسب أبا أحططدهم أوأ يسططبه سططب

ذلك- لم يكفر) أهط.

) عن المام أحمد في روأاية المروأزي:  "من شططتم571ثام ذكر  (
أبا بكر وأعمر وأعائشة مططا أراه علططى السططلم" وأذكططر تططوقفه فططي
روأاية عبد الله وأأبي طالب عن قتله وأكمال الحد، وأإيجاب التعزيز

فقط ؛ مما يقتضي أنه لم يحكم بكفره.

ثام نقل عن القاضي عياض قوله: ( وأيحتمل قوله:  "ما أراه على
السططلم" علططى سططب يطعططن فططي عطدالتهم نحطو قططوله:  ظلمطوا،
وأفسقوا، بعد النبي صلى الله عليه وأسلم، وأأخذ المر بغيططر حططق.
وأيحمل قوله في إسقاط القتل على سططب ل يطعططن فططي دينهططم،
يلططة معرفططة بالسياسططة يلططة علططم، وأق نحططو قططوله:  كططان فيهططم ق
وأالشجاعة، وأكان فيهم شح وأمحبة للدنيا وأنحططو ذلططك). أهططط.  مططن

الصارم المسلول .

) بيططن مططن587-586 وأقد تقدم ذكر تفريق شططيخ السططلم فيططه (
اا ل يقططدح فططي عططدالتهم وأل فططي دينهططم، مثططل وأصططف سططبهم سططب

) وأما بعدها.93() وأانظر في هذا الصارم المسلول ص (95
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بعضهم بالبخل أوأ الجبن أوأ قلة العلم أوأ عدم الزهططد وأنحططو ذلططك،
وأأنه يستحق التعزير وأل يكفر بمجرد ذلك، وأبيططن مططن جططاوأز ذلططك
اا إلى أن زعم أنهم ارتدوأا بعد النبي صلى الله عليه وأسلم إل نفر

ال وأأن هذا ل ريب في كفره…الخ .)96(قلي

وأجاء في ( الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع وأالزندقة
هط) في معرض ذكططر الخلف فططي974) لحمد بن حجر الهيتمي (

تكفير من سب الصحابة : ( بخلف سططاب جميعهططم فل شططك أنططه
كفططر ، وأكططذا سططاب وأاحططد منهططم مططن حيططث هططو صططحابي ؛ لنططه
استخفاف بالصحبة فيكون استخفافا به صلى الله عليططه وأسططلم ،
وأعلى هذا ينبغي أن يحمل قول الطحاوأي " بغضهم كفر " فبغض
الصططحابة كلهططم وأبغططض بعضططهم مططن حيططث الصططحبة ل شططك أنططه
كفر،وأأما سب أوأ بغض بعضهم لمر آخر فليس بكفططر ) أهططط .ص(

256.(

 

 وأغيره من تكفير من كططان)97(وأمثل ذلك ما استنبطه المام مالك
محمدفي قلبه غيظ وأكره للصحابة، اسططتدلل بقططوله تعططالى: (( 

:إلى قططولهرسول الله والذين معه أشداء على الكفار … 
).29 )) (الفتح: ليغيظ بأهم الكفار

قال شيخ السلم:  (وأإذا كان الكفار يغاظون بهم، فمن غيظ بهم
فقد شارك الكفططار فيمططا أذلهططم اللططه بططه وأأخزاهططم وأكبتهططم علططى
كفرهططم، وأل يشططارك الكفططار فططي غيظهططم الططذي كبتططوا بططه جططزاء
كفرهم إل كافر، يوضح ذلك أن قوله تعالى "ليغيظ بهططم الكفططار"
تعليططق للحكططم بوصططف مشططتق مناسططب؛ لن الكفططر مناسططب لن
هيغططاظا صططاحبه، فططإذا كططان هططو المططوجب لن يغيططظ اللططه صططاحبه
هوأجططد فططي بأصحاب محمد، فمن غاظه الله بأصحاب محمططد فقططد 

).579حقه موجب ذاك وأهو الكفر) أهط.  الصارم ص (

اا التفريق بين مطلق الغيظ وأالبغض، وأبين الغيططظ لكن يجب لزام
وأالبغض وأالكراهية الدينية لهم، وأالتي قال النبي صلى اللططه عليططه
الله وأاليطوم وأسلم في مثلهطا:  ( ل يبغطض النصطار رجطل يطؤمن ب
اا الخر) روأاه مسلم ، وأفي الصحيحين مططن حططديث أنططس مرفوعطط
( آية اليمان حب النصار، وأآية النفاق بغض النصار) وأفي لفظ (
ل يحبهم إل مؤمن وأل يبغضهم إل منافق )  فإنما ينطبق مثل هذا
علططى مططن أبعضططهم وأكرههططم أوأ سططبهم وأطعططن فيهططم لططدينهم

() انظره في خطأ اطلق "قاعدة من لم يكفر الكافر" دوأنما تفصيل .96
) وأتفسير القرطبي.6/327() انظر الحلية لبي نعيم (97
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وألجهادهم وأنصرتهم للحق ، كما ذكر الله تعالى في أهم صططفاتهم
أشداء على الكفار رحماء بأينهم تراـهـمفي الية نفسها (( 

اا اا سجد )) ،ليغـيـظ بأـهـم الكـفـار… الية )) إلى قططوله (( ركع
بخلف من لم يكن كرهه لبعضهم أوأ طعنه في طائفة منهم لغيططر
هذا المعنى ، بدليل مططا جططرى بينهططم أنفسططهم فططي حضططرة النططبي
ييظ بعضهم أوأ صلى الله عليه وأسلم من سب بعضهم لبعض أوأ تغ
يفضهم يم بالقتتال أنكره عليهم ، وأخ ما جرى من جدال وأثاوران وأه

يدأهم فيه ؛ لكن لم يكفرهم بسططببه ، وأكططذا مططا جططرى بينهططم)98(أوأه
بعد وأفاته صلى الله عليه وأسلم من الحططروأب وأالقتتططال وأالسططب
وأالعداوأة ، ما لم يحكم بسببه بعضهم على بعططض بكفططر أوأ نفططاق،
إذ حالهم في هذا كله حططال المجتهططدين، فقططد كططانوا فيططه مططا بيططن
مجتهد مخطئ له أجر لرادته الخير وأاجتهاده… وأمجتهططد مصططيب

له أجران.

وأهكذا القول في أنصار الدين في كل زمان –كما تقدم- ل ينبغططي
تكفير كل من عادى بعضهم أوأ أبغضهم أوأ طعن فيهم لدنيا أوأغير
ذلك من السباب التي تقدمت الشططارة إلططى بعضططها؛وأإنمططا يكفططر
يليهططم من طعن فيهم أوأعططاداهم لنصططرتهم للططدين وأالتوحيططد أوأ لتح

يكر غيظ الكفار من الصاحبة لجلها. هذ بالصفات التي يحبها الله وأ

فإن لنصار الدين في كل زمططان نصططيب ممططا كططان لنصططار النططبي
صلى الله عليه وأسلم.

) بعططد أن سططاق582-581قطال شطيخ السططلم فططي الصططارم ص (
فـمـن ـشـاركالحططاديث المتقدمططة فيمططن أبغططض النصططار:  ( 

النصار في نصر الله ورسوله بأما أمكنه فهو ـشـريكهم
في الحقيـقـة، كـمـا قـال تـعـالى "ـيـا أيـهـا اـلـذين آمـنـوا

" ) أهط. اللهم فاجعلنا من أنصار دينك يططا حططيكونوا أنصار الله
يا قيوم .

اا مططن أنصططار الططدين فيجب أن ينحططى فيمططن أبغططض أوأ عططادى أحططد
وأالتوحيد في أي زمان نحو التفصيل المذكور وأل يجعل كله كفططرا

دوأن تفصيل.

     وأمططن جنططس ذلططك أيضططا التفريططق بيططن الطعططن فططي أعططراض
يحططدات وأقططذفهن لسططلمهن وأحجططابهن تنفيططرا عططن المؤمنات المو
اا فططي توحيططدهن يين وأالحجاب وأالخمار وأغطاء الططوجه، أوأ طعنطط التد

() كما في قصة حديث الفك المروأي في الصحيحين عن عائشة رضي الله 98
عنها .
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وأدعوتهن ،أوأ لقصد تشويه جهاد وأتوحيططد أزوأاجهططن، وأبيططن عمططوم
قذف المحصنات، لغير هذا القصد…

 

يرق الله تعالى في الحكم بين النوعين في آيتين من كتططابه، فقد ف
ــونفقطططال سطططبحانه فطططي النطططوع الوأل: ((  ــذين يرـم إن اـل

يلعنوا في الدنيا والخرة المحصنات الغافلت المؤمنات 
 )) فططذكر سططبحانه هنططا أن هططؤلء ملعونططونولهم عذاب عظيم

في الدنيا وأالخرة ؛وأهي مططن الططدللت المكفططرة كمططا ذكططر شططيخ
ـهالسلم في كلمه على قوله تعالى ((  ـؤذون الـل إن الذين ـي

ييططن أن مثططلورسوله لعنهم الله في الدنيا والخرة  )) ، وأب
هذه الصيغة في اللعن توجب القتل أوأ التكفير ، انظططر الصططارم (

) ؛ لن اللعن:  البعاد عن الرحمة، وأمن طططرده اللططه عططن41-43
اا… قال:  (وأيؤيده قول رحمته في الدنيا وأالخرة ل يكون إل كافر
النبي صلى الله عليه وأسلم: ( لعن المؤمن كقتله ) متفق عليططه،
فإذا كان الله قد لعن هذا في الدنيا وأالخرة فهو كقتله، فعلططم أن

) ، وأهططذا بخلف وأروأد اللعنططة بصططيغة42قتلططه مبططاح ) أهططط ص(
الدعاء؛ قال شيخ السلم : (وأعامة الملعونين الذين ل يقتلططون أوأ
ل يكفروأن إنما لعنوا بصيغة الدعاء، مثططل قططوله صططلى اللططه عليططه
ييططر منططار الرض" وأ"لعططن اللططه السططارق " وأسلم "لعن الله مططن غ

).43وأ"لعن الله آكل الربا وأمؤكله" وأنحو ذلك) أهط ص(

وأقد وأرد في أقوال المفسرين حططول هططذه اليططة أنهططا نزلططت فططي
عائشة رضي الله عنها فإن قططذفها طعططن فططي النططبي صططلى اللططه
يجططح اا.. وأمططع ذلططك فهططي عامططة كمططا ر عليه وأسلم وألذلك كان كفر

) لن وأجططه ظططاهر الخطططاب عططام ،قططال:50شططيخ السططلم ص (
( فيجب إجراؤه على عمومه، إذ ل موجب لخصوصه، وأليططس هططو
اا بنفس السبب بالتفاق، لن حكم غيططر عائشططة مططن أزوأاج مختص
النبي صلى الله عليه وأسلم داخل فططي العمططوم، وأليططس هططو مططن
السططبب، وألنططه لفططظ جمططع وأالسططبب فططي وأاحططدة، وألن قصططر
عمومات القرآن على أسباب نزوألهططا باطططل.  فططإن عامططة اليططات
نزلت بأسباب اقتضت ذلك، وأعلم أن شيئا منهططا لططم يقصططر علططى

سبب) أهط.

زثمالى:  بلغنا أنها نزلت في مشططركي ثام قال:  ( قال أبو حمزة ال
أهل مكة، إذ كان بينهم وأبين رسول الله صلى اللططه عليططه وأسططلم

، فكانت المرأة إذا خرجططت إلططى رسططول اللططه صططلى اللططه)99(عهد

يين شيخ السلم أن قول أبي حمزة هذا ل يراد به أنها نزلت زمن العهد، 99 () ب
هعني بها مثل أوألئك المشركين المعاهدين وأما كانوا  بل يعني وأالله أعلم أنه 
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عليه وأسلم إلى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة،
فعلى ـهـذا يـكـون فيـمـن ـقـذفوأقالوا:  إنما خرجت تفجططر، 

لدهن بأه عن اليمان، ويقـصـد بـأـذلك اا يص المؤمنات، قذف
ذم المؤمنين لينفر الناس عن السلم، كما فعل كـعـب

، وأهططوبأن الشرف، وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر
دب النبي صلى الله عليه وأسلم) أهط ص( ).50بمنزلة من س

هذا وأقد أفاد شيخ السلم نكتة بديعة في جوابه عن شبهة حططول
ما تقدم مفادها أن فيمن قذفوا عائشة ؛مططؤمن وأمنططافق، وأسططبب
ون اليطة فططي وم، يعنطي؛ كيطف تك النزوأل لبد أن يندرج في العم
الكفار وأاللعنة فيها دللة على التكفير، مادام فيمططن نزلططت فيهططم

وألعنوا فيها؛مؤمنين ؟

فقال رحمه الله:  ( الجواب على هطذا التقطدير أنطه سططبحانه قططال
هلعنوا في الدنيا وأالخرة" على بنططاء الفعططل للمفعططول، وألططم هنا:  "

زم اللعن، وأقال هناك  "لعنهم الله في الدنيا وأالخرة" وأإذا)100(هيس
لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غيططر اللططه مططن الملئكططة وأالنططاس،
وأجاز أن يلعنهم الله في وأقت؛ وأيلعنهططم بعططض خلقططه فططي وأقططت،
يفه فلى الله لعنة بأعضهم، وهو ـمـن ـكـان ـقـذ وجاز أن يتو

فلى خلقه لعـنـة الخرـيـن اا في الدين، ويتو ، وأإذا كططانطعن
اا فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء عليهم، وأقططد تكططون اللعن مخلوق
بمعنى أنهم يبعططدوأن عططن رحمططة اللططه، وأيؤيططد هططذا أن الرجططل إذا
قذف امرأته تلعنا، وأقال الزوأج في الخامسة:  "لعنططة اللططه عليططه
اا فططي إن كان من الكاذبين" فهو يدعو علططى نفسططه إن كططان كاذبطط

).51القذف أن يلعنه الله…" أهط.  ص (

اا لغيططر هططذا أما في النوع الثططاني:  وأهططو قططذف المحصططنات عمومطط
واـلـذين يرـمـون المحـصـناتالقصد، فقد قال تعالى فيه:  (( 

ـدة ول ـانين جـل ثام لم يأتوا بأأربأعة شهداء فاجلدوهم ثاـم
اا وأولئـك هـم الفاـسـقون * إل تقبلوا لهـم شـهادة أبأـد
الذين تابأوا من بأعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم

).5-4))(النور: 

اا، لنهططم قططذفوا فهططؤلء فاسططقون فسططقا أصططغر، وأليسططوا كفططار
يينة صحيحة كاملة، وأليس في المحصنات، لشهوة أوأ لشبهة بغير ب
قصططدهم أوأ مقططالهم الطعططن فططي الططدين أوأ أذى أهلططه علططى وأجططه

يقولونه عن المؤمنات ، لن الية إنما نزلت ليالي الفك، في غزوأة بني 
).51المصطلق قبل الخندق، وأالهدنة كانت بعد ذلك بسنتين.  انظر الصارم ص (

() أي في قوله تعالى:  (إن الذين يؤذوأن الله وأرسوله).100
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الخصططوص، وألططذلك جعططل اللططه سططبحانه عقططوبتهم الجلططد وأرد
الشهادة، وألم يذكر أنهم لعنوا في الدنيا وأالخرة كالوألين، أضططف
اا أنه سبحانه ذكر التوبة هططا هنططا، وألططم يططذكرها هنططاك إلى هذا أيض
اا بين النوعين، وأقد استدل بذلك شيخ السلم فططي اا وأتفريق تغليظ

) على قتططل سططاب النططبي صططلى اللططه338الصارم المسلول ص (
عليه وأسلم من غير استتابة.

اا بعططد أن ذكططر قططول النططبي كما ذكر الفرق بين النوعين فيططه أيضطط
صلى الله عليه وأسلم في قصة الفططك: (مططن يعططذرني فططي رجططل
بلغني أذاه في أهلي) وأقول سعد بن معاذ لططه:  (أنططا أعططذرك، إن

): ( فلمططا لططم180كان مططن الوأس ضططربت عنقططه…) فقططال ص (
يل على أن من آذى النبي صلى الله عليه وأسططلم ينكر ذلك عليه د

لي وأغيططره ممططن)10(وأتنقصه يجوز ضرب عنقه  هأب ، وأالفرق بين ابن 
الكلم فيهطا عيطب رسطول تكلم في شأن عائشة أنه كان يقصطد ب
الله صلى اللططه عليططه وأسططلم، وأالطعططن عليططه، وأإلحططاق العططار بططة،
وأيتكلططم بكلم ينتقصططه بططه؛ فلططذلك قططالوا: نقتلططه ، بخلف حسططان
منة فإنهم لم يقصططدوأا ذلططك، وألططم يتكلمططوا بمططا يططدل هم مح مطح وأ هس يم وأ
على ذلك، وألهذا إنما استعذر النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم مططن
ابططن أبططي دوأن غيططره؛ وألجلططه خطططب النططاس حططتى كططاد الحيططان

يقتتلون) أهط.

اا:  (الذى على قسمين:  وأيقول السبكي في ذلك أيض

اا لذى النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم، أحدهما:  يكون فاعله قاصد
يي فططي وألشك أن هذا يقتضي القتل، وأهذا كأذى عبد اللططه بططن أبطط

قصة الفك .

اا لذى النططبي صططلى اللططه عليططه وأالخر:  أن ل يكون فططاعله قاصططد
ال. منة في الفك، فهذا ل يقتضي قت هم مح مطح وأ هس يم وأسلم مثل كلم 

اا، قططول اللططه وأمن الططدليل علططى أن الذى لبططد أن يكططون مقصططود
).53)) (الحططزاب إن ذلـكـم ـكـان ـيـؤذي الـنـبي تعططالى:  (( 

فهذه الية في ناس صالحين من الصحابة، لم يقتططض ذلططك الذى
اا، وأكططل معصططية ففعلهططا مططؤذي، وأمططع ذلططك فليططس بكفططر، كفططر

 جاء في ( الصواعق المحرقة .. ) لبن حجر الهيتمي : ( وأإنما لم يقتل صلى)10((
مفة عائشة لن قذفهم كان قبل نزوأل القرآن فلم يتضمن  مذ مق الله عليه وأسلم 
تكذيب القرآن ، وألن ذلك حكم نزل بعد نزوأل الية فلم ينعطف حكمه على ما 

) ، وألشيخ السلم أجوبة أخرى حول هذا تجدها في الصارم261قبلها .) أهط ص(
المسلول عند كلمه عن السباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وأسلم يعرض
عن المنافقين في مواقف شتى وأيترك قتلهم .. أنظر على سبيل المثال ص(

) وأغيرها .359) وأ(237) وأ(223) وأ(220) وأ(189) وأ(179) وأ(178
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فالتفصيل في الذى الذي ذكرناه يتعيططن) أهططط. فتططاوأى السططبكي (
2/591 ،592.(

اا الفططرق بيططن قتططل المسططلم وأقتططاله لططدينه وأمن جنططس ذلططك أيضطط
وأإسلمه وأتوحيده وأكفره بالطواغيت ؛وأبين قتله وأقتاله لخصططومة
يلة وأالثططاني كططبيرة عظيمططة مططن دنيوية، فالوأل كفر مخرج من الم

كبائر الذنوب، وأل يحل الخلط بين النوعين…

أما إذا قتـلـه عـلـىوأفي هذا يقول شيخ السلم ابططن تيميططة: ( 
دين السلم –مثل ما يقاتل النصراني المسلمين عـلـى
دينهم- فهذا كافر شر ـمـن الكـافر المعاـهـد، فـإن هـذا
كافر محارب بأمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي ـصـلى
ـم، الله عليه وسلم وأصحابأه، وهؤلء مخلدون في جهـن

كتخليد غيرهم من الكفار.

اا؛ لعداوأة، أوأ مال، أوأ خصومة، وأنحو ذلططك ال محرم وأأما إذا قتله قت
فهذا من الكبائر، وأل يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة وأالجماعة،
يفر بمثل هذا الخوارج، وأل يخلد في النار من أهل التوحيد هيك وأإنما 
اا للمعتزلططة الططذين يقولططون أحد عند أهل السططنة وأالجماعططة، خلفطط

يلططة، وأهططؤلء يحتجططون بقططوله تعططالى: ((  ومنبتخليططد فسططاق الم
اا فيـهـا وغـضـب اا فجزاؤه جهنم خاـلـد اا متعمد يقتل مؤمن

اا اا عظيم فد له عذابأ ).93 )) (النساء:  الله عليه ولعنه وأع

يمططد لقتلططه علططى إيمططانه، وأجوابهم:  على أنها محمولططة علططى المتع
وأأكثر الناس لم يحملوها على هذا، بل قالوا:  هططذا وأعيططد مطلططق

(( إن الله ل يغـفـر أن يـشـرك بـأـهقد فسططره قططوله تعططالى: 
) أهط.  مجمططوع48))(النساء: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 

).34/88الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (

وأهذا التفصيل نافع في تأوأيل حديث البخططاري عططن عبططد اللططه بططن
اا : (سططباب المسططلم فسططوق وأقتططاله كفططر).  فقططد مسعود مرفوع
يوألوا الكفر فيه على نحو من التأوأيلت التي تأوألوها فططي حططديث تأ
( إذا قال الرجل لخيه يا كافر فقد باء به أحدهما ) فططذكروأا فيهططا
الستحلل كسططبب لحمططل الكفططر فيططه علططى الكططبر، فليضططم هططذا
التفصططيل إلططى ذلططك؛ فيقططال: مططن قاتططل المسططلم وأحططاربه لططدينه
يلة، وأمن قاتله لبغططي أوألخصططومة وأتوحيده فقد كفر وأخرج من الم
دنيوية فقد أتى بكبيرة عظيمططة كفططر بهططا نعمططة الخططوة اليمانيططة،
وأيخشى عليه أن يؤوأل به ذلك إلى الكفططر… إلططى آخططر مططا ذكططره

العلماء ها هنا.
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وأهكذا، فقتططال الطططواغيت وأأنصططارهم للموحططدين الططذين يسططعون
لتحقيق التوحيد، بإخراج العباد من عبططادة الطططواغيت إلططى عبططادة
الله وأحده، وأمن شرك تشريعاتهم وأإفططك قططوانينهم وأظلمهططا إلططى

، وأكططل)11(شرع الله الواحد القهار ؛ لشك أنه من النططوع الكفططري
مططن يعينهططم وأينصططرهم عليططه، فيعططذب الموحططدين أوأ يسططجنهم أوأ
يتربص بهم الدوأائر أوأ يتجسس عليهم وأيكتب فيهم التقارير لجل

ذلك، فهو داخل في هذا النوع .

وأل يحططل خلططط مثططل هططذا، بمططا يجططري مططن الخصططومات وأالبغططي
اا بين المسلمين… فقد قال تعالى في وأالقتتال الذي يحصل كثير

ـواهطططذا الخيطططر: ((  ـان مــن المــؤمنين اقتتـل وإن طائافـت
إنـمـا المؤمـنـون…)) إلططى قططوله تعططالى: (( فأصلحوا بأينهما

).10-9 )) (الحجرات: اخوة فأصلحوا بأين أخويكم

يفططروأا طوائططف فقد غل قوم فألحقوا هذا النوع بالقتال الكفري فك
من المسلمين.

يرط آخططروأن فجعلططوا قتططال الطططواغيت وأعططداوأتهم للموحططدين، وأفطط
وأمحاربتهم لدعوتهم وألجهادهم، من قبيل لخصومات التي تجططري

بين المسلمين…  وأالحق ما قد فصلناه لك.

 بعد ما تقدم كله؛ أنططه يجططب التفريططق فططي أسططباب   والخلصة
التكفير بين الطعن في الدين أوأ بأهله لسلمهم وأقرآنهم وأدينهططم
وأشعائره ، وأبين الطعن في أشخاصهم لبواعث وأدوأافع دنيويططة أوأ
هتسططتباح الططدماء إل بمططا كططان مططن جنططس يفططر وأ مك هي شخصية ؛ بأن ل 

اا في الكفر.   الطعن في الدين، الذي يجعل صاحبه إمام

وإن نكثوا أيمانهموألذلك أمر الله تعالى بقتال مثله فقال: (( 
ـر من بأعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئامة الكـف

 )).إنهم ل أيمان لهم لعلهم ينتهون

وأحذار من الخلط بين هذا وأذاك فتختل الموازين وأتلتبططس المططور
هت وأتختلط أحكام الشرع بحظوظا النفس وأالهواء، فكططم قططد رأيطط
اا يتقططون بططه السططهام الموجهططة إلططى اا قد جعلططوا الشططرع درعطط أناس
أشخاصططهم، وأيلصططقون بططه الطعططون المنصططبة علططى انحرافططاتهم
وأأخطائهم، وأذلك ليتمكنوا من إكفار خصومهم، فجنوا بذلك علططى

يبسوا بجنايتهم على الخلق، وأخلطوا الهواء بالحق… الشرع، وأل

هيحططاكمون عليهططا (النتمططاء إلططى)11(( هتهمهططم الططتي   وأهل أصرح من أن تكططون فططي 
تنظيم إرهابي!! يسعى إلى قلب نظام الحكم بالقوة لقامة حكم إسلمي )؟؟
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اا فإن في هدي النبي صلى الله عليه وأسلم في هططذا عططبرة وأأخير
لكل معتبر؛ فإنه صلى الله عليططه وأسططلم كططان يحططاذر مططن اختلط
العداوأات الشخصية وأالحظوظا النفسانية بأمر الدين ؛ فمع علمططه
يفرهططم هيك صلى الله عليه وأسلم بكفر المنافقين في البططاطن، لططم 
في أحكام الططدنيا إل بططالكفر الظططاهر الصططريح (السططتهزاء )الططذي

حكم الله فيه بحكم وأاضح.

يفرهم وأل أخذهم بلحن القول وأل بشططهادة الحططاد وأالصططبيان وأما ك
وأنحوهم ممططن لططم يكططن يكتمططل بشططهادتهم نصططاب البينططة، وأذلططك
مخافة أن يقال أنه إنما يقتلهم لمآرب وأأحقاد شخصططية، فيختلططط
أمر الدين وأيلتبس على الناس ؛ وأيقولطون محمططد يقتطل أصطحابه،

فينفروأن عنه…

قال القاضي عياض في الشفا: ( فلو قتلهم النبي صلى الله عليه
وأسلم لنفاقهم وأما يبدر منهطم وأعلمطه بمطا أسططروأا فططي أنفسططهم،
يفر ما يقول وألرتاب الشارد وأأرجف المعاند وأارتاع مططن لوجد المن
صحبة النبي صلى الله عليططه وأسططلم وأالططدخول فططي السططلم غيططر

ولزعم الزاعم وظن العدو الظالم، أن القتل إنماوأاحد، 
 وأقطد رأيطت معنطى مطا حررتطهكان لعداوة وطلب أخذ الترة،

اا إلى مالك بن أنس رحمه الله، وألهذا قال صلى الله عليططه منسوب
اا يقتططل أصططحابه"…) أهططط( وأسططلم:  "ل يتحططدث النططاس أن محمططد

).237) وألشيخ السلم نحوه في الصارم المسلول ص (2/227

فتأمل نقطاوأة دعطوة النطبي صطلى اللطه عليطه وأسطلم وأوأضطوحها ..
وأتأمل حال دعوات كثير من أهل زماننا التي تختلط فيها حظططوظا
النفس وأأهوائها وأعداوأاتها ، بأمر الدين ، الذي اتخذه أكثر الخلططق
هجنططة يتقططون بططه السططهام وأالطعونططات الموجهططة إلططى أخطططائهم

وأانحرافاتهم ..
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))33((

تكفير المخالفين لمجرد انتمائاهم إلى جماعات
الرجاء

وأمن الخطاء الشنيعة في التكفير أيضا تكفير المخططالفين لمجططرد
انتمائهم إلى جماعات الرجاء ..

فلقد رأيت في المتحمسين الذين لم يضبطوا إطلقاتهم بضوابط
هيكفر عموم جماعات الرجططاء اليططوم ممططن يخططالفونه الشرع، من 

في تكفير الطواغيت أوأ أنصارهم من عساكر القوانين.

ال مططن يقططول: ( إن الجماعططة الفلنيططة مططن جامعططات فسططمعت مث
يلططة السططلم)، الرجاء ليسوا في دين الله، أوأأنهم ليسوا تحت مظ
وأإذا استفصلت منهم عططن مرادهططم بهططذه الطلقططات الحماسططية،
وأجدتهم يقصدوأن بذلك تكفير عموم أفراد تلك الجماعات… فططإذا
طالبتهم بالدليل ذكططروأا لططك مواقططف أوأ تصططريحات بعططض قادتهططا،
الططتي فيهططا بعططض المططداهنات للطططواغيت، أوأ المجططادلت عططن

تكفيرهم.

اا إذا كان المخططالف وأمعلوم أن هذا وأحده ل يكفي للتكفير خصوص
في ذلك؛ إنما توقف في التكفير لعتقاده وأجود مططانع مططن موانططع
التكفير، أوأ أشكل عليه حالهم لقيططام بعططض شططبهات عنططدهم مططن
ضعف فهمهططم للنصططوص، كططأن يغططتر بقططولهم (ل إلططه إل اللططه) أوأ
بصلتهم، فيذكر حديث أسامة وأإنكار النبي صلى الله عليه وأسلم
عليه قتل من قالها، أوأ حديث البطاقة وأنحوها من فضططائل ل إلططه
إل الله، أوأ حديث أم سلمة عند مسلم فططي المططراء وأفيططه سططؤال
الصحابة (أفل نقاتلهم)؟  وأجواب النبي صلى الله عليه وأسلم: (ل

.)101(ما صلوا)

وأنحو ذلك من الحاديث التي تربططط عصططمة الططدم وأالمططال ببعططض
خصائص السلم…

 فإن كان المر كذلك وألططم يكططن عنططد المططرء شططيء مططن أسططباب
الكفر، فهذا وأحده ل يكفي لتكفيره.

يرحوا بالبراءة من السلم خصوصا وأأن من يخالفوننا فيهم لم يص
يلون وأيصططومون هيصطط بططل ل يزالططون ينتسططبون إليططه وأكططثيرا منهططم 

() انظر في الرد على هذه الشبهات وأغيرها كتابنا ( إمتاع النظر في كشف 101
شبهات مرجئة العصر) وأ( كشف شبهات المجادلين عن عساكر الشرك وأأنصار 
القوانين).
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وأيحجطون وأيتلفظطون بالشطهادتين ؛ المطر الطذي قطد يشطكل معطه
تكفيرهم على كثير من الناس ، وألذلك فليس كفرهططم عنططد كططثير
اله إلطى ملطة أخطرى من النطاس ككفططر المرتطد ردة صطريحة بانتق
تظهر براءته من دين المسلمين ؛ فهو ليس كالمتحول للنصرانية
الذي ل تكاد تجد عاميا مسططلما يتوقططف فططي تكفيططره ، بخلف مططا

نحن فيه مما يحتاج إلى تعرف وأتفهيم ..

وألذلك فقد أشكل شيء نحو هذا على مططن هططو خيططر مططن هططؤلء،
يما هططم الصططديق بقتططال مططن ارتططد أعني الفاروأق رضي الله عنه، ل
من العرب بمنع الزكطاة دوأن أن يطبرؤوأا مطن السططلم ، فقطال لطه
عمر:  (كيف تقاتل الناس، وأقد قال رسول الله صلى اللططه عليططه
وأسلم:  "أمرت أن أقاتل الناس حططتى يشططهدوأا أن ل إلططه إل اللططه
اا رسول الله، فططإذا فعلططوا ذلططك عصططموا منططي دمطاءهم وأأن محمد
وأأموالهم إل بحقها وأحسابهم على الله..؟" فقال أبو بكططر:  وأاللططه

يرق بين الصلة وأالزكاة، فإن الزكاة حق المال. لقاتلن من ف

اا كانوا يؤدوأنها إلى رسططول اللططه صططلى اللططه وأالله لو منعوني عناق
عليه وأسلم لقاتلتهم على منعها.

فقال عمر؛ فوالله ما هو إل أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبططي
بكر للقتال فعلمت أنه الحق ).. وأالحديث في الصحيحن .

 فتأمل اشتباه المر على مططن قططال فيططه النططبي صططلى اللططه عليططه
يدثاون همحطط ، فططإن)102(وأسلم: ( لقد كان فيما قبلكم من المم ناس 

رد فإنه عمر ) روأاه البخاري عن أبي هريرة .. يك في أمتي أح

   فكيف بمن هم دوأنه…؟

ثام تأمل كيف أن أبا بكر رضي الله عنططه – وأهططو أتقططى المططة بعططد
يفره لتططوقفه وأجططداله هيك رسول الله وأأحرصهم على دين الله – لم 
في قتال أوألئك المرتدين، وأذلك لن جداله كان بسبب شبهة، وأل
مره لعتقططاده أنهططم مسططلمون تعصططمهم الشططهادتين، وأحاشططاه يفطط مك
يين له الدليل على يورات ؛ بل ب وأحاشا الصحابة من أمثال تلك الته
قتالهم، بأن الزكاة حق المال ، وأأنها مع الصلة من حقوق ل إلططه
إل الله … وأذلك إشارة منه إلططى حططديث النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حططتى يشططهدوأا أن ل إلططه إل اللططه
اا رسول الله وأيقيموا الصلة وأيؤتوا الزكاة فططإن فعلططوا وأان محمد
ذلططك عصططموا منططي دمططاءهم وأأمططوالهم إل بحقهططا ) وأهططو فططي

له أن القتال ممدوأد إلى إقامة العبططادتين ، كمططافبين الصحيحين، 

يدثاون:  أي ملهمون يصيبون الحق بغير نبوة ، كما في الفتح (كتاب 102 همح  ()
فضائل الصحابة).
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فإن تابأوا وأـقـاموا الـصـلة وآـتـوا الزـكـاةقططال تعططالى: (( 
)) .. وأأزال عنططه الشططكال بططذلك، وأهططذا هططوفخـلـوا ـسـبيلهم 

الواجب مع كل من أشكل عليه نحو هذا .

هجز تكفير أحد ممن أشكل عليه شيء مططن هططذا القبيططل، مي وأإذا لم 
فخالفنا وأجادلنا في تكفيرهم ، فمن باب أوألى أن ل يكفر أتبططاعه
أوأ طلبته، أوأ من هططم مططن أفططراد جمططاعته، لمجططرد قططول شططيخهم

ذاك، أوأ نحو ذلك من تخليطاته وأمداهناته.

…)).ول تزر وازرة وزر أخرىفقد قال الله تعالى: ((

رن إل علططى نفسططه) أخرجططه وأفططي الحططديث:  (…  أل ل يجنططي جططا
الترمذي وأغيره.

ة ن ماج وأفطي لفطظ آخطر: (ل تجنطي نفطس علططى أخطرى) روأاه اب
وأغيره.

فكم في هذه الجماعات ممن ل يرضون عن تلك التخبطات، بططل
وأمنهم من يجاهر بإنكارها.. وأبعضططهم يزعططم أنططه يسططعى للصططلح

من الداخل، وأنحو ذلك من الدعاوأى الساذجة.

وأقد ثابت عند كل من له معرفة وأتجربة في وأاقع هذه الجماعططات
المهلهلة، وأجود الشباب المخلصططين فططي صططفوفها ممططن يبحثططون
عططن الحططق وأيتحروأنططه… وأيحتططاجون بعططض المراحططل ليتبصططروأا
يفق لذلك فيبططادر هيو بحقيقتها وأانحرافاتها، وأكثير منهم كما شاهدنا 
اا… بططل إن بالخروأج من تلك الجماعات، أوأ تفصلهم الجماعة غالبطط
اا من دعاة التوحيد اليوم كانوا قد بدأوأا التزامهم بالططدين فططي كثير
صفوف وأأحضان هذه الجماعات، ثام مططا لبثططوا بتوفيططق اللططه لهططم
يصروأا بانحرافاتهططا وأالططتزموا بططدعوة النبيططاء وأمنهططاج وأهدايته أن تب

والذين جاـهـدوا فيـنـا لنـهـدينهمأتباعهم؛ وأقد قال تعالى: ((
)) فططالمرء ل ينططال البصططيرةسبلنا وإن الله لمع المحـسـنين

في الدين دفعة وأاحدة، وأإنما المر كما أخبر الصطادق المصططدوأق:
ير الخير يعطه، يلم، وأمن يتح ( إنما العلم بالتعلم، وأإنما الحلم بالتح

موقة). هي ير  يق الش مو مت مي وأمن 

فن  وأليتذكر المرء قوله تعططالى: (( كذلك كنـتـم ـمـن قـبـل فـمـ
فينوا إن الله كان بأما تعملون خبيرا )).  الله عليكم فتب

اا في غير مططا موضططع وأمقططام وألزلنططا اا وأتكرار وألذلك فقد قلنا مرار
ا ل نكفطر مخالفينطا لمجطرد مخطالفتهم لنطا فطي يرح؛ بأنن نقول وأنص
تكفير الطواغيت وأعساكرهم، لقيططام شططبهات عنططدهم مططن بعططض
يفططرة لؤلئططك الطططواغيت النصوص، أوأ لجهلهططم بأدلططة الشططرع المك
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وأعسططاكرهم ، أوأ لجهلهططم بكفريططاتهم … مططادامت مخططالفتهم لنططا
يبطهططم زد بهططم تخ فقططط فططي بططاب السططماء وأاللفططاظا ؛ وألططم يططؤ
وأإرجاؤهم إلى تسويغ الكفر أوأ إباحته أوأ الدعوة إليه أوأ غير ذلططك
اا كما لم يكفر السلف أشططياخ مما يدخل في أسباب التكفير، تمام
هؤلء من المرجئة الوأائططل الططذين كططان خلفهططم مططع أهططل السططنة

اا فقط… لفظي

كما نقل شيخ السلم عن المام أحمد فقال: (وأأمططا المرجئططة فل
تختلف نصوصه أنه ل يكفرهم، فططإن بططدعتهم مططن جنططس اختلف
الفقهاء في الفروأع، وأكثير من كلمهم يعود النزاع فيه إلططى نططزاع
هيسططمى الكلم فططي مسططائلهم بططاب في اللفططاظا وأالسططماء وألهططذا 
السماء، وأهذا من نزاع الفقهاء لكن يتعلططق بأصططل الططدين، فكططان
اا) أهططط مجمططوع الفتططاوأى ط دار ابططن حططزم ( المنططازع فيططه مبتططدع

).  وأيقصد بذلك مرجئة الفقهاء.12/260

):  (وألهذا دخططل فططي إرجططاء7/246وألذلك يقول في موضع آخر (
الفقهاء جماعة هم عند المة أهل علم وأدين، وألهذا لم يكفر أحططد
اا مططن مرجئططة الفقهططاء، بططل جعلططوا هططذا مطن بطدع من السلف أحد
اا مطن النطزاع فيهطا القوال وأالفعال، ل من بدع العقائد، فإن كطثير
لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب وأالسنة هو الصططواب فليططس

ل سيما وـقـد ـصـارلحد أن يقول بخلف قططول اللططه وأرسططوله 
ـدع أـهـل الكلم ـمـن أـهـل الرـجـاء ـى بـأ ـة إـل ـك ذريـع ذـل
وغيرهم وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليســير
اا لخطأ عظـيـم ـفـي العقائـاـد والعـمـال )في اللفظ سبب

أهط.

فتأمططل هططذا لتعططرف الفططارق بيططن إرجططاء الفقهططاء اللفظططي الططذي
يتوقف على مسائل التعريفات وأالسماء وأبين ما قططد يططؤدي إليططه
ييططن معلططوم، ذلك، من النحراف في العتقاد وأالعمل ، وأهذا أمر ب
فليس جميع المرجئة على ما كان يعذر فيه السططلف مططن الخلف
اللفظي، بل منهم من أدى به إرجاؤه إلى التجهم المحض فططألغوا
أسباب التكفيططر جملططة وأحصططروأها فططي الجحططود القلططبي وأحططده !!
وأمنهم من أدى به إرجاؤه إلى تططرك الفرائططض أوأ تسططويغ ذلططك أوأ
تسويغ الكفر أوأ تسهيل اقتحامه وأالتهططوين مططن أمططره، وأهططذا فططي

المتأخرين أظهر منه في المرجئة الوأائل.

يماهم (مقتصططدة المرجئططة) يرق شيخ السلم بين مططن سطط وألذلك ف
الذين بدعتهم من قبيل بدع الفقهاء، وأبين (غالية المرجئة) الذين
يوفت بما ل حقيقة لططه، يكفروأن بالعقاب وأيزعمون أن النصوص خ

): (وأكذلك مقتصدة المرجئة، مططع أن بططدعتهم مططن20/60فقال (
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بدع الفقهاء ليس فيها كفر بل خلف عند أحططد مططن الئمططة، وأمططن
أدخلهم من أصحابنا في البدع الططتي حكططى فيهططا التفكيططر وأنصططره
فقد غلط في ذلك، وأإنما كان لنهططم ل يططروأن إدخططال العمططال أوأ

غالية المرجـئـةالقوال في اليمان، وأهططذا تططرك وأاجططب، وأأمططا 
فوفت يفرون بأالعقاب ويزعمون أن النصوص خــ صك الذين ي

بأما ل حقيقة له، فهذا القول عظيم…)أهـ.

 بيططن إرجططاء الفقهططاء اللفظططي، وأبيططن)103(وأنحططوه تفريططق الططذهبي
الرجاء الكفري الذي يقول (ل يضر مع التوحيد ترك الفرائض).

ينططا وألزلنططا نقططول؛ أن فتأمططل هططذا التفريططق فططإنه مهططم، وألططذلك ك
موافقة بعض أفراخ الجهمية في زماننا لهططل السططنة فططي أبططواب
ألفططاظا اليمططان وأتعريفططاته، مططع مفططارقتهم لهططم وأمخططالفتهم فططي
التوحيد وأعراه الوثاقى، وأترقيعهم للطواغيت وأتسططويغهم للشططرك
بأسططماله وأأثاططوابه العصططرية مططن ديمقراطيططة وأنحوهططا وأترقيعهططم
للدساتير وأالقوانين الوضعية وأتسططويغ الحكططم بهططا بططدعوى أنهططا ل
تخططالف الشططرع أوأ أنهططا تحفططظ حقططوق النططاس ، ل يجططوز بحططال
هنلحقهطم بمرجئطة مساوأاته بمرجئة الفقهاء، وأإنما الذين نعطذرهم وأ
يدتططه أمثططال الشططبهات المتقدمططة الططتي أوأقعهططم فيهططا هن أ مم الفقهاء 
ضعف فهمهم للنصوص،أوأ ظنهم قيام موانع للتكفير وأنحو ذلططك ؛
إلى التوقف في تكفير الطواغيت وأأنصارهم أوأ نحططوهم ؛ دوأن أن
هيؤدي بهم ذلططك، إلططى تسططويغ الكفططر البططواح أوأ تسططهيله، وأالفتططاء
بجططواز الشططرك الصططراح أوأ استحسططانه وأاستصططلحه، أوأ اقتحططام
شيء من أبوابه .. فتنبه لهذا النوع الذي نططدفع عنططه، وأحططذار مططن

الخلط، وأتقويلنا ما ل نقول.

أقول هذا مع علمي أن السلف قططد شططددوأا النكططار علططى مرجئططة
يلظ بعضططهم القططول فيهططم، لن بططدعتهم يدعوهم وأغ اا وأب الفقهاء أيض
كما تقدم عن شيخ السلم صططارت ذريعططة إلططى بططدع أهططل الكلم
وأإلى ظهور الفسق.  فصار ذلك الخطأ اليسير فططي اللفططظ سططببا

لخطأ عظيم في العقائد وأالعمال…

 وأكذلك المططر بالنسططبة لكططثير مططن أفططراخ مرجئططة العصططر الططذين
يجادلون في تكفير الطواغيت وأأنصارهم، فإنهم وأإن كططانوا ممططن
يوغ الشرك الصراح أوأ يستحسن الردة .. وأإنما خلفهم فططي هيس ل 
أسماء الكفر وأاليمان بسبب شيء من الشبهات المتقدمة، لكططن
ذلك قد صار ذريعة عند كثير من غلتهم إلى تسهيل أمر الشططرك

وأتولي الطواغيت وأالتهاوأن في كثير من المكفرات.

).5/235() انظر سير أعلم النبلء (103
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وألكن لما كان التكفير ل يصح بالزم وأالمآل وأل يثبت إل بأسططباب
هنكفر إل من باشر تسططويغ الكفططر أوأ الفتططوى ظاهرة منضبطة؛ لم 

بإباحته أوأ اقتحم أسبابه.

ن جنطس إرجطاء الفقهطاء وأما لم يكطن حطالهم كطذلك ، وأمطا دام م
فنحن معهم على ما كان عليه سلفنا من عدم التكفيططر وأالكتفططاء

بالتبديع أوأالتضليل أوأالتجهيل ..

هيحمل قول شيخ السططلم: (وأأمططا السططلف وأالئمططة  فعلى أمثالهم 
فلم يتنازعوا في عدم تكفيططر المرجئططة وأالشططيعة المفضططلة وأنحططو
ذلك، وألم تختلف نصوص أحد في أنه ل يكفر هؤلء، وأإن كان من
أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هططؤلء وأغيرهططم
اا عنططه، أوأ فططي مططذهبه، حططتى أطلططق بعضططهم تخليططد هططؤلء خلفطط
وأغيرهم ، وأهذا غلط على مططذهبه وأعلططى الشططريعة) أهططط.مجمططوع

).3/219الفتاوأى (ط. دار ابن حزم) (

ثام إنوأقال بعد كلم في مرجئة الفقهاء وأأوأل نشوء مذهبهم: ( 
السلف والئامة اشتد إنكارهم عـلـى ـهـؤلء وتـبـدعيهم،
اا منـهـم نـطـق وتغلـيـظ الـقـول فيـهـم، وـلـم أعـلـم أـحـد
بأتكفيرهم، بأل هم متفقون على أنهم ل يكـفـرون ـفـي
ذلك، وـقـد ـنـص أحمـد وغـيـره مـن الئاـمـة:  عـلـى ـعـدم

، وأمن نقل عن أحمد أوأ غيره من الئمةتكفير هؤلء المرجئة
اا لهططؤلء، أوأ جعططل هططؤلء مططن أهططل البططدع المتنططازع فططي تكفيططر

اا) أهط ( اا عظيم ).7/311تكفيرهم، فقد غلط غلط

  أنه مادام أفططراخ المرجئططة اليططوم يخالفوننططا فططي    والخلصة:
تكفير الطواغيت أوأ أنصارهم، لظنهم قيططام بعططض موانططع التكفيططر
في حقهم، أوأ لشبهة طرأت عليهم من بعططض نصططوص الشططرع،أوأ
لجهلهم في وأاقططع كفريططاتهم ؛ فنحططن ل نكفرهططم مططادام ذلططك لططم
يؤدي بهم إلى سططبب مططن أسططباب الكفططر الظططاهرة الططتي ل يسططع
الجهل بها، كنصرة قططوانين الكفططر أوأ المشططاركة فططي تشططريعها أوأ
القسم على احترامها وأالولء لها، أوأ نصرة عبيدها وأإعانتهم علططى
تثبيتهطططا وأتحكيمهطططا أوأ نصطططرتهم وأمظطططاهرتهم علطططى الموحطططدين
المتبرئين منهططا الناصططرين للشططريعة، أوأ تسططويغ شططيء مططن ذلططك
وأاستحسانه وأاستصلحه وأالفتاء بجوازه وأإباحته وأالحمل عليه، إذ
الحمططل علططى الكفططر وأالططدعوة إليططه وأالفتططاء بططه كفططر كمططا نططص

.)104(العلماء

وفيه تكفير علماء السلف لمن ) 189-3/188() انظر إعلم الموقعين (104
اا؛ لتبين من زوجها الذي يأبأى  اا ومؤقت أفتى امرأة بأالرتداد آني
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وألذلك فرقوا فططي أقططاوأيلهم فططي التكفيططر وأالعقوبططة بيططن الداعيططة
المستبصر ببدعته الداعي إليها وأبين عموم جهال أهل البدع ..

فمنع الئمة كالمام أحمد بن حنبل وأأمثططاله قبططول روأايططة الططداعي
المعلن ببدعته وأمنعططوا شططهادته وأالصططلة خلفططه ؛ بخلف الجاهططل

..)5(المقلد الذي ل بصيرة له 

اا؟  قطال:  أي وأقال الكوسج؛ قلت لحمد:  (المرجئ إذا كان داعيط
هيقصى) أهط هيجفى وأ .)6(وأالله 

وأقوله هذا فيمن عرفت القول فيهم من مرجئة الفقهططاء، فكيططف
به لو رأى من أدى بهم التجهطم وأالرجططاء فططي زماننطا إلطى نصططرة
يدة وأاستصلح الكفر وأالمروأق الشرك وأالمشركين وأاستحسان الر

من الدين…؟؟

يجبططوا مططن يمنططا بعططض النططاس، وأتع هذا وألقد استهجن هذا التفريططق 
عططذرنا لمططن أخطططأ وأخالفنططا فقططط فططي الحكططم علططى الطططواغيت
وأأنصارهم، وأبين من بنى على ذلك وأأتبعه بشيء من المكفرات.

يين منضبط بالصول ، منسططجم مططع وأنحن نعتقد أن الفرق وأاضح ب
ضوابط الشرع.

فقد قدمنا لك من قبططل فططي الكلم علططى قاعططدة (مططن لططم يكفططر
الكافر….) إعذار من توقف في تكفير الكافر لعتقاده قيام مططانع
من موانع التكفير في حقه، أوأ لتعارض بعض الدلة في ذهنططه، أوأ

لجهله ببعض النصوص، أوأ قيام بعض الشبهات عنده...

فما دام توقف هؤلء المرجئططة فططي تكفيططر الطططواغيت وأأنصططارهم
من جنس ذلك وأليططس هططو مطن قبيططل التكططذيب بأدلطة الشططرع؛ أوأ
تططولي قططوانينهم وأالططدفع عنهططا أوأ تططوليهم هططم وأمظططاهرتهم علططى
الموحدين أوأ غير ذلك من أسباب الكفر الظاهرة… فبططأي شططيء

يفروأن؟؟؟ هيك
اا وأقد عرفططت أننططا ل نكفططر إل بسططبب مططن أسططباب الكفططر خصوص

الظاهرة التي تنحصر بالقول أوأ الفعل المكفر صريح الدللة.

طلقها.
هحكمية في السياسة الشرعية ) لبن القيم )5((  أنظر في هذا ( الطرق ال

) فصاعدا ، (ط 232( الطريق السادس عشر ) الحكم بشهادة الفساق ص (
.مكتبة المدني – جدة ) .

).4/168 عن إعلم الموقعين ()6((

288



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

فأين في أدلة الشططرع، أن مططن أسططباب الكفططر؛ خطططأ المططرء فططي
يدعين للسططلم تنزيل حكم الكفر على بعض من نكفرهم مططن المطط
المتلبسين ببعض شعائره، لشبهات قامت في ذهنه طرأت عليططه
مططن بعططض النصططوص، أوأ لعتقططاده وأجططود مططانع أوألخفططاء بعططض
النصطططوص عليطططه؟؟ أوأ نحطططو ذلطططك مطططن العطططذار الطططتي يعطططددها

العلماء…؟؟

فططإن أوأرده علينططا أوألئططك المسططتهجنون لكلمنططا وأاختيارنططا هططذا ؛
فليبشروأا بأنهم لن يجدوأا منا إن شاء الله إل الذعان وأالتسليم…
فأدلة الشرع عندنا على الرأس وأالعين ، وأنحن من أسعد النططاس

بها وأبمتابعتها ..

 أما الستهجان العقلي وأحده فل يكفي… 

( إذ اليمان وأالكفر، من الحكططام الططتي تثبطت بالرسطالة، وأبالدلطة
ييز بين المؤمن وأالكافر ل بمجرد الدلة العقلية ) .)7(الشرعية يم

يقول القاضي عياض في الشططفا، فططي فصططل ( بيططان مططا هططو مططن
المقالت كفر..).  (إعلم أن تحقيق هططذا الفصططل وأكشططف اللبططس

).2/282فيه مورده الشرع، وأل مجال للعقل فيه…) أهط.  (

وأيقول شيخ السلم ابن تيمية: ( الكفر حكم شرعي متلقى عططن
هيعلططم بططه صططواب القططول وأخطططؤه، صاحب الشريعة، وأالعقططل قططد 
اا فططي الشططرع، كمططا وأليس كل ما كان خطأ في العقل؛ يكون كفر
اا في العقل، تجب في الشرع معرفتططه) أنه ليس كل ما كان صواب

) .1/242أهط درء تعارض العقل وأالنقل (

يي723وأيقول ابن الشاط الشبيلي ( اا، أ هط):  (كون أمططر مططا كفططر
أمر كان، ليس من المور العقليططة بططل هططو مططن المططور الوضططعية
الشرعية، فإذا قال الشارع في أمر ما هو كفر فهو كذلك، سططواء

اا) أهط.  تهططذيب الفططروأق ( ،4/158كان ذلك القول إنشاء أم إخبار
159.(

وأيقول ابن القيم في نونيته :

الكـفر حق الله ثام رسـوله             بأالنص يثبت ل
بأقول فلن

يفراه فذاك ذوأ من كان رب العالمين وأعبده             قد ك
كفطران

 أصل العبارة لشيخ السلم ابن تيمية، من مجموع الفتاوأى (ط. دار ابن حزم))7((
)3/204.(
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هططط): ( إن التكفيطر840وأيقطول محمطد بطن إبراهيططم ابطن الطوزير (
يي محض ل مططدخل للعقططل فيططه، وأإن الططدليل علططى الكفططر ل سمع
اا، وأل نططزاع فططي ذلططك) أهططط.  باختصططار مططن اا قطعيطط يكون إل سمعي

).179، 4/178العواصم وأالقواصم (

وأقد عرفت توقف الفاروأق في شأن المرتططدين وأقتططالهم، لشططبهة
قولهم ل إله إل الله، حتى ناظره الصططديق وأكشططف تلططك الشططبهة
يفره لخطئه ذاك، بينما لططم يتلكططأ الصططديق، وأأبان له الحق، وألم يك
وأما كان له أن يتلكأ في تكفير من أدتططه هططذه الشططبهة، أوأ غيرهططا
من الشبهات إلى اقتحام شيء من أسباب الكفر وأالردة، كنصرة
مسيلمة الكذاب، أوأ المتناع عن بعططض شططرائع السططلم…  فمططن
الذين قاتلهم أبو بكططر الصططديق فططي جملططة المرتططدين قططوم ممططن
منعوا الزكاة محتجين بشططبهة اسططتدلوا لهططا بنططص شططرعي، حيططث

فهرـهـمتعلقوا بقوله تعالى: ((  يتط خذ ـمـن أـمـوالهم ـصـدقة 
فل عليهم إن صلتك سكن لهــم دص فكيهم بأها و يتز  ))؛ وأأنو

هيصلي عليهم وأصططلته سططكن الصدقة إنما كانت تلزمهم لمن كان 
لهم، وأهو النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم وأقططد مططات، فل صططدقة

لغيره.

وأهؤلء هم الذي أشكل حالهم علططى عمططر حططتى نططاظره أبططو بكططر
وأأزال عنه الشكال، وأمعلوم أنه لم يستشكل حال أتباع مسيلمة
أوأ السططود أوأ سططجاح، لوضططوح أمرهططم فتنبططه لهططذا فقططد كططان

.)8(المرتدوأن آنذاك ثالثاة أصناف

اا لهم عنططد الصططديق، وأمع هذا لم تنفعهم هذه الشبه أوأ تصلح عذر
لظهور وأوأضوح أمططر فريضططة الزكططاة، وألن التأوأيططل أوأالشططبهة إذا
أدت إلى كفر صططريح أوأ امتنططاع عططن الشططرع وأالقططدرة بطائفططة أوأ
شوكة، فإنهططا ل تمنططع مططن التكفيططر أوأ القتططال، فكططذلك مططن أدتططه
شبهاته إلى نصرة المرتدين من عبيد القططوانين علططى الموحططدين،
أوأ نصر قوانينهم وأالمتنططاع بهططا عططن الشططرع، أوأ تسططويغ التشططريع
يداه الكفري أوأ تجويز تحكيم قوانين الكفر أوأ أعلن الولء لهططا، أوأ أ
إرجاؤه إلى المشاركة في تشريع ما لم يططأذن بططه اللططه أوأ العانططة
علططى تحكيططم قططوانين الكفططر، فهططذا قططد اقتحططم بتجهمططه وأإرجططائه
اا ظططاهرة مططن أسططباب الكفططر، وأبهططذه السططباب وأشططبهاته أسططباب

الظاهرة نكفره.

).  وأانظططر فتططح البططاري (كتططاب اسططتتابة2/385 انظططر العتصططام للشططاطبي ()8((
المرتدين..) (باب قتل من أبى قبول الفرائض).
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بخلف من تططوقفت مخططالفته وأمجططادلته علططى السططماء وأاللفططاظا
هيكفر الطواغيت أوأ أنصارهم لشبهات قامت عنده مطن فقط، فلم 
ا، أوأ لخفطاء ضعف فهمه لنصطوص الشطرع، أوأ لموانطع ظطن قيامه
بعض النصوص عليه .. دوأن أن يؤديه ذلك إلى ارتكاب شيء مططن
أسباب الكفر المذكورة أوأ غيرها… فل يحل تكفيره بذلك وأحططده،

وأل بلوازمه التي يذكرها البعض ما لم يلتزمها..

يولهم أوأ ننسططب إليهططم شططيئا لططم يقولططوه أوأ ينتحلططوه، وأإن هنقطط  وأل 
يولونططا مططا ل نقططول بططه، وأأجلبططوا مق بهتونططا هططم، وأافططتروأا علينططا وأ
يفرهططم لمجططرد بغيهططم علينططا وأكططذبهم هنك ال عططن أن  وأأوأضعوا… فض
يديهم… فهذا كله من الثام وأالعدوأان الذي سططيجدوأنه وأظلمهم وأتع
في صحائفهم، وأسيسألون عنه بين يدي الله، إل أنه وأحده، ليططس

من أسباب التكفير، حتى نكفرهم به.

أفل ترى يا أخ التوحيد بعد هذا، أن تفصيلنا منسجم مططع الصططول،
وأغير مستهجن؟

هيذكر عن المام الشافعي أنه قال : ( أهل البدع إذا خالفته قال :
يني فإذا خالفته قال : أخطأت ) أهط. هس كفرت ، وأأما ال

وأيقططول شطيخ السططلم ابططن تيميطة فططي رده علططى ابططن البكططري: (
فلهذا كان أهل العلم والسنة ل يكفرون من خــالفهم،
ـم ـر حـك ـم، لن الكـف ـالف يكفرـه ـك المـخ ـان ذـل وإن ـك
شرعي، فليس للنسان أن يـعـاقب بأمثـلـه، كـمـن ـكـذب
عليك وزنى بأأهـلـك، لـيـس ـلـك أن تـكـذب علـيـه وتزـنـي
ـذلك بأأهله، لن الزنا والكذب حرام لحق الله تعالى، وـك
التكفير حـق للـه تـعـالى، فل يكـفـر إل ـمـن كـفـره اللـه

).257) أهط ص(ورسوله

اا، وأمططن اا، أن (من عيوب أهل البدع تكفير بعضططهم بعضطط وأذكر أيض
هيكفروأن) أهط هيخطئون وأل  ينهم  .)9(ممادح أهل العلم أ

) : ( وأالخططوارج تكفططر أهططل5/158وأقططال فططي منهططاج السططنة ( 
 وأكططذلك)10(الجماعة ،وأكذلك أكثر المعتزلة يكفروأن مططن خططالفهم 

يسق ، وأكططذلك أكططثر أهططل الهططواء مف يفر  هيك أكثر الرافضة ، وأمن لم 
هيكفروأن من خططالفهم فيططه ، وأأهططل السططنة يتبعططون يبتدعون رأيا ،وأ
هيكفططروأن مططن خططالفهم الحق من ربهم الذي جاء به الرسول ، وأل 

ال عن شرح قصيده ابن القيم لحمد بن عيسى ()9(( ،2/406 هذا وأالذي قبله نق
) . 5/251)، وأانظر منهاج السنة النبوية (407

) أن أكثر المعتزلة يكفططروأن343 ذكر عبد القاهر البغدادي في أصول الدين ()10((
مخالفيهم بل وأيكفروأن من يشك في تكفير مخالفيهم !!
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فيه ،بل هططم أعلططم بططالحق وأأرحططم بططالخلق ،كمططا وأصططف اللططه بططه
و المسلمين بقوله : (( كنتم خير أمطة أخرجطت للنطاس )) قطال أب

هريرة : كنتم خير الناس للناس ) أهط. 

   وأيطيب لي أختم هذا الموضع بططأن أسططتعير كلمططه الططذي يقطول
فإنهفيه رحمه الله:  (هذا وأأنا في سططعة صططدر لمططن يخططالفني، 

في بأتكفـيـر أو تفـسـيق أو اـفـتراء وإن تعدى حدود الله ف
أو عصبية جاهلية.  فأنا ل أتـعـدى ـحـدود الـلـه فـيـه، بـأـل
أضبط ما أقوله وأفعله وأزـنـه بأمـيـزان الـعـدل، وأجعـلـه
،مؤتما بأالكـتـاب اـلـذي أنزـلـه الـلـه وجعـلـه ـهـدى للـنـاس

اا فيمططا اختلفططوا فيططه، قططال تعططالى: ((  فإن تنازعتم ـفـيحاكم
)).شيء فردوه إلى الله والرسول

وأذلك أنك ما جزيت من عصى الله فيك، بمثل أن تطيع الله فيه،
)).إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون((

(( وإن تـصـبروا وتتـقـوا ل يـضـركم كـيـدهموأقططال تعططالى: 
اا إن الله بأما يعملون محيط )). أهط مجموع الفتططاوأى (طشيئ

).156-3/155دار ابن حزم) (

يددني. اللهم فأعني على ذلك، وأاهدني وأس

وأبعد…

فهذا أهم ما أحببت التنبيه إليه وأالتحذير منه في أخطاء التكفيططر،
ال بيططن مجموعططات متفرقططة مططن مما عايشت وأشاهدت وأجوده فع

الشباب في مواضع متفرقة من المعمورة.

وأهي أشهر أخطاء أعرفها في التكفير وأشذوأذاته.

يمدت أن أخصص الحديث عن أخطاء كططان يمكططن إدراجهططا وأقد تع
تحت أخطاء أخرى سلفت في الفصل نفسه، لكططن لشططناعة تلططك
الخطاء أوأ لشيوعها وأانتشارها، رأيت ضططروأرة إفرادهططا بالحططديث

وأحدها، زيادة في التفصيل وأالبيان.

هذا وأقد اجتهدت وأسعي، في النصح لهذه الططدعوة وأأهلهططا، وأفططي
اا للططه سططبحانه، وألططدينه يرطيططن نصططح يرطين وأتنططبيه المف تحذير المف

وألكتابه وأسنة نبيه صلى الله عليه وأسلم وألعموم المسلمين.

فإن أصبت فمن الله وأله وأحده المنة وأالفضل، وأالحمد، وأالشكر،
وأأسأله الخلص في ذلك وأالقبول ، وأإن أخطأت فمن نفسي وأما
يرئ نفسي فلست بمعصوم، وأأستغفر الله مططن الزلططل، وأأسططأله أب
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أن ل يحرمنططي فيططه أجططر المجتهططدين.. وأأن يهططديني سططبحانه لمططا
اختلف فيه من الحق بإذنه… إنططه يهططدي مططن يشططاء إلططى صططراط

مستقيم.
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الفصل الرابأع

مجمل حال الخوارج وبأراءتنا

من عقيدتهم

ومنهاجهم

 ]4[ 

فصل في
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مجمل حال الخوارج وبأراءتنا من عقيدتهم

ومنهاجهم

* نشأة الخوارج وأشهر عقائادهم وفرقهم *

الخوارج جمع خارجططة أي:  طائفططة، وأهططم قططوم مبتططدعون ضططلل،
يموا بذلك لخروأجهم عططن الططدين الحططق وألخروأجهططم عططن طاعططة س

وألة المور المسلمين وألخروأجهم على خيار المسلمين.

وأأصل ظهور بدعتهم في خلفة علي بن أبططي طططالب رضططي اللططه
عنه.

أما جذوأرها، فموجودة منذ زمن النبي صلى اللططه عليططه وأسططلم…
فقد روأى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:  بينا النططبي
صلى الله عليه وأسلم يقسططم، جطاء عبططد اللططه بطن ذي الخويصططرة
التميمي فقال:  اعدل يا رسول الله.  فقططال:  وأيلططك وأمططن يعططدل
إذا لم أعدل ؟  قال عمر بن الخطاب:  دعني أضرب عنقه. قال:
اا يحقر أحدكم صلته مع صلته وأصططيامه مططع ( دعه، فإن له أصحاب
صططيامه، يمرقططون مططن الططدين كمططا يمططرق السططهم مططن الرميططة..)
الحديث إلى قوله:  (آيتهم رجططل إحططدى يططديه مثططل ثاططدي المططرأة،

يخرجون على حين فرقة من الناس).

ين جطذوأر هطذه الفرقطة وأدوأافعهطا النفسطية ذكر أ  فهطذا الحطديث ي
موجططودة منططذ زمططن النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم ؛وأأمططا بدايططة
ظهورها وأخروأجها ففي زمن الفرقة وأالقتتال الذي كان بين علي
يفين، وأمنازعيه، أي أن ذلك كان من إفططرازات وأقعططة الجمططل وأصطط
وأنحوها من المواجهططات الططتي جططرت بيططن المسططلمين بعططد مقتططل
عثمان رضي الله عنه، وأصدق رسول الله صلى الله عليه وأسططلم
(يخرجون على حين فرقة مططن النططاس)، فالتاريططخ يحكططي وأيقططص

علينا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وأسلم بدقة…

 (وأأصل ذلك أن بعض أهل العططراق، أنكططروأا سططيرة بعططض أقططارب
عثمان، فطعنوا علططى عثمططان بططذلك، وأكططان يقططال لهططم "القططراء"
لشططدة اجتهططادهم فططي التلوأة وأالعبططادة، إل أنهططم كططانوا يتططأوألون
يدوأن برأيهططم، وأيتنطعططون فططي القرآن على غير المراد منطه وأيسططتب

.)105(الزهد وأالخشوع وأغير ذلك)

() فتح الباري (كتاب استتابة المرتدين…) (باب قتل الخوارج وأالملحدين…).105
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هقتل عثمان رضي الله عنه قاتلوا مع علي وأاعتقدوأا إمططامته، فلما 
فقاتل معه أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحططة وأالزبيططر رضططي
الله عنهما، وأمعهم عائشة أم المؤمنين رضططي اللططه عنهططا خرجططوا
يطلبون قتلة عثمان، فانتصر علي في الوقعة، وأقتل فيها طلحططة،
وأقتل الزبير بعططد أن انصططرف منهططا.. وأاعتقططد أوألئططك القططراء كفططر

عثمان وأمن تابعه وأكفر أهل الجمل.

ثام قام معاوأية –وأكان أمير الشام إذ ذاك- بالمطالبة بططدم عثمططان
اا، وأأرسل إلى علي أن يمكنه من قتلته، ثام يبايع له بعد ذلططك، أيض
يي أحكططم وأعلي يقول:  أدخل فيما دخل فيه الناس ثام حاكمهم إلطط
فيهم بالحق ،فلما طال ذلك خرج علي فططي أهططل العططراق، وأمعططه
اا اا قتال أهل الشام فخرج معاوأيططة فيهططم قاصططد أوألئك القراء طالب
اا، كططاد أهططل قتاله، فالتقيا في صفين، فدامت الحرب بينهما أشهر
الشططام أن ينكسططروأا، فرفعططوا المصططاحف علططى الرمططاح وأنططادوأا
ندعوكم إلى كتاب الله تعالى، وأكان علي يريد مواصططلة القتططال ؛
اا القططراء – القتططال فططترك جمططع كططثير ممططن كططانوا معططه – خصوصطط
يددوأا عليه بطلططب قبططول التحططاكم، وأاحتجططوا بسبب ذلك تدينا، وأش

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا ـمـن الكـتـاببقوله تعالى: ((
يدعون إلى كتاب الله ليحـكـم بأينـهـم ثـاـم يـتـولى فرـيـق

).23)) (آل عمران: منهم وهم معرضون

وأقالوا: (القوم يدعوننا إلى كتاب الله وأأنت تدعونا إلى السططيف)،
.  وأقططال: (إنططي إنمططا)106(فقال لهم:  (أنا أعلم بما في كتاب اللططه)

أقاتلهم ليدينوا بحكم الكتاب، فإنهم قد عصططوا اللططه فيمططا أمرهططم
به، وأتركوا عهده، وأنبذوأا كتابه…).

ه إذ فقالت عصابة من أوألئك القراء: (يا علي أجب إلى كتطاب الل
دعيت إليه، وأإل دفعناك برمتك إلى القوم، أوأ نفعل بك مططا فعلنططا
ينهططا بابن عفان، إنه غلبنا أن يعمل بكتاب الله فقتلناه، وأاللططه لتفعل
وأ لنفعلنهططا بططك.  قططال:  (فططاحفظوا عنططي نهططي إيططاكم، وأاحفظططوا

.)107(مقالتكم لي)

اا اا منكم وأحكم فراسلوا أهل الشام في ذلك، فقالوا: ( ابعثوا حكم
منا، وأيحضر معهم مططن لططم يباشططر القتططال فمططن رأوأا الحططق معططه
أطاعوه…) فوكل معاوأية عمروأ بن العاص، وأأراد علططي أن يوكططل
عبد الله بن عباس وألكن منعه القراء، وأقالوا:  ل نرضى إل بططأبي
موسى الشططعري، وأوأصططفوه بططأنه كططان ينهططى النططاس عططن الفتنططة
وأالقتال، وأكان أبططو موسططى قططد اعططتزل فططي بعططض أرض الحجططاز،

).114() الملل وأالنحل للشهرستاني ص (106
).7/274() البداية وأالنهاية (107
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اا: ( بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما فأحضروأه، وأكتبوا بينهم كتاب
قاضى عليه أميططر المططؤمنين…) فقططال عمططر بططن العططاص:  اكتططب
اسمه وأاسم أبيه، هو أميركم وأليططس بأميرنططا، فقططال علططي:  امططح
أمير المؤمنين، وأاكتب؛ هذا ما قاضى عليه علي بن أبي طالب…
ثاططم كتبططوا كتططاب التحكيططم وأانفصططل الفريقططان علططى أن يحضططر
الحكمان وأمن معهما بعد مدة عينوها في مكان وأسط بين الشام
وأالعراق، وأيرجع العسكران إلى بلدهم إلططى أن يقططع الحكططم ،ثاططم
شرع الناس في دفن قتلهم، وأأطلق علي جماعططة مططن السططرى
مططن أهططل الشططام كططانوا فططي يططده، وأكططان مثلهططم فططي يططد معاوأيططة

اا. فأطلقهم أيض

قال عبد الرحمن بن زياد بططن أنعططم، وأذكططر أهططل صططفين.  فقططال:
اا في الجاهلية، فالتقوا في السلم اا يعرف بعضهم بعض (كانوا عرب
معهم الحمية، وأسطنة السطلم، فتصطابروأا وأاسطتحيوا مطن الفطرار،
وأكانوا إذا تحاجزوأا دخططل هططؤلء فططي عسططكر هططؤلء، وأهططؤلء فططي

عسكر هؤلء، فيستخرجون قتلهم فيدفنوهم.  

اا فلططم يفططر أحططد وأقال الشعبي : هم أهل الجنة، لقي بعضهم بعض
.)108(من أحد)

ثام كانت أوأل شرارة انبعثت على إثارها أفكار الخوارج وأعقائدهم
ين الشططعث بططن قيططس وأكططان مططن جملططة مططن شططهد المتنطعططة، أ
ير علططى مل مططن بنططي تميططم مططن أوألئططك التحكيم من جيش علي م
القراء، فقرأ عليهططم كتطاب التحكيططم، فقطام إليطه رجطل منهطم هطو
يكمون فططي ديططن اللططه الرجططال؟" ثاططم عروأة بن جرير، فقال:  "أتح
ضرب بسيفه عجز دابة الشعث بن قيس.  فأطلقها كلمططة كططانت

مفتاح فتنة الخوارج وأأوأل خروأجهم .

):  (وأقد أخذ هذه الكلمة مططن هططذا الرجططل7/279قال ابن كثير (
طوائف من أصحاب علي من القراء، وأقططالوا:  "ل حكططم إل للططه"

)أهط.المحكميةفسموا 

ثام تفرق الناس إلى بلدهم من صططفين، فخططرج معاوأيططة بأصططحابه
إلى دمشق، وأرجططع علططي إلططى الكوفططة ، فلمططا دخلهططا سططمع رجل
يقول:  ذهب علي وأرجع في غير شيء.  فقال علططي رضططي اللططه
مللذين فارقناهم خيططر مططن هططؤلء . يريططد خصططومه مططن أهططل عنه: 

الشام ثام أنشأ يقول:

هح لبثك راحما رة     من الدهر لم يبر أخوك الذي إن أحرجتك ملمط

) وأالمراد أنهم رغم اقتتالهم، يرعون حق السلم 7/278() المرجع السابق (108
بينهم، ل كالخوارج الذي نبتوا في تلك الفتن.
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رر ظل يلحاك لئمطا يعبت     عليك أمو متش وأليس أخوك بالذي إن  

ثام مضى يذكر الله حتى دخل قصر المارة من الكوفة.

وأكان لما قارب دخول الكوفة قططد إنجططاز مططن جيشططه قريططب مططن
اا يقال لطه (حططروأراء)، وألططذلك سططميت اا، وأنزلوا مكان اثانى عشر ألف

يواء. الخوارج حروأرية، وأزعيمهم يومئذ عبد الله بن الك

وأسبب ذلك أنهم أنكروأا عليه أشططياء فيمططا يزعمططون أنططه ارتكبهططا،
فبعث إليهم علي رضي الله عنه عبططد اللططه بطن عبططاس فنطاظرهم
ييتهم ثام خططرج إليهططم علططي فظهططر عليهططم فرجع أكثرهم، وأبقي بق
بالحجطة، فاسططتأمن إليططه ابطن الكطواء وأطائفطة معطه أططاعوا عليططا
وأدخلوا معه الكوفة، وأانحاز الباقون إلى النهططروأان، ثاططم إن الططذين

، وألططذلك)109(دخلوا معه الكوفة أشاعوا أن عليا تاب من الحكومة
اا، فخطب وأأنكر ذلك، فتنادوأا من جانب رجعوا معه، فبلغ ذلك علي

المسجد (ل حكم إل لله).

"فقال:  كلمة حق يراد بها باطل، إن رسول الله صلى الله عليططه
اا، إني لعرف صفتهم في هؤلء، يقولون الحططق وأسلم وأصف ناس

.)110(بألسنتهم، ل يجاوأز هذا، وأأشار إلى حلقه… الحديث)

 بإسناد صحيح عططن أبططي)111(وأأخرج ابن جرير الطبري في تاريخه
رزين قال:  (وألما وأقع التحكيم، وأرجع علططي مططن صططفين، رجعططوا
مباينين له، فلما انتهططوا إلططى النهططر أقططاموا بططه، فططدخل علططي فططي
الناس الكوفة، وأنزلوا بحروأراء فخرج إليهم علططي، فكلمهططم حططتى
وأقع الرضا بينه وأبينهم، فططدخلوا الكوفططة، فأتططاه رجططل فقططال:  إن
الناس قد تحدثاوا أنك رجعت لهم عن كفرك، فخطب الناس فططي
صلة الظهر، فذكر أمرهططم فعططابه، فوثابططوا مططن نططواحي المسططجد
يقولون:  "ل حكم إل لله" وأاستقبله رجل منهم وأاضع إصبعيه في

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئنأذنيه فقال: ((
)).أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين

فاصبر إن وـعـد الـلـه ـحـق ول يـسـتخفنكفقططال علططي:  ((
)).الذين ل يوقنون

)154-2/152) وأالحطططاكم (87-1/86وأأخطططرج المطططام أحمطططد (
) عن عبد الله بن شداد قال: ( قططدمت عائشططة8/179وأالبيهقي (

() أي مما جرى من تحكيم الحكمين في صفين.109
) عن عبد الله 32() أخرجه النسائي في (خصائص علي رضي الله عنه) ص (110

بن رافع بإسناد صحيح.
) وأقال الحافظ ابن حجر عن أبي رزين:  صوابه أبو زرير، وأهو عبد 4/54() (111

الله بن زرير وأهو ثاقة رمي بالتشيع.
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رضي الله عنها، فينططا نحططن جلططوس عنططدها مرجعهططا مططن العططراق
ليالي قوتل علي رضي الله عنه إذ قططالت لططي:  يططا عبططد اللططه بططن
شداد هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟  حدثاني عن هؤلء القوم
الذين قتلهم علي. قلت:  وأمالي ل أصدقك، قالت:  فحدثاني عططن
يكم الحكمين خرج قصتهم، قلت:  إن عليا لما أن كاتب معاوأية وأح
اا من جانب الكوفططة عليه ثامانية آلف من قراء الناس، فنزلوا أرض
ن ا:  حطروأراء، وأإنهطم أنكطروأا عليطه، فقطالوا انسطلخت م يقطال له
يكمططت فططي ديططن قميص ألبسكه الله وأأسماك به، ثام انطلقططت فح
اا ما عتبوا عليططه وأفططارقوه، أمططر الله، وأل حكم إل لله، فلما بلغ علي
فأذن مؤذن:  ل يططدخل علططى أميططر المططؤمنين إل رجططل قططد حمططل
القرآن، فلما أن امتل من قراء الناس الدار، دعا بمصحف عظيططم
فوضعه علي رضي الله عنه بين يديه، فطفق يصكه بيده وأيقول:
يدث النططاس، فنططاداه النططاس:  فقططالوا:  يططا أميططر أيها المصططحف حطط
المؤمنين ما تسأله عنه، إنما هططو وأرق وأمططداد، وأنحططن نتكلططم بمططا

روأينا منه فماذا تريد؟

قال:  أصحابكم الذين خرجوا بيني وأبينهم كتاب اللطه، يقطول اللططه
وإن خفتم ـشـقاق بأينهـمـاعططز وأجططل فططي امططرأة وأرجططل:  ((

اا من أهله …)) فأمة محمد صلى الله عليه وأسلمفابأعثوا حكم
أعظم حرمة من امرأة وأرجل، وأنقموا علي أنططي كططاتبت معاوأيططة،
وأكتبت؛ علي بن أبي طالب، وأقد جاء سهيل بن عمروأ وأنحططن مططع
رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم بالحديبيططة حيططن صططالح قططومه
اا، فكتب رسول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم:  بسططم اللططه قريش
الرحمططن الرحيططم، فقططال سططهيل: ل تكتططب بسططم اللططه الرحمططن
الرحيم، قلت: فكيف أكتب؟  قال:  اكتططب باسططمك اللهططم، فقططال
رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم: اكتبططه، ثاططم قططال: اكتططب مططن
محمد رسول الله صلى الله عليه وأسططلم.  فقططال: لططو نعلططم أنططك
رسول الله لم نخالفك، فكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبططد

اا، يقططول اللططه فططي كتططابه : ((  لقد ـكـان لـكـم فـياللططه قريشطط
رسول الله أسوة حسنة لـمـن ـكـان يرـجـو الـلـه والـيـوم

)) ، فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضططي اللططه عنططه عبططدالخر
الله بن عباس، فخرجت معه حتى توسطنا عسططكرهم، قططام ابططن
الكواء فخطب الناس، فقال:  يا حملة القرآن، إن هططذا عبططد اللططه
بن عباس فمن لم يكن يعرفه، فأنا أعرفطه مطن كتطاب اللطه، هطذا

يدوأهبأل هم ـقـوم خـصـمونمن نزل فيه وأفي قومه ((   )) ،فططر
إلططى صططاحبه وأل تواضططعوه كتططاب اللططه عططز وأجططل، قططال:  فقططام
خطباؤهم فقالوا:  وأالله لنواضططعنه كتططاب اللططه، فططإذا جاءنططا بحططق
يدنططه إلططى يكتنططه ببططاطله، وألنر نعرفه اتبعناه، وألئن جاءنا بالباطل لنب
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صحبه، فواضعوه على كتاب الله ثالثاططة أيططام، فرجططع منهططم أربعططة
آلف كلهم تائب، فأقبل بهم ابن الكواء حتى أدخلهططم علططى علططي
رضي الله عنه، فبعث علي إلى بقيتهم، فقال:  قد كان من مرنططا
وأأمر الناس ما قد رأيتم، قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمة محمد
صلى الله عليه وأسلم وأتنزلوا فيها حيططث شططئتم، بيننططا وأبينكططم أن
اا، فططإنكم إن فعلتططم نقيكم رماحنا ما لم تقطعوا سبيل وأتطلبوا دم
ذلططك، فقططد نبططذنا إليكططم الحططرب علططى سططواء، إن اللططه ل يحططب
الخائنين، فقططالت عائشططة رضططي اللططه عنهططا:  يططا ابططن شططداد فقططد
قتلهم، فقال:  وأالله ما بعث إليهم حتى قطعوا السبيل، وأسططفكوا

.)112(الدماء وأقتلوا ابن خباب، وأاستحلوا أهل الذمة…) الحديث

وأهؤلء الذين أشار ابن شداد إلى قتلهم ابن خباب، هططم الطائفططة
ينتها بعد منططاظرة ابططن يرت على تع التي انحازت إلى النهروأان وأأص
عباس وأعلي لهم، وأرجططوع بعضططهم معططه إلططى الكوفططة، ثاططم خططرج
اا بعد شيء، وأذلططك بعططد اا بعض من رجع إلى الكوفة شيئ إليهم أيض
يمططروأا علططى أنفسططهم ملحاتهم المتقدمة لعلي رضي الله عنططه، وأأ
ال على عقبيه ليس له صحبة وأل سابقة في السلم هو اا بوا أعرابي

عبد الله بن وأهب الراسبي.

هذا بعد أن طعنوا في إمارة علي وأمن قبله عثمان !!.

وأقد كانوا قالوا من قبل عندما قيل لهم:  عودوأا إلى طاعططة أميططر
المؤمنين؛ "إذا جئتمونا بمثل عمر فعلنا!!"  فراسلهم علي رضي
الله عنه في الرجططوع، فأصططروأا علططى المتنططاع حططتى يشططهد علططى
يتحكيم، وأيتوب من خلعططه إمططرة المططؤمنين نفسه بالكفر لرضاه بال
عططن نفسططه، قططالوا:  وأإذ لططم تكططن أميططر المططؤمنين فططأنت أميططر

الكافرين.

يمططوا بقتططل رسططوله، بططل قيططل قتلططوه اا فه ثام، )113(ثام راسلهم أيض
فن ـمـن ل يعتـقـد معتـقـدهم يكـفـر ويـبـاح اجتمعوا على أ
ـل، فاستعرـضـوا دمه وماله وأهله!!  وانتقلوا إلى الفـع
الناس وقتلوا من اجتاز بأـهـم ـمـن المـسـلمين وأـغـاروا

.على سرحهم

اا لعلي علططى ير عليهم عبد الله بن خباب بن الرت –وأكان وأالي   وأم
 وأمعططه جططاريته أم وألططده، فقططالوا لططه:  حططدثانا)114(بعض تلك البلد-

اا سمعته عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وأسلم.  حديث

):  إسناده صحيح.7/281() قال الحافظ ابن كثير في البداية وأالنهاية (112
).7/288() كما ذكر الطبري وأعنه ابن كثير في البداية وأالنهاية (113

() فتح الباري (كتاب استتابة المرتدين..) (باب قتل الخوارج وأالملحدين).114
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فقال:  سمعت أبططي يقططول:  قططال رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وأسلم:  (ستكون فتنة القاعد فيها خير من القططائم، وأالقططائم خيططر
من الماشي، وأالماشي خير من الساعي، فمن استطاع أن يكون

ال) فاقتططادوأه معهططم،  ال، فل يكططونن قططات فبينما هو يـسـيرمقتططو
اا لبعض أهل الذمة فضربأه معهم، إذ لقي بأعضهم خنزير
ـو بأعضهم فشق جلده، فقال له آخر:  لم فعلت هذا وـه
لذمي؟  فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه، وبأينا
هو معهم إذ سقطت تمرة ـمـن نخـلـة، فأـخـذها أـحـدهم
فألقاها في فمه، فقال له آـخـر:  بأغـيـر إذن ول ثاـمـن ؟

.)115(فألقاها ذاك من فمه

فـقـال لـهـم ابـأـن خـبـاب:  أـنـا أعـظـم حرـمـة ـمـن ـهـذه
فد عليه رجل منـهـم يـقـال التمرة!!  فأخذوه فذبأحوه ،ش

وأعنططد أبططي العبططاس المططبرد فططيله مسمع بأسـيفه فقتلـه.. 
يما لقيهم كان في عنقه مصحف؛ فقططالوا:2/135الكامل ( ): (أنه ل

إن هذا الذي في عنقك ليأمرنا أن نقتلك، قال:  مططا أحيططا القططرآن
فأحيوه، وأما أماته فأميتوه)أهط.  

فقتلوه، فجرى دمه فوق ماء النهر كالشراك إلى الجططانب الخططر،
وأقتلوا وألطده وأجطاؤوأا إلططى امرأتطه فقططالت:  إنططي امطرأة حبلطى أل

تتقون الله، فذبحوها وأبقروأا بطنها عن وألدها.

اا فخرج إليهم بجيشه، وألما قرب منهم أرسل إليهم: فبلغ ذلك علي
ينططا كلنططا أن سلموا قاتل عبد الله بططن خبططاب!!  فأرسططلوا إليططه: ( إ
يي فططي جيشططه وأبططرزوأا قتله، وألئن ظفرنا بك قتلناك) ؛فأتططاهم علطط
إليه بجمعهم ، فتقدم إليهم قيس بن سططعد بططن عبططادة فططوعظهم،
يبخهططم فلططم ينجططع، ينبهططم وأوأ فلم ينفع، وأكذلك أبو أيوب النصططاري أ
يوفهم، وأقططال لهططم فتقدم إليهم علي رضي الله عنه فوعظهم وأخطط

قبل القتال:  ماذا نقمتم مني؟

فقالوا له:  أوأل ما نقمنا منك أنططا قاتلنططا بيططن يططديك يططوم الجمططل،
فلما نهزم أصحاب الجمل، أبحت لنا ما وأجدنا في عسكرهم مططن
المال، وأمنعتنا من سبي نسائهم وأذراريهم، فكيططف اسططتحللت مططا
ال هت لكططم أمططوالهم بططد لهم دوأن النساء وأالذرية؟  فقال:  إنما أبح
عما كانوا أغاروأا عليه من بيت مال البصرة قبل قططدوأمي عليهططم،
وأالنساء وأالذرية لم يقاتلونا، وأكان لهططم حكططم السططلم بحكططم دار
يدة عن السلم، وأل يجوز استرقاق مططن السلم، وألم يكن منهم ر

) وأعند ابن أبي شيبة، أنهم قالوا له؛ (تمرة معاهد 7/288() البدأية وأالنهاية (115
ففيم استحللتها؟؟).
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هد لططو أبحططت لكططم النسططاء أيكططم يأخططذ عائشططة فططي لم يكفططر، وأبعطط
سهمه؟ فخجل القوم من هذا.

ثام قالوا له:  نقمنا عليك محو إمرة المططؤمنين علططى اسططمك فططي
الكتاب بينك وأبين معاوأية لمطا نازعطك معاوأيطة فططي ذلطك.  فقطال:
فعلت مثططل مططا فعططل رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم يططوم

الحديبية.

ك ؟  فقطال: يكمت الحكميطن فطي حطق كطان ل إلى قولهم:  فلم ح
يكم سعد بن معططاذ وأجدت رسول الله صلى الله عليه وأسلم قد ح
اا… اا حكمطط في بني قريظة، وألو شططاء لططم يفعططل، وأأقمططت أنططا أيضطط
يكرهم أنهم هم الذين دعوه إلى ذلك وأنهاهم عنه، فلططم يقبلططوا، وأذ

يفروأنه به!! ثام هم الن يك

ثام قال:  فهل عندكم شيء… سوى هذا ؟  فسكت القوم، وأقال
أكثرهم:  صدق وأالله.

وأقالوا:  التوبة؛ وأاستأمن إليططه منهططم يومئططذ ثامانيططة آلف، وأانفططرد
منهططم أربعططة آلف بقتططاله، مططع عبططد اللططه بططن وأهططب الراسططبي،

وأحرقوص بن زهير.

وأأمر علي أبا أيوب النصاري أن يرفع رايططة أمططان للخططوارج قبططل
القتال، وأيقول لهم؛ من جاء إليها فهططو آمططن، وأمططن انصططرف إلططى
الكوفة وأالمدائن فهو آمن، إنه ل حاجططة لنططا فيكططم إل فيمططن قتططل

إخواننا.

فانصرف منهم طوائف كثيروأن فلم يبططق منهططم إل ألططف… وأقططال
علططي لصططحابه:  كفططوا عنهططم حططتى يبططدؤوأكم ، فططأقبلت الخططوارج

يهتفون: ( ل حكم إل لله … الروأاح الروأاح إلى الجنة…).

فقال علي رضي الله عنه:  قاتلوهم، فوالذي نفسي بيده ل يقتل
منا عشرة، وأل ينجو عشرة منهم . فقتل من أصحاب علي يومئذ

.  وأبرز حرقوص بن زهير إلى علي وأقال:  يططا ابططن أبططي)116(تسعة
طالب، ل نريد بقتالك إل وأجه الله وأالدار الخرة. فقال لططه علططي:

ـبئكمبططل مثلكططم كمططا قططال اللططه عططز وأجططل: ((  ـقـل ـهـل نـن
بأالخسـرين أعمـال ؟ الـذين ضـل سـعيهم فـي الحيـاة

)) ؛منهططم أنططتالدنيا وهم يحسبون أنهم يحـسـنون ـصـنعا
وأرب الكعبة . ثام حمل عليه في أصحابه، وأقتل عبدا لله بن وأهب
في المبارزة، وأصرع ذوأ الثدية عن فرسه ،وأقتلت الخوارج يومئططذ

فلم يفلت منهم غير تسعة أنفس.

() وأعند مسلم من روأاية زيد بن وأهب الجهني وأكان في جيش علي قال:  116
(وأما أصيب من الناس يومئذ إل رجلن).
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وأقال علي لصحابه يومئذ:  اطلبوا ذا الثدية، فوجدوأه تحت داليططة
وأرأوأا تحت يده عند البط مثل ثادي المرأة، فقال علططي: ( صططدق

 وأفي حديث ذي الخويصططرة المتقططدم فططي ذكططر)117(الله وأرسوله)
رل الخوارج؛ قال رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم: ( آيتهططم رجطط

هر مد هر متططد مبضططعة  )118(إحدى يديه مثل ثاططدي المططرأة، أوأ قططال:  مثططل ال

يخرجون على حين فرقة مطن النطاس. ) قطال أبطو سطعيد:  أشططهد
اا قتلهططم هت من النبي صلى الله عليه وأسلم، وأاشططهد أن عليطط سمع
وأأنا معه، جيء بالرجل على النعت الططذي نعتطه النططبي صططلى اللطه

عليه وأسلم).

*  فهططذه خلصططة قصططة أوأل فرقططة ظهططرت مططن الخططوارج وأهططم
يكمة). همح (ال

وأكططان دينهططم:  إكفططار علططي وأعثمططان وأأصططحاب الجمططل وأمعاوأيططة
وأأصحابه وأالحكمين، وأمن رضي بططالتحكيم، وأإكفططار كططل ذي ذنططب

وأمعصية.

وأقد روأى البخاري فططي صططحيحه فططي كتططاب اسططتتابة المرتططدين…
(باب قتل الخوارج وأالملحدين بعد إقامة الحجة عليهم) عن علططي
بن أبي طالب رضي الله عنه قال:  إذا حدثاتكم عن رسططول اللططه
دب در مططن السططماء أحطط يخطط اا، فوالله لن أ صلى الله عليه وأسلم حديث
يي مططن أن أكططذب عليططه، وأإذا حططدثاتكم فيمططا بينططي وأبينكططم فططإن إل
مخدعة، وأإني سمعت رسول الله صططلى اللططه عليططه وأسططلم الحرب 
يقول:  (سيخرج قوم في آخر الزمططان أحططداث السططنان، سططفهاء
الحلم، يقولون من خير قول البرية، ل يجاوأز إيمططانهم حنططاجرهم
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم

اا لمن قتلهم يوم القيامة).. فاقتلوهم فإن في قتلهم أجر

 وأقد كان قتل علي لهم بالنهروأان، في أوأاخر خلفته سططنة ثامططان
وأثالثاين.

ثام بعد ذلك كانوا مختفين بقية خلفة علي حططتى كططان منهططم عبططد
اا رضططي اللططه عنططه فططي صططلة الرحمن بن ملجططم الططذي قتططل عليطط

الصبح.

وألما وأقع صلح الحسن وأمعاوأية، ثاارت منهم طائفططة، فططأوأقع بهططم
عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة.

() غالب ما تقدم عن الفرق بين الفرق باختصار.117
() أي القطعة من اللحم، تتحرك وأتذهب وأتجيء.118
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ثام كانوا منقمعين في إمارة زيططاد وأابنططه عبيططد اللططه علططى العططراق
طوال مدة حكم معاوأية رضي الله عنه وأوألده يزيططد، وأظفططر زيططاد

وأابنه منهم بجماعة، فأبادهم بين قتل وأحبس طويل.

فلما مات يزيد، وأوأقع الفتراق وأوألي الخلفة عبد الله بن الزبيططر،
وأأطططاعته المصططار إل بعططض أهططل الشططام، وأثاططار مططروأان فططادعى

الخلفة وأغلب على جميع الشام إلى مصر ..

ظهططر الخططوارج حينئططذ بططالعراق مططع نططافع بططن الزرق.  وأعرفططوا
اا وأل أشد منهمبأالزارقة ، وألم تكن للخوارج قط فرقة أكثر عدد

شوكة، بايعوا ابن الزرق وأسموه أميططر المططؤمنين، وأانضططم إليهططم
اا، وأاسططتولوا خوارج عمان وأاليمامة، فصاروأا أكثر من عشرين ألفطط
على الهواز وأما وأراءها من أرض فارس وأكرمان وأجبوا خراجهططا،
وأجرت بينهم وأبين وألة عبد الله بططن الزبيططر معططارك كططان الظفططر
فيها للزارقة ، حتى كتب عبطد اللططه بطن الزبيططر إلططى المهلططب بطن
صفرة وأهو يومئذ في خراسان يططأمره بحربهططم فقططاتلهم المهلططب
وأهزمهم وأمات نافع بن الزرق في تلك الهزيمة، وأبايعت الزارقة
بعده عبيد الله بن مأمون التميمي، وأاستمر المهلططب فططي قتططالهم
حتى قتل عبيد اللططه هططذا، ثاططم بططايعوا بعططده قطططري بططن الفجططاءة،
وأسموه أمير المؤمنين، وأبقيت الحروأب بينهم وأبين المهلططب بعططد
ال، ثابت المهلب وأبنوه وأأتباعهم على قتالهم تسع عشرة ذلك سجا
سنة، بعضها في أيام عبد الله بن الزبير ،وأباقيها فططي خلفططة عبططد
يرر الحجططاج الملك بططن مططروأان وأوأليططة الحجططاج علططى العططراق، وأقطط
يهططر اللططه اا يتتبعهم إلى أن ط المهلب على حربهم وأبعث بغيره أيض

الرض منهم.

:وكان دين الزارقة الذي اجتمعوا عليه أشياء منها 

ـانت قولهم بأأن مخالفيهم من هذه المة مشركون، وـك
المحكمة الولى يقولون:  إنهم كفرة مشركون.

ومنها قولهم أن القـعـدة ـعـن الهـجـرة إليـهـم والقـتـال
اا وإن كانوا على رأيهم، مســتدلين معهم مشركون أيض
بأـقـوله تـعـالى: ((وقـعـد اـلـذين ـكـذبأوا الـلـه ورـسـوله))
وبأـقـوله:  ((إذا فرـيـق منـهـم يخـشـون الـنـاس كخـشـية

.)119(الله))

وأمنها أنهططم أوأجبططوا امتحططان مططن قصططد عسططكرهم إذا ادعططى أنططه
هيدفع إليه أسير من مخالفيهم وأيأمروأه بقتله ، فإن قتله منهم؛ أن 

.125() الملل وأالنحل للشهرستاني ص119

304



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

صدقوه في دعواه أنه منهططم، وأإن لططم يقتلططه، قططالوا: هططذا منططافق
مشرك وأقتلوه.

وأمنهططا: أنهططم اسططتباحوا قتططل نسططاء مخططالفيهم، وأقتططل أطفططالهم،
وأزعموا أن الطفال مشططركون، وأقطعططوا بططأن أطفططال مخططالفيهم

يلدوأن في النار. همخ
وزعموا أن دار مخالفيهم دار كفـر، ويـجـوز فيهـا قـتـل

الطفال والنساء.

اا اا مخرـجـ واجتمعوا على تفكير من ارتـكـب ـكـبيرة كـفـر
اا ـفـي الـنـار ـمـع الكـفـار، ـعـن المـلـة، ويـكـون بـأـه مخـلـد
واـسـتدلوا بأكـفـر إبألـيـس، ـقـالوا:  ـمـا ارتـكـب إل ـكـبيرة
بأامتناعه عن السجود فكفر ـمـع ـكـونه عارـفـا بأوحدانـيـة
ـتكبار الله ، كذا زعموا مع أن كفر إبأليس كفر إبأاء واـس
ـن ـان ـم كما قال تعالى:  (( إل إبأليس أبأي واستكبر وـك
الكفارين)) وقد اعترض على حكم الله وأمره بأقــوله :

((أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)).

واستحلوا كفر المانة التي أمر الله بأأدائاها، وقالوا: إن
مخالفينا مشركون، فل يلزمنا أداء المانة لهم. 

وأأنكروأا حد الرجم للزاني، بدعوى عدم وأجوده في القرآن.

وألططم يعتططبروأا نصططاب السططرقة فقطعططوا يططد السططارق فططي القليططل
.)120(وأالكثير

ـن وقال أبأو الحسن الشعري:  (وزعمت الزارقة أن ـم
أقام في دار الكـفـر فـهـو ـكـافر، ل يـسـعه إل الـخـروج)

)121(.

مدة بطن عطامر الحنفطي فططي اليمامطة، وأعرفططت هجط من * ثام ظهر أتباع 
 وأكان السططبب فططي ظهورهططا، أن نططافع بططن(بأالنجدات)طائفتهم 

الزرق لما أظهر البراءة من القعططدة عنططه، مططع أنهططم كططانوا علططى
رأيططه، وأسططماهم مشططركين، وأاسططتحل قتططل أطفططال مخططالفين
وأنسططائهم، فططارقه جماعططة مططن أتبططاعه علططى ذلططك، وأذهبططوا إلططى
اليمامة، فاستقبلهم نجدة بن عامر في جند من الخوارج يريططدوأن
يدوأهم إلى اللحوق بعسكر ابن الزرق، فأخبروأهم بإحداث نافع، وأر

اليمامة، وأبايعوا بها نجدة بن عامر.

ال عن الفرق بين الفرق ص (120 ) وأالملل وأالنحل 84-83() جميع هذا نق
) بتصرف.122-120للشهرستاني ص (

).1/88() مقالت السلميين (121
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وأأكفروأا من قال بإكفار القعدة منهم عن الهجرة إليهم.

وأأكفروأا من قال بإمامة نافع.

اا فططي أمططور نقموهططا علططى نجططدة، ثام بعططد مططدة اختلفططوا هططم أيضطط
فصاروأا ثالث فرق.

وأمن ضللت نجدة إضافة إلى ما سبق:

أنه أسقط حد الخمر.

وأصر عليهاوأقال أن نظر نظرة صغيرة، أوأ كذب كذبة صغيرة 
فهو مشرك.

وأزعم أن النار يدخلها من خالفه في دينه.

وأأن من زنى وأسرق وأشرب الخمر غير مصر عليططه، فهططو مسططلم
إذا كان من موافقيه على دينه.

ثام إنه بعث بعض أتباعه في جيش عليه ابنه، فغنموا وأسططبوا مططن
أهل القطيف، فأكلوا من الغنيمة وأنكحططوا النسططاء قبططل القسططمة،
فلما رجعوا إليه وأأخططبروأه.  أنكططره عليهططم، فقططالوا:  لططم نعلططم أن

ذلك ل يسعنا؛ فعذرهم بجهالتهم.

يوز العذاب على المجتهططد المخطططئ فططي الحكططام وأقال: أن من ج
.)122(قبل قيام الحجة عليه فهو كافر

فلما أحدث هذه المور، اعتبرها أكثر أتباعه إحططداثاا وأابتططداعا فططي
دين الخوارج، فاستتابوه ، وأقالوا له:  اخططرج إلططى المسططجد وأتططب

من إحداثاك، ففعل ذلك.

اا منهم ندموا على استتابته، وأانضموا إلى العاذرين له، ثام إن قوم
وأقالوا له:  أنت المام وألك الجتهططاد، وألططم يكططن لنططا أن نسططتتبك،
فتب من توبتك!! وأاستتب الذين اسططتتابوك، وأإل نابططذناك، ففعططل
ذلك، فافترق عليه أصحابه، وأخلعططه أكططثرهم، وأصططاروأا ثالث فططرق

هط).69كما قلنا؛ قتلته وأاحدة من هذه الفرق سنة (

يعبت فرق الخوارج، وأكثروأا، كلما اختلفت طائفة في مسططائل وأتش
يدة، وأبططرئ كططل قططوم منهططم ممططن سططواهم… انشعبت إلى فرق ع

وأهكذا.

) وأقد سميت النجدات بالعاذرية، 123() الملل وأالنحل للشهرستاني ص (122
لعذرهم بالجهل في بعض الحكام الجتهادية.
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وأقد ذكر صاحب كتاب (الفرق بين الفططرق) أنهططم بلغططوا عشططروأن
اا… اا أيض يين أن بعضها افترقت فرق يدد أسماءها وأب .)123(فرقة، وأع

)؛ أتباع رجل يعرف بططالخنس، وأهططي إحططدى(الخنسية* فمنهم 
 أتبططاع ثاعلبططة بططنالثعالبـيـة،سططت فططرق انقسططمت عططن فرقططة 

يجب التوـقـف ـعـنمشكان، وأمططن بططدع الخنسططية، قططولهم:  (
اا جمـيـع ـمـن ـفـي دار التقـيـة إل ـمـن عرفـنـا مـنـه إيماـنـ

اا فنبرأ منه… .)124()فنواليه عليه، أو كفر

اا (  ينسططبون إلططى أبططيالبيهـسـية)؛* وأمططن فططرق الخططوارج أيضطط
(إذا كفر المام كفرت الرعية).بيهس، وأمن أقاوأيلهم:  

؟  فرقططة قططالت:بأالعوفيةوأانشقت عن البيهسية فرقتان عرفططا 
من رجع عنا من دار هجرته.  وأمن الجهاد إلى حال القعود، برئنططا
منه، وأفرقة قالت:  بططل نتططوله، لنططه رجططع إلططى أمططر مبططاح.  وأكل

(إذا كفر الـمـام كـفـرت الرعـيـة الـغـائابالفريقيططن قططال:  
.)125()منهم والشاهد

):  أتباع عبد الله بن إباض، منهمالبأاضية* وأمن فرق الخوارج (
هعمان، وأافترقت فيما بينها فرقططا  يجمعـهـا الـقـول بـأـأنأباضية 

ـن الشــرك ـرآء ـم ـالفيهم بـأ ـة، أي مـخ ـذه الـم ـار ـه كـف
واليمان، فهم ليـسـوا ـمـؤمنين ول مـشـركين، ولكنـهـم

يفر بالكبائر، فأجمعوا على أن مططنكفار هيك ، وأخالفوا غيرهم ممن 
ارتكب كبيرة كفر كفر نعمة، ل كفر الملة.

يوزوأا مناكحة مخالفيهم من أهل القبلة. وأج

وأقالوا إن دار مخالفيهم من أهل السلم دار توحيططد، إل معسططكر
يدهم العلمططاء أقططل الخططوارج السلطان فططإنه دار بغططي.  وألططذلك عطط

اا، وأأقربهم إلى أهل السنة. غلو

وأتسططاهلهم النسططبي بالنسططبة للخططوارج فططي مقابططل غلططو الفططرق
يسطططي بيططن يقف الططتي مثلططت المططذهب التو يلد فرق التو الخرى، وأ

الخوارج… كالخنسية وأنحوها.

اا:  )؛ أتبططاع شططبيب بططن يزيططد(الشبيبية* وأمن فرق الخوارج أيض
 إل أن شططوكته وأقططوته لططم)126(الشيباني، وأمذهبه مذهب البيهسية

تجتمع لطائفة من الخوارج.

) وأما بعدها.72() ص (123
) ،وأيعنون بدار التقية؛ دار مخالفيهم من 101() الفرق بين الفرق ص (124

المسلمين.
).109() المرجع السابق، ص(125

).128() الملل وأالنحل للشهرستاني ص (126
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هقواد فقتلهم خرج أوأل أمره بالموصل، فبعث إليه الحجاج خمسة 
اا اا بعد وأاحد.  وأمازال كذلك حتى هزم للحجاج عشرين جيش وأاحد
في مدة سنتين، ثام سار إلططى الكوفططة وأقاتططل الحجططاج وأحاصططره،
رف مططن الخططوارج وأمعططه أمططه جهيططزة ال وأمعططه ألطط وأكبس الكوفططة لي

 ؛ في مططائتين مططن نسططاء الخططوارج قططد اعتقلططن)127(وأامرأته غزالة
يلدن السيوف، وأقصد المسجد الجططامع وأقتططل حراسططه الرماح، وأتق
وأالمعتكفين فيه، وأنصب غزالة على المنبر حططتى خطبططت، وأصططبر
اا، إلى أن اجتمع إليططه الحجاج لهم في داره لن جيشه كان متفرق
جنده بعد الصبح، وأصلى شبيب بأصحابه في المسططجد فقططرأ فططي

ركعتي الصبح بالبقرة وأآل عمران.

هقتططل ثاططم وأافططاه الحجططاج بجيشططه وأاقتتلططوا فططي سططوق الكوفططة، ف
أصحاب شبيب وأانهططزم شططبيب بمططن معططه إلططى النبططار، وأتعقبهططم
جيش الحجاج، وأقطعوا بهم جسر دجيل، وأكان عليه شبيب فغرق

))ذلك تـقـدير العزـيـز العلـيـمفيه مع فرسططه وأهططو يقططول : ((
هط).77وأذلك سنة (

وأبايع أصحابه فططي الجططانب الخططر مططن الططدجيل غزالططة، وأذلططك أن
الشبيبية أجازوأا إمامة المرأة ، إذا قامت بأمورهم ، وأكانت غزالة
من الشجاعة وأالفروأسية بالموضع العظيططم، هططرب منهططا الحجططاج

ييره بعض الشعراء بقوله:  في بعض المعارك، فع

يي وأفطي الحروأب نعامطة      فتخاء تنفر من صغير الصافر أسد عل

هل برزت إلى غزالة في الوغى        بل كان قلبك في جناحي
طائر

ثاططم إن جيططش الحجططاج قتلوهططا، وأقتلططوا أكططثر جيشططها، وأأسططروأا
الباقين..

وألم يزل من الخوارج بقايا طول الدوألططة المويططة، وأصططدر الدوألططة
العباسية، هذا كفططرق خطارجه علططى الدوألططة، أمططا كعقائطد متبعططثرة

يتبناها الحاد، فل أظنها انقطعت منذ أن ظهرت، إلى يومنا هذا.

* هذا مجمل حال الخططوارج… طوائططف شططتى، وأفططرق متشططرذمة
بعقائد متباينة يجمعها من ذلك:  

() وأيقال ن غزالة أمه وأزوأجته جهيزة.127
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-إكفار علطي وأعثمطان وأأصطحاب الجمطل وأالحكميطن، وأمطن رضطي
يححون المناكحططات هيص يوب الحكمين أوأ أحدهما، (وأل  بالتحكيم، وأص

.)128(إل على ذلك)

-وأالخروأج على السلطان الجائر.

)1/156هذا قول أبي الحسن الشعري في مقالت السططلميين (
وأزاد بعضهم:

-إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب.

قال عبد القاهر البغدادي:  (وأالصواب ما حكاه شيخنا أبو الحسن
عنهم…).

وأأنكطر إجمطاع الخطوارج علطى تكفيطر مرتكطبي الطذنوب، وأذكطر أن
النجدات قالت: (إن صطاحب الكططبيرة مطن مطوافقيهم كطافر نعمطة
وأليس فيه كفر دين) (وأقد قططال قططوم مططن الخططوارج:  إن التكفيططر
إنما يكون بالذنوب التي ليس فيهططا وأعيططد مخصططوص، فأمططا الططذي
فيه حد أوأ وأعيد في القرآن فل يزاد صاحبه على السم الذي وأرد
اا، وأنحططو ذلطك) أهططط.الفططرق بيططن اا، وأسططارق فيه، مثل تسميته:  زانيطط

).73الفرق ص (

  قلت:  وأل يهمنا أجمعوا على ذلططك أم لططم يجمعططوا، لكنططه أشططهر
مقالت جمهورهم فهو من أصولهم..

وأصل قول الخوارج أنـهـم    قال شيخ السلم ابن تيمية: ( 
ـرون اا ما ليس بأذنب، وـي يكفرون بأالذنب، ويعتقدون ذنب
أتباع الكتاب دون الـسـنة اـلـتي تـخـالف ـظـاهر الكـتـاب،
ييكفرون من خالفهم، ويـسـتحلون وإن كانت متواترة، و
ـافر ـن الـك ـا ل يســتحلونه ـم ـدهم ـم ـداده عـن ـه لرـت مـن
الصلي، كما ـقـال ـصـلى الـلـه علـيـه وـسـلم:  "يقتـلـون
أـهـل الـسـلم، وـيـدعون أـهـل الوثـاـان" ولـهـذا كـفـروا
ــل صـــفين ــروا أـه اا وشـــيعتهما وكـف ــ ــان وعلـي عثـم

) أهطططالطائافتين، في نـحـو ذـلـك ـمـن المـقـالت الخبيـثـة
).3/221(مجموع الفتاوأى،ط دار ابن حزم) (

تحقيق القول في نوع قتال الخوارج :-

يين شيخ السلم ابن تيميططة فططي الصططارم المسططلول بعططد أن وأقد ب
ذكر حديث علي المتقدم من صططحيح البخططاري وأفيططه قططول النططبي

).115() انظر الملل وأالنحل للشهرستاني ص (128
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صلى الله عليططه وأسططلم: ( فأينمططا لقيتمططوهم فططاقتلوهم فططإن فططي
قتلهططم أجططرا ..)، وأغيططره مططن الحططاديث الططتي تحططث علططى قتططل
الخوارج؛وأتصططفهم بططأنهم شططر قتلططى تحططت أديططم السططماء، وأتططأمر

أن قتال الخوارج الـمـأمور بـأـه ـفـي ـهـذهبقتلهم قتل عاد ؛
الحاديث ليس من جنس دفع الصائال أو قتال البغــاة ؛
ـالهم ـحـتى تنكـسـر ـقـال: ( لن أولـئـك إنـمـا يـشـرع قـت

ول شوكتهم ويكفوا عن الفساد ويدخلوا في الطاعــة،
فر ءْد ، وليـسـوا ـشـ يقتلون أينما لقوا، ول يقتلون قتل عا
ـؤمر قتلى تحت أديم السماء، ول يؤمر بأقتلهم، وإنما ـي
في آخر المر بأقتالهم، فعلم أن ـهـؤلء أوـجـب قتلـهـم
مروقهم من الدين لما غلوا فيه حتى مرقوا مـنـه، كـمـا
دل عليه قوله في حديث علي "يمرقون من الدين كما
يمرق السهم من الرميه، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم"
؛ فرتب المر بأالقتل على مروقهم، فعلم أنه الـمـوجب

ري رضي اللططه عنططه أوأل مططاله …) إلى قوله:  (وأإنما لم يقتلهم عل
ظهروأا لنه لم يبن له أنهم الطائفة المنعوتة حتى سفكوا دم ابن
خباب وأأغاروأا على سرح الناس، فظهر فيهم قوله "يقتلون أهططل
السلم وأيدعون أهل الوأثاططان" فعلططم أنهططم المططارقون ، وألنططه لططو
قتلهم قبل المحاربة لربمططا غضططبت لهططم قبططائلهم، وأتفرقططوا علططى
علططي رضططي اللططه عنططه، وأقططد كططان حططاجته إلططى مططداراة عسططكره
وأاستئلفهم كحال النبي صلى الله عليططه وأسططلم فططي حططاجته فططي

).184-183أوأل المر إلى استئلف المنافقين…) أهط ص (

وأبين في موضع آخر أن قتالهم من جنططس الممتنعيططن عططن بعططض
الشرائع كمانعي الزكاة.

):  (إن قتال مانعي الزكاة وأالخططوارج28/281فقال في الفتاوأى(
وأنحوهم ليس كقتال أهل الجمططل وأصططفين، وأهططذا هططو المنصططوص
عن جمهور الئمة المتقدمين، وأهو الذي يذكروأنه في اعتقاد أهططل
السنة وأالجماعة، وأهو مذهب أهل المدينة كمالك وأغيره، وأمذهب

أئمة الحديث كأحمد وأغيره…).

يرق بين هذا وأهططذا، وأسططيرة إلى قوله:  (… فإن النص وأالجماع ف
علي –رضي الله عنه- تفرق بين هذا وأهططذا، فططإنه قاتططل الخططوارج
بنص رسول الله صلى الله عليه وأسلم، وأفرح بذلك، وألم ينططازعه
يه أحد من الصحابة.  وأأما القتال يوم صفين.  فقد ظهر منه مططن
كراهته وأالذم عليه مطا ظهططر، وأقطال فططي أهططل الجمططل وأغيرهططم :
يهرهطططم السطططيف، وأصطططلى علطططى قتلطططي إخواننطططا بغطططوا علينطططا، ط

الطائفتين…).
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ثام ذكر بعض الحططاديث فططي الخططوارج تقططدم شططيء منهططا وأقططال (
):  (فإن المة متفقون علططى ذم الخططوارج وأتضططليلهم، وأإنمططا282

تنازعوا في تكفيرهم علطى قطولين مشطهورين فططي مطذهب مالطك
اا- نزاع في تكفيرهم. وأأحمد، وأفي مذهب الشافعي –أيض

وألهذا كان فيهم وأجهان في مذهب أحمد وأغيره… أحدهما:  أنهططم
بغاة، وأالثاني: أنهم كفار كالمرتططدين، يجططوز قتلهططم ابتططداء، وأقتططل
أسيرهم، وأاتباع مدبرهم، وأمن قدر عليه منهم استتيب، فإن تططاب
وأإل قتل، كما أن مذهبه في مانعي الزكاة إذا قاتلوا المام عليها،

هل يكفروأن مع القرار بوجوبها؟ على روأايتين.

فين أن قـتـال الـصـديق لـمـانعي الزـكـاة، وهذا كله مما يب
وقتال علي للـخـوارج، لـيـس مـثـل القـتـال ـيـوم الجـمـل
وصفين.  فكلم عـلـي وغـيـره ـفـي الـخـوارج.  يقتـضـي
اا كالمرتدين عن أصل الـسـلم، وـهـذا أنهم ليسوا كفار
هو المنصوص عن الئاـمـة كأحـمـد وغـيـره، وليـسـوا ـمـع
ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وـصـفين، بـأـل ـهـم ـنـوع

) أهططط مجمططوعثـاـالث، وـهـذا أـصـح الـقـوال الثلثـاـة فيـهـم
اا (283-28/281الفتططاوأى (ط دار ابططن حططزم) ( )  وأانظططر أيضطط

4/276-277.(

*القول في إكفار الخوارج :

ك فطي أوأل هطذا اختلف العلماء في إكفار الخوارج، وأقطد قطدمنا ل
يعد من الكتاب احتجاج بعض من كفرهم منهم ؛بالحاديث التي تتو

كفر أخاه المسلم بالكفر.

وأتقدم قريبا قول شيخ السلم أن العلماء تنططازعوا فططي تكفيرهططم
ذهب هورين فطي مطذهب مالطك وأأحمطد، وأفطي م على قولين مش

اا- نزاع في تكفيرهم. الشافعي –أيض

وألهذا كان فيهم وأجهان في مذهب أحمد وأغيره.. أحططدهما:  أنهططم
بغاة، وأالثاني: أنهم كفار كالمرتدين..

وأأكثر الفقهاء وأجمهور أهل السنة ل يكفروأن الخوارج لتأوأيلهم…
بططل ادعططى الخطططابي الجمططاع علططى ذلططك فقططال: ( أجمططع علمططاء
المسططلمين علططى أن الخططوارج مططع ضططللتهم، فرقططة مططن فططرق
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المسلمين، وأأجازوأا مناكحتهم، وأأكل ذبططائحهم، وأأنهططم ل يكفططروأن
.)25(ما داموا متمسكين بأصل السلم)أهط

وأقال ابن بطال:  (ذهب جمهططور العلمططاء، إلططى أن الخططوارج غيططر
خارجين عن جملة المسلمين، لقوله –أي في الحططديث- "يتمططارى
في الفوق" لن التماري من الشك، وأإذا وأقع الشك في ذلططك لططم
يقطع عليهم بالخروأج من السلم، لن من ثابت له عقططد السططلم
بيقين لم يخرج منه إل بيقين، قططال:  وأقططد سططئل علططي عططن أهططل
النهططر، هططل كفططروأا ؟  فقططال:  مطن الكفططر فططروأا) أهططط.  عططن فتططح

الباري. 

 قلت:  وأقول علي هططذا مططروأي مططن طططرق يعضططد بعضططها بعضططا،
) عططن طططارق ابططن15/332وأروأاه ابططن أبططي شططيبة فططي مصططنفه (

شهاب قال كنت عند علي فسئل عن أهل النهر أهم مشركون ؟
قططال : مططن الشططرك فططروأا . قيططل : فمنططافقون هططم ؟ قططال :إن
المنافقين ل يذكروأن إل قليل ، قيل : فما هم ؟ قال : (قوم بغططوا

علينا ). 

يكمططة ، وأمثلططه همح  وأهذا يحمل على نحو من كانوا في زمنه مططن ال
ما احتج به الفقهاء لعدم تكفير أهل الهواء، وأمنهم الخططوارج مططن
تططوريث الصططحابة وأالتططابعين وأرثاططة  حططروأراء وأدفنهططم فططي مقططابر

.)26(المسلمين وأإجراء أحكام السلم عليهم

اا وأأنطه ممطن جطاء بعططد أوألئطك أقطوام غلطوا فططي معتقطدهم خصوص
الفاسد فأنكروأا الصلوات الخمططس كمططا ذكططر ابططن حططزم؛ وأقططالوا:
اا مططن الواجب صلة بالغداة وأصلة بالعشي، وأمنهططم مططن زاد نوعطط
المجوسية إلى دينهم فأجازوأا نكاح بنت البن وأبنت الخ وأالخططت،

، وأزعططم أن)27(وأمنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من القرآن
من قال (ل إله إل الله) مؤمن عند الله وألو اعتقد الكفر بقلبه.

فالصواب التفريق وأالتفصيل بيططن أصططحاب هططذه المقططالت وأبيططن
غيرهم.

يفر الخوارج عني بذلك أمثال هؤلء الغلة. وأعليه فلعل من ك

ال الغلة المططذكوروأن، وأأقربهططم إلططى قال ابن حزم: (وأأسوأهم حططا
قول أهل الحق الباضية) أهط.

 عن فتح الباري ( كتاب استتابة المرتدين ..) ( باب من ترك قتال )25((
الخوارج ) .

) وأقد تقدم.2/275 كما في الشفا للقاضي عياض ()26((
 ينسب هذا وأالذي قبله إلى فرقة الميمونية، انظر الفرق بين الفرق ص ()27((

).129) وأالملل وأالنحل للشهرستاني ص (96
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وقفات مع صفات الخوارج ** 

وأشبه الناس بأهم

:  من الموجز التاريخي وأالعقائدي المتقدمالوقفة الولى] 1[
تتضح أبرز سمات هذه الفرقة الضالة وأصططفاتها وأأخلقياتهططا، انبططه
اا لطططالب الحططق أن يتصططف على أهمهططا هنططا، بططراءة منهططا وأتحططذير

بشيء منها، وأهو ل يشعر:

، بططلجرأتهم وتهورهم في تكفير المسلمين* فمن ذلك؛ 
وأتكفير خيار هذه المة وأساداتها من الصحابة وأتططابعيهم مططن أهططل
القروأن المفضلة، وأعلى رأسهم عثمططان وأعلططي وأعائشططة وأطلحططة
وأالزبير وأأبو موسى الشعري وأعمروأ بن العاص وأمعاوأية وأغيرهم

ـشـراررضي الله عنهم أجمعين، وأقد وأصفهم ابططن عمططر بططأنهم (
الخلق انطلقوا إلى آـيـات نزـلـت ـفـي الكـفـار فجعلوـهـا

.)28()على المؤمنين

،ويرتبون على ذلك استحلل الدماء والموال والـفـروج
فيقتلون مخالفيهم وأيغنمونهم وأيسبون نساءهم ،وأقططد تقططدم خططبر

قتلهم لبن خباب وأبقرهم بطن امرأته الحامل عن وألدها.

يتحلونوأفي مقابططل هططذه الجططرأة المفرطططة علططى المسططلمين، 
ءْج في الكفار والمشركين،  فقد تقططدم أنهططمبأورع بأارد سم

اا في تمرة معاهد يرعوا وأوأعظ بعضهم بعض مع قتلهم ابن خباب تو
وأخنزير ذمي، حتى تحللوا من صاحبه.

وأهذا مصداق وأصف النبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم لهططم بططأنهم (
يقتلون أهل السلم، ويدعون أهل الوثاان ).

قال القرطبي في المفهم بعد ذكره لهذه الصفة:  (وأهذا كله من
آثار عبادة الجهال الططذين لططم تنشططرح صططدوأرهم بنططور العلططم، وألططم
يتمسكوا بحبل وأثايق من العلم، وأكفى أن رأسهم رد على رسول
الله صلى الله عليه وأسلم أمره وأنسططبه إلططى الجططور، نسططأل اللططه

.)29(السلمة) أهط

اا في (باب قتل الخوارج وأالملحدين) من (كتاب استتابة)28((  أخرجه البخاري معلق
المرتدين..) وأقال الحافظ في الفتح:  (وأصله الطبري في مسند على من تهذيب

الثاار وأسنده صحيح) أهط.

ال عن فتح الباري (كتاب استتابة المرتدين…) (باب من ترك قتال )29((  نق
الخوارج…).
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شدتهم وحدتهم وجـفـاءهم وتطـاولهم عـلـى* وأمن ذلك 
ييد العططثراتخيار المسلمين  بططدعوى المثاليططة المطلقططة، وأتصطط

بسوء الظن وأدوأن تثبت، ممططا يططدل علططى تيططه وأإعجططاب بططالنفس،
رل. وأالططترفع علططى المسططلمين وأاحتقططارهم وأالنظططر إليهططم مططن عطط
فأصلهم ذوأ الخويصرة التميمي تجرأ وأتطاوأل وأقططال لخيططر النططاس
صلى الله عليه وأسلم : (اعدل) وأفي روأاية (ما أراك تعدل) وأفي

أخرى (إن هذه قسمة ما أريد بها وأجه الله).

فل غرابة بعد هذا إن قالوا لعلي بسبب موافقته على كتابة اسمه
في كتاب التحكيم دوأن لقب أمير المؤمنين:  (إن لططم تكططن أميططر
المؤمنين، فأنت أمير الكافرين) هذا مع أنهططم هططم الططذين ألزمطوه
بالتحكيم من قبل وأقالوا له:  (أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه
وأإل دفعناك برمتك إلى القوم أوأ نفعل بك ما فعلنا بابن عفان)!!
فصدق فيهم وأصف النبي صلى الله عليططه وأسططلم : (قططوم أشططداء
أحداء ذلقططة ألسططنتهم بططالقرآن)… وأإنمططا نططدبت الشططريعة الشططدة
وأالغلظة علططى الكفططار المعانططدين ،وأدعططت إلططى الرأفططة وأالرحمططة
بالمسططلمين ؛فعكططس الخططوارج ذلططك… وأقططد روأى أبططو يعلططي (

يبططدوأن حططتى3/1007 اا يتع اا: (إن فيكططم قومطط ) عططن أنططس مرفوعطط
يعجبوا الناس وأيعجبهم أنفسهم، يمرقون مططن الططدين كمططا يمططرق

السهم من الرمية).

وأمن إعجاب الخوارج بأنفسهم وأبرؤوأسهم مدحهم لهم، مع أنهططم
يفططروأا يبوا، بططل وأك من شرار الخلق، في الوقت الذي ذموا فيه وأسطط

خيار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.

) وأهو يتكلططم علططى علمططات2/268قال الشاطبي في العتصام (
أهططل الزيططغ وأقططد ذكططر الخططوارج:  (فططإنهم ذمططوا مططن مططدحه اللططه
وأرسططوله وأاتفططق السططلف الصططالح علططى مططدحهم وأالثنططاء عليهططم،
وأمدحوا من اتفق السلف الصططالح علططى ذمططه كعبططد الرحمططن بططن
يوبوا قتلططه إيططاه، وأقططالوا: إن ملجم قاتل علي رضي الله عنه، وأصطط

ومن الـنـاس ـمـن يـشـريفططي شططأنه نططزل قططوله تعططالى:  (( 
 )) وأأمططا الططتي قبلهططا وأهططي قططوله:نفسه ابأتغاء مرـضـاة الـلـه

(( وأمن الناس من يعجبك قوله فططي الحيططاة الططدنيا)) اليططة، فإنهططا
يي رضي الله عنه، وأكذبوا –قاتلهم اللططه- وأقططال نزلت في شأن عل

 في مدحه لبن ملجم:)30(عمران بن حطان
 هو عمران بن حطان السدوأسي، كان من رؤوأس الخوارج وأخطيبهم )30((

هط) وأكان سبب اعتناقه لمذهب الخوارج أنه تزوأج ابنة 84وأشاعرهم مات سنة (
عم له على رأيهم:  فمال إلى رأيها، وأعمران ممن انتقد على البخاري إخراجه 
اا وأاحدا في  لهم في الصحيح، مع أنه لم يخرج من طريقه في الصحيح إل حديث
تحريم لبس الحرير، وأقد أخرجه في المتابعات وأللحديث عنده طرق أخرى غير 
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يا ضربة من تقي ما أراد بها             إل ليبلغ من ذي العرش
رضوانا

اا  فأحسبه             أوأفى البريطة عند الله إنطي لذكره يومط
ميزانطا

وأكططذب لعنططه اللططه.) أهططط.  وأانظططر مثلططه مططع أبيططات لعبططد القططاهر
).93البغدادي في الرد عليه في كتاب (الفرق بين الفرق) ص (

ذلك سرعة إطلقهم للحـكـام، دون فـهـم للدـلـة* وأمن 
ـا، الشرعية، أوفقه لمراد الشارع فيـهـا ووـجـوه دللتـه

 ؛فعقولهم رديئة الفهم، كما وأصفهم النبي صططلى اللططهالصحيحة
 ، وأقططد حرمططوا أنفسططهم مططن)31(عليططه وأسططلم:  (سططفهاء الحلم)

اا يفططر بعضططهم بعضطط الستفادة من بيان السنة للقرآن فتخبطوا، وأك
في مسائل، وأتداعوا إلى التوبة منها، ثام يتططبين لهططم خطططؤهم، أوأ
ينتقلون إلى قول آخر ؛ فيتداعون إلى التوبة من تلك التوبططة، وأإل
اا وأهكطذا ، وأذلطك كلطه لضطعف فقههطم وأتخبطهططم فطي صاروأا كفار

طرق الستدلل.

ذكر المبرد في الكامل أن مولى لبني هاشططم جططاء إلططى نططافع بطن
الزرق، فقططال لططه:  إن أطفططال المشططركين فططي النططار، وأإن مططن
خالفنا مشرك، فرماء هططؤلء الطفططال لنططا حلل، قططال لططه نططافع :

.)32(كفرت، وأأدللت بنفسك

قال له:  إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني؛ (قال نوح رب ل
اا إنك إن تذرهم يضططلوا عبططادك تذر على الرض من الكافرين ديار
اا فططي النططار، اا).  فشططهد نططافع أنهططم جميعطط اا كفططار وأل يلدوأا إل فاجر

طريق عمران، انظر مقدمة فتح الباري ، وأفيه أن بعض العلماء قد زعموا أنه 
إنما أخرج له ما حمله عنه قبل أن يرى رأي الخوارج، وأحكى آخروأن أنه رجع في
آخر عمره عن رأي الخوارج، وأمع هذا فقد قال أبو داوأد :  "ليس في أهل 
اا من الخوارج" ثام ذكر عمران  وأغيره، وأذلك لنهم يروأن  الهواء أصح حديث

اا ، قال ابن القيم في (الطرق الحكمية..) ص ( ) : (وأل ريب أن 232الكذب كفر
يفر بالذنب وأيعد الكذب ذنبا أوألى بالقبول ممن ليس كذلك ، وألم  شهادة من يك
يزل السلف وأالخلف على قبول شهادة هؤلء وأروأايتهم ) أهط.

اا فططي بططاب (التحريططض)31((  جزء من حديث روأاه مسلم من حططديث علططي مرفوعطط
على قتل الخوارج).

 تأمل (كفرت) مباشرة ،دوأن أي مقدمات ،كأخطأت ،أوأ ضللت ،أوأ زللططت..!!)32((
يويتهم وأمسارعتهم في القتل وأالدماء وأترتيططب آثاططار حكطم التكفيططر عليططه وأتأمل دم
في قول الخر (إن لم آتك به من كتاب الله اقتلني) ؛وألم يقل: (إن لم آتك بططه ..

ال..! ارجع أوأ أتوب) مث
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وأرأى قتلهم، وأقال:  الدار دار كفر إل من أظهر إيمططانه، وأل يحططل
أكل ذبائحهم وأل تناكحهم وأل توارثاهم..)أهط.

فتأمل كيف ينزلون قول نوح الططذي مكططث – عليططه السططلم –فططي
اا، وأمططع هططذا كططانوا كلمططا قومه يدعوهم ألف سنة إل خمسين عامطط
يروأا دعاهم وأضعوا أصططابعهم فططي آذانهططم وأاستغشططوا ثايططابهم وأأصطط

اا، وأقد أوأحى الله إليه: (( إنه لن يـؤمن ـمـنوأاستكبروأا استكبار
)) ؛ ينزلططون ذلططك فططي مسططلمي خيططرقومك إل من ـقـد آـمـن

القروأن وأأطفالهم..!!  لمجططرد طططروأق هنططا السططتدلل الخططاطيء
على أذهانهم العقيمططة ، مططن غيططر بصططيرة وأل نظططر ثاططاقب أوأفقططه

سليم.

وأهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وأسلم:  (يقرؤوأن القرآن
ل يجاوأز تراقيهم).  قال النووأي:  (المراد أنهم ليس لهم فيه حظ
ال عن أن يصل إل مروأره على لسانهم، ل يصل إلى حلوقهم، فض
يبره بوقوعه في القلب) أهط. يقله وأتد إلى قلوبهم، لن المطلوب تع

تنطعهم وغلوهم وتشديدهم في الحكام الـشـرعية،* 
ـم ـلمين، وأمرـه ـى المـس ـه عـل ـعه الـل ـا وـس ـييق ـم وتـض

.  حيططث أوأجططب بعضططهمبأالحرج الذي رفعه الله ـعـن الـمـة
الصلة الفائتة على الحائض في زمن حيضها، وأقطعوا يد السارق
مططن إبطططه، وألططم يراعططوا نصططاب السططرقة، فقطعططوا فططي القليططل
يفططر بعضططهم القعططدة الططذين ل وأالكثير، وأأوأجبوا الهجططرة إليهططم، فك
يقاتلون المسلمين معهم، وأإن كان أوألئك القعططدة علططى مططذهبهم
الفاسد، وألم يعذر بعضهم حتى النساء فططي تططرك الهجططرة إليهططم،
فقد كفروأا امرأة كانت على مذهبهم استكرهها أهلها على الزوأاج
برجل ليس على مذهبهم، وأقالوا لم يكن يسعها إل الهجرة إليهم؛
لن مططن أقططام فططي دار الكفططر فهططو كططافر، ل يسططعه عنططدهم إل

.)33(الخروأج

يدد وألذلك كان المسلمون في الصدر الوأل، يظنون بكططل مططن شطط
فيما وأسعه الله ؛أنه منهم ، كما روأى البخاري وأمسلم وأاللفظ له
عن معاذة قالت ؛ سألت عائشة:  ما بال الحائض تقضي الصططوم

 قلططت:  لسططت:  أحرورية أـنـت؟وأل تقضططي الصططلة؟  فقططالت
بحروأرية وألكني أسأل.

فقالت:  كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضططاء الصططوم وأل نططؤمر بقضططاء
الصلة).

).1/88 انظر المقالت لبي الحسن ()33((
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اا تتبعـهـم للمتـشـابأه ـمـن الـيـات*  وـمـن ـصـفاتهم أيـضـ
، فقد أخططرج الطططبري فططيوعدم تبصرهم في المحكم منها

عططن ابططن عبططاس)34( تهذيب الثاار بسند صحيح كمططا قططال الحططافظ
هذكططر عنططده الخططوارج فقططال:  (يؤمنططون بمحكمططه وأيهلكططون عنططد وأ

متشابهه).

وألذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وأسلم إذا وأجططدوأا شططيئا
مصططبيغ بططن من ذلك عند بعض الناس ظنوه منهم، كما في حططديث 
رل من بني يربططوع، أوأ مططن هسل، عن أبي عثمان النهدي سأل رج يع
بنططي تميططم، عمططر بططن الخطططاب رضططي اللططه عنططه عططن الططذاريات
هع عططن مضطط وأالمرسلت وأالنازعططات أوأ عططن بعضططهن، فقططال عمططر:  

اا)35( رأسك، فإذا له وأفرة فقال عمر:  أما وأالله لططو رأيتططك محلوقطط
لضططربت الططذي فيططه عينططاك، ثاططم كتططب إلططى أهططل البصططرة أن ل
يرقنا.  قططال شططيخ السططلم تجالسوه، قال:  فلو جاء وأنحن مائة تف

) (روأاه الموي وأغيره بإسناد صحيح) أهط.188في الصارم ص (

ينهططم، فططروأى مالططك فططي الموطططأ وأكططذلك كططان نظططر التططابعين وأظ
) عن ربيعة بن أبططي8/96وأسعيد بن منصور في سننه وأالبيهقي (

عبد الرحمن، قلت، لسعيد بن المسيب:  كم في إصبع المططرأة ؟
رر مططن البططل ، قلططت:  فكططم [أي: إرش قطعه أوأ عقلة] قال: عش
في اصبعين؟  قال: عشروأن.  قلططت : ففططي ثالث أصططابع؟  قططال:
ثالثاون.  قلت:  ففي أربع؟  قططال: عشططروأن.  قططال:  فقلططت: لمططا

عظم جرحها، وأاشتدت مصيبتها نقص عقلها؟!

  قلططت:  بططل عططالم متثبططت أوأ جاهططلأعراقي أنت؟قال سعيد: 
متعلم، قال:  هي السنة يا ابن أخي).

ين جراح المرأة تساوأي جراح المرأة حتى تبلغ ثالث الديططة، وأذلك أ
ييتهططا نصططف فإذا بلغت الثلث عادت إلى نصف جراح الرجططل لن د
دية الرجل.  وأانظر في هذا (كتطاب الطديات) فططي المغنطي وأغيطره

من كتب الفقه.

فلما رأى سعيد تتبع السائل لذلك ظنه يعترض على السنة وأيتتبع
المتشابه، وألططذلك سططأله: أعراقططي أنططت؟  وأالعططراق كطانت آنططذاك

مخرج الفتنة وأموطن الخوارج.

 عن الفتح (كتاب اسستابة المرتدين…) (باب من ترك قتل الخوارج…).)34((
هفرة : ما سال من شعر الرأس على الذنين أوأ ما جاوأز شحمة الذن ، ثام)35(( مو  ال

دمة .   دل دمة ثام ال هج بعد ذلك ال
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فهو من جنس قول عائشة رضي اللططه عنهططا لمطن سططألتها معططاذة
عن ترك الحائض قضاء الصلة:  (أحروأرية أنت)؟؟

اا * وأإنما قال عمططر رضططي اللططه عنططه لصططبيغ: ( لططو رأيتططك محلوقطط
من صفاتهم اـلـتي يلتزمونـهـالضربت الذي فيه عيناك) لن 

اا؛ تحليق رؤوسهم  كما جططاء وأصططفهم فططي أحططاديث النططبيأيض
) عططن3/197صلى الله عليه وأسلم، وأمططن ذلططك مططا روأاه أحمططد (

اا: ( يكون في أمتي اختلف وأفرقة، يخرج منهم قوم أنس مرفوع
ــقيقطططرؤوأن القطططرآن ل يجطططاوأز تراقيهطططم  ـســيماهم التحلـي

، فططإذا رأيتمططوهم فططأنيموهم) وأالتسططبيت:  استئصططالوالتسبيت
الشعر القصير، وأمنه النعال السبتية؛ أي الططتي أزيططل الشططعر عططن

.)36(جلدها

اا  زخرفة بـأـاطلهم، وتزييـنـه، وتلبيـسـه* وأمن صفاتهم أيضطط
يذج وأسططفهاء الحلم الططذينبأالحق،  وألذلك يغتر بهم وأيتابعهم الس

اا إلططى ليططس عنططدهم بصططر ثاططاقب أوأ فرقططان، فعنططدما ألجططؤوأا عليطط
ألم ـتـر إـلـى اـلـذين أوـتـواالتحكيم ؛استدلوا بقوله تعططالى: ((

اا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله…  الية)).نصيب

يفروأه مستدلين بقوله تعالى:  (( ومن لم يحكموأبعد التحكيم، ك
)).بأما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

إنوأشغبوا عليه في خطبه، يقاطعونه محتجيططن بقططوله تعططالى (( 
 )) ، فكان يقططول:  كلمططة حططق يططراد بهططا باطططل…الحكم إل لله

وأعندما كان يخطب أمراؤهم كانوا يلهبون مشاعرهم بذكر الجنططة
وأالستشهاد، وأيقولططون عططن المسططلمين: ( أخرجططوا بنططا مططن هططذه
القرية الظالم أهلها )… وأقد وأصفهم ابن كثير بأنهم:  (من أغرب
أشكال بني آدم) وأذلك عندما ذكر تحريططض بعططض خطبططائهم لهططم
على قتال علي بقولهم: ( اضططربوا وأجططوههم وأجبططاههم بالسططيوف
حتى يطاع الرحمن الرحيم، فإن ظفرتم وأأطيططع اللططه كمططا أردتططم
أثاابكم ثاواب المطيعين، وأإن أنتططم قتلتططم فططأي شططيء أفضططل مططن

المصير إلى رضوان الله وأجنته)أهط.

وأذكر ابن كثير عن الصحابي أبي أيوب النصاري، وأكان من قططواد
ال من الخوارج بالرمح فأنفذته مططن جيش علي، قال: (وأطعنت رج

 وأمن اللطيف أن المعطروأف عنطا وأعطن أكطثر أهطل دعطوة التوحيطد المباركطة -)36((
الذين طالما رموا بمسمى الخوارج ظلما وأزوأرا -إعفاؤهم لرؤوأسهم، حتى عيططب

ذلك علينا وأانتقد من بعض الجهال.
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يينططا ظهره، وأقلت له: أبشر يا عططدوأ اللططه بالنططار، فقططال : سططتعلم أ
اا) أهط.   أوألى بها صلي

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (كتاب استتابة المرتدين..) (باب
قتططل الخططوارج وأالملحططدين…) عنططد وأصططفهم فططي الحططديث بططأنهم
(يقولون من خير قول البرية) بعد أن أشار إلى قول من قال أنه
من القلوب وأأن المراد من قول خير البريططة وأهططو القططرآن، قططال:

والمراد الـقـول الحـسـن( وأيحتمل أن يكون علططى ظططاهره ، 
، كقططولهم "ل حكططم إلفي الظاهر وبأاطنه على خلف ذلك

لله" في جواب علي…) أهط.

، هم حملططواكثرة تناقضهم وسرعة تقلبهم* وأمن صفاتهم 
يفططروأه وأخرجططوا عليططه بسططبب التحكيططم!! اا على التحكيم، ثاططم ك علي
وألمططا قيططل لهططم عططودوأا إلططى طاعططة أميططر المططؤمنين، قططالوا: ( إذا
يمططروأا علططى أنفسططهم جئتمونا بمثل عمر فعلنا ) ،ثام مططا لبثططوا أن أ
عبد الله بن وأهب الراسبي، أعرابي ليس له صحبة وأل سابقة وأل
يفروأا عائشة أم المؤمنين لخروأجها إلى البصرة وأأنكروأا فضل ، وأك

وقرن ـفـيخروأجها من غير محرم، وأتلوا عليها قوله تعططالى (( 
 ))، مع أنها خرجت مع أخيها عبططد الرحمططن، وأابططن أختهططابأيوتكن

عبد الله بن الزبير، وأكل وأاحد من المسلمين محرم لهططا؛ فكلهططم
يلططوا يفرهططا؛ وأ بنوها.  ثام إن الشبيبية منهم ممن أنكر عليها ذلططك وأك
إمرتهم غزالة وأخرجططت هططي وأطائفططة مططن نسططاء الخططوارج لقتططال

ااالحجاج وأجيشه!!  وهذا من تفريقهم بأـيـن النـظـائار اتباـعـ
ال بأالقياس .)37()للهوى.  مع أنهم (من أشد الناس قو

 وأالنشطططارـقـابأليتهم الـسـريعة للتـشـرذم* وأمططن صططفاتهم 
وأالتفرق إلى طوائف وأفرق متعططددة لتفططه السططباب ، وأأي خلف
فرعي يمكن أن يططبرأ بسططببه بعضططهم مططن بعططض وأيكفططر بعضططهم

اا. بعض

وأبعد..

فهذه خصال وأصفات ذميمة، وأعقائد وأأفكار ضالة، يجب على كل
طالب حق يصبو لن يكون من أصحاب وأأجناد الطائفة الظططاهرة
المنصورة القائمة بدين اللططه، أن يربططأ بنفسططه عنهططا وأيحططذر منهططا

وأمن شرها…

).116 الملل وأالنحل للشهرستاني ص ()37((
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رر لو فطنت له         فاربأ بنفسك أن ترعى مع ييؤوأك لم قد ه
الهمل

وأكل من يعرفنا وأيعرف دعوتنا وأنهجنا، يعرف براءتنا بفضططل اللططه
تعالى وأبراءة دعوتنا من ذلك كله؛ وأأننا مطن أشطد النططاس تحططذيرا
ينططوا علينططا وأطعنططوا منه، بل منه ما قد خاصمنا بعططض النططاس، وأتج
فينا، وأبعضهم كفرنا، لجل براءتنا وأتحذيرنا منه…  وأمع ذلك فلططم
اا على شيء من تلططك اا، أوأ نقره يوم اا أوأ بعيد نداهن على ذلك قريب

الصفات الذميمة وأالعقائد الضالة.

وأكل من يتحلى بشيء من النصاف من خصططومنا، يعططترف بططذلك
وأيشهد لنا به.

* وأمع هذا، فمما يجدر التنططبيه إليططه هنططا… أنططه ل يصططح أن يحكططم
على كل من كانت فيه خصلة أوأ شيء من تلك الخلق الذميمططة؛
ذلك أنه من جملة الخوارج كل، بل الصواب أن ل يوصف المطرء ب
حتى يتبنى أصول الخوارج التي ضلوا وأخططالفوا أهططل السططنة بهططا ،
وأقواعدهم الكليططة الططتي ابتططدعوها؛ نحططو تكفيططر الصططحابة وأتكفيططر
أصطططحاب الطططذنوب مطططن المسطططلمين، وأقتطططالهم لهطططل السطططلم
وأاسططتحللهم لططدمائهم وأأمططوالهم وأأعراضططهم مططع تركهططم لهططل

الوأثاان، وأنحو ذلك مما تقدمت الشارة إليه.

) وأهو يتكلم علططى مسططائل2/233يقول الشاطبي في العتصام (
فططي حططديث الفططرق المخالفططة للفرقططة الناجيططة –وأقططد تقططدم -:

اا(المسططألة الخامسططة:  ـ ـا تـصـير فرـق ـرق إنـم ـذه الـف أن ـه
فـلـي ـفـي اـلـدين، يك اى  بأخلفها للفرقة الناجـيـة ـفـي معـنـ
ـي مــن وقاعــدة مــن قواعــد الشــريعة، ل فــي جزئـا

، إذ الجزئي وأالفططرع الشططاذ ل ينشططأ عنططه مخالفطة يقططعالجزئايات
اا، وأإنما ينشأ التفرق عند وأقوع المخالفططة فططي بسببها التفرق شيع

المور الكلية…).

ويجــري مجــرى القاعــدة الكليــة كــثرةإلطططى قطططوله:  (
الجزئاـيـات، ـفـإن المبـتـدع إذا أـكـثر ـمـن إنـشـاء الـفـروع
ريعة بأالمعارضـة ،المخترعة عاد ذلك على كثير من الش
اا، وأأمططا الجزئططي فبخلف كما تصير القاعدة الكليططة معارضططة أيضطط
يلططة وأالفلتططة) أهططط. ذلك، بل يعد وأقططوع ذلططك مططن المبتططدع لططه كالز

اا ص ( ).287وأانظر أيض

 فعلم من هذا أن الموافططق للخططوارج أوأ غيرهططم مططن أهططل الزيططغ
هينسب إليهم إل إذا وأافقهم فططي وأالضلل في شيء ؛ ل ينبغي أن 
أصططولهم وأقواعططدهم الكليططة المخالفططة لطريقططة أهططل السططنة
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وأالجماعة، ل من وأافقهم فططي بعططض الفططروأع أوأ الخلق الذميمططة
يسرع في إطلق الحكام الشرعية. فإن هذا يشدة وأالتعنت وأالت كال
وأإن وأجد في الخوارج وأكططان مططن السططمات البططارزة لهططم، إل أنططه
ليس من قواعدهم وأأصولهم الكلية الخاصة بهم وأالططتي ابتططدعوها

في الدين وأخالفوا بها أهل السنة.

اا عليهم بل قططد توجططد فططي وأهذه لخلق ليست خاصة بهم وأل وأقف
غيرهم.

فأكثرها إفرازات وأتداعيات وأانعكاسات لمراض قلبيططة قططد توجططد
عند غيرهم من ضعفاء اليمان وأفقراء العلم. وأإنما أنبه على هططذا
لن بعض المبتدئين مططن طلبططة العلططم، تراهططم فططي بططادئ أمرهططم
يطعون في بعض المسائل التي لططم يتقنوهططا، وأربمططا يددوأن وأيتن يتش
يددوأا فططي أفهططامهم. فل يحططل وأالحالططة هططذه ينتوا في آرائهم وأتش تع
اا وأأن هططذه الصططفة رميهم بمسمى الخوارج لمجرد ذلك.  خصوصطط
اا عند الصادقين المخلصين ؛بالخشية التي هططي الذميمة تزوأل غالب
هيدرك ذلططك أصل العلم، كما وأصف الله تعالى العلماء في كتابه، وأ
بتططدبر كلم اللططه، وأالنظططر فططي الحططاديث المحططذرة مططن التنطططع
وأالغلو ،وأالمرهبططة مططن طلططب العلططم للمباهططاة وأالريططاء وأالسططمعة
وأالمططراء وأمجادلططة السططفهاء… وأيعيططن علططى ذلططك مطالعططة كلم

العلماء وأقراءة سيرهم، وأمعرفة أحوالهم وأصفاتهم وأأخلقهم.

ه عنهمطا قطال: قطال وأفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الل
رة در يشطط وألكططل)38( رسول الله صلى الله عليه وأسططلم: ( لكططل عمططل 

يرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، فقد اهتدى، وأمن كططانت ش
فترته إلى غير ذلك فقد هلك) روأاه ابن أبططي عاصططم وأابططن حبططان

في صحيحه. وأفي روأاية ( لكل عامل ).

فهذا يبين أن هذه الصفة توجد في مرحلة من المراحل عند أكثر
الناس، وأمن يرد الله به خيرا يصرفها سبحانه عنططه وأيعططافيه منهططا
بمجاهدته النفس على الطاعة وأاتباع سنة المصطفى صططلى اللططه

عليه وأسلم.

يرف على صفات الخوارج وأالواجب على طالب الحق مادام قد تع
الذميمة، أن يجتنب مشابهتهم بشيء منهططا، وأأن يتحلططى بصططفات
الصالحين وأسمت المتقيطن وأهطدي العلمططاء الربطانيين سطيما أهططل
الحق وأأنصار الدين من أصحاب الطائفة القائمة بأمر الله تعالى،
وأأن يحذر كل الحذر من مزالق الغلو وأالهوى وأالتفرق، التي تقود
إلى المروأق من الدين، فططإن الغلططو وأالهططوى قططاد أوألئططك الخططوارج

يدته.)38(( يرة:  هي النشاط وأالقوة، وأشرة الشباب: ح  الش
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رغم تنسكهم وأتعبدهم إلى المروأق فكانوا شر قتلططى تحططت أديططم
السماء في ذلك الزمان ؛مع قرب عهدهم من النبوة ، وأمع وأجود
هيحاذره يبه إليه وأ ميتن ميخشى ذلك وأ الصحابة وأخير القروأن، فأجدر أن 
من جاء بعدهم، أوأ من كان في هذه الزمنة المتططأخرة الططتي قططل
يم فيها الجهل وأاتخذ النططاس رؤوأس الضططللة، وأآلططوا فيها العلم وأع

إلى إعجاب كل ذي رأي برأيه.

إن دين الـلـه وـسـط بأـيـنقططال شططيخ السططلم ابططن تيميططة: ( 
والـلـه تـعـالى ـمـا أـمـر عـبـاده، الغالي فيه والجاني عـنـه

ـا ـالي بأأيهـم بأأمر إل اعترض الشيطان فيه بأأمرين ل يـب
ظـفـر، إـمـا إـفـراط فـيـه، وإـمـا تفرـيـط فـيـه، وإذا ـكـان
السلم الذي هو دين الله ل يقبل من أـحـد ـسـواه؛ ـقـد
اا ممن ينتسب إليه، حتى أخرـجـه اعترض الشيطان كثير
ـذه ـد ـه عن كثير من شرائاعه، بأل أخرج طوائاف من أعـب
المة وأورعها عنه، حتى مرقوا منه كما يمرق الســهم

).3/236) (من الرمية

):237وأساق بعططض أحططاديث الخططوارج المتقدمططة.. ثاططم قططال ص (
(فإذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليططه وأسططلم وأخلفططائه
الراشدين، قد انتسططب إلططى السططلم مططن مططرق منططه مططع عبططادته
العظيمة، حتى أمر النبي صلى الله عليه وأسططلم بقتططالهم، فيعلططم
أن المنتسب إلى السلم أوأ السنة فططي هططذه الزمططان قططد يمططرق
اا من السلم وأالسنة، حتى يدعي السنة من ليس مططن أهلهططا أيض

بل قد مرق منها، وأذلك بأسباب:

يامنها:  الغلو الذي ذمه اللططه تعططالى فططي كتططابه، حيططث قططال: (( 
الية)).أهل الكتاب ل تغلوا في دينكم…

يا أـهـل الكـتـاب ل تغـلـوا ـفـي دينـكـم غـيـروأقال تعالى: (( 
الحق ول تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ـمـن قـبـل وأـضـلوا

اا وضلوا عن سواء السبيل ). 77 )) (المائدة: كثير

 وأقال النبي صلى الله عليه وأسططلم:  "إيططاكم وأالغلططو فططي الططدين،
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" وأهو حديث صحيح.

وأمنها التفرق وأالختلف الذي ذكره الله تعالى في كتابه العزيز.

هتروأى عن النبي صلى الله عليه وأسلم، وأهي كططذب وأمنها أحاديث 
عليه باتفاق أهل المعرفة، يسمعها الجاهل بالحديث فيصططدق بهططا

لموافقة ظنه وأهواه.
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وأأصل الضلل اتباع الظن وأالهوى، كما قال تعطالى فطي حطق مطن
إن يتبعون إل الظن وما تـهـوى النـفـس ولـقـدذمهم: (( 

).23 )) (النجم: جاءهم من ربأهم الهدى

ـوى،وأقال في حق نبيه صلى الله عليه وأسلم: (( والنجم إذا ـه
ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو

).4-1)) (النجم: إل وحي يوحا 

فنزهه عن الضلل وأالغواية، اللذين هما الجهل وأالظلم.

فالضال هو الذي ل يعلم الحق.

وأالغاوأي الذي يتبع هواه.

وأأخبر أنه ما ينطق عن هوى النفططس، بططل هططو وأحططي أوأحططاه اللططه
إليه.

) الفتططاوأى (ط دار3/238فوصفه بالعلم وأنزهه عن الهوى" أهططط (
ابن حزم).

:  يجططب التنبططه وأالتفريططق فططي مصطططلح] الوقـفـة الثانـيـة2[
(الخططروأج) بيطن الخططارجين علططى الحكططام سطواء لجطور الحكططم، أوأ
اا فططي الرياسططة وأالملططك، وأبيططن الخططوارج أصططحاب البططدع طمعطط
العقائدية وأالصول المخالفة لهططل السططنة ،الططذين تقططدم الحططديث
عنهم؛ فهؤلء لم يكن همهططم الحكططم ابتططداء، فقططد عرفططت زهططادة
أكثرهم في الدنيا وأحرصهم على التنسك وأالعبادة، وأعلى المططوت
لجل عقائدهم الضالة، ثام هم كما رأيت لم يخرجوا على الحكططام
وأحدهم، بل خرجوا على عموم المسلمين، ل يميزوأن بيططن برهططم
وأفاجرهم، فاستحلوا قتلهم وأنهب أمططوالهم وأسططبي نسططائهم، هططذا
ال وأل بعد أن حكموا بكفرهم، وأأكثرهم لم يستثن مططن ذلططك أطفططا

نساء، فالدوأافع عندهم عقدية شاذة ضالة منحرفة.  

أما الخروأن، فهم الذين يخرجون على الحكام، أوأ يخرجططون فططي
طلب الملك، ل للدعاء إلى معتقد ؛وأهم قسمان:

اا لجططور الطولة وأتطرك عملهطم اا للططدين وأإنكططار - قسم خرجوا غضططب
، وأيعططد العلمططاءفهؤلء أهل حقبالسنة أوأ تأخيرهم للصلوات، 

منهم، الحسين بن علططي رضططي اللططه عنهمططا، وأأهططل المدينططة فططي
الحرة ،وأالقراء الذين خرجوا على الحجاج مططع عبططد الرحمططن بططن

الشعث وأنحوهم.
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- وأقسم خرجوا في طلب الملك فقط، سواء كانت لهم شبهة أم
.)39(ل، وأهم البغاة

فدون الـخـارج عـلـى أئاـمـةأقططول :  ـفـإذا ـكـان العلـمـاء يـعـ
اا لمنكراتهم من أـهـل الـحـق، ول يـسـاوونه الجور، إنكار

، مططع أن جمهططور أهططل السططنة علططىبأالخوارج المارقين بأحال
ا لطم ة وأإن جطاروأا ، وأل يطروأن الخطروأج عليهطم م الصبرعلى الئم

اا؛  اا بواح فكيف إذا ـكـان الـخـارج عـلـى الحـكـام،يظهروأا كفر
اا متـعـددة اا ـصـراح اا، وـشـرك اا بأواـحـ قد عاين بأالفعل كـفـر
ألوانه وأشكاله ؟  أفيـجـوز بأـحـال أن يوـصـف مـثـل ـهـذا
الناصر لدين الله أو يـسـمى بأمـسـمى الـخـوارج ؟؟ كـمـا
يفعله كثير مـمـن طـمـس الـلـه عـلـى بأـصـائارهم، وخـتـم

يقبططون كططل مططن نابططذ أوأ نططازع الطططواغيتعلى قلوبأهم، هيل  حيث 
يكميططن لقططوانين الكفططر؛ يرعين وأالحكططام المشططركين المح المشطط
يمونهم بالخوارج، وأإن كانوا من خيار أهل السنة وأمن أفاضل وأيس
الموحدين ، وأسواء كان نزاعهططم لهططم أوأ خروأجهططم عليهططم وأعلططى

كفرياتهم بالقلم أوأ باللسان، أم بالقوة وأالسنان.

وأل يقف المر عند هذه الفرية الباطلة وأالتهمة الكاذبططة، بططل تجططد
يحططدين، هدوأن الطططواغيت علططى أوألئططك المو هع مت هسطط مي مططن هططؤلء مططن 
وأيغروأنهم بهم، وأيظاهروأنهم على قمعهم وأالقضاء على دعططوتهم،

وأيناصحونهم في كيفية الخلص من جهادهم…!!.

وألو أنهم صدقوا في زعمهم، وأكان أوألئك الموحدوأن خوارج، كمططا
يدعون؛ فياليتهم تحلوا بعقل وأفقه علماء المغرب فططي ترجيحهططم ي
بين المفاسد، يوم خرجوا يقاتلون بني عبيد القداح تحت راية أبي
يزيد الخارجي، وألما لمهم بعططض النططاس فططي قتططالهم تحططت رايططة
الخارجي، قالوا: ( نقاتل مع من عصى اللططه، مططن كفططر بططالله…).
وأقال أبو إسحاق الفقيه يومها: (هم أهل قبلة، وأأوألئك ليسوا أهل
قبلة – يعني بني عبيد – فإن ظفرنا بهم، لم ندخل تحت راية أبي
يزيد لنه خارجي) أهط. فكيف وأأصحاب هذه الدعوة المباركة، قططد
برؤوأا من عقيدة وأطريقة الخوارج المططارقين كططبراءة الططذئب مططن
دم يوسف عليه السلم.   فهل إذ عجططز أوألئططك الخوالططف وأقعططدوأا
يفططوا عن نصرتهم، وأقنعوا بالذل وأالدهان وأالركون لعططداء اللططه، ك

ألسنتهم عن الكذب وأالفتراء وأالبهتان:

 انظططر فتططح البططاري (كتططاب اسططتتابة المرتططدين…) (بططاب قتططل الخططوارج)39((
وأالملحدين…).
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يدوأا المكان الذي يلطوا عليطهم ل أبا لبيطكمو     من اللوم أوأس أق
سدوأا

:  لبد وأأنه قد ظهر لك مما تقططدم، أن مططن] الوقفة الثالثة3[
أشبه الناس بالخوارج.  وأأوألهم بصفاتهم وأأخلقهم الذميمططة –وأل
أعني العتقاد- أوألئك الذناب من المنتسبين للعلم وأالدين، ممططن
تنطبق عليهم كثير من صفات الخوارج الخبيثططة.  وأأبرزهططا وأصططف
النبي صلى الله عليه وأسلم لهم في الحديث المتفق عليططه بططأنهم

) ؛فهططؤلء(يقتلون أهل الـسـلم وـيـتركون أـهـل الوثـاـان
رم للطططواغت، هل يسطط الذين تقدمت الشارة إلططى أمثططالهم ممططن هططم 
رب على الموحدين وأعلى دعوتهم وأجهادهم؛أوأ قل مرجئططة مططع هر مح
هيغروأن الطواغيت الطواغيت خوارج على الموحدين ؛ كم رأيناهم 
يثطططونهم علطططى بالطططدعاة المنابطططذين لقطططوانينهم وأكفريطططاتهم، وأيح

ييطن ذلطك وأتحسطنه، يبجون الفتاوأى الططتي تز  بطل)40(استئصلهم، وأيد
تجعله من أحسن العمال وأالقربات إلى الله؛ إذ يسططمونهم بغططاة
يي بن أبي ططالب رضطي اللطه تارة!! وأكأنهم بغوا وأخرجوا على عل

عنه، أوأ على أمثاله من أئمة العدل…!!

وأتارة يسمونهم خوارج، فيكفروأنهم بذلك على قططول طائفططة مططن
رر أهل العلم المكفرين للخوارج ، فيصير هؤلء الذناب بططذلك، شطط

من الخوارج المارقين.

يللون يفروأا بالمعاصي وأالذنوب… وأهؤلء يكفروأن وأيضطط فالخوارج ك
بمحض التوحيد وأالبراءة من الشططرك وأالتنديططد.  فرحططم اللططه ابططن

القيم إذ يقول في أمثالهم:

 وأمن هؤلء الجامية وأالمداخلة في الحجاز وأأتباعهم في كثير من البلدان، )40((
وأانظر قصيدة أحدهم في ذلك وأردنا عليه بقصيدتنا التي سميناها ( إلى حارس 
التنديد وأرهبانه ) ، وأمنهم عندنا في الردن علي الحلبي في فتواه الشهيرة التي 
أقر بها أعين الطواغيت وأأنصارهم ، وأقد نشرها بعض الفاضل بعنوان ( القول 
المبين في شيخ المخبرين ).
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بالذنب تأوأيل بل إحسان
هططططو غايططططة التوحيططططد
وأاليمططططططططططططططططططططططان
قد جاء بالثاططار وأالقططرآن
أخذوأاالظواهرمااهتطططدوأا
لمعططططططططططططططططططططططططان
نسططططبوا إليططططه شططططيعة
اليمطططططططططططططططططططططططان
سيفين سيف يد وأسيف
لسطططططططططططططططططططططططططان
وأهططططم البغططططاة أئمططططة
الطغيططططططططططططططططططططططان
يلتططططه فمططططن مق م فسططططا
يلحطططططططططططططططططططططططاني
وأاللططططه مططططا الفئتططططان
مسططططططططططططططططططططتويان
وأبيططن مكفططر العصططيان!
وأكلكمططا فئتططان باغيتططان
هططططذا وأبينكمططططا مططططن
الفرقططططططططططططططططططططططان
لطططم يفهمطططوا التوفيطططق
بالحسططططططططططططططططططططان

من لي بشبه خططوارج قططد
يفططططططططططططططططططططططططططروأا ك
وأخصطططومنا قطططد كفروأنطططا
بالطططططططططططططططططططططططططططذي
وأمن العجائب أنهم قططالوا
لمطططططططططططططططططططططططططططططن
أنتططم بططذا مثططل الخططوارج
إنهططططططططططططططططططططططططططططم
فططانظرإلى ذاالبهططت هططذا
وأصططططططططططططططططططططططططفهم
يلواعلى سنن الرسططول س
وأحزبططططططططططططططططططططططططططه
وأاللططه مططا كططان الخططوارج
هكططططططططططططططططططططططططططططذا
يته ين مب سطط هم أصططحا كفرتطط

هم )12941(وأهططططططططططططططططططططط

رر وأأهططدى هت هم خي إن قل
منكطططططططططططططططططططططططططططم
ية رر بالسططن شتان بين مكفطط
العليطططططططططططططططططططططططططططا
يوألوا قلتم تأوألنططا كططذاك تططأ
وأكلكمططططا للنططططص فهططططو
مخطططططططططططططططططططططططططالف
رص اا لنطط هططم خططالفوا نصطط
مثلططططططططططططططططططططططططططططه

لكنكم خالفتم المنصوص للشططط               طططبه الططتي هططي فكططرة
)13042(الذهان

فبأي شطيء أنتم خير وأأقرب               منططهم للحطق وأاليطمان

 الضمير يعود على الخوارج، أي هم كفروأا فساق الملة بالذنوب، بينما أنتم)41(129
كفرتم أنصار السنة وأأهلها بمحض الطاعة.

 هذا وأصف دقيق لبن القيم وأمقارنة رائعة، وأكأنه يتكلططم فططي وأاقططع أذنططاب)42(130
الطططواغيت فططي زماننططا، فططالخوارج أتططوا مططن تفريطهططم بالسططنة وأضططعف فهمهططم
لنصوص القرآن، وأقصور أذهانهم عن التوفيق بينهما. أما هؤل الخوالف، فططالمتتبع
لستدللتهم، ل يجد فيها استدللت وأبراهيططن سططاطعة… بططل جلهططا كالططذي أنشططد

الخطابي في حجج أهل الكلم:
اا وأكل كاسر مكسور شبه تهافت كالزجاج تخالها        حق
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هططم قططدموا المفهططوم مططن لفططظ الكتططاب            علططى الحططديث
الموجب التبيان

لكنطكم قدمتطم رأي الرجال                عطليهطما، أفأنتطم عدلن؟

هح لمططن لططه مح الصططبا ل
عينطططططططططططططططططططططططان
بالعططططدل وأالنصططططاف
وأالميطططططططططططططططططططزان
هء إل مطططن هطططدى بطططرآ
وأبيطططططططططططططططططططططططان

أم هم إلىالسلم أقرب
منكطططططططططططططططططططططططم؟
وأالله يحكم بينكططم يططوم
الجطططططططططططططططططططططططططزا
هططذا وأنحططن فمنهططم بططل
منكطططططططططططططططططططططططططم

يين لك فيما تقططدم معاملططة علططي وأمططن معططه، للخططوارج هذا وأقد تب
الحقيقييططن المراقيططن، حيططث لططم يظلمططوهم شططيئا مططن حقططوقهم،
اا قبططل القتططال، وألططم يبططدؤوأهم بقتططال وأناظروأهم، وأراسلوهم مرار
حططتى قتلططوا مططن قتلططوا مططن المسططلمين وأأغططاروأا علططى أمططوالهم
وأسرحهم، وأقبل القتال نادوأا فيهم؛ أن من اعتزل القتال أوأ دخططل
الكوفة وأالمدائن فهو آمن، ثام كانت سيرتهم في قتالهم أنهم لططم
يغنموا أموالهم وأل صادروأها بططل ردوأهططا علططى أوأليططائهم وأأعطوهططا
لورثاتهم ، هذا كله مع ما وأرد من الحاديث الصططريحة فططي الحططث
على قتلهم أينما وأجططدوأا، وأتشططبيهه بقتططل عططاد، وأأنهططم شططر قتلططى

اا. ،وأأن في قتلهم أجر

اا في دماء المنتسططبين اا وأاحتياط يبت وأكل ذلك منه رضي الله عنه، تث
إلططى الملططة، وأمططا اشططتد فرحططه بقتلهططم إل حيططن اسططتيقن بططأنهم
المعنيون في الحاديث حين عثر على ذي الثدية بين القتلى ، ثاططم
مع هذا يقول لما سئل عنهم ؛أمشططركون هططم؟  :  "مططن الشططرك
فروأا" قيل:  أفمنافقون؟ قال:  "إن المنافقين ل يذكروأن اللططه إل

.)43(قليل"

فأين فقه السلف رضوان اللططه عليهططم وأوأرعهططم وأإنصططافهم حططتى
ينططي وأبغطي الخوالطف المعتططدين علطى للخوارج المطارقين ؛ مطن تج

الموحدين في زماننا.

 تقدم من مصنف ابن أبي شيبة بإسناد على شرط مسلم ، وأذكره ابططن كططثير)43((
)  من روأاية الهيثم بن عدي وأزاد (فقيل: فما هططم يططا7/290في البداية وأالنهاية (

أمير المؤمنين؟  قال:  إخواننا بغوا علينا فقاتلناهم ببغيهم علينا".  لكن الهيثم بن
هيططروأى عدي قال فيه البخاري :  (ليس بثقة، كان يكذب) أهط.  وأالزيادة المذكورة 

عن علي نحوها في أهل الجمل. 
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:  وأمن مشابهة أوألئك الخوالف المرجفيططن] الوقفة الرابأعة4[
للخوارج استدللهم بنصوص الكتاب وأالسنة دوأن فقططه أوأ نظططر أوأ

بصر، وأتنزيلهم لكلم العلماء في غير مقامه.

فشابهوا الخوارج في وأصف النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم لهططم
بططأنهم؛ (يقططرؤوأن القططرآن ل يجططاوأز حنططاجرهم أوأ تراقيهططم) أي ل

يجاوأزها وأيتعداها إلى القلب الذي هو محل العقل وأالفقه.

حيث تتبع هطؤلء الخوالطف ردوأد السطلف علططى الخطوارج، وأأخططذوأا
ومن ـلـم يحـكـم بأـمـا أـنـزلتأوأيلهم للكفر في قوله تعططالى: ((

)) حين أنزل الخوارج ذلك على كلالله فؤلئك هم الكافرون
من عصى الله، بل وأأنزلوها وأأمثالها –كما تقطدم- علطى الحكميطن

وأعلىعلي وأمعاوأية وأمن معهم.

فعمد هؤلء إلى أقاوأيل السلف فططي ردهططم علططى صططنيع الخططوارج
هططذا، فنقلوهططا إلططى غيططر مناطهططا، وأأنزلوهططا علططى المرتططدين
اا مختلفططة وأالمشركين من طططواغيت الحكططام الططذين قططارفوا ألوانطط
وأمتعطددة مطن الكفططر البطواح، وأالشطرك الصطراح، يططول بسططها

وأبيانها وأتتبعها.

اا دوأن كفططر) علططى لسططان ييروأه بصنيعهم وأتدليسهم هذا؛ (كفططر فص
ال. السلف الذين لم يكن في زمانهم نظائره أص

وأهذا يتعاطاه أناس من رؤوأسهم عن قلة أمانة فططي التعامططل مططع
الدلة وأالنصوص  كما قد خبرناهم ، وأعمومهم يتخبطون فيه لقلة
فهمهم وأضحالة فقههم، وأضعف معرفتهم بططدللت آيططات الكتططاب
وأأسباب نزوألها، كما كان حال الخططوارج ؛هططذا مططع إحسططان الظططن

بهم.

وكانت الـبـدع الولـى مـثـلقال شيخ السططلم ابططن تيميططة:  (
ـم بأدعة الخوارج، إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، وـل
يقصدوا معارضته، لكن فهموا مـنـه ـمـا ـلـم ـيـدل علـيـه،
ـان الـمـؤمن فظنوا أنه يوجب تكفير أربأاب الذنوب إذ ـك
اا، فـهـو اا تقـيـ هو البر التقي، قالوا:  فـمـن ـلـم يـكـن بـأـر
كافر، وهو مخلد في النار، ثـاـم ـقـالوا: وعثـمـان وعـلـي
ومن والهما ليسوا بأـمـؤمنين، لنـهـم حكـمـوا بأغـيـر ـمـا
أنزل الله، فكانت بأدعتهم لها مـقـدمتان؛ الواـحـدة:  أن

من خالف القرآن بأعمل أو بأرأي أخطأ فيه فهو كافر.

ـذلك …)والثانية:  أن عثمان وعليا ومن والهما كانوا ـك
).13/20أهط.  مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (
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يد عليهم الصحابة، وأناظروأهم في مثل هططذه الفهططام قلت:  فلما ر
السقيمة، جططاء هططؤلء المجططادلون عططن الطططواغيت، فعمططدوأا إلططى
ام؛ نحطو قطولهم (كفططر دوأن كفطر) أوأ ردوأدهم تلك فطي ذلطك المق
(ليس الكفر الذي تذهبون إليه) وأنحوه مما ينسب إليهططم وأبعضططه
يرعين الصططراح، في أسانيده مقال.  فأنزلوا ذلك على شرك المش

وأكفر القانونيين البواح.

اا ( ): ( أوأل التفرق وأالبتداع فططي13/112وأقال شيخ السلم أيض
السلم بعد مقتل عثمان وأافططتراق المسططلمين، فلمططا اتفططق علططي
وأمعاوأية على التحكيم، أنكرت الخوارج، وأقالوا:  ل حكططم إل للططه،
وأفارقوا جماعة المسلمين، فأرسل إليهططم ابططن عبططاس فنططاظرهم
اا وأمطن فرجع نصفهم…) إلى قوله:  (… بل قالوا: إن عثمان وأعلي

ومن ـلـم يحـكـم بأـمـاوأالهما قد حكموا بغيططر مططا أنططزل اللططه ((
يفططروأا المسططلمين بهططذاأنزل الله فؤلئك هم الكافرون )) فك

وأبغيره.

وأتكفيرهم… مبني على مقدمتين باطلتين:

إحداهما:  أن هذا يخالف القرآن.

اا، اا أوأ مطذنب وأالثانية:  أن من خالف القرآن يكفر، وألطو كطان مخطئط
اا للوجوب وأالتحريم) أهط. معتقد

اا، وأافهمه، فإن تكفير الخوارج للمسلمين وأأئمتهم فتأمل هذا جيد
الحاكمين بشرع الله، لما كان لهذه المقدمات الفاسدة الباطلططة،

يدوأا…)44(ناظرهم السلف كابن عباس وأغيره ، وأردوأا عليهططم بمططا ر
وألذلك قال ابن عمر رضي الله عنهمططا كمططا تقططدم عططن الخططوارج:
(هم شرار الخلق انطلقوا إلى آيات أنزلت فططي الكفططار فجعلوهططا

على المؤمنين).

فجططاء هططؤلء الخوالططف الططذين هططم أشططبه النططاس بسططفاهة أحلم
يلة فهمهططم وأضططحالة فقههططم، وأانطلقططوا إلططى أقاوأيططل الخوارج، وأق
السلف في الموحدين، وأالتي كانوا يططدفعون بهططا تكفيططر الخططوارج
للمططؤمنين بالططذنوب، فجعلوهططا فططي الطططواغيت المرتططدين وأفططي
المشركين وأالملحدين ؛ يدفعون بها عن كفرهم البواح وأشططركهم
4(الصراح ، وأيدرؤوأن بها في نحور مططن يكفرهططم مططن الموحططدين 

5(.!!!

 من أشهر من ناظرهم من الصحابة علي وأابن عباس وأابن عمر وأأبططي بكططرة)44((
رضي الله عنهم أجمعين وأمن التابعين طاوأوأس وأأبي مجلز وأعمر بن عبد العزيز.

 وألمزيد من التفصيل في هذا، راجع كتابنا (إمتاع النظر في كشف شبهات )45((
مرجئة العصر)، وأ ( تبصير العقلء بتلبيسات أهل التجهم وأالرجاء ).
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:  وأمططن مشططابهة المططذكورين للخططوارج] الوقفة الخامـسـة5[
اا تسميتهم وأوأصفهم لطواغيتهم المشرعين المرتططدين؛ بإمططام أيض
المسلمين، أوأ أمير المؤمنين، وأمبططايعتهم لهططم.  وأعططدم اعتبططارهم
لي شرط من شروأط المامة الشرعية، أوأ مراعاتهم لتوفر ذلططك
فيهم، بل هم شر فططي هططذا مططن الخططوارج ؛ فقططد عرفططت أن أوأل
الخوارج بايعوا بعد خروأجهم عن إمطرة علطي وأطعنهطم فططي إمطرة
اا ل تنطبق فيه شروأط المامططة،لكنططه مسططلم ، ال أعرابي عثمان، رج
يمون غير القرشططي ممططن لططم تجتمططع عليططه المططة بططأمير هيس وأأنهم 
المؤمنين، وأقططد خططالفوا بططذلك أهططل السططنة وأالجماعططة  كمططا قططال
اا مططذهب العلمططاء القاضي عياض:  (اشططتراط كططون المططام قرشططي
يدوأها في مسائل الجماع، وألططم ينقططل عططن أحططد مططن كافة، وأقد ع
السلف رضي الله عنهم أجمعين فيه خلف، وأكططذلك مططن بعططدهم
في جميع المصار، قال:  وأل اعتداد بقول الخوارج وأمططن وأافقهططم

.)46(من المعتزلة)

أقول:  فإذا كان الخوارج لم يعتبروأا شرط القرشية في المامططة،
وأبعضهم لم يمنع من إمامة المرأة كما فعلططت الشططبيبية… فططإنهم
يوزوأا لم يرتكسوا بحططال فيمططا ارتكططس فيططه هططؤلء الخوالططف إذ جطط
المامة للمرتدين وأبايعوهم أئمة للمسططلمين!!! فلططم يبقططوا بططذلك
اا من شروأط المامة الشرعية إل وأأهدره، وأعلى رأس ذلك شرط
اا مططن الخططوارج وأأخبططث. كله السلم، فكانوا في هذا البططاب، شططر
حيث بططايعوا المرتططدين وأالمشططركين مططن الطططواغيت المشططرعين
وأالمحكميططن لقططوانين الكفططر، المحططاربين لططدين اللططه وأشططرعه،
المتططولين لكفططار الغططرب وأالشططرق.  فططأعطوهم صططفقة أيططديهم ،
اا ييروأا كل من خرج عليهم ، أوأ نابذهم ساعي وأثامرة أفئدتهم ، ثام ص

في إنكار وأتغيير كفرهم وأباطلهم؛ من البغاة!! وأالخوارج!!

أوألى ليدفع عنططه فعططل
الجطططططططططططططططططططططاني
ير يغطططط وألططططذاك عنططططد ال
يشطططططططططططططططططططتبهان

اا بمططططا فرمططططوهم بغيطططط
الرامططططططططططي بططططططططططه
يرمي البريء بما جنططاه
اا مباهتطططططططططططططططططططططططط

 عن فتح الباري (كتاب الحكام) (بططاب:  المططراء مططن قريططش) وأانظططر الملططل)46((
).116وأالنحل للشهرستاني ص (
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: لبد وأأنه قد ظهر لك وأبان ممطا تقطدم،] الوقفة السادسة7[
أن جرائططم وأأفاعيططل بعططض غلة مرجئططة العصططر وأدعططاة جهميططة
الزمططان، المجططادلين عططن الطططواغيت وأأنصططارهم ، المحططاربين
اا مططن الخططوارج، ذلططك للموحططدين وأدعططوتهم، تجعلهططم بططذلك شططر
الوصف الذي طالما رموا بطه الموحطدين، مطع أن الموحططدين إنمططا
خرجوا على كفار وأمرتطدين، وألطم يخرجطوا علطى أئمطة عطدل مطن
المسلمين وأالمؤمنين ؛ فخروأجهم إذن طاعة محضة، لنه تحقيططق

عملي للتوحيد وأبراءة من الشرك وأالتنديد.  

يديهم علططى الموحططدين لجططل فل شططك أن هططؤلء الخوالططف بتعطط
يدوأا اا مططن الخططوارج الططذين تعطط ال وأخبثطط رر وأأشد ضل طاعتهم هذه؛ ش

على المسمين لجل المعاصي وأالذنوب بزعمهم .  

فل عجب إذن أن يقول شريك القاضي في المرجئة:  (هم أخبث
قوم) .

وأأن يقول الزهري:  (ما ابتططدعت فططي السططلم بدعططة أضططر علططى
أهله من الرجاء).

وأيقول يحيى ابططن أبططي كططثير وأقتطادة:  (ليططس شطيء مطن الهططواء
أخوف عندهم على المة من الرجاء) .

ملفتنتهم - يعنططي المرجئططة-أخططوف علططى وأيقول إبراهيم النخعي:  (
.  )47(هذه المة من فتنة الزارقة)… أي الخوارج

هذا مع أن خلف المرجئة الوأائططل، مططع أهططل السططنة انحصططر فططي
اا فططي تعريططف بططدايته فططي السططماء وأاللفططاظا، أي أنططه كططان خلفطط
يماه، وألم يكن أحد من اليمان فقط، وأفي دخول العمال في مس
أوأائلهم يدعو مع ذلك إلى التفريط بالعمططال، أوأ تططرك الفرائططض،
هيرقع بإرجائه كفر الكفار وأشرك المشططركين وأإلحططاد فضل عن أن 
المرتدين…كل، بل قد كان منهم عباد وأزهار، وأكان فيهم عاملون

.)48(وأمجتهدوأن

لكططن الرجططاء صططار بعططد ذلططك ذريعططة أوأصططلت إلططى مططذهب غلة
المرجئة الذين أكفرهم بعض السططلف ؛وأالططذي نبططت منططه الرجططاء

ال عن مجموع الفتاوأى (ط. دار ابن حزم) ()47(( ).7/246 هذه الثاار نق

 انظر على سبيل المثال ترجمة "عمر بن ذر بن عبد الله الهمداني" الذي )48((
يقول عنه المام أحمد:  (هو أوأل من تكلم في الرجاء) فقد كان من أعبد الناس

)، 115-5/108وأأزهدهم،وأانظر كلمة في التهجد وأالعبادة في حلية الوألياء (
وأانظر أيضا قول سفيان في قيس بن مسلم: (ما رفع قيس بن مسلم رأسه 
إلى السماء مذ كذا وأكذا تعظيما لله ) وأقد قال يحيى بن سعيد وأأبو داوأد 
وأالنسائي أنه كان مرجئا.
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ير مع دعططوى يرح أهله اليوم دوأن حياء بأنه (ل يض هيص الكفري الذي 
التصططديق أوأ العتقططاد الصططحيح شططيء مططن المكفططرات الظططاهرة
"القوليططة أوأ العمليططة" كمططا ل يضططره التططولي عططن جنططس العمططل

وأالعراض عن الدين وأالنسلخ عن الفرائض بالكلية).

وأهططذا دليططل علططى فراسططة السططلف رضططوان اللططه عليهططم، وأقططوة
بصيرتهم حيث اشتد نكيرهم على المرجئة الوأائل، رغم أنهم لططم

يوزوأه. يوغوه أوأ ج اا من الكفر وأل س يظهروأا شيئ

وألكنهم عرفوا بنظرهم الثاقب وأأدركوا أن هذا المططذهب سططيؤدي
دوأن ريب إلى النسلخ من الدين وأالنفلت من شرائعه.

  وأآثاار الرجاء القبيحة اليوم وأصنيع أفراخططه، يؤكططدان علططى فقططه
وأنباهة السلف، فإن الرجاء لم يزل ينحرف بأصحابه، حتى أخطرج
غلتهم من الدين، وأأقحمهم فطي المكفطرات، وأآل المطر ببعضطهم
اليططوم إلططى تسططهيل الكفططر وأتسططويغه وأالططترقيع للشططرك وأأهلططه،
وأالفتاء بجوازه، وأجواز المشاركة فيه، أوأ جواز نصرته وأحراسططته

وأتولي أهله.

فل عجب إذن أن يقططول النخعططي بفراسططته، عططن أوأائططل المرجئططة
وأأصلهم:  (لفتنتهم أخططوف علططى هططذه المططة مطن فتنطة الزارقطة)
يص شططيخ السططلم اا وأأن أصططل مططذهب الخططوارج، كمططا نطط خصوصطط

 لكططن أضططلهم إعراضططهم عططن)49((تعظيم القططرآن وأطلططب اتبططاعه)
السططنة المبينططة لططه، وأغيططر ذلططك مططن أحططوالهم وأأهططوائهم الذميططة
المتقدمططة الططتي أضططلتهم.  أمططا أذنططاب المرجئططة الخبثططاء، فططإنهم
ينقضون بتلبيساتهم عرى القرآن وأالسلم وأاليمان، عروأة عروأة،

يونون من اقتحام نواقضه. يهلون أمر تعدي حدوأده، وأيه وأيس

رر وأأخبث من الخوارج ؛الذين يبهتططون الموحططدين فهم على هذا ش
اا وأيرمونهم بمسماهم. دوأم

:  هذا وأاعلم في خاتمة هذا الفصططل ؛ أن] الوقفة السابأعة7[
رمي خصوم التوحيد لهله وأدعططاته، بهططذا المسططمى البغيططض عنططد
أهل السلم، هي عادة قديمة لهل البططدع توارثاوهططا عططن بعضططهم
البعض، فهذه سنة الله تعالى في خلقه أن جعل لكل قوم وأرثاة.

فكما وأأن للنبياء وأرثاة يتتبعون آثاارهم وأينصروأن توحيدهم –جعلنا
اللطططه تعطططالى منهطططم-.  فكطططذلك لعطططدائهم وأخصطططومهم وأرثاططة…
وأللمنافقين وأرثاة، وأللمخذلين وأرثاة، وأللمدلسين وأالملبسين وأرثاة؛

).7/112 انظر الفتاوأى (ط دار ابن حزم) ()49((
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يتوارثاطططون بطططاطلهم وأشطططبهاتهم، وأيتناقلونهطططا فطططي كطططل زمطططان،
يسططتعملونها فططي تروأيططج بططدعهم وأفططي الطعططن علططى أهططل الحططق

وأأصحاب الطائفة المنصورة.

اا بل كيل وأل ميزان فالبهت (عندهم) رخيص سعره           حثو

- وأقد تقدمت أبيات ابن القيم فططي قصططيدته النونيططة، الموسططومة
(بالكافية الشافية فططي النتصططار للفرقططة الناجيططة) وأفيهططا بيطان أن

المبتدعة دأبوا على تسمية أهل السنة بالخوارج.

اا ما روأاه الخلل في السنة عن المططام أحمططد بططن - وأمن ذلك أيض
حنبل أنه قال: ( بلغني أن أبا خالد وأموسى بن منصور، وأغيرهمططا
ينططا يفططر، وأيقولططون: "إ هيك يجلسون في ذلططك الجططانب، وأيعيبططون مططن 

.)50(نقول بقول الخوارج" ثام تبسم أبو عبد الله كالمغتاظا) أهط

، - وأمن ذلك ما نقله الشاطبي عن الحافظ عبد الرحمن بن بطة
بعدما شكا من بهتان أهل زمانه وأمخالفيه له، وأرميه بشتى التهم
وأاللقططاب، حيططث قططال:  (فكنططت علططى حالططة تشططبه حالططة المططام
الشهير عبد الرحمن بن بطة الحافظ مع أهل زمانه، إذ حكى عن
نفسه فقال: "عجبت من حالي في سفري وأحضري مع القربيططن
منططي وأالبعططدين، وأالعططارفين وأالمنكريططن، فططإني وأجططدت بمكططة
اا أوأ وأخراسان وأغيرهما من المططاكن، أكططثر مطن لقيططت بهطا موافقط
اا، دعططاني إلططى متططابعته علططى مططا يقططوله، وأتصططديق قططوله مخالفطط
وأالشططهادة لططه، فططإن كنططت صططدقته فيمطا يقطول وأأجططزت لطه ذلططك
اا، وأإن وأقفت في حططرف مططن قططوله، أوأ فططي شططيء يماني موافق س
اا، وأإن ذكرت فططي وأاحططد منهططا أن الكتططاب من فعله سماني مخالف
اا اا، وأإن قرأت عليه حططديث وأالسنة بخلف ذلك وأارد، سماني خارجي
اا، اا، وأإن كان في الرؤية سماني سططالمي في التوحيد سماني مشبه
اا، وأإن كططان فططي العمططال وأإن كططان فططي اليمططان سططماني مرجئيطط

اا…". سماني قدري

إلططى أن قططال:  "… وأمهمططا وأافقططت بعضططهم عططاداني غيططره، وأإن
داهنت جماعتهم أسخطت الله تبارك وأتعال، وألن يغنوا عني مططن
اا، وأإني مستمسك بالكتاب وأالسنة، وأاستغفر اللططه الططذي الله شيئ

ل إله إل هو وأهو الغفور الرحيم ".

قال الشاطبي:  (هذا تمام الحكاية فكأنه رحمة اللططه تكلططم علططى
اللسططان الجميططع ـ اا أو فاـض اا مـشـهور ـ ـد عالـم ـا تـج ، فقلـم

اا، إل وقد نبز بأهذه المور أو بأعضها ، لن الهوى قدمذكور

) ط دار الكتب العلمية.6/479 من مجموعة فتاوأى ابن تيمية ()50((
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يداخل المخالف، بل سبب الخروأج عن السنة الجهل بها، وأالهوى
يتبع الغططالب علططى أهططل الخلف، فططإذا كططان كططذلك حمططل علططى هم ال
صاحب السنة أنططه غيططر صططاحبها، وأرجططع بالتشططنيع عليططه وأالتقبيططح

هينسب هذه المناسب. لقوله وأفعله، حتى 

هنقل عن سيد العباد بعد الصحابة (أوأيس القرنططي) أنططه قططال: وأقد 
"إن الـمـر بـأـالمعروف والنـهـي ـعـن المنـكـر، ـلـم ـيـدعا
ــالمعروف فيشـــتمون ــأمرهم بـأ اا، ـن ــؤمن صـــديق للـم
اا ـمـن الفاـسـقين، أعراضنا، ويـجـدون عـلـى ذـلـك أعواـنـ
حتى –والله- لقد رموني بأالعظائام، وأيم الـلـه ل أدع أن

.)51(أهطأقوم فيهم بأحقه")

اا مططا ذكططره شططيخ السططلم مططن (أن الجهميططة - وأنظيططر ذلططك أيضطط
اا يبه همشط اا من الصطفات  يمون من أثابت شيئ هيس وأالمعتزلة إلى اليوم 
اا منهم وأافتراء- حتى إن منهم من غل وأرمى النبياء صططلوات –كذب
الله وأسلمه عليهم بططذلك، حططتى قططال ثامامططة بططن الشططرس، مططن
رؤساء الجهمية:  ثالثاة مطن النبيططاء مشططبهة، موسططى حيططث قططال:

تعلم ـمـا ـفـي)) وأعيسططى حيططث قططال: ((إن هي إل فتنتك((
)) وأمحمططد صططلى اللططه عليططهنفسي ول أعلم ما في نفسك

وأسلم قال: (ينزل ربنا…).

هتدخل عامة الئمططة، مثططل مالططك وأأصططحابه، هجل المعتزلة  حتى إن 
وأالثططوري وأأصططحابه، وأالوأزاعططي وأأصططحابه، وأالشطافعي وأأصططحابه،
وأأحمد وأأصحابه، وأإسحاق بن راهويه، وأأبططي عبيططد وأغيرهططم، فططي

يبهة. همش قسم ال

ن دربطاس الشطافعي ينف أبو إسحاق إبراهيم بطن عثمطان ب وأقد ص
اا سماه (تنزيه أئمة الشريعة عن اللقاب الشنيعة) ذكططر فيططه جزء
كلم السلف وأغيرهم في معاني هذا الباب، وأذكر أن أهططل البططدع
هيلقب أهل السنة بلقب افتراه -يزعم أنططه صططحيح رف منهم  يصن كل 
على رأيه الفاسد- كما أن المشركين كانوا يلقبون النططبي بألقططاب

.)52(افتروأها.  فالروأافض تسميهم نواصب

وأالقدرية يسمونهم مجبرة.

اا .)53(وأالمرجئة تسميهم شكاك

وأالجهمية تسميهم مشبهة.

اا.33-1/31 العتصام ()51(( ) مختصر

 أي ممن يناصبون أهل البيت العداء بزعمهم.)52((
 لنهم يجيزوأن مقولة (أنا مؤمن إن شاء الله).)53((
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هغططثرا)54(وأأهططل الكلم يسططمونهم حشططوية، وأنططوابت .)55(.  وأغثططاء، وأ
وأإلى أمثال ذلك.  كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليططه

اا. اا، وأتارة مفتري اا، وأتارة كاهن اا، وأتارة شاعر وأسلم تارة مجنون

…) .فهذه علمة الرث الصحيح والمتابأعة التامةقالوا:  

ومن حكى عن الناس المقالت، وسماهمإلى قوله:  (… 
بأهذه الـسـماء المكذوبـأـة بأـنـاء عـلـى عقـيـدته اـلـتي ـهـم

فبأه، والله بأالمرصاد. مخالفون له فيها، فهو ور

) أهط.ول يحيق المكر السيء إل بأأهله

).74-5/72من مجموع الفتاوأى (ط. دار ابن حزم) (

اا ؛ما قاله تلميذه العلمططة ابططن القيططم فططي قصططيدته - وأنظيره أيض
الموسططومة (بالكافيططة الشططافية فططي النتصططار للفرقططة الناجيططة)؛
(فصل : في تنزيه أهل الحديث وأالشططريعة عططن اللقططاب القبيحططة

الشنيعة):

حاشطططاهم مطططن إفطططك ذي
بهتطططططططططططططططططططططططططططططان
أوألططى ليططدفع عنططه فعططل
الجطططططططططططططططططططططططططططاني
وألذاك عند الغططر يشططتبهان
وأمجسمين وأعابدي أوأثاططان
وأهطططم الروأافطططض أخبطططث

)13156(الحيطططططططططططططططططوان

بالنواصب شططيعة الرحمططن

اا بكططططل يرمططططونهم كططططذب
عظيمططططططططططططططططططططططططة
اا بما الرامططي فرموهم بغي
بطططططططططططططططططططططططططططططططه
يرمي الططبريء بمططا جنططاه
اا مباهتطططططططططططططططططططططططططط
اا يموهم حشططوية وأنوابتطط س
وأكططذاك أعططداء الرسططول
وأصطططططططططططططططططططططططططحبه
ثام نصبواالعداوأةللصحابة 
سطططططططططططططططططططططططططططموا

إلى قوله:

لكططم يططا معشططر الخططوان هططذا وأثاططم لطيفططة عجططب

 النوابت:  هم الغمار من الحداث.)54((
 الغثر:  سفلة الناس.)55((

 كما يدعي بعض أفراخهم في زماننا حين يرمون الموحدين من أهل السنة)56(131
ببغض النبي صلى الله عليه وأسلم أوأ الطعن في أصحابه، إذا وأقفطوا عنطد وأصطيته
يدوأا بعططض اجتهططادات في عدم إطرائططه وأالغلططو فيططه صططلى اللطه عليططه وأسططلم، أوأ ر

اا لما ظهر لهم من الدليل. الصحابة أوأ أقاوأيلهم المرجوحة اتباع
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فطططي النطططاس طائفتطططان
مختلفطططططططططططططططططططططططان
وأالوارثاططون لضططده فئتططان
ي ذاك مطن ا عنطدهم ف م
كتمطططططططططططططططططططططططططططان
هم أهلها ل خيرة الرحمن
ياثاططة بططالبغي وأالعططدوأان وأر
هن لططه ممطط هه يططا  يعطط فاسططمع وأ
أذنططططططططططططططططططططططططططططان
اا وأقالوا غيره بلسططان شيئ
بيطططن الطوائطططف قسطططمة
ينططططططططططططططططططططططططططان الم
دب هسطط سططلوان مططن قططد 
بالبهتطططططططططططططططططططططططططان
ره للطططه بالنسطططان وأمشطططب
رم رد وأمطططططططذم كمحمططططططط

)13257(اسططططططططططططططططططمان

عططن شططتمهم فططي معططزل
وأصططططططططططططططططططططططططططيان
في اللفظ وأالمعنططى همططا
صططططططططططططططططططططططططططنوان
للمشطططبه هكطططذا الرثاطططان
رة وأهططوان رل لكططل مذمطط أهطط
وأاسم الموحد فططي حمططى
الرحمططططططططططططططططططططططططن
دن غيططر ههطط وألدى المعطططل 
حسططططططططططططططططططططططططططان
رب وأل مططططن غيططططر بططططوا
اسططططططططططططططططططططططططتئذان
يحرمططان ل تشقنا اللهم بال
رر منكطططم وأخبطططث بسطططرائ
جنططططططططططططططططططططططططططططان
وأرسططططططططوله بططططططططالعلم
وأالسطططططططططططططططططططططلطان
هجمعطططت لطططه رد وألطططو  أحططط

سططططططططططططططططططططططططططأبديها
لبطططد أن يطططرث الرسطططول
وأضططططططططططططططططططططططططططططده
فالوارثاون له على منهططاجه
إحداهما حرب لططه وألحزبططه
فرموه من ألقابهم بعظائم
هم فرمططوا فأتى اللى وأرثاوه
بهطططططططططططططططططططططططططططططططططا
يل منهمطا يقق إرث كط هيح هذا 
وأالخطططروأن أوألطططو النفطططاق
فأضطططططططططططططططططططططططططمروأا
هططططذي مططططواريث العبططططاد
تقسططططططططططططططططططططططططططمت
هذا وأثام لطيفة أخططرى بهططا
اا يطططططل لعنطططط تجططططد المع
رم لمجسطططططططططططططططططططططططططط
هف ذاك عن أهل هه يصر وأالل
الهطططططططططططططططططططططططططططططدى
اا هططططم يشططططتمون مططططذمم
رد وأمحمططططططططططططططططططططططططططط
اا عططن صططان اللططه محمططد
شطططططططططططططططططططططططططططتمهم
كصططيانة التبططاع عططن شططتم
المعطططططططططططططططططططططططططططل
هب مرجعطه عليهطم إذ وأالسط
هم هططططططططططططططططططططططططططططططططط
وأكذا المعطططل يلعططن اسططم
ره مشطططططططططططططططططططططططططططططب
يفططت هز رس  هن عرائ هذي حسا
لكطططططططططططططططططططططططططططططططم
مب كططل هم يططدخل قلطط وأالعلطط
رق موفططططططططططططططططططططططططططططط
هذلنه هخ هن  يم هم  هه المحروأ يد وأير
رم هم فربي عططال موتوا بغيظك
هه ناصططر دينططه وأكتططابه فططالل

):  (أل تعجبون كيف يصرف الله عنططي35-33 إشارة إلى حديث البخاري ()57(132
اا وأأنا محمد)، وأفيططه تسططلية اا وأيلعنون مذمم يمم همذ شتم قريش وألعنهم ؟  يشتمون 
للموحدين من أتبطاعه صطلى اللطه عليططه وأسطلم الطذين يسطبهم خصطومهم بألقطاب
التعطيل وأالتشبيه، وأكذا التسمية بالخوارج وأالتكفيريين، فإن اللططه يصططرف عنهططم
المسبة بذلك، إذ هم برؤاء من هذه اللقاب، فهم في معططزل عطن سططبهم ، الططذي

يرجع على خصومهم المفترين له ، وأالذين هم أهل كل مذمة وأهوان.
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الثقلن

قططد جططاء بالثاططار وأالقططرآن
أخذوأا الظواهر ما اهتططدوأا
لمعطططططططططططططططططططططططططططان

يده هم لهطط رن ل يقططو وأالحق رك
وأقد تقدم قوله:

وأمن العجططائب أنهططم قططالوا
لمطططططططططططططططططططططططططططططططن
أنتم بذا مثل الخوارج إنهم

إلى آخر أبياته المتعلقة بذلك رحمه الله تعالى…
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الخاتمة
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 ]5 [ نسأل الله حسنها

الخاتمـــــة

اعلم ثابتنا اللططه وأإيططاك علططى الحططق المططبين، أنططه قططد ثابططت بططالخبر
الصادق، أنه لن تزال من هذه المة عصابة أوأ طائفططة أوأ جماعططة،
قائمة بأمر هذا الدين، تظهره وأتنصره، وأتعلي حجته، وأتنفي عنططه
تحريف المحرفين، وأانتحال المبطلين، حتى يطأتي أمططر اللطه وأهططم

على ذلك.

فقد روأى المام أحمد وأالبخاري وأمسلم وأأصحاب السططنن حططديث
الطائفة المنصورة الظاهرة القائمطة بططدين اللططه عططن بضططع عشططر

يد التواتر اا، بألفاظا متقاربة، بلغت ح .)133(صحابي

يبشر فيها النططبي صططلى اللططه عليططه وأسططلم بططأنه (ل تططزال طائفططة،
[وأفي روأاية:  عصابة، وأفي أخرى:  ناس، وأفي غيرها: أمططة] مططن
أمطتي، ظططاهرين، [وأفططي روأايطة يقططاتلون] علططى أمطر اللططه، [وأفططي
يذبهم وأل من خططالفهم، [وأفططي روأاية:  على الحق] ل يضرهم من ك
روأاية، ل يضرهم من خذلهم] حططتى يططأتي أمططر اللططه وأهططم كططذلك،
[وأفططي روأايططة:  حططتى تقططوم السططاعة، وأفططي أخططرى:  حططتى يقاتططل

آخرهم الدجال]).

فعلى طالب الحق أن يتعططرف علططى خصططائص وأسططمات وأصططفات
ييزهططا، وأليلحططق بهططا، وأيكططون مططن جملططة أهلهططا هططذه الطائفططة، ليم

وأأنصارها وأجندها الموحدين.

فمن خصائاـصـها اـلـتي ذـكـرت ـفـي الرواـيـات المتـعـددة
لحديثها:

 (الحق):أنها ظاهرة على أمر الله] 1* [

- وأالظهور على الحق، يشمل الصدع بالدعوة وأالمعتقد، وأإظهاره
وأبيططانه علنيططة، وأإبططداؤه وأالتصططريح بططه دوأن مداهنططة أوأ مططداوأرة وأ
تلططبيس، وأذلططك كططي يتعططرف النططاس إلططى الحططق بأشططرق صططورة،
ييططز وأليتميز الخبيث من الطيططب، وألتسططتبين سططبيل المجرميططن بتم

() نص على ذلك شيخ السلم ابن تيمية، انظر (اقتضاء الصراط المستقيم..)133
اا السيوطي في (قطف الزهار المتناثارة) وأغيرهم. وأنص عليه أيض
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قد ـكـانت لـكـم أـسـوةسبيل المؤمنين .. كما قططال تعططالى: (( 
حسنة في إبأراهيم واـلـذين مـعـه إذ ـقـالوا لـقـومهم إـنـا
بأرءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بأكم وبأدا
اا ـحـتى تؤمـنـوا بـأـالله بأيننا وبأينكم العداوة والبغضاء أبـأـد

).4…))(الممتحنة: وحده

 )) أي قططد وأاجهططوهم بططذلكإذ ـقـالوافتأمططل قططوله تعططالى:  (( 
صراحة.

 )) أي:  ظهر وأبان.وبأدا بأيننا وبأينكموأكذا قوله:  (( 

يقول الشيخ إسحق بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبططد
الوهاب؛ وأهو يبين ضروأرة إظهار المعتقد، وأالدعوة لجل تحقيططق
اا، وأنصرة الدين وأمراغمة المشركين، يقول: اا وأباطن التوحيد ظاهر
( وأل يكفي بغضهم بالقلب، بل لبد من إظهار العداوأة وأالبغضططاء)
وأذكر آية الممتحنة السابقة- ثاططم قططال:  (فططانظر إلططى هططذا البيططان
الذي ليس بعده بيان:  حيث قططال (بططدا بيننططا) أي ظهططر، هططذا هططو
اا، إظهططار الططدين، فلبططد مططن التصططريح بالعططداوأة وأتكفيرهططم جهططار

، ومعنـى الـعـداوة أن تكـون فـي عـدوة،وأالمفارقة بالبدن
والضــد فــي عــروة أخــرى.  كمــا أن أصــل الــبراءة

، وأقلب المؤمن ل يخلططوالمقاطعة بأالقلب واللسان والبدن
من عداوأة الكفار، وأإنما النزاع في إظهار العططداوأة…)أهططط (الططدرر

).141السنية في الجوبة النجدية) جزء الجهاد ص (

وأيقول الشيخ سليمان بن سحمان شعرا:

رر ممعشطط بططالكفر إذ هططم 
كفططططططططططططططططططططططططار
يططا للعقططول أمططا لكططم
أفكطططططططططططططططططططططططار
وأالحططب منططه وأمططا هططو
المعيطططططططططططططططططططططار
اا لهططم اا وأتصططريح جهططر
وأجهططططططططططططططططططططططار

إظهططططار هططططذا الططططدين
تصطططططططططريح لهطططططططططم
رض رة تبططدوأ وأبغطط وأعططداوأ
رر ظطططططططططططططططططططططططططاه
رف هذا وأليس القلب كططا
هبغضطططططططططططططططططططططططططه
لكنما المعيططار أن تططأتي
بطططططططططططططططططططططططططططططه

 )134()77، 76(ديوان عقود الجواهر المنضدة الحسان) ص (

ال عن كتابنا (ملة إبراهيم…) فراجعه فإنه مهم في هذا 134 () هذا وأالذي قبله نق
الباب.
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اا:  ثابططات أهططل هططذه الطائفططة - وأيشمل الظهور على أمر الله أيض
على الحق وأالدين الذي تركهم عليه نبيهم صلى الله عليه وأسلم،
وأالسططتقامة علططى سططبيل المططؤمنين، وأالتمسططك بعقيططدة وأطريقططة

وأهدي وأسمت الفرقة الناجية؛ أهل السنة وأالجماعة.

ه، وأإعلن يسطه؛ تحقيططق التوحيطد، وأالقيطام ب هأ وأأصل ذلك وأرأسطه وأ
البراءة من الشرك وأأهله، فإنها دعوة النبياء وأالمرسططلين كافططة،

ال أنكمططا قططال تعططالى:  (( ولقد بأعثـنـا ـفـي ـكـل أـمـة رـسـو
اا:اعـبـدوا الـلـه واجتنـبـوا الـطـاغوت )) وأقططال سططبحانه أيضطط

ـه ل(( وما أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أـن
)) فشريعة النبياء في هذا الصططل وأاحططدة،إله إل أنا فاعبدون

أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وأسلم بالسططتقامة عليهططا فططي
فاـسـتقم كـمـاآيات كثيرة من كتابه، من ذلك قوله سبحانه:  ((

))أمرت ومن تاب معك ول تطغوا إنه بأما تعملون بأصير
وكذلك جعلناك على ـشـريعة ـمـن الـمـروأقوله سبحانه:  ((

)).فاتبعها ول تتبع أهواء الذين ل يعلمون

    وأمن الشريعة وأالمر الذي تتمسك به هذه الطائفططة، التمسططك
بعقيدة أهل السنة وأالجماعة، وأالبراءة من عقائططد الفططرق الضططالة

ولالمخالفة لها، وأالذين يندرجون تحت عمططوم قططوله تعططالى:  ((
)) فهططي الطائفططة الوسططط، فططيتتبع أهواء الذين ل يعلـمـون

منهجهططا، وأعقيططدتها، وأجهادهططا وأدعوتهططا، وأسططلوكها، ل تميططل إلططى
إفراط، وأل إلى تفريط، في أي باب من أبططواب الططدين ؛ ( فهططم –
كما يقول شيخ السططلم- وأسططط فططي بططاب صططفات اللططه سططبحانه
وأتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، وأأهل التمثيل المشططبهة، وأهططم
وأسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية وأالجبرية، وأفي باب
وأعيد الله بين المرجئة وأالوعيدية من القدرية وأغيرهم، وأفي باب
اليمطططان وأالطططدين بيطططن الحروأريطططة وأالمعتزلطططة، وأبيطططن المرجئطططة
وأالجهمية ،وأفي أصحاب رسول الله صلى الله عليطه وأسططلم، بيطن

الروأافض وأالخوارج) أهط .من العقيدة الواسطية.

اا، ظهور حجتهم وأدعوتهم علططى خصططومهم، - وأيشمل الظهور أيض
فمن معاني الظهور الغلبة، وألذلك جاء في بعض روأايات الحديث
(منصورين) وأفي بعضها:  (قاهرين لعدوأهم) وأ(ظاهرين على من
اا، فعلططو الططدين نططاوأأهم) وأل يلططزم مططن ذلططك النصططر المططادي دائمطط
وأظهور حجته، وأقوة براهينه، وأإحكام شريعته وأعلوها على سططائر
الملططل وأالشططرائع، مططن أعظططم معططاني الظهططور وأالعلططو وأالعططزة
وأالنصر.  إلى أن يمكن الله لهذا الدين وأأهلططه فططي الرض . وأإننططا
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بفضل الله تعالى نعاين ظهور هذه الدعوة وأعلططو كلمتهططا وأحجتهططا
على سائر الدعوات المنحرفة في هذا الزمان، كما هو شأنها في
كل زمان… فإنهطا دعطوة مرفوعطة مطهطرة مباركطة، ل تحتطاج وأل
يحتاج أهلها إلى ما يلجأ إليططه خصططومهم مططن التططدليس وأالتلططبيس
وأالكططذب وأالتلعططب بالنصططوص، وألططذلك مططا أسططرع أن يفتضططحون
وأتتسططاقط شططبهاتهم حيططن يجتططالهم أهططل هططذه الططدعوة بصططواعق

الكتاب وأالسنة.

وأكذلك حال أعداء هذه الدعوة مطن الطططواغيت وأأنصططارهم، فكططم
ينططدنا قد وأاجهنططاهم بفضططل اللططه تعططالى وأتثططبيته، بأدلططة الشططرع، وأف
حججهطططم وأزخطططارفهم، وأأبطلناهطططا بطططبراهين الكتطططاب وأالسطططنة،
فينكشفون وأيروأغون، أوأ يطططأطئون الططرؤوأس أمططام ظهططور حجططج
يول يري وأسقوط إفك بططاطلهم، فيتحطط هذه الدعوة العالية، وأأمام تع

 إلططى)135(أكططثرهم –إن لططم يكططن بيططده سططلطة التهديططد وأالتعططذيب-
يذر بالرزق وأالضروأرة وأضغط الواقع وأ… غير ذلك مططن أعططذار التع

المنهزمين.

يدين، وأأذكططر بل وأكانوا يلوذوأن بمثل ذلك أمام بعض عططوام الموحطط
اا بقططوله: ( همططا كلتمتططان ؛ اا منهططم كططان يجططادلهم دوأمطط هأميطط اا  وأاحططد
"اعبدوأا الله وأاجتنبوا الطاغوت" ل داعي للف وأالدوأران؛ هل أنتم
مجتنبطططون للططططاغوت.  أم تحرسطططونه وأتنصطططروأنه؟؟ ) فكطططانوا ل
اا، بل يحيططدوأن إلططى تلططك العططذار المتهافتططة… وأهططذا يحيروأن جواب
مصداق قول الشيخ محمد بططن عبططد الوهططاب رحمططه اللططه تعططالى:
يحدين يغلب اللف من علماء المشططركين، كمططا يمي من المو (وأالعا
قال تعالى:  "وأإن جندنا لهم الغططالبون" فجنططد اللططه هططم الغططالبون
بالحجة وأاللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف وأالسنان) أهط كشف

الشبهات.

وأهذا كله من ظهور حجة هذه الطائفطة وأدعوتهطا ، وأقهرهططم لمطن
ناوأأهم…

() أما هؤلء الجلدوأن، فإنهم ل يحسنون مواجهة حجج الموحدين التي تعريهم135
وأتقهرهم وأتفضح باطلهم، إل بسياطهم وأعصيهم، ظططانين بغبططائهم المفططرط، أنهططا
يير العقيدة، أوأ تفل التوحيد، وأكططم قططال لهططم أخططوة التوحيططد وأخطططوا لهططم علططى تغ

جدران زنازنهم : 

وأمطططا زادنطططا السطططجن إل135
يقيطططططططططططططططططططططططططططططططن
وأقتل الططدعاة وألططو بططالمئين
وأإظهططار توحيططد حططق وأديططن

اا135135 وأمططا زادنططا القيططد إل ثاباتطط
وأمططططا زاد تعططططذيب إخواننططططا
سطططوى رفطططع رايطططة إيماننطططا

…. وألكنهم ل يعقلون…!!
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هو الذي أرسل رسوله بأالهدى ودين الحــققال تعالى: ((
)).ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

ـى عــدوهموأقطططال سطططبحانه:  (( ـوا عـل ـذين آمـن ـدنا اـل فأـي
)).فأصبحوا ظاهرين

)).ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين  وأقال تعالى: ((

وأإنما يرفع الله تعالى أمططر هططذه الططدعوة، وأيعططز طائفتهططا، وأيعلططي
حجتهم؛ بطاعتهم وأاستقامتهم على أمر الله، وأثاباتهم على الحططق
الذي تركهم عليه نطبيهم صطلى اللطه عليطه وأسطلم، وأجهطادهم فطي

إليه يـصـعد الكـلـم الطـيـبسبيل ذلططك كمططا قططال تعططالى:  (( 
 )) ، فبين سبحانه أن السططتقامة علططىوالعمل الصالح يرفعه

أمر الله، وأالعمل الصالح الموافق للحق هططو الططذي يرفططع الططدعوة
وأالقول، وأبهذا فسر بعض العلماء، قططول النططبي صططلى اللططه عليططه
وأسلم عن الخوارج:  ( يقرؤوأن القرآن ل يجططاوأز حنططاجرهم ) ؛أي
هيقرن بعمططل صططالح هيعز، لنه لم  هيتقبل وأل يظهر أوأ  هيرفع وأل  أنه ل 
اا علططى اا وأخروأجطط موافق للشططرع يرفعططه، بططل كططانت أعمططالهم غلططو

اا على المسلمين. أحكام الشرع، وأبغي

فأما الزبأد فيذهب جفاء، وأمــاوأهو مصداق قوله تعالى:  ((
)).ما ينفع الناس فيمكث في الرض

] ] وأمن خصائص هذه الطائفة –جعلنا الله وأإيططاك مططن أهلهططا-2* 
اا أنها طائفططة  ، ل علططى أمططر غيططره،تقاتل عـلـى أـمـر الـلـهأيض

فتسعى لرفعة شرع الله وأنصرته باليد وأالقططوة وأالسططنان، إضططافة
إلى القول وأالحجة وأاللسان.. ففي لفظ النسطائي لهطذا الحطديث،
اا عند عن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال:  كنت جالس
رسول الله صلى الله عليه وأسلم فقال رجططل:  يططا رسططول اللططه!

 الناس الخيططل، وأوأضططعوا السططلح، وأقططالوا:  ل جهططاد، قططد)136(أذال
وأضعت الحططرب أوأزارهططا.  فأقبططل رسططول اللططه صططلى اللططه عليططه
وأسلم بوجهه، وأقال:  (كذبوا، الن الن جاء القتال، وأل يزال مططن
أمتي أمططة يقطاتلون علطى الحططق، وأيزيططغ اللطه لهططم قلططوب أقطوام،
وأيرزقهم منهم، حتى تقوم الساعة، وأحتى يأتي وأعد الله، وأالخيل
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة…) الحديث إلى قططوله:
اا ( (وأعقططر دار المططؤمنين الشططام) وأهططو فططي مسططند أحمططد أيضطط

4/104.(

يفوا  بها، وأأهملوها، وأوأضعوا عنها آلة 136 () أذالوا الخيل:  أي أهانوها وأاستخ
الحرب.
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] ] وأمن خصائص هذه الطائفة جعلنا اللططه وأإيططاك مططن جنططدها3* 
ل تتضرر لقلة النصار وـكـثرة المـخـالفينالموحدين، أنها 

وأالمكططذبين لهططا وأالمخططذلين وأالمنططاوأئين، كمططا جططاء وأصططفها فططي
الحديث (ل يضرهم من كذبهم وأل من خالفهم) وأ(ل يضططرهم مططن

خذلهم).

هيقعدهم ذلك عن مواصلة جهادهم،  وأل يحرفهططم عططن الصططدع فل 
بدعوتهم ما يمارسه الخصوم من تخطذيل وأكطذب وأافطتراء وأطعطن
وأوأصف لهم بأشنع اللقططاب، كططالخوارج وأالتكفيرييططن وأالرهططابيين
وأالمتطرفين وأغير ذلك ممططا تقططدمت الشططارة إلططى بعضططه…  وأل
يحرفهم ذلك كله عن منهاج هذه الطائفة الصيل الذي هططو (أمططر
يلططون عمططا هططم عليططه مططن هوأصف في الحديث…  وأل يتخ الله) كما 
ينون بنططات أفكططار وأعقائططد كططردوأد فعططل لمططا يمارسططه الحق، أوأ يتب
خصومهم وأأعداؤهم في حقهم مططن إرهططاب فكططري أوأ معنططوي أوأ
حسي؛ كل، فعقيدتهم وأمنهاجهم وأدعوتهم وأجهادهم وأقتططالهم كططل
ذلك يأخذوأنه من أمر الله وأشريعته التي تبرأ مططن أهططواء الططذي ل

يعلمون…

يلططة أنصططارهم، وألططذلك فأهططل هططذه الطائفططة، ل يستوحشططون لق
وأاجتماع من في أقطارها علططى عططداوأتهم… وأكيططف يستوحشططون

إن الله ـمـع اـلـذين اتـقـوا واـلـذين ـهـموأمططولهم معهططم (( 
:  أل تسططتوحش ؟)137( )) وأقططد قيططل لبعططض السططلفمحـسـنون

قال:  كيف أستوحش وأهو يقول:  أنا جليططس مططن ذكرنططي) وأفططي
الحططديث القدسططي أن اللططه يقططول:  (أنططا مططع عبططدي مططا ذكرنططي

يركت بي شفتاه)  فهم يذكروأن الله، وأل يغفلون عن ذكره)138(وأتح
طرفة عين ؛ إذ هم يحملطون هطم إعلء دينطه وأنصطرة دعطوته فطي
يلت الغداة وأالعشي، وأإنما يستوحش من ضعفت علقته بالله ، وأق
هيقصططر هيهملططه أوأ  عبادته وأخبى ذكره، وأهذا كله من الططزاد الططذي ل 
فيه أصحاب هذه الطائفة، فقططد وأصططف اللططه تعططالى أوألهططم بططأنهم

)) وأأنهططميدعون ربأهم بأالغداة والعشي يرـيـدون وجـهـه((
ــون وبأالســـحار هـــم(( ــا يهجـع ــل ـم ــن اللـي ال ـم قلي

)).يستغفرون

يم هططذه الططدعوة الغاليططة فططي مهطط فهططم يحملططون أمططر هططذا الططدين، وأ
هيفنون أوأقططاتهم وأأعمططارهم فططي الجهططاد مططن صدوأرهم ليل نهار، وأ
ييططة ناصططرها ممع أجل إعلئها وأإعزازها، وألذلك فهم ل يغفلططون عططن 

() ينسب لمحمد بن النضر، كما في شعب اليمان للبيهقي.137
اا.2/540() مسند أحمد (138 ) بإسناد صحيح عن أبي هريرة مرفوع
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همظهرها، وأكيف يستوحشون وأهو سبحانه وأليهم، همعزها وأ وأوأليها وأ
نعم المولى وأنعم النصير…

كمططا أنهططم ل يستوحشططون لقلططة النصططار وأالسططالكين لهططا فططي
زمططانهم… مططاداموا يتططذكروأن مططن سططبقهم علططى هططذه الطريططق
الكريمة، من المؤمنين وأالمتقين وأالمجاهدين وأالشهداء وأالنبيططاء،
وأفي مقدمتهم خاتم النبيين صلوات اللطه وأسططلمه عليططه، قائططدهم

وأقدوأتهم.

فمططاداموا يسططتروأحون وأيستشططعروأن معيططة هططذا القائططد العظيططم
وأتقدمه لصفوفهم في الدعوة وأالجهاد وأالقتططال فططي سططبيل اللططه،

ينى يستوحشون؟؟؟ فكيف وأأ

محمد رسول الله والذين معــهألم يقل الله تبارك تعالى: ((
)).. فهططم بفضططل اللططهأـشـداء عـلـى الكـفـار رحـمـاء بأينـهـم

وأتططوفيقه ممططن معططه صططلى اللططه عليططه وأسططلم، وأإن حططالت بينهططم
السنون، ماداموا متشبثين بهديه، مستمسكين بسططتة مسططتقيمين

على طريقته وأدعوته.

وكأين من نبييقول شيخ السلم ابن تيمية عند قوله تعالى ((
قاتل مـعـه ربأـيـون ـكـثير فـمـا وهـنـوا لـمـا أـصـابأهم ـفـي
ـسـبيل الـلـه، وـمـا ـضـعفوا وـمـا اـسـتكانوا والـلـه يـحـب

هقتل معه ربيططون كططثيرالصابأرين ))؛ إن (كون النبي قاتل معه أوأ 
بأل ـكـل ـمـن اتـبـعل يستلزم أن يكون النبي معهم في الغزاة، 

، وأهططذا الططذي فهططمالنبي وقاتل على دينه، فقد قاتل معه
الصحابة، فططإن أعظططم قتططالهم كططان بعططد وأفططاته صططلى اللططه عليططه
اا اا وأروأم اا وأعجم اا وأيمن اا وأعراق اا وأمصر وأسلم، حتى فتحوا البلد شام
هقتططل معططه، فططإن الططذين اا، وأحينئذ فظهر كثرة مططن  وأمغربا وأمشرق

ويكون في ـهـذهقاتلوا وأأصيبوا وأهم على دين النبياء كثيروأن، 
الية ـعـبرة لـكـل الـمـؤمنين إـلـى ـيـوم القياـمـة، ـفـإنهم
كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله علـيـه وـسـلم وعـلـى

دينه، وإن كان قد مات.

وهم داخلون في قوله:  ((محـمـد رـسـول الـلـه واـلـذين
مـعـه)) الـيـة، وـفـي ـقـوله:  ((واـلـذين آمـنـوا ـمـن بأـعـد
وهاجروا وجاهدوا معكم)) الية، فليس من ـشـرط ـمـن

اا إليه يكون مع المطاع )أن يكون مشاهدا للمطاع ناظر
).1/48أهط.  مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (
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اا، وأليستحضره كل من أراد اللحططوق بركططب هططذه فليفهم هذا جيد
ينه غربتهططم بيططن الططورى… هتوحشطط الطائفة القائمة بدين اللططه.  وأل 

وأرحم الله ابن القيم إذ يقول:

فالنططاس كططالموات فططي
الحسطططططططططططططططططططططططبان
اا عنططد كططل الغرباء حقطط
زمطططططططططططططططططططططططان
وأالتططابعون لهططم علططى
الحسطططططططططططططططططططان
وأمحطططططارب بطططططالبغي
وأالطغيططططططططططططططططططان
ذقططت الذى فططي نصططرة
الرحمططططططططططططططططططططططططن

ينك غربططة بيططن ل توحشطط
الططططططططططططططططططططططططورى
أوأ ما علمططت بططأن أهططل
السططططططططططططططططططططططططنة
قل لي متى سلم الرسول
وأصطططططططططططططططططططططططططططحبه
مطططن جاهطططل وأمعانطططد
وأمنططططططططططططططططططططططافق
رث لهططم وأتظططن أنططك وأار
وأمطططططططططططططططططططططططططططا

] ] وأمططن خصططائص هططذه الطائفططة –جعلنططا اللططه وأإيططاك مططن4* 
 وأظهورها، وأوأجود من يقططوم بططأمر الططدينأن جهادهاعساكرها- 

اا فــي كــل الوقــاتوأينصطططره منهطططا ، ل يــزال مســتمر
والظـروف، وفـي ظـل وـجـود دار السـلم وفـي ظـل

.عدمها إلى قيام الساعة

فقد تقدم في ألفاظا حديثها ما يدل على استمرارية قيامهططا بططأمر
الله، كما هو ظاهر من قوله صلى الله عليططه وأسططلم (ل تططزال…)
وأ(ل يزالون ظاهرين…) أوأ (ظططاهرين إلططى يططوم القيامططة) أوأ إلططى

، وأ(حططتى يقاتططل)139((قيام الساعة) أوأ (… حططتى يططأتي أمططر اللططه)
آخرهم الدجال).

هيقعططدهم عططن نصططرة ديططن اللططه تعططالى يبطهططم أوأ يعططوقهم أوأ  فل يث
وأتوحيده على أي صعيد يستطيعونه ؛شيء من شططبهات وأأباطيططل
القاعططدين عططن نصططرة هططذا الططدين، فهططم يقومططون بططأمر اللططه
وأينصروأنه، وأيقاتلون في سبيل إقامططة وأتحقيططق التوحيططد فططي كططل
يوام على أهل السلم أم لم يوجططد، وأوأجططدت هوأجد المام الق حال، 

للمسلمين دار إسلم وأدوألة، أم لم توجد..

() وأفسر العلماء (أمر الله) هنا؛ بالريح الطيبة التي يرسلها الله تعالى قبل 139
قيام الساعة، فتقبض روأح كل مؤمن، فل يبقىإال شرار الناس، وأعليهم تقوم 
الساعة، كما في حديث مسلم عن عبد الله بن عمروأ بن العاص.
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فهططم قططائمون بططأمر اللططه وأشططرعه فططي كططل الظططروأف، ينصططروأنه
بالحجة وأاللسان وأالبيان، وأبالقوة وأالعدة وأالسنان، بحسب الحال

وأالمقام وأالمكان.

وأمن عجز منهم عن القوة في وأقت من الوأقططات،لططم يقعططد عططن
العداد المعنوي وأالمادي، وألم يترك الدعوة إلى التوحيد وأالصدع
ن بنصرة الدين، وأالقيام بواجب البيان فطي كطل مقطام ، وأحطتى م
كان مستضعفا منهم وألم يقدر على هذا وأل ذاك لم يأل جهططدا أن

ينصر هذا الدين وأأهله وألو بالدعاء ..

 فنصر الدين عندهم كما وأصفه ابن القيم :

هذا وأنصر الدين فرض لزم               ل للكفاية بل على
العيان

بيد وأإما باللسان فإن عجططز             ت فبالتوجه وأالدعا
بلسطان

وألذلك، فل تزال دعوتهم ظططاهرة، وأدينهططم قططائم، وأحجتهططم غالبططة
يشر بذلك المصطفى صلى الله عليططه وأسططلم إلططى قيططام يينة كما ب ب

الساعة.

أمططا خصططومهم مططن أهططل البططدع، أوأ أعططداءهم مططن أهططل الشططرك
وأالباططططل؛ فطططدعواتهم مبتطططورة مهطططدوأرة ،وأإفكهطططم وأشطططبهاتهم
مدحورة ، وأباطلهم زاهق وأزخارفهم مهزوأمة… كما أخبر تعططالى:

فأما الزبأد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الـنـاس فيمـكـن((
(… أـهـل)) .. وألططذلك قططال أبططو بكططر بططن عيططاش:  في الرض

السنة يموتون، ويحيى ذكرهم، وأهل البدـعـة يموـتـون،
ـه ـاء بـأ ـا ـج ـوا ـم ـم، لن أـهـل الـسـنة أحـي ـوت ذكرـه ويـم
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فكان لهـم نصـيب مـن
قوله: (( ورفعنا لك ذكرك )). وأهل البدعـة شـنؤوا مـا
جاء بـأـه الرـسـول ـصـلى الـلـه علـيـه وـسـلم، فـكـان لـهـم

)) أهططط عططننصيب ـمـن ـقـوله:  (( إن ـشـانئك ـهـو البـأـتر 
).16/292مجموع الفتاوأى (ط دار ابن حزم) (

وأبعد،،،

فقد اتضح لكل منصف قرأ ما تقدم من كلمنا فططي هططذه الوأراق؛
أننا بحمد الله وأتوفيقه ممن يحرص كططل الحططرص علططى التمسططك
وأالتشبث بطريقة أصحاب هططذه الطائفططة الظططاهرة القائمططة بططأمر
الله، وأالذين هم من خواص أهل السنة وأالجماعة أصحاب الفرقة
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الناجيططة، فنسططأله تعططالى أن يتقبلنططا فططي عصططابتهم وأيثبتنططا علططى
طريقتهم.  وأيحشططرنا تحططت لططواء قائططدهم صططلوات اللططه وأسططلمه

عليه.

كما ظهر لكل من طالعها أننا نقتفي آثاططارهم وأنتتبططع خطططاهم فططي
كططل أبططواب الططدين، وأمططن ذلططك أبططواب الوعططد وأالوعيططد وأاليمططان

ينفت هذه الوأراق فيه. هص وأالتكفير؛ الذي 

يفر الناس بالعموم؛ كما يفتري علينا خصوم هذه الدعوة هنك وأأننا ل 
يفر بشيء من تلكم الخطططاء وأالشططذوأذات، الططتي هنك المباركة.  وأل 

يفر بها كثير من الغلة أوأ الجهال أوأ غيرهم. هيك
يفر إل من كفره الله تعالى وأرسوله صلى الله عليططه هنك بل نحن ل 
وأسلم بالنصوص الصحيحة الصريحة.  لنكون كما أمرنا الله تعالى
يوامين له سبحانه شهداء بالقسط، وأقوامين بالقسط شهداء لله مق

وألو على أنفسنا وأالوالدين وأالقربين.

وأنشهد على المحسن بأنه محسن، وأعلى المسيء بططأنه مسططيء،
كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وأسلم فيما يروأيه الطبراني
في الوأسط وأالبيهقي في الزهد الكبير عططن أبططي سططعيد الخططدري
يمطال مطن هع اا:  ( أل إني أوأشك أن أدعططى فططأجيب، فيليكططم  مرفوع
بعدي، يقولون ما يعلمون، وأيعملون بما يعرفططون، وأطاعططة أوألئططك
اا، ثام يليكم عمال من بعططدهم، يقولططون طاعة، فتلبثون كذلك دهر
ما ل يعلمون، وأيعملون مططا ل يعرفططون، فمططن ناصططحهم وأوأازرهططم
وأشططد علططى أعضططادهم، فأوألئططك قططد هلكططوا وأأهلكططوا، خططالطوهم
بأجسادكم، وأزايلططوهم بأعمططالكم، وأاشططهدوأا علططى المحسططن بططأنه

محسن، وأعلى المسيء بأنه مسيء).

هذا وأقد علم كل من طالع أوأراقنا هذه أوأ غيرهططا ممططا نكتططب، أن
يل ما نتكلم فيه في أبواب التكفير، إنما هو مططن الكفططر الواضططح هج

البين البواح المجمع عليه عند العلماء.

فنحططن حيططن نكفططر هططؤلء الطططواغيت وأأنصططارهم، إنمططا نكفرهططم
بمحططض الشططرك بططالله، وأعبططادة غيططره مططن اللهططة المزعططومين
اا مشططرعين مططن دوأن اللططه، وأتططوليهم المتفرقيططن؛ باتخططاذهم أربابطط
اا وأتولي شركهم وأقوانينهم الكفريططة، وأهططو ابتغططاء غيططر اللططه حكمطط
اا… وأعلططى ذلططك ؛ اا وأحكمطط اا وأربا، وأاختيار غير السططلم دينطط يرع وأمش
فنحن إنمططا نكفرهططم بنقططض شططهادة التوحيططد الططتي يكفططر ناقضططها
بإجمطططاع المسطططلمين.. وأليطططس تكفيرهطططم مطططن بطططاب التكفيطططر
بططالمحتملت، أوأ التكفيططر بططاللزم وأالمططآل، أوأ التكفيططر بالشططك أوأ
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يرص، أوأ غير ذلك مما تقدم تحذيرنا وأبراءتنا منه في الظن أوأ التخ
أخطاء التكفير.

كل…  فالقوم قد وألجططوا فططي أبططواب متعططددة مططن الكفططر البططواح
وأالشرك الصراح المناقض لصل دين السلم، وأشهادة أن ل إلططه

إل الله.

اا غيره فططي يددنا كثير وأقد أشرنا إلى شيء من ذلك فيما تقدم، وأع
كتاباتنا الخرى، ارجططع إليهططا إن رمططت الزيططادة فططي هططذا البططاب…
لطتزداد يقينطا ببراءتنططا ممطا يرمينططا بطه خصطوم هططذه الطدعوة، مطن
الخوالف وأالمخذلين وأالمرجفين، من دعاوأى الغلططو فططي التكفيططر،

أوأ مذهب الخوارج وأأشباههم من التكفيريين.

وألتتبصر ببطلن ما يبهتنا به أعداؤنا القائمين علططى هططذه النظمططة
الكافرة من الحكام المرتدين وأأذنابهم، من دعوى تكفيرنا للناس
اا بالعموم، ليصرفوا بذلك الناس وأيشغلوهم عمططا ندنططدن بططه دوأمطط
وأنشططتغل مططن تكفيططر طططواغيت الحكططم وأنحططوهم مططن الربططاب
المشرعين المتفرقين، وأأنصارهم وأحراس قوانينهم الذين يفنططون
أعمططارهم، وأيسططهروأن عيططونهم فططي حفططظ وأتثططبيت وأحمايططة تلططك
القوانين الكافرة وأتنفيذها وأتفعيل تشريعاتها وأأحكامها وأمحاكمها.

إذ هذه هي معركتنا وأخصومتنا الرئيسة، الططتي آلينططا علططى أنفسططنا
منذ أن هدانا اللططه، أن ل ننحططرف عنهططا، أوأ نخططرج عططن دائرتهططا…
وأالمتتبع لكتاباتنا يراهططا كلهططا تططتركز وأتنحصططر فيهططا أوأفيمططا يتفططرع

منها.

اا بالكلم في تكفيططر عمططوم النططاس، أوأ امتحططانهم، وألم ننشغل يوم
وأل في تكفير خصومنا وأشانئينا من المنتسبين للسططلم وأالططدعوة
ممططن يخالفوننططا فططي تكفيططر الطططواغيت وأأنصططارهم ؛مططاداموا لططم
يوزوأا يوغوه أوأ يج ينقضوا التوحيد أوأ ينصروأا الشرك وأالتنديد، أوأ يس

نصرته.

وألذلك فنحن نحتسب أنفسنا أن نكون من سرايا وأأجناد الطائفططة
الظاهرة القائمططة بططدين اللططه تعططالى ؛ وأنططدعوك للحططاق بصططفوفها

وأالنضمام لسراياها حيث كانوا ..

ييططز انظر لنفسك، فقد لح الصباح لمن له عينان… وألبد مططن التم
وأالختيار..
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  فاختر لنفسك بعد هذا، أن تكون في جملة أوألئك المخذلين عنا
وأعن دعوتنا وأديننا، أوأ أن تلحق بأصحاب هططذه الطائفططة الظططاهرة
القائمة بدين الله حيث كانوا… فتكون من عساكرها وأأنصارها…

اا.. اختر لنفسك أن تكون لنا عدوأا أوأ حبيب

ال.. اا…. أوأ خذوأ وأاختر.. أن تكون لدعوتنا الغالية نصير

فعند ذي العرش يدري الناس ما الخبر.

وأكان الفراغ من تبييضه بفضل الله تعالى وأتوفيقه

) في معتقل الجفر في صحراء الردن 1 في مهجع رقم (

وأذلك في سحر ليلة السابع وأالعشرين 

من شهر رمضان
 لعام تسعة عشر وأأربعمائة وأألف

 من الهجرة النبوية 

على صاحبها

 أفضل الصلة وأأتم التسليم.

اللهم ببابك أوأقفنا ركائب الذل وأالنكسار…

وأبجنابك أنخنا نجائب العجز وأالفتقار…

وألرضاك وألقبول كل ما نكتب وأنقول وأنعمل

 مددنا يد الفاقة وأالضطرار…

وأإليك وأحدك حاكمنا خصومنا الشانئين لدعوتنا، 

المفترين علينا، فأنت عالم السرار… 

اا إلينا بالطرد وأالبعاد. يلفته قرائحنا مردوأد  اللهم فل تجعل ما أ

اا علينا يوم يقوم الشهاد. وأل ما سطرته أناملنا شهيد

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني..

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني..

اللهم وأاجعل خاتمتي شهادة أنال بها أعلى رتب الزلفى لديك…

ييض بها وأجهي حين تسود الوجوه وأتبيض يوم العرض عليك آمين،، وأتب

وأصل اللهم وأسلم على نبيك وأرسولك محمد 

وأعلى آله وأصحبه أجمعين…
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كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه وأمرضاته

عاصم

موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة
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فهرست أهم المراجع ** 

-الجابة ليراد ما استدركته عائشططة علططى الصططحابة . الزركشططي،
هط.1400المكتب السلمي، الطبعة الثالثة؛ بيروأت، 

-الربعين النووأية (متن) دار ابن حزم – بيروأت.

-إرشاد الفحول إلى تحقيق علططم الصططول، الشططوكاني، مؤسسططة
الكتب الثقافية ط السادسة - بيروأت.

-السططتيعاب فططي معرفططة الصططحاب.  ابططن عبططد الططبر، دار الكتططب
العلمية، ط الوألى-بيروأت.

-أصول الفقه، عبد الوهاب خلف، دار القلططم، ط الثانيططة عشططرة،
الكويت.

-العتصام، الشاطبي، دار الخاني، ط الوألى -الرياض.

-إعلم المططوقعين عططن رب العططالمين، ابططن القيططم، دار الفكططر، ط
الثانية، بيروأت.

-اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ابططن تيميططة،
دار الجيل، ط الوألى، بيروأت.

-بدائع الفوائد، ابن القيم، دار الفكر.

هط.1408-البداية وأالنهاية، ابن كثير، مكتبة المعارف، ط 

-التخويف من النار وأالتعريف بحال دار البوار ابن رجب الحنبلططي،
دار الرشيد، ط الثانية، دمشق ، بيروأت.

هططط،1411-الترغيب وأالططترهيب، المنططذري، دار مكتبططة الحيططاة، ط 
بيروأت.

-تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، سططليمان بططن عبططد
الله بن محمططد بططن عبططد الوهططاب، المكتططب السططلمي ط الثامنططة

بيروأت.

-جامع البيان عن تأوأيل آي القرآن، ابن جرير الطبري، دار الفكططر
هط، بيروأت.1415
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-الجامع في طلب العلم الشريف، عبططد القططادر بططن عبططد العزيططز،
الجزء الثاني منه فقط (نسخة مصططورة عططن طبعتططه الوألططى فيهططا

بعض النقص).

- خلق أفعال العباد ،البخاري ،تحقيق بدر البططدر.ط الدارالسططلفية
هط الكويت. 1405

-رياض الصالحين، النووأي، مؤسسة الكتططب الثقافيططة، ط الثالثططة،
بيروأت.

-زاد المعاد في هدي خير العباد، ابططن القيططم، مؤسسططة الرسططالة،
هططط، (نططاقص الجططزء الثططالث فططي1410الطبعططة الرابعططة عشططر، 

السجن).

-الزهد، للمام أحمد، دار الكتاب العربي، ط الثانية، بيروأت.

-الزوأاجر عن اقتراف الكبائر، الهيتمي، دار الفكر ط الوألى.

-السيل الجططرار المتططدفق علططى حططدائق الزهططار، للشططوكاني، دار
الكتب العلمية، ط الوألى، بيروأت.

-شرح العقيدة الطحاوأية، ابن أبططي العططز، المكتططب السططلمي، ط
التاسعة:  بيروأت.

-شرح قصيدة ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بططن عيسططى، المكتططب
هط.1406السلمي، ط الثالثة 

-شططرح كتططاب السططير الكططبير، السرخسططي، دار الكتططب العلميططة،
هطز1417بيروأت، الطبعة الوألى 

-الشفا بتعريف حقططوق المصطططفى، القاضططي عيططاض، دار الكتططب
العلمية، بيروأت.

-الصططارم المسططلول علططى شططاتم الرسططول، ابططن تيميططة، المكتبططة
هط بيروأت.1415العصرية ط 

-صطحيح مسطلم بشططرح النطووأي، دار الكتططب العلميططة، ط الوألططى،
بيروأت.
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-طريق الهجرتين وأباب السعادتين، ابن القيم، دار مكتبة الحيططاة،
م.1980ط بيروأت 

-عططون المعبططود شططرح سططنن أبططي داوأد، أبططي الطيططب آبططادي، دار
الكتب العلمية، ط الثانية، بيروأت.

-فتح الباري شرح صحيح البخاري ابططن حجططر، مكتبططة دار السططلم
هط.1418الرياض، ط الوألى 

-فتح القدير الجامع بين فني الروأاية وأالدراية من علططم التفسططير،
الشوكاني، دار المعرفة، بيروأت.

-الفرق بين الفرق، عبد القاهر البغدادي، دار المعرفة، بيروأت.

هط.1408-الفوائد، ابن القيم، دار الفكر، بيروأت، طبعة 

-قواعد الحكام في مصالح النام، عز الدين بن عبد السططلم، دار
المعرفة، بيروأت.

-مجموعة الفتاوأى، ابططن تيميططة، ط دار ابططن حططزم، تحقيططق عططامر
)1() مجلد.20الجزاز وأأنور الباز، ط الوألى (

) مجلدات.6-مجموعة فتاوأى ابن تيمية، ط دار الكتب العلمية (

هط.1412-مختصر العلو، الذهبي، المكتب السلمي، ط الثانية 

- مذكرة أصططول الفقططه، الشططنقيطي، المكتبططة السططلفية، المدينططة
المنورة.

-معارج القبول بشرح سططلم الوصططول، حططافظ الحكمططي، دار ابططن
القيم، الدمام، ط الثانية.

 وأهو من أهم المراجع التي اعتمدتها في هذا الكتاب ؛ وألذلك فمن لطائف )1((
يمني جدا أمر إخراج أصل هذا الكتاب ؛  الرؤيا ؛ ما رأيته في السجن بعد أن أه
خصوصا بعد أن ضيق علينا أعداء الله السبل وأسدوأا جميع المنافذ وأالطرق فل 
تكاد تنفذ لنا في آخر المر وأرقة من أسوار السجن ؛ فقد رأيت فيما يرى 
النائم ، كأنني راجع من سفر برفقة شيخ السلم ابن تيمية وأقد أخذت يده بيدي 
حتى قطعنا فلة وأوأصلنا إلى العمران فخرج الناس يستقبلوننا فرحين بشيخ 
السلم ؛ فأوألته بأن الكتاب سيخرج معي آمنا إن شاء الله وأسينشر بين الناس 
وألن يظفر  به أعداء الله أوأ يتمكنوا من مصادرته أوأ منعه من الخروأج ، وأبالفعل 
عملت على هذا فكففت عن محاوألتي اليائسة لخراجه ؛ وأعمدت إلى إخفائه 
في بعض ثانايا حاجياتي في السجن ؛ فلم نلبث بعدها إل قريبا من شهرين ؛وأفرج
الله عنا وأخرج الكتاب برفقتي بفضل الله وأمنته ، فالحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات ، وأأسأله سبحانه القبول .
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-المغني على مختصر الخرقي، ابن قدامة المقدسي، دار الكتططب
العلمية، ط الوألى، بيروأت.

-الملل وأالنحل، الشهرستاني، دار الفكر، بيروأت.

-ملة إبراهيم وأدعوة النبياء وأالمرسلين أبو محمد المقدسططي، ط
الوألى.

-نيل الوأطار شرح منتقى الخبار، الشوكاني، دار الفكر، بيططروأت،
هط.1414

-الواضح في أصول الفقه للمبتدئين، محمد الشقر،الدار السلفية
الكويت، ط الوألى.

بالضافة إلى بعض دفاتر ملخصاتي وأفوائدي المنتقاة من كتب
أخرى متفرقة في سجون أخرى.

* فهرست الموضوعات *

* تنويه.

 * مقدمة.

:  التحذير من الغلو في التكفير.الفصل الول* 

-  أهمية التكفير كحكم شرعي.

-  النصوص المحذرة من الغلو في التكفير، وأكلم العلماء فيها.

تنبيه:  إلى من ل يشملهم الوعد على التكفير.-

  شروأط وأموانع وأأسباب التكفير:الفصل الثاني:* 

 - شروأط التكفير.

 - موانع التكفير:

    * القسم الوأل:  موانع في الفاعل:
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-مانع الخطأ (انتفاء القصد).1       

         تنبيه حول انتفاء القصد.

-مانع التأوأيل.2        

-مانع الجهل.3        

-مانع الكراه.              4        

     * القسم الثاني:  موانع في الفعل (سبب التكفير).

     * القسم الثالث:  موانع في الثبوت.

- تنبيهات حول موانع التكفير:

    _تبين الموانع يجب في المقدوأر عليه دوأن الممتنع.

    _أعططذار يتعططذر بهططا الكفططار وأالمرتططدوأن وأليسططت مططن موانططع
التكفير:

-الخوف الذي ليس بإكراه.1      

-دعوى الستضعاف.2      

اا بكفره ليس بمانع مططن3       -اعتقاد الكافر أنه يحسن صنع
التكفير.

-التزام بعض شعائر السلم مع الكفر، ل يمنع من التكفير.4      

بمانع من5     العلماء وأالحبار وأالرهبان ليس  -التقليد وأتضليل 
التكفير.

-كون الكافر من المنتسبين إلى العلم ل يمنع من تكفيره.6    

-كثرة المرتدين بسبب معين ل يمنع من إعماله في التكفير.7    

-الهزل ليس بمانع من موانع التكفير بالتفاق.8    

-عدم التمكن من ترتيب بعض آثاار التكفير ليس بمانع من9    
التكفير.

يوغ الوقوع10    -الستحسان وأالستصلح (مصلحة الدعوة) ل تس
في الكفر.

 -  أسباب التكفير :

     تنبيه حول أسباب التكفير.

:  التحذير من أخطاء شائعة في التكفير:* الفصل الثالث

357



               الرسالة الثلثاينية في التحذير من الغلو في التكفير 

أوأ كفر النوع- عدم التفريق بين الكفير المطلق وأتكفير المعين 1
.وأكفر العين

- التكفير بناء على قاعدة (الصل في الناس الكفططر) لن الططدار2
دار كفر.

 تنبيه:إلى أن قاعدة (الصططل فططي جيططوش الطططواغيت وأأنصططارهم
الكفر) ل غبار عليها.

- عدم تجويز الصلة خلف المسلم مستور الحال حتى تعرف 3
عقيدته.

- التكفير لمجرد مدح الكفار أوأ الدعاء لبعضهم دوأن تفصيل.4

يرعين وأالغلة فطي تكفيرهططم- تنطبيه : إلطى خططأ بعطض المتسط
للمسلم لمجرد مدح الكفار له أوأ ثانائهم على أخلقه .

اا.5  اا معين - تكفير من لم يبايع إمام

- حصر الفرقة الناجية في تجمع أوأ جماعططة أوأ حططزب أوأ طائفططة6
معطينة من بين عموم المسلمين .

- التكفير بالنصوص محتملة الدللة ل القطعية في التكفير.7

- التكفير بالقوال أوأ العمال محتملططة الدللططة دوأن النظططر فططي8
قصد قائلها أوأ فاعلها.

- عدم التفريططق بيططن شططعائر الكفططر وأأسططبابه الظططاهرة ، وأبيططن9 
ذرائعه أوأ علماته التي ل تكفي وأحدها للقطع بالتكفير .

- التكفير بالشبهة وأالظن دوأن تثبت وأعدم اللتفات إلى طرق10
الثابات الشرعية وأاللزام بالكفر وأإن نكص عنه المتهم .

تنبيهان :

    -اشتراط البينة الكاملة في التكفير دوأن التحذير .

   - الحكم بالستفاضة.

- إطلق قاعططدة  ( مططن لططم يكفططر الكططافر فهططو كططافر )  دوأن11
تفصيل.

- التكفير بالمآل أوأ بلزم القول .12

- تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.13

الخلط وأعدم التمييططز فططي التكفيطر بيطن مطا هططو مطن أصطل- 14 
اليمططان أوأ نواقضططه وأبيططن مططا هططو مططن اليمططان الططواجب أوأ

المستحب.
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*  خمس تنبيهات مهمة:

- الوأل:  أن التكفير إنما يكون بشططعب اليمططان الظططاهرة الططتي
هي من أصله.

اا لصططل اليمططان - الثاني:  أن كثيرا من صيغ الوعيد تحتمل نقض
اا في اليمان الواجب فيجب تمحيصها. أوأ نقص

- الثالث:  أن مراد العلماء بلفظ (نفي كمال اليمان) قططد يعنططي
في كثير من الحيان نفي كماله الواجب ل المستحب.

- الرابع:  أن قيد الستحلل ل يشترط في نواقض أصل اليمان
عند التكفير، وأإنما في الذنوب المنافية لليمان الواجب.

- الخططامس:  التفريططق بيططن اليمططان المطلططق وأمطلططق اليمططان،
وأالتوحيد المطلق وأمطلق التوحيد.

  التنبيه علططى خطططأ مططن ينفططي مطلططق التوحيططد أوأ الخططوة عططن
المسلمين من غير خواص إخوانه وأجماعته .

- عدم التمييز بين اليمان الحقيقي وأاليمان الحكمي.15

        -  وأالفرق بين التوبة الباطنططة الحقيقيططة، وأالتوبططة الظططاهرة
الحكمية.

        تنبيه:  على الخلف في قبول توبة الزنديق.

يفططر وأبيططن معاملططة الكططافر- 16 عططدم التفريططق بيططن التططولي المك
بالمعروأف.

- الخلططط بيططن التططولي المكفططر وأبيططن المداهنططة المحرمططة أوأ17
المداراة المشروأعة.

- الخلط بين التولي المكفر وأبين التقية الجائزة.18

- التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى 19
بكفرهم وأعدم اعتبار حال الستضعاف.

- إطلق حكططم التكفيططر وألططوازمه علططى أزوأاج وأأوألد عسططاكر20
الشرك وأالقوانين أوأ نحوهم من المرتدين وأعدم مراعططاة حططال

الستضعاف.

-عططدم التفريططق فططي اثاططار التكفيططر بيططن الكططافر الممتنططع وأبيططن21
المقدوأر عليه .

   - فائدة:في التفريق بين الردة المجردة وأبين الردة المغلظة .
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- تكفير كل من عمططل فططي وأظططائف الحكومططات الكططافرة دوأن22
تفصيل.

تكفير كل من استعان بالطواغيت أوأ أنصارهم أوأ لجططأ إلططى- 23
محاكمهم في ظل عدم وأجود سلطان للسلم دوأن تفصيل .

عدم التفريق  بين متابعة النظام الداري وأالتحاكم إليه وأبين- 24
التحاكم إلى التشريعات الكفرية .

تنبيهان :

التفريق بين ذم المشرعين في هذا الزمان مطلقا حتى الططذين-
يشرعون النظم الدارية منهم ؛ وأبين المتقيد بتلك النظم خوفططا

أوأ تأوأيل .

وأالتفريططق بيططن ذم مططن يشططرع القططوانين مطلقططا وأإن وأافقططت-
الشططرع لنطلقططه مططن المسططتندات القانونيططة الطاغوتيططة فططي
التشططريع ؛ وأبيططن المحتكططم أوأ المحططاكم إليهططا تططأوأيل لموافقتهططا

الشرع. 

- عدم التفريق بين الحكم بغير ما أنزل الله وأبين مجرد تططرك25
بعض حكم الله أحيانا في الواقعة كمعصية.

تكفير عموم المشاركين في النتخابات دوأن تفصيل.- 26

- عدم العذر بالجهل في المسائل الخفية وأنحوها. 27

- تكفير كل من خالف الجماع دوأن تفصيل.28

عدم التفريق بين كفر الطردة وأبيطن كفطر التأوأيطل وأالتسطوية- 29
بينهما.

- عدم التفريق بين البدع المكفرة وأبين غيرها مططن المعاصططي30
أوأ بدع الفروأع .

ميكفر بهم.31 يفر الطواغيت بدعوى أنه لم  مك هي - تكفير كل من لم 

- عدم التفريق في أسباب التكفير بين الطعن في الدين وأبين32
الطعن في الشخاص.

- تكفير المخالفين لمجرد انتمائهم إلى جماعات الرجاء .33

  مجمل حال الخوارج وأبراءتنططا مطن عقيططدتهم* الفصل الرابأع:
وأمنهاجهم:

 سرد تاريخي لنشأة الخوارج وأأشهر عقائدهم وأفرقهم.-

- تحقيق القول في نوع قتالهم .
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-القول في إكفار الخوارج.

_وأقفات مع صفات الخوارج وأأشبه الناس بهم:

  الوقفة الوألى:  أبرز سمات الخوارج وأالتحذير منها.

  الوقفة الثانيططة:  التفريططق فططي مصطططلح الخططروأج بيططن الخططوارج
المارقين وأبين من خرج على جور الحكام أوأ كفرهم.

  الوقفة الثالثة:أشبه الناس بالخوارج الذين يقتلون أهل السططلم
وأيطططدعون أهطططل الوأثاطططان غلة المرجئطططة المحطططاربين للموحطططدين

المجادلين عن الطواغيت.

  الوقفة الرابعة :وأمن مشابهة هؤلء الخوالف للخوارج قراءتهططم
للقرآن دوأن فهم أوأ فقه وأتنزيل تأوأيلت السلف في دفاعهم عن
أئمططة المسططلمين وأردهططم علططى الخططوارج المكفريططن لهططم؛ علططى

الطواغيت المرتدين .

  الوقفة الخامسة: وأمن مشابهة المططذكورين للخططوارج تسططميتهم
لبعض الطواغيت بإمام المسلمين وأأمير المؤمنين.

  الوقفططة السادسططة:  المجططادلون عططن الطططواغيت المسططوغون
لنصرتهم شر من الخوارج المارقين.

  الوقفة السابعة:  رمي الموحدين بوصف الخطوارج وأنحوهطا مطن
اللقططاب الشططنيعة عططادة قديمططة يتواصططى بهططا المبتدعططة وأيورثاهططا

اا. بعضهم بعض

:  في بيان أهم خصائص وأسمات الطائفة المنصورة:الخاتمة* 

-أنها طائفة ظاهرة على أمر الله وأبيان أهم معاني الظهور.

اا. -أنها طائفة تنصر الدين باللسان وأالسنان أيض

-أنها ل تتضرر بكثرة المخالفين أوأ لقلة المناصرين.

-أنها ل تزال قائمططة بنصططرة الططدين فططي كططل الظططروأف إلططى قيططام
الساعة.

 فهرست المراجع

 فهرست الموضوعات

  ))تم بأحمد الله الذي بأنعمته تتم الصالحات((  
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موقعنا على النترنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظة
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