ال َّتكفري :خطورتُه وضوا ِبطُه
الحم ُد لل ِه ،والصال ُة والسال ُم عىل رسول الله ،وبعد:
بعض الناس فيها
فإ َّن مسأل َة التَّكفري من املسائلِ املهم ِة يف العقيدة ،والتي وق َع ُ
يستحق التكفري ،بل مبا ليس ُمك ِّف ًرا
بني إفر ٍاط وتفريط؛ إفرا ٌط يف تكفريِ من ال
ُّ
نفي الكفر ع َّمن يستحقه.
أصالً ،أو تفري ٌط يف ِ

املقصود بال َّتكفري:

التكفري هو نسبة الشخص إىل الكفر ،وهو ينقسم إىل قسمني:
 الحك ُم بكف ِر الكفا ِر األصليني ،كاليهو ِد ،والنصارى ،والوثنيني. الحك ُم بخرو ِج ٍمعي من اإلسالم ،ور َّدت ِه؛ العتقا ٍد اعتق َده ،أو قو ٍل قالَه،
شخص َّ ٍ
أو فعلٍ فعلَه ،وهو القسم الذي حذر منه الرشع ووضع له الضوابط والقيود.

الحكم بالكف ِر مرشوع:
أصل
ُ
ِ

ِ
بالنصوص الرشعية ،فقد خاط ََب
ثابت
الحك ُم بالكف ِر ملن يستحق ُه حك ٌم
رشعي ٌ
ٌ
ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ
الله تعاىل غري املسلم َني بهذا اللفظ فقال﴿ :قل يا أيها الكفِرون﴾ [الكافرون،]1 :
َ
من دينه بالكفر ،قال تعاىل:
و َح َك َم َ
عىل من استهزأ بآياته ،أو رسوله ،أو يشء َ
َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َّ َ ُ َّ َ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ
ُْ
ُ
َ
ول كنتُ ْم
﴿ول ِئ سأ َله ْم لَقول َّن ِإنما كنا نوض َونلعب قل أبِاهلل َوآياتِ ِه َو َرس ِ ِ
َْ َْ ُ َ
ون ( )65ال َت ْعتَ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
ذروا قد كفرتم بعد ِإيمانِكم﴾ [التوبة.]65 :
تسته ِزئ
ِ

ِ
كام ور َد الحك ُم عىل ِ
بالرشك ،كدعاء غري الله ،قال تعاىل:
بعض األفعا ِل أو األقوا ِل

ْ َْ ُ َ
َ ُ َ
َ َّ َ َ ْ َ
ُ
ري ( )13إِن تد ُعوه ْم ل ي َ ْس َم ُعوا
ين تد ُعون ِم ْن دونِ ِه َما ي ْم ِلكون ِم ْن قِ ْط ِم
ال
﴿و ِ
ٍ
ُ َ َ ُ ْ ََْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ََْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ
ْ
دعءكم ولو س ِمعوا ما استجابوا لكم ويوم ال ِقيام ِة يكفرون ب ِ ِش ِككم﴾
[فاطر.]14-13 :

من له الحق بالحكم بالتكفري؟

التكفري حكم رشعي َم َر ُّده إىل الله ورسوله ،فال يجوز أن نُكفِّر إال َمن َّ
الكتاب
دل
ُ
ريب فيها وال ظن.
والسن ُة عىل كف ِر ِه دالل ًة واضحةً ،ال َ
كل مسلمٍ أن يعتق َد
يجب عىل ِّ
 فالكفا ُر األصليو َن كاليهو ِد والنصارى والوثنينيُ :نص
كف َرهم بعمو ِمهم وأعيانِهم؛ أل َّن كف َرهم معلو ٌم من الدينِ بالرضورة ،وقد َّ
كتاب الله تعاىل وسن ُة رسولِ ِه صىل الله عليه وسلم عىل ذلك:
ُ
ي ْال ْس َلمِ ِدينًا فَلَ ْن ُي ْقبَ َل ِمنْ ُه َو ُه َو ف ْال َ ِخ َر ِة ِمنَ
﴿و َم ْن يَبْتَغ َغ ْ َ
قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
َْ

َ

اسين﴾ [آل عمران.]58 :
ال ِ ِ

ْس ُم َح َّم ٍد ِب َي ِد ِهَ ،ل يَ ْس َم ُع ِب أَ َح ٌد
ويف الحديث الذي رواه مسلم َ ( :وال َِّذي نَف ُ
ُ
ان ،ث ُ َّم َ ُيوتُ َولَ ْم يُ ْؤ ِم ْن بِال َِّذي أ ْر ِسل ُْت ِب ِه،
َص ِ ٌّ
ِم ْن َه ِذ ِه الْ ُ َّم ِة يَ ُهو ِد ٌّيَ ،ولَ ن ْ َ
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اب ال َّنارِ).
ِإلَّ كَا َن ِم ْن أَ ْص َح ِ
واملراد بـ ( َه ِذ ِه الْ ُ َّم ِة) :الناس كافة؛ ألن الرسول صىل الله عليه وسلم أرسل
إليهم جمي ًعا ،وهي أمة الدعوة.
ِ
ومن الضاللُ :
أوصاف أهلِ اإلميانِ عىل الكفار األصليني ،أو عد ُم تكفريهم.
إطالق
وأما اعتقا ُد ر َّد ِة ٍ
أحد من املسلمني ،والحك ُم بكفرِه ،فإنَّها ال تكو ُن آلحا ِد ِ
الناس
وأفرا ِدهم حتى وإن كانوا من طلب ِة العلمِ والدعاة ،وإمنا هو للعلام ِء الراسخ َني
الكتاب والسنة ،والقواع َد املتعلَّق َة بالتكفري،
يف العلم ،الذين جمعوا فق َه
ِ
ِ
كرشوط التكفريِ ،وموانِ ِع ِه ،والفرقِ بني الكف ِر األك ِرب واألصغرِ ،والفرقِ بني تكفريِ
ُعي ،ولديهم أهلي ُة إطالقِ األحكام.
الفعلِ وتكفريِ الشخص امل َّ
فليس َ
ذلك إال للحاكمِ أو من ف َّوض ُه من القضاة؛ ملا
 وأما إقام ُة ح ِّد ال ِّردةَ :يرتتَّب عليه من أحكامٍ رشعي ٍة عديد ٍة ،من التفريقِ ب َني الزوجني ،وانقطا ِع
ِ
ِ
التوارث بني املرت ِّد وورث ِته ،والحكمِ بقتلِ
املرتد ،وعدمِ الصال ِة عليه ،وغريِها،
وهي من األحكامِ املختص ِة بالسلطانِ .
قال الشافعي يف «األم»« :ال يُقي ُم الحدو َد عىل األحرا ِر إال اإلما ُم ،ومن فَ َّو َض
إلي ِه اإلما ُم».

التحذي ُر من تَكفريِ املسلمني:

َ َّ َ ْ ُ َ
ين يُؤذون
ال
 حذر تعاىل من اإلساء ِة للمسلمِ دو َن وج ِه حق فقال﴿ :و َِْ َ ْ
ُْ ْ َ َ ُْ ْ َ
ً
اكتَ َسبُوا َف َق ْ َ َ ُ ُ ْ َ ً َ ْ ً ُّ
د احتملوا بهتانا وإِثما م ِبينا﴾ [األحزاب:
ي ما
ِ
المؤ ِم ِنني والمؤ ِمن ِ
ات بِغ ِ

.]58

قال ابن كثري يف «تفسريه»َ « :و َهذَا ُه َو الْ ُب ْه ُت الْ َب ِّ ُي؛ أَ ْن يُ ْح َك أَ ْو يُ ْنق ََل َعنِ
الْ ُم ْؤ ِم ِن َني َوالْ ُم ْؤ ِم َن ِ
ات َما لَ ْم يَ ْف َعلُو ُهَ ،ع َل َسبِيلِ الْ َع ْي ِب َوالتَّ َنق ُِّص لَ ُه ْم».
بالرمي بالكفرِ؟
فكيف إذا كانت هذه اإلساء ُة
َ
ِ
َ
 وقال َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم( :أ ُّ َيا ا ْمرِئٍ ق ََال ِلَ ِخي ِه :يَا كَا ِف ُر ،فَ َق ْد بَا َء ِب َهاأَ َح ُد ُه َم ،إِ ْن كَا َن ك ََم ق ََالَ ،وإِ َّل َر َج َع ْت َعلَيْ ِه) متفق عليه ،ويف رواي ٍة عن َد البخاري:
(الَ يَ ْر ِمي َر ُج ٌل َر ُج ًل بِالف ُُسوقِ َ ،والَ يَ ْر ِمي ِه بِال ُك ْفرِ ،إِلَّ ا ْرتَدَّتْ َعلَيْ ِه ،إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن
َص ِ
احبُ ُه كَ َذلِ َك).
نقيصتُ ُه ألخي ِه ،ومعصي ُة تكفريِه ،نقل
ومعنى ( َوإِ َّل َر َج َع ْت َعلَيْ ِه):
ْ
رجعت علي ِه َ
ابن حجر يف «فتح الباري» عن القرطبي قولهَ « :والْ َح ِاص ُل :أَ َّن الْ َمق َ
ُول لَ ُه إِ ْن كَا َن
ش ِع ًّيا فَ َق ْد َص َد َق الْقَائِل َو َذ َه َب ِب َها الْ َمقُول لَهَُ ،وإِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن َر َج َع ْت
كَا ِف ًرا كُ ْف ًرا َ ْ
لِلْقَائِلِ َم َع َّرة َذلِ َك الْ َق ْول َوإِثْ ه».
 وقال َص َّل الل ُه َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم( :لَ ْع ُن الْ ُم ْؤ ِمنِ كَ َقتْلِ ِهَ ،و َم ْن قَذ ََف ُم ْؤ ِم ًنا ،أَ ْو ُم ْؤ ِم َنةً،ِب ُك ْف ٍر فَ ُه َو كَ َقتْلِ ِه) أخرجه الطرباين.
قال ابن حجر الهيتَمي يف «تحفة املحتاج»« :فَلْ ُيتَ َن َّب ْه لِ َهذَا َولْ ُي ْح َذ ْر ِم َّم ْن يُ َبا ِد ُر َإل
التَّ ْك ِفريِ ِف َه ِذ ِه الْ َم َسائِلِ ِم َّنا َو ِم ْن ُه ْم فَيُخ ُ
َاف َعلَيْ ِه أَ ْن يَ ْك ُف ْر؛ ِلَنَّ ُه كَ َّف َر ُم ْسلِ ًم».
3

َ
وقال أبو حامد الغزايل يف «االقتصاد يف االعتقاد»« :ينبغي االحرتا ُز م َن التكفريِ ما
ِ
رصحني
وج َد إليه سبيالً ،فإ َّن استباح َة الدماء واألموا ِل من املصلني إىل القبلة امل ِّ
بقو ِل ال إله إال الله محمد رسول الله خطأ ،والخطأُ يف ِ
ألف كاف ٍر يف الحياةِ
ترك ِ
أهو ُن من الخطأِ يف ِ
سفك ِم ْح َج َم ٍة من دم مسلم».
و(املِ ْحجِمة) :آلة الحجامة ،أي املقدا ُر اليس ُري م َن الدمِ الذي يكو ُن يف آل ِة
الحجامة .

خطور ُة مسائلِ ال َّتكفريِ:

رش عظي ٌم وخط ٌر كبريَ ،
أذاق األم َة الويالتَ  ،وأو َر َدها
املجازف ُة يف التَّرس ِع بالتكفريِ ٌ
ُ
َ
الجوانب التالي ِة:
إجامل أهمِ آثا ِر التكفريِ يف
املهالك ،وميك ُن
ِ
باب خط ٌري يُو ِق ُع يف مخالف ِة الرشعِ ،والضال ِل ،واالبتدا ِع يف الدينِ ،
 -١التكف ُري ٌ
بسبب استحال ِل تكفريِ املسلم َني،
توس ُع في ِه أن يق َع يف الكف ِر
ِ
ويُخىش عىل من يَ َّ
ودمائِهم وأموالِهم.
ِ
القلوب باألحقا ِد
متزيق املجتمعِ وتفريقُه ،وشح ُن
ِ
والعداوات ،وسو ُء الظنِ
ُ -٣
عكس ُمرا ِد الرش ِع من وحد ِة األم ِة
باملسلمني ،وتَتَبُّ ُع َهفَواتِه ْم وزَالتِهم ،وهذا ُ
واجتام ِع كلم ِتها.
ِ
ُ
واستحالل
والتقرب إىل الله بِاستباحتها،
 -٤إهدا ُر دما ِء املسلم َني وسفكُها،
ُ
األموا ِل ،واألعر ِ
ُ
املصالح.
اض ،فَيتَ َزع َز ُع األم ُن ،ويشي ُع
الخوف ،وت َفوتُ
ُ
 -٥الح ُّد من الدعو ِة اإلسالمي ِة وانتشارِها ،حيثُ إنَّ ُه يَ ُ
حرف وِج ْهة املسلم َني عن
رش الدعو ِة والعملِ يف املجتمعِ املسلم ،ودعو ِة غريِ ِه لإلسالم ،لتتح َّو َل املعرك ُة
ن ِ
إىل معار َِك ب َني املسلم َني ِ
أنفسهم ،وتستنز ُِف طاقاتِهم وجهو َدهم فيها.

ُ
املسلم بالكفرِ:
ضوابط الحكم عىل
ِ

ِ
الشبهات والظنون ،بل ال ب َّد في ِه من أدل ٍة
ال يكفي يف تكفريِ املسلمِ مجر ُد
ِ
رشوط التكفريِ ،وانتفا ِء موانِعه.
أهل العلمِ يف
قاطع ِة عىل الكفر ،وهو ما ب َّين ُه ُ

ُ
رشوط ال َّتكفري:

َ
الكتاب
الت َك كف ٌر مبُقتىض أدل ِة
َ
القول أو
األول :ثبوتُ أ َّن هذا
ِ
الفعل أو َّ
الس َّنة.
أو ُّ
الت َك كف ٌر فإنَّه ال يَ ِح ُّل ٍ
َ
ألحد
َ
القول ،أو
فإذا مل يَثبت أ َّن هذا
الفعل ،أو َّ
أن يَح ُك َم علي ِه بِالكفر؛ أل َّن َ
ذلك من القو ِل عىل الله بال علم ،وهو محرم،
ُ ْ َّ َ َّ َ َ ِّ َ ْ َ
واح َش ما َظ َه َر ِمنْها َوما َب َط َن َو ْال ْث َم َو ْ َ
ال ْغَ
قال
﴿قل ِإنما حرم رب الف ِ
ِ
َ
تعاىلَ :
ْ

َ ْ ُ َ ِّ ْ
َ ْ َ ِّ َ ْ ُ ْ ُ
ْ ً ْ َُ ُ ََ
نل بِ ِه ُسلطانا َوأن تقولوا ع اهلل ما ال
شكوا بِاهلل ما لم ي
ي الق وأن ت ِ
بِغ ِ
ََُْ َ
تعلمون﴾ [األعراف.]33 :
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فال يجو ُز تكف ُري املسلمِ بِتفس ِري األقوا ِل واألفعا ِل ،أو تحلي ِلها ،أو الحكمِ عليها
بالالزمِ  ،ما مل ت َّ
َدل رصاح ًة عىل الكفر ،قال ابن حجر« :إ َّن الذي يُحكم علي ِه
ِ
رصيح قوله ،وكذا من كا َن الز َم قوله ،و ُعر َِض عليه
بالكفرِ :من كا َن الكف ُر
َ
فالت َز َمه ،أما َم ْن مل يلتزِم ُه ونَاضَ َل عنه ،فإنَّه ال يكو ُن كافرا ،ولو كا َن الالزم كف ًرا»
نقله يف «فتح املغيث».

ِ
الثاين :ثبوتُ فعلِ
الشخص لهذا امل ُكفِّر:
ِ
نسب له من قو ٍل
نقل عن
فال ب َّد م َن التث ُّب ِت والتَّحقُّقِ فيام يُ ُ
الشخص أو يُ ُ
ِ
أو فعلٍ أو اعتقا ٍد يقتيض تكف َريه ،بطرقِ
اإلثبات املعروف ِة يف القضاء.
ُ
الثالث :بلو ُغ ال ُح َّج ِة:
أي :بلو ُغ الدليلِ عىل كف ِر االعتقا ِد أو القو ِل أو الفعلِ  ،وفه ُمه.
َ ُ َ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ
وح إِل هذا القرآن
فَ ُ َمن مل تبلغ ُه ال ُح َّج ُة فإنَّه ال يُحكم بكفرِه لقوله تعاىل﴿ :وأ ِ
ْ َُ ْ

ََ ْ َََ

ذركم بِ ِه ومن بلغ﴾ [األنعام.]19 :
ِلن ِ

الرابع :أن ال يكو َن الكال ُم محتمالً لوج ٍه من الوجو ِه التي متن ُع التكفري ،وهو
معنى الكف ِر ال ُبواح ،أي ِ
الواض ِح الظاهرِ ،الذي ال لَبس فيه ،فإن كا َن الكال ُم
رصح
يحتمل معنى -ولو ضعيفًا -من وجو ِه عدمِ الكف ِر فإنَّه ال يُكفَّر ،إال إذا َّ
باختيار ِه للمعنى الكفري.
التفريق بني الحكمِ بالكف ِر عىل االعتقا ِد أو القو ِل أو الفعلِ  ،وبني
الخامس:
ُ
ِ
الشخص امل ُ َع َّ ِي ممن ُ
يقرتف هذه امل ُك ِّفرات.
ال ُحكمِ عىل
بسبب الجهلِ به؛ فاألفرا ُد
مزلق خط ٌري ال يُف ِّر ُق بني مراتِبه كث ٌري من الغال ِة
ِ
وهذا ٌ
ِ
ِ
بحسب قيامِ ال ُح َّجة عليهم ،واجتهادهم وتأويلهم.
امل ُعيَّ ُنو َن متفاوتو َن
ِ
املعي ميكن أن يكو َن
قال ابن أيب ال ِع ِّز الحنفي يف «رشح الطحاوية»« :الشَّ خص َّ
مجته ًدا ِ
مخطئًا مغفو ًرا له ،أو ميكن أن يكو َن ممن مل يبلغْه ما وراء ذلك م َن
أوجبت له رحمة الله».
النصوص ،وميكن أن يكو َن له إميان عظيم ،وحسنات
ْ
وقال ابن تيمية يف «الفتاوى»َ « :و َح ِقي َق ُة الْ َ ْم ِر ِف َذلِ َك :أَ َّن الْ َق ْو َل قَ ْد يَكُو ُن
كُ ْف ًرا فَ ُيطْل َُق الْ َق ْو ُل ِبتَ ْك ِفريِ َص ِ
اح ِب ِه َويُق َُالَ :م ْن ق ََال كَذَا فَ ُه َو كَا ِف ٌر ،لَ ِك َّن الشَّ خ َْص
الْ ُم َع َّ َي ال َِّذي قَالَ ُه لَ يُ ْح َك ُم ِب ُك ْف ِر ِه َحتَّى تَقُو َم َعلَ ْي ِه الْ ُح َّج ُة الَّ ِتي يَ ْك ُف ُر تَا ِركُ َها».

موانع التكفري:
ُ

الجهل :بأن يعتق َد اعتقا ًدا ،أو َ
عمل ال يعل ُم أنَّه كفر.
يعمل ً
قول ،أو َ
يقول ً
ُ
أوالً:
ِ
ِ
واألشخاص ،قال ابن العريب:
باختالف األزمن ِة واألمكن ِة
يختلف
والجهل
ُ
ُ
ِ
والرشك ما يكون
«فالجاهل واملخطى ُء من هذ ِه األم ِة ولو َع ِم َل من الكف ِر
ُ
ِ
بي له ال ُح َّج ُة التي
صاح ُبه مرشكًا أو كاف ًرا ،فإنَّ ُه يُعذ ُر بالجهلِ والخطأ ،حتى يَتَ َّ َ
يلتبس عىل مثله ...ومل يخالف يف ذلك إال أهل
يكف ُر تاركها بيانًا واض ًحا ما
ُ
البدع» نقله يف «محاسن التأويل».
ثانياً :الخطأُ :وهو عد ُم القصد.
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وقد ور َد ال ُعذ ُر بالخطأِ يف عد ٍد من األدل ِة الرشعية ،منها قوله صىل الله عليه
ل) رواه ابن ماجه،
وسلم( :إِ َّن اللَّ َه َوضَ َع َع ْن أُ َّم ِتي الْ َخطَأَ َوال ِّن ْسيَا َن َو َما ْاستُ ْك ِر ُهوا َع َ ْ

وابن حبان.

فالصواب أنَّه من اجته َد من أم ِة
قال ابن تيمية يف «الفتاوى»« :وأما التكف ُري:
ُ
َ
الحق ،فأخطأ مل يَكفُر ،بل يُغفر له خطؤه».
محمد صىل الله عليه وسلم وقص َد َ
ثالثاً :اإلكراهُ:
ِ
وهو إلزا ُم الغريِ مبا ال يريده قه ًرا ،بحيثُ ال يبقى للشخص معه قدر ٌة وال اختيار،
كأن يُه َّد َد اإلنسا ُن بالقتلِ أو قطعِ عض ٍو من أعضائه ،ونحو ذلك.
القلوب ،قال ابن بطال« :أجمعوا عىل أ َّن
واإلكرا ُه يكون يف األقوا ِل واألفعا ِل ،ال
ِ
من أُك ِر َه عىل الكف ِر حتى خ َِش عىل ِ
القتل فَ َك َف َر وقل ُبه مطم ٌنئ باإلميانِ ،
نفس ِه َ
م علي ِه بالكفرِ» نقله يف (فتح الباري).
أنَّه ال يُحك ُ
مرتب الكف ِر التأكُّد من عدمِ وجو ِد اإلكرا ِه يف ح ِّق ِه.
فال ب َّد َ
قبل الحكمِ عىل ِ
ُّ
يستدل
صواب وحق؛ لشُ به ٍة
يفعل الكف َر العتقا ِده أنَّه
التأويل ،وهو أن َ
ُ
رابعاً:
ٌ
بها.
قال ابن القيم يف «مدارج السالكني» بعد أن كف َر من َج َح َد فريض ًة من فر ِ
ائض
اإلسالم« :وأما َم ْن َج َح َد ذلك جهالً ،أو تأويالً يُع َذ ُر في ِه ِ
صاحبُهُ ،فال يُ َك َّف ُر
ِ
صاحبُ ُه به».
التأويل الذي له وج ٌه يف الرش ِع أو يف
ُ
الشخص ،هو
والتأويل الذي يُع َذ ُر ب ِه
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رقِ
َكذيب
ت
ها
ت
ق
وحقي
ة،
ب
ت
ع
م
ري
فغ
ة
ال
ة
ني
الباط
ف
ال
أما
،
ة
اللغ
َ
ٌ للدينِ
تأويالتُ
الضَّ
ُ
ُ ُ ََ
ُجمل ًة وتفصيالً.
خالف يف كُف ِر َمن َج َح َد َ
َ
«وكذلك ال َ
ذلك
قال ابن الوزير يف «إيثار الحق»:
املعلومِ رضور ًة للجميع ،وت ََس َّ َت باسمِ التَّأويلِ فيام ال ُيك ُن تأويلُه ،كاملالحد ِة
وي،
يف تأويلِ جميعِ األسام ِء الحسنى ،بل جميعِ القرآنِ  ،والرشائعِ ،وامل َ َعا ِد األُخ َر ِّ
ِ
البعث ،والقيام ِة ،والجن ِة ،والنارِ».
من

سبب الغل ِّو يف التكفريِ:
ُ

أسباب رشعيةٌ ،ونفسي ٌة وسلوكيةٌ،
التكف ُري نو ٌع من أنوا ِع الغلو ،تجتم ُع فيه
ٌ
ٌ
ٌ
تختلف
وأفعال غالية،
وأقوال،
تتضاف ُر مع بعضها لِ َينتُ َج عنها اعتقاداتٌ ،
ُ
طبيعتُها ِ
وح َّدتها من ٍ
األسباب:
وقت ومكانٍ آلخ َر ،وهذه
ُ
الجهل بالدين :وخاص ًة بدقائقِ املسائلِ التي وق َع فيها الغُلو ،واالجتها ُد فيها
ُ -١
بعي ًدا عن األدل ِة الرشعي ِة ،وأقوا ِل أهلِ العلم املعتربين.
ِ
ُ
والجدل بالباطلِ ،
النصوص واألحكامِ  ،وظَه َر اتبا ُع الهوى،
التحريف ملعاين
فَوق َع
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
واالجتها ُد من غري أهله ،واالنشغال بأحاديث الف ِنت وآخ ِر الزمان ،مام أدى
ِ
ٍ
وإحداث الف ِنت بني املسلمني.
لترصفات غالي ٍة،
 -٢الغُلو يف الدينِ  :مام أدى إىل التكفريِ مبا ليس كف ًرا أصالً من املعايص
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أو الكبائرِ ،أو األمو ِر امل ُشتب ِه فيها ،أو تنزيلِ أحكامِ ال ِّر َّد ِة عىل األفرا ِد امل ُعيَّنني،
ِ
للضوابط واملوانعِ.
دو َن مراعا ٍة
فاألصل عن َد من وق َع يف بدع ِة التَّكفريِ اتها ُم اآلخري َن،
ُ
 -٣سو ُء الظ ِّن باملسلمني،
عيب ٍ
ونقص،
وتفس ُري كال ِمهم أسوأَ تفسري ،مع تزكي ِة أنفسهمِ  ،وتربِئ ِتها من ِّ
كل ٍ
مع ما يُ ِ
صاح ُبه من ال ِكرب.
ِ -٤قلَّ ُة الصربِ ،وعد ُم إدر ِ
اك ُسننِ الل ِه تعاىل يف التَّدافعِ بني الحقِ والباطل.
والجهل بهذ ِه
ُ
فق سننٍ كوني ٍة ورشعي ٍة،
الحق والباطلِ يجري ُو َ
فالرصا ُع بني ِّ
الصا ِع والعدا ِء مع الجميعِ ،واستعجا ِل ِ
قطف الثَّمر ِة،
السننِ يؤدي إىل افتعا ِل َّ
ُّ
قبل الوصو ِل للغاي ِة
احل عديد ًة ينبغي أن يَس َري فيها املجتم ُع َ
وتخطي مر َ
املنشود ِة ،وعد ُم النظ ِر يف األولويات.
تحكيم رشعِ الله :فثَارت غري ُة ِ
بعض
غياب
ِ
الشباب امل ُتديِّنِ إلعاد ِة حكمِ
ِ
ُ -٥
ِ
ِ
مبناهج غ َري منضبط ٍة ،فَ َوقَعتِ
الرشعِ ،ولجأوا إىل التَّصدي لهذه االنحرافات،
َ
بسبب ِقلَّ ِة العلمِ والخرب ِة.
ِ
التجاوزاتُ
ِ
النفوس عىل األنظم ِة،
السخ َط والتَّذ ُّم َر والحق َد يف
َّى
من
مام
:
الظلم
 -٦شُ يو ُع
ِ
ُّ
يتعامل م َع هذ ِه األنظم ِة أو َمن مل يُقارِعها بالطريق ِة التي
ُ
ليشمل من
َ
ثم امت َّد
تراها هذ ِه الجامعاتِ ،بتُهم ِة التَّواطُئِ معها ،أو ال ِّرضا بها.
اض العدي ِد من املسلم َني عن دي ِنهم ،عقيد ًة ورشيع ًة وأخالقًا :مام ول َّد
 -٧إعر ُ
والصربِ -والتي ظَهرتْ آثا ُرها يف الغُل ِّو
الغرية –غ َري املنضبط ِة بالعلمِ والحكم ِة َّ
ووجوب الهجرة إىل بال ٍد
يف أحكامِ تكفريِ هذه املجتمعات ،وإعالنِ الرباء ِة منها،
ِ
أخرى.
عذيب واالضطها ُد الذي ما َر َست ُه األنظم ُة الحاكِم ُة عىل أهلِ
-٨
ُ
العنف وال َّت ُ
العلمِ والخري.
ٍ
ٍ
وترس َخ يف النفوسِ
فكا َن هذا
ُ
العنف داف ًعا لعنف مضاد يف إصدا ِر األحكامِ َّ ،
رص التعاملِ مع هذ ِه األنظم ِة بالعملِ املسل ِح ،وال ُحك ُم عىل جمي ِع
ح
والعقو ِل ُ
أجهزتِها والعامل َني فيها بالكفر وال ِّردة.
الخصوم يف الخارجِ ومؤامراتهم :مام أدى إىل فقدانِ الص ِرب والحكم ِة
 -٩تحدي
ِ
حرب مفتوحة.
يف إدار ِة الرصا ِع مع هذه القُوى ،والدخو ِل معها يف ٍ

قواعدُ مهم ٌة ملعالج ِة الغل ِّو يف ال َّتكفري:

زوال َ
األصل يف املسلمِ العدالةُ ،وبقا ُء إسال ِمه حتى يَتَ َحق ََّق ُ
ذلك عنه بِيقني،
ُ -١
الدليل عىل ِ
وليس
ُ
فَ َم ْن أق َّر بالشهادت ِني ُح ِك َم له باإلسالمِ  ،حتى يقو َم
عكس ِهَ ،
ِ
االحتياط امتحا ُن ِ
الناس يف عقيدتهم ،وال التوقف يف حك ِمهِم ،كام هو
من
مذهب الغُالة.
قال ابن نجيم يف «البحر الرائق»« :ما تَ َي َّق َن أنَّه ِر َّدة يَحك ُم به ،وما يَشُ ُّك أنَّ ُه ِر َّد ٌة
الثابت باليق ِني ال ُ
يزول بالشَّ ِّك».
ال يَح ُك ُم به؛ إذ اإلسال ُم
ُ
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التفريق بني الكف ِر األك ِرب والكف ِر األصغرِ.
-٢
ُّ
والسن ِة ،قد يُرا ُد به الكف ُر األك ُرب الذي يُخر ُِج اإلنسان من املِلَّةِ،
فالكف ُر يف القرآنِ ُّ
ِ
ِب
وقد يُرا ُد ب ِه الكف ُر األصغ ُر ،وهو الذي ال يُخر ُِج صاحبَ ُه من اإلسالمِ  ،إمنا يُوج ُ
َ
الفسوق أو العصيان.
ل ُه
ِ
الرشك وال ِّنفاقِ  ،إىل أك َرب وأصغ َر.
كل من
كام ينقس ُم ٌّ
ُعيِ.
 -٣التَّ ُ
فريق بني التَّكفريِ املُطلقِ  ،والتَّكفريِ امل َّ
إطالق ِ
ِ
ُ
االعتقادات أو األقوا ِل أو األفعا ِل الكفري ِة،
فيجو ُز
لفظ الكف ِر عىل عمومِ
ٍ
ف ُي ُ
شخص ُمعني
تنزيل الكف ِر عىل
َ
سب الله تعاىل فقد كَفر ،لك َّن
قال :من َّ
ِ
أهل لذلك ،كام سبق.
الرشوط ،وانتفا ِء املوانعِ ،ممن هو ٌ
ال يجوز إال بعد توفر
 -٤قد يجتم ُع يف اإلنسانِ إميا ٌن وكُف ٌر ،أو إميا ٌن ٌ
ٌ
ونفاق.
ورشك ،أو إميا ٌن
الش ِ
فالوقوع يف يش ٍء من امل ُك ِّفر ِ
كيات أو ال ِّنفاقِ ال يَستل ِز ُم ال ُحك َم علي ِه
ات أو ِّ
ِ
ِ
والضوابط السابقة.
بالرشوط
بالكف ِر بال ُكلِّي ِة ،إال
«الرجل قد يجتم ُع فيه كف ٌر وإميانٌ،
ُ
قال ابن القيم يف «الصالة وأحكام تاركها»:
ٌ
ونفاق وإميانٌ ,هذا من أعظمِ أصو ِل أهلِ
ٌ
وتقوى وفجو ٌر،
ورشك وتوحي ٌد،
ً
أهل ال ِب َدع.»..
الس َّنة ،وخَالَ َف ُه ْم في ِه ُ
ُّ
ِ
لوصف من وق َع من ُه كف ٌر بالكفرِ؛ الحتام ِل أال يزول عنه
فال يجو ُز املسارع ُة
وصف اإلميان بالكلية بسبب هذا امل ُكفِّر.

خامتة:

وجميع ما سبق يؤكد عىل أن الحكم بالتكفري أمر خطري ودقيق ،وليس لكل
أحد.
نسأله تعاىل أن يفقهنا يف ديننا ،ويكفينا رش الفنت ما ظهر منها وما بطن.
والحمد لله رب العاملني
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