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التّكفيـ ُر و ضوابِ ُطه
د .معاذ الخن  -رئيس مجلس اإلفتاء السوري

بـيـن يدي البحث
الحمــد هلل رب العاملي ــن والصــاة
والســام علــى نبـي ــنا محمــد إمــام األنب ــياء
واملرسلي ــن وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعي ــن،
َ َ َّ َ َ
اطــي
يقــول هللا تعالــى(( :وأن هــذا ِص َر ِ
يما َف َّاتب ُعـ ُ
ـوه َو َل َت َّتب ُعــوا ُّ
ُم ْسـ َـت ِق ً
السـ ُـب َل
ِ
ِ
َََ َ ُ
َ ُ ْ َ َّ ُ
صاكـ ْـم
فتفـ َّـرق ِبكـ ْـم َعـ ْـن َسـ ِـب ِيل ِه ذ ِلكــم و
َ َّ ُ َ َّ ُ َ
ِبـ ِـه ل َعلكـ ْـم تتقــون)) [ســورة األنعــام :آيــة
 ]153أمــا بعــد:
فلــكل دي ــن حــدوده مــن تجاوزهــا عـ ّـد خار ًجــا
ً
معرضــا عــن شــرائعه مسـ ً
ـتوجبا
عــن الدي ــن
للعقوبــة ،والقــرآن الكريــم عب ــر عــن أحكامــه
بالحــدود فقــال(( :تلــك حــدود هللا فــا
تقربوهــا)) [ســورة البقــرة :آيــة  ]187وقــال:
((تلــك حــدود هللا فــا تعتدوهــا)) [ســورة
البقــرة :آيــة  ]229وأهــل الســنة والجماعــة
بمنهجهــم الــذي يقــوم علــى الحــق والعــدل
وإنصــاف املخالــف يقفــون موقــف الوســط
بـي ــن منهجــي اإلفــراط والتفريــط ،فهنــاك مــن

يغالــي فــي التكفي ــر ويحكــم بــه علــى مــن ال يســتحقه شـ ً
ـرعا ،وهنــاك مــن
ي ــريد أن يجعــل مــن اإلســام ً
مائعــا ليــس لــه حــدود وال ضوابــط بدعــوى
ســماحته ويســره ،فــكان ال بـ ّـد مــن منهــج ضابــط لهــذه املســألة يكــون
ً
متوافقــا مــع نصــوص الكتــاب والســنة وفهــم الســلف وعلمــاء األمــة
املشــهود لهــم بالصــدق واإلمامــة والفقــه فــي الدي ــن؛ ألن هــذه املســألة
مــن الخطــورة بمــكان إذ تســتباح فيهــا الدمــاء وتنــزع فيهــا الحقــوق؛
لــذا كتــب كثي ــر مــن العلمــاء فــي القديــم والحديــث حــول هــذا املوضــوع
ً
ً
تأصيــا وضبطــا ،وجــاءت بعــض هــذه البحــوث مــا بـي ــن طويــل ممـ ٍ ّـل أو
قصي ــر مخـ ّـل ،وقــد زادت الحاجــة فــي زماننــا لهــذا املوضــوع بســبب ب ــروز
ت ــيارات غاليــة فــي األمــة تســلك مســلك التكفي ــر بغي ــر علــم وال ضبــط،
ُ
ُ
الصافيــة ّ
ـورة اإلســام ّ
النقيــة ،وصــار
فكث ــر املظلومــون وشــوهت صـ
يفت ــي فــي هــذه املســألة حدثــاء األســنان ســفهاء األحــام جهــاء املعرفــة،
فــكان البـ ّـد مــن تأصيــل شــرعي لهــذه املســألة يبـي ــن خطورتهــا وأحكامهــا
وضوابطهــا ..وقــد تكلمــت عــن هــذه املســألة فــي مبحثي ــن:
األول :مقدمــة فــي التعريــف باملســألة ومكانهــا مــن أحــكام الشــرع
وخطــورة التعامــل معهــا ،وب ــيان معنــى اإليمــان ومــا يتعلــق بــه مــن
مســائل.
والثان ــي :تكلمــت فيــه عــن أهــم القواعــد والضوابــط املعتب ــرة فــي
مســألة التكفي ــر ،وذلــك مــن خــال مجموعــة قواعــد نــص عليهــا
علمــاء الســنة فــي مواضــع مختلفــة مــن مباحــث العقائــد أو األحــكام.
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املبحث األول:
تعريف عام
مبسألة التكفيـر
ومعنى اإلميان
 )1تعريف التكفيـر:
هــو :الحكــم بالكفــر ،قــال الغزالــي :التكفي ــر
حكــم شــرعي كالــرق والحريــة(.)1
 )2خطورة التكفيـر:
إن التساهل في الحكم بالتكفيـر خروج عن
منهــج هللا وال نت ــيجة لهــذا الخــروج إال الفرقــة
والشــقاء واقتتــال اإلخــوة وضعفهــم وتســلط
عدوهــم عليهــم ،فالحكــم علــى مســلم بالكفــر
بمثابة قتله ،كما أخبـرنا بذلك النبـي صلى هللا
عليــه وســلم بقولــه(( :ومــن مــى ً
مؤمنــا بكفــر
ر
فهــو كقتلــه))(  )2لــذا ال يصــار إليــه بالتشــهي
والهــوى والظــن ،وقــد حــذر النب ــي صلــى هللا
عليــه وســلم مــن الوقــوع فيــه حتــى قــال(( :إذا
قــال الرجــل ألخيــه املؤمــن يــا كافــر فقــد بــاء
بهــا أحدهمــا ،فــإن كان كمــا قــال أو رجعــت
عليــه))( )3أي :رجعــت عليــه معصيــة تكفي ــره،
فالراجــع التكفي ــر ال الكفــر كمــا ذكــر أكث ــر
املحققيـن كالنووي والقرطبـي وابـن حجر ( .)4
ً
وإدراكا من العلماء لخطورة التكفيـرفقد
أعملوا فيه قاعدة (الخطأ في العفو خي ــر
مــن الخطــأ فــي العقوبــة) يقــول اإلمــام أبــو
حامد الغزالي رحمه هللا( :ويـنبغي االحتـراز

مــن التكفي ــر مــا وجــد اإلنســان إلــى ذلــك
سب ــيال ،فــإن اســتباحة الدمــاء واألمــوال
مــن املصلي ــن إلــى القبلــة املصرحي ــن بقــول
ٌ
(ال إلــه إال هللا محمــد رســول هللا) خطــأ ،
والخطأ في ت ــرك ألف كافرفي الحياة أهون
مــن ســفك محجمــة مــن دم مســلم)(.)5
كما أن الحكم به تتـرتب عليه الكثيـرمن
األحــكام الشــرعية ،كقطــع املــواالة والتفريق
بـي ــن الزوجي ــن ومنــع التــوارث وإباحــة الــدم
وغي ــر ذلــك ،لهــذا تــورع علمــاء الســنة فــي
كل العصــور عــن الحكــم بكفــر مســلم إال فــي
حــاالت قليلــة ممــن تطاولــت أعناقهــم علــى
الديـن ولم يتـركوا لإليمان في أعناقهم شيئا.
ولعــل التكفي ــر بــا دليــل معتب ــر هــو إحــدى
مالمــح الخــوارج البــارزة والت ــي نتجــت عــن
الجهــل بأحــكام الدي ــن وقواعــده ومقاصــده
وقــد أخب ــر النب ــي صلــى هللا عليــه وســلم
عــن هــؤالء الخارجي ــن عــن الجــادة بقولــه
()6
((يقــرؤون الق ـرآن ال يجــاوز حناجرهــم))
َ ْ
َ
وفــي روايــة َ
((ي ْقـ َـرؤون ال ُقـ ْـر َآن ال ُي َجـ ِـاو ُز
َح َناج َر ُهـ ْـم َي ْم ُر ُقــو َن مـ َـن اإل ْسـ َـام ُمـ ُـر َ
وق
ِ
ِ
ِ ِ
َ َّ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ
َّ ْ
اإلســا ِم
الســه ِم ِمـ َـن الر ِميـ َ ِـة يقتلــون أهــل ِ
َ
َ
َو َي َد ُعــون أ ْهـ َـل األ ْوثـ ِـان))(.)7
 )3التكفيـربـيـن اإلفراط والتفريط:
قــد ت ــرى بعــض املتأثـري ــن بالفكــر الحداثــي
ي ــنكر أن يكــون هنــاك حكــم اســمه
(التكفي ــر) ويعتب ــر ذلــك مــن االعتــداء
علــى حريــة اآلخــر ...والحقيقــة أن قضيــة

( )1فيصل التفرقة بـيـن اإلسالم والزندقة للغزالي (ص.)128
( )2صحيح البخاري ،باب من أكفر أخاه بغيـر تأويل فهو كما قال ،رقم ( ،)5754تحقيق البغا ،طبعة دار ابـن كثيـر .1987
( )3متفق عليه عن ابـن عمر ر�ضي هللا عنه ،أخرجه البخاري في باب من أكفر أخاه بغيـر تأويل فهو كما قال ،رقم (.)5753
( )4فتح الباري (ص.)466/10
( )5االقتصاد في االعتقاد للغزالي (ص.)135
( )6متفق عليه عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي هللا عنه ،أخرجه البخاري في باب قتل الخوارج وامللحديـن بعد إقامة الحجة عليهم ،رقم (.)6532
( )7متفق عليه عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي هللا عنه كما سبق ،وقوله (يقتلون أهل اإلسالم )...رواها النسائي والحاكم وغيـرهما.
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َّ
التكفي ــر مســألة تــكاد تكــون مطــردة
الوجــود لــدى كل أتبــاع الديانــات؛ إذ
الناس في نظرهم مؤمن وغيـر مؤمن وليس
هــذا حكـ ًـرا علــى اإلســام ...والدي ــن الــذي ال
ضوابــط فيــه لإليمــان أو الكفــر دي ــن هالمــي
ليــس لــه حــدود ...وكمــا أن تمييــع الدي ــن
انحراف خطيـر فإن تجاوز الحد في التكفيـر
والغلــو فيــه انح ـراف ً
أيضــا عــن املنهــج
الصحيــح ...فاملذهــب العــدل الوســط هــو
تكفيـرمنيستحقالتكفيـرباألدلةاملعتبـرةمع
االحتـياطوعدمتكفيـرمناليستحقه،ويمثل
الخ ـوارج واملرجئــة فــي هــذه املســألة نموذجــي
اإلف ـراط والتفريــط فــي التاريــخ اإلسـ ّ
ـامي.
 )4املرجــع فــي ضبــط املصطلحــات
الشــرعية الكتــاب والســنة واآلثــار:
فــي محاولــة مــن امللحدي ــن فــي الدي ــن لطمــس
معالــم الشــريعة يحــاول بعضهــم تفسي ــر
مــا ورد مــن مصطلحــات ديـن ــية كالكفــر
واإليمــان والفســق وغي ــرها فــي الق ـرآن
الكريــم تفسي ـ ًـرا ًّ
لغويــا بعيـ ًـدا عــن املعنــى
االصطالحـ ّ ِـي الــذي ب ـ ّـينته نصــوص الكتــاب
والســنة ،والحقيقــة أن كالمهــم مــردود
عليهــم ألن الضابــط فــي تحديــد معان ــي هــذه
املصطلحــات هــو النصــوص الشـ َّ
ـرعية
وال يصــار إلــى املعنــى اللغــو ّ ِي واشــتقاقاته
وشــواهده إال فــي حــال عــدم وجــود النــص
املفســر لهــا ...يقــول اب ــن ت ــيمية رحمــه هللا:
(ومــا ي ــنبغي أن يعلــم أن األلفــاظ املوجــودة
فــي القـرآن والحديــث إذا عــرف تفسي ــرها ومــا
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أريد بها من جهة النبـي صلى هللا عليه وسلم
لــم يحتــج فــي ذلــك إلــى االســتدالل بأقــوال أهــل
اللغــة وال غي ــرهم)(.)8
 )5ما هي حقيقة اإليمان؟
ال تــدرك حقيقــة الكفــر إال بمعرفــة حقيقــة
اإليمــان ،ولهــذا ال بــد لنــا مــن التعريــف
بــه ،فهــو فــي اللغــة :مطلــق التصديــق ،وفــي
االصطــاح :تصديــق القلــب وقــول اللســان
وعمــل القلــب والجــوارح.
فتصديــق القلــب إق ـراره وقــول اللســان
النطــق بالشهادتـي ــن وعمــل القلــب اإلذعــان
والقبــول واالنقيــاد وعمــل الجــوارح إت ــيانها
باملأمــورات وت ــرك املنهيــات ،قــال اإلمــام
البخــاري( :لقيــت أكث ــر مــن ألــف رجــل مــن
العلمــاء باألمصــار فمــا رأيــت أن أحـ ًـدا منهــم
يختلــف فــي أن اإليمــان قــول وعمــل يزيــد
وي ــنقص( )9وهــذا نقلــه الاللكائــي عــن
ّ
ـافعي وأحمــد وإســحق وأب ــي عب ــيد وأب ــي
الشـ ِ
زرعــة وغي ــرهم(.)10
 )6تحقيــق مســألة (اإليمــان تصديــق
للخب ــر وانقيــاد لآلمــر) :
إن التصديــق بوحدان ــية هللا ونبــوة رســول
هللا صلــى هللا عليــه وســلم وحدهمــا ال يكفــي
ليدخــل اإلنســان تحــت اســم اإلســام ،حتــى
يؤديه هذا التصديق إلى التسليم هلل وانعقاد
القلب على التصديق بمقت�ضى الشهادة من
اإليمان بكل ما جاء عن هللا ورسوله ،قال هللا
تعالــى(( :فــا وربــك ال يؤمنــون حتــى يحكمــوك
فيمــا شــجر بـي ــنهم ثــم ال يجــدوا فــي أنفســهم
( )8اإليمان البـن تـيمية (ص.)271
( )9فتح الباري (ص.)47/1
( )10كتاب السنة لاللكائي (ص.)151/1
( )11إرشاد الساري للقسطالنـي (ص.)82/1
( )12حاشية ابـن عابديـن (ص)221/4

ً
حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)) [سورة
النساء:آية]65يقولالتفتازانـي(:اإليمانلغة
التصديق وهو إذعان لحكم املخبـر وقبوله،
فليــس حقيقــة التصديــق أن يقــع فــي القلــب
نسبة التصديق إلى الخبـر أو املخبـر من غيـر
إذعــان وقبــول ،بــل هــو إذعــان وقبــول لذلــك
بحيــث يقــع عليــه اســم التســليم)(.)11
إن مــن اقتصــر فــي تعريــف اإليمــان علــى
التصديق  -من أهل السنة والجماعة  -كان
مقصــوده التصديــق االنقيــادي املســتلزم
ًّ
لفظيــا،
لقبــول األحــكام فيكــون الخــاف
فلــم يؤث ــر عــن أحدهــم إخ ـراج عمــل القلــب
مــن حقيقــة اإليمــان ولــم يقصــره أحــد علــى
التصديــق الخب ــري ســوى الجهميــة ،وهــذا
ما نقله ابـن الهمام الحنفي وابـن عابديـن في
حاشــيته حيــث قــال( :معنــى التصديــق قبول
القلب وإذعانه ملا علم بالضرورة أنه من ديـن
محمــد صلــى هللا عليــه وســلم بحيــث تعلمــه
العامة من غيـر نظر واستدالل كالوحدانـية
والنبــوة والبعــث والج ـزاء ووجــوب الصــاة
والــزكاة وحرمــة الخمــر ونحوهــا)(.)12
 )7مسألة زيادة اإليمان ونقصانه وعالقتها
بالتكفيـر:
إن اإليمان في قلب املسلم يزيد ويـنقص وقد
جاءذلكبـنصالقرآنالكريمكمافيقولهتعالى
((وإذا تليــت عليهــم آياتــه ادتهــم ً
إيمانــا)) [ســورة
ز
األنفــال :اآليــة ]2وقولــه تعالــى ((هــو الــذي أنــزل
السكي ــنة فــي قلــوب املؤمنـي ــن ليــزدادوا ً
إيمانــا))
[سورة الفتح :آية ]4فإذا كان يزيد فهو يـنقص.
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وي ــنتج عــن قضيــة زيــادة اإليمــان ونقصــه
تقســيم اإليمــان إلــى مراتــب مثــل أضعــف
اإليمــان ،فقــد جــاء فــي الحديــث الصحيــح
((مــن رأى منكــم منكـ ًـرا فليغي ــره ب ــيده فــإن
لــم يســتطع فبلســانه فــإن لــم يســتطع
فبقلبــه وذلــك أضعــف اإليمــان))(  ،)13وأدنى
اإليمــان كمــا جــاء فــي أحاديــث الشــفاعة،
ََ
يقول النبـي صلى هللا عليه وسلم(( :فأ ُقو ُل
ُ ُ
َ
ْ َ ََ ْ
َيا َر ِ ّب أ َّم ِتي أ َّم ِتي! ف َي ُقو ُل :انط ِل ْق فأخ ِر ْج َم ْن
َ
َْ َ َ َ َ َ َ َْ
ك َان ِفــي قل ِبـ ِـه أ ْدنــى أ ْدنــى أ ْدنــى ِمثقـ ِـال َح َّبـ ِـة
َخـ ْـر َدل مـ ْـن إ َيمــان َف َأ ْخر ْجـ ُـه مـ َـن َّ
النـ ِـار))(.)14
ِ ِ
ٍ ِ ِ ٍ
فاإليمــان يزيــد وي ــنقص ،وكان ضــال فــرق
الخــوارج اعتقادهــم أن اإليمــان منزلــة
واحــدة وأن أعمــال الجــوارح جــزء مــن
أصلــه ،فمــن ارتكــب معصيــة كبـي ــرة خــرج
مــن اإليمــان وكفــر ...ولــم يكــن ذلــك منهــم إال
َّ
تعلقــا بظواهــر نصــوص الوعيــد.
وكان ضــال املرجئــة فــي إخراجهــم كل
ّ
األعمــال مــن معنــى اإليمــان تعل ًقــا بظاهــر
نصــوص الوعــد فقالــوا بصحــة اإليمــان
ً
إطالقــا بمجــرد التصديــق بــا انقيــاد وال
عمــل ،قــال اب ــن ت ــيمية ( :وهــذا هــو األصــل
الــذي تفــرع عنــه البــدع فــي اإليمــان)( .)15

إن التصديــق
بوحدانـــية اللــه ونبــوة رســوله
وحدهــا ال يكفــي ليدخــل
اإلنســان تحــت اســم اإلســام

( )13صحيح مسلم ،باب بـيان كون النهي عن املنكر من اإليمان ..رقم ( ،)49-78تـرقيم عبد الباقي طبعة دار إحياء التـراث العربـي.
( )14أخرجه البخاري في باب كالم الرب عز و جل يوم القيامة مع األنبـياء وغيـرهم ،عن أنس بـن مالك ر�ضي هللا عنه ،رقم (.)7072
( )15كتاب اإليمان البـن تـيمية (ص)209

7

التكفيـر وضوابطه

املبحث الثانـي  :قواعد وضوابط يف التكفيـر
القاعدة األولى( :ال نكفرإال من كفره هللا ورسوله)
َّ
فمــن جــاءت النصــوص بكفــره فهــو كافــر ،ومــن لــم يكفــره هللا ورســوله فــا يكفــر...
وعلــى هــذا فأهــل الســنة ال ّ
يكفــرون مــن يكفرهــم مــن غي ــرهم ملجــرد ّأن اآلخــر قــد
ً
كفرهــم ،ألن التكفي ــر حكــم شــرعي ليــس داخــا فــي بــاب العقوبــة باملثــل ،فالتكفي ــر
ّ
يكفــر الصحابــة الخــوارج مــع أن الخــوارج كفــروا ًّ
عليــا ر�ضــي هللا
حــق هللا ،لــذا لــم ِ
عنــه ومــن معــه مــن الصحابــة ،فاملعـ ّـول عليــه فــي مســألة التكفي ــر النــص الصريــح أو
اإلجمــاع أو القيــاس الجلــي الصحيــح علــى منصــوص عليــه(.)16
القاعدة الثانـية  :التفريق بـيـن التكفيـر
املطلــق «األوصــاف» أو «تكفي ــرالفعــل»
والتكفي ــر املعي ــن «األشــخاص» أو
«تكفي ــر الفاعــل» وضوابــط كل منهمــا :
 )1تكفي ــر األوصــاف يحتــاج إلــى دليــل
وتكفي ــر املعي ــن يحتــاج إلــى تحقيــق منــاط
(اجتمــاع شــروط وانتفــاء موانــع).
 )2التفصيــل فــي التكفي ــر املطلــق والتضييــق
فــي تكفي ــر األعيــان فــا يطلــب فــي ذلــك
االســتقصاء.
 )3تكفي ــر األوصــاف مــن اختصــاص العلمــاء
والفقهــاء وتكفي ــر األشــخاص مــن مســؤولية
األئمــة والقضــاة ال عامــة النــاس والوعــاظ.
ال تالزم بـيـن التكفيـر املطلق وتكفيـر املعيـن
ومثالــه قــول اإلمــام أحمــد بكفــر مــن قــال
بخلــق الق ـرآن ،لكنــه لــم ّ
يكفــر أعيانهــم مــع
أنــه ناظــر بعضهــم ،وذلــك لعــدم اجتمــاع
الشــروط وانتفــاء املوانــع ،وهــؤالء لــم يكذبــوا
النصــوص وإنمــا أخطــؤوا فــي فهمهــا وتأويلهــا،
فقد كان اإلمام أحمد يصلي خلف الخليفة

الــذي كان يمتحــن النــاس بهــذه املســألة وكان
يدعــو هللا لــه باملغفــرة.
القاعــدة الثالثــة  :الفــرق بـي ــن الكفــر
األكب ــر والكفــر األصغــر
ليــس كل مــا وردت النصــوص بتســميته
َ
ً
كفـ ًـرا أو شــركا فهــو عمــل ُمك ِّفـ ٌـر مخــرج مــن
امللة ...إذ إن بعض األعمال ورد وصفها بذلك
ملشــابهتها أفعــال الكفــار أو باعتبــار مــا تــؤدي
إليه أو ألسباب أخرى ...ومن هنا قسم بعض
العلمــاء الكفــر إلــى قسمي ــن :كفــر أكب ــر وهــو
املخــرج مــن امللــة ،وكفــر أصغــر وضابطــه :مــا
ً
وردت النصــوص بتســميته كفـ ًـرا أو شــركا،
واتفــق العلمــاء علــى أنــه ال يخــرج مرتكبــه مــن
امللة إال باالستحالل ،ولبـيان هذه القاعدة ال
بــد مــن الحديــث عــن عــدة مســائل:
 )1إن هــذا التقســيم الــذي مــر فــي الكفــر
يكــون فــي الشــرك والنفــاق والظلــم والفســق
ً
أيضا ،فمنها ما هو أصغر ومنها ما هو أكبـر...
وهــذا التقســيم منــه مــا صرحــت بــه النصــوص
ومنــه مــا هــو مفهــوم مــن قواعــد تفسي ــر
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النصوص ،وقد جاء في األحاديث ذكر الشرك
األصغــر كمــا فــي قولــه عليــه الصــاة والســام:
((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر،
قالوا :يا رســول هللا وما الشــرك األصغر؟ قال:
الريــاء))( )17وهــذا النــوع ال يخــرج مــن امللــة وال
ي ــنفي عــن صاحبــه أصــل اإلســام ولكــن ي ــنافي
كماله لكونه من الكبائر ،وال يغفر ملرتكبه إال
بالتوبــة ومــن مــات ولــم يتــب فهــو تحــت مشــيئة
هللا تعالــى إن شــاء عاقبــه أو غفــر لــه.
 )2ممــا يتفــرع علــى هــذه القاعــدة عــدم
تكفي ــر أهــل القبلــة بمطلــق الذنــوب أو بمــا
وصــف مــن الذنــوب بالكفــر أو الشــرك إال
بجحــود األمــر أو اســتحالل املحـ ّـرم ،فقــد
أجمــع الصحابــة والتابعــون ومــن بعدهــم
علــى أن املعا�صــي مــن أمــور الجاهليــة
وال يكفــر صاحبهــا بارتكابهــا إال بالشــرك،
بـ ّـوب البخــاري (بــاب املعا�صــي مــن أمــر
الجاهليــة)( )18وأورد حديــث(( :إنــك امــرؤ
فيــك جاهليــة))(  )19وقــد فــرق الق ـرآن بـي ــن
الشــرك وســائر املعا�صــي ،وجــاء فــي أحاديــث
الشــفاعة حديــث(( :شفاعت ــي ألهــل الكبائــر
مــن أمت ــي))( ،)20يقــول اب ــن ت ــيمية( :إنــه قــد
تقــرر مــن مذهــب أهــل الســنة والجماعــة مــا
دل عليــه الكتــاب والســنة أنهــم ال يكفــرون
أحـ ًـدا مــن أهــل القبلــة بذنــب وال يخرجونــه
مــن اإلســام بعمــل إذا كان فعـ ًـا ًّ
منهيــا
عنــه مثــل الزنــا والســرقة وشــرب الخمــر مــا
لــم يتضمــن ت ــرك اإليمــان ...وقــد ثبــت فــي
الصحيحي ــن حديــث أب ــي ذر (( :مــن قــال ال
إلــه إال هللا دخــل الجنــة وإن زنــا وإن ســرق
وإن شــرب الخمــر رغــم أنــف أب ــي ذر))( .)21
 )3للعلمــاء فــي تأويــل النصــوص الت ــي صرحــت

( )16فيصل التفرقة بـيـن اإلسالم والزندقة للغزالي (ص  )17( .)128رواه اإلمام أحمد بسند صحيح عن محمود بـن لبـيد رقم ( )23630طبعة دار الرسالة ،ورواه الحاكم في املستدرك
عن شداد بـن أوس وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ،رقم ( )7937تحقيق العطا طبعة دار الكتب العلمية.
( )18فتح الباري (ص )19( - )84/1أخرجه البخاري عن املعرور بـن سويد ر�ضي هللا عنه ،رقم (.)30
( )20رواه أبو داود باب في الشفاعة رقم ( ،)4739والتـرمذي باب شفاعتـي ألهل الكبائر من أمتـي رقم ( ،)2623وابـن ماجه في باب ذكر الشفاعة (.)4310
( )21مجموع الفتاوى البـن تـيمية (ص.)90/20
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بتكفي ــر مرتكب ــي بعــض الذنــوب مذاهــب
عــدة :األول :املـراد أنهــا مــن أعمــال أهــل الكفــر
كمــا فــي الحديــث(( :ال ت ــرجعوا بعــدي كفــا ًرا
يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض))( ،)22وحديــث:
((سباب املسلم فسوق وقتاله كفر))(  )23وقد
قــال هللا تعالــى فــي حــق املسلمي ــن املتقاتلي ــن:
((وإن طائفتــان مــن املؤمنـي ــن اقتتلــوا))
[ســورة الحج ـرات :آيــة  ]9فلــم ي ــنف عنهــم
وصــف اإليمــان مــع اقتتالهــم ،الثان ــي :الكفــر
أو الشــرك املذكــور فــي الحديــث هــو فــي حــق
املســتحل ،الثالــث :هــذا الفعــل يــؤدي إلــى
الكفر أو الشرك(( :من حلف بغي ــر هللا فقد
كفــر أو أشــرك))(  ،)24الرابــع :هــو بمعنــى كفــر
اإلحســان والنعمــة ،وهــو مــا يعب ــر عنــه بعبــارة:
(كفــر دون كفــر) كقولــه تعالــى(( :ضــرب هللا
ً
مثــا قريــة كانــت آمنــة مطمئنــة يأت ــيها رزقهــا
رغـ ًـدا مــن كل مــكان فكفــرت بأنعــم هللا))
[سورة النحل :آية  ،]112الخامس :املقصود
نفــي كمــال اإليمــان مــع بقــاء أصلــه فــا يكــون
بذلــك العا�صــي خار ًجــا مــن امللــة ،كقولــه عليــه
الصــاة والســام(( :ال يزن ــي الزان ــي حي ــن يزن ــي
وهو مؤمن))(  )25قال ابـن حجر في تعليقه على
هــذا الحديــث( :وهــذا يوافــق قول الجمهــور إن
امل ـراد باإليمــان هنــا كمالــه ال أصلــه)(.)26
الســادس :إن املقصــود بــه هــو التغليــظ
والزجــر ففــي مقــام الوعــظ تذكــر هــذه
النصــوص كمــا هــي دون تفصيــل فيهــا لتحقــق
الغايــة منهــا كمــا نقــل ذلــك عــن اإلمــام أحمــد
وســفيان(:يقرونها ويمرونهــا كمــا جــاءت
ويكرهــون تأويلهــا بمــا يخرجهــا عن مقصودها

فــي التغليــظ والزجــر)( ،)27وأمــا فــي مقــام ب ــيان
الحكــم فتجمــع النصــوص الــواردة فــي كل
مسألة منها ثم تفسر بحسب قواعد تفسيـر
نصــوص الوعــد والوعيــد ...ولجهــل كثي ــر مــن
املتصدريـن للوعظ بهذه الضوابط فقد أدى
بهــم ذلــك إلــى التكفي ــر بمــا ال يجــوز التكفي ــر
بــه ،ومثــال هــذا الخلــط املتســبب عــن الجهــل
بأســاليب العــرب أن يخــرج مــن هــؤالء مــن
يظــن أن قــول علــي ألهــل الكوفــة (يــا أشــباه
الرجــال وال رجــال ) ..يدعــو إلــى تنزيــل أحــكام
الخنثــى عليهــم فــي املواريــث!.
مســألة مــواالة الكفــار :يتفــرع علــى القاعــدة
السابقةالحديثعن(الكفراالعتقادي)وهو
الكفــر األكب ــر( ،والكفــر العملــي) وهــو الكفــر
األصغر ...ولعل من أشهر املسائل التـي حصل
الخلــط فيهــا بـي ــن الكفــر االعتقــادي والكفــر
العملــي مســألة نقــض اإليمــان بمـواالة الكفــار!
فهل مطلق مواالة املســلم للكفار يخرجه من
امللة باعتباره ً
كفرا أكبـر؟ أم أن فيه تفصيال؟
لقــد نهــى هللا ســبحانه عــن مــواالة الكفــار
فقــال ((:يــا أيهــا الذي ــن آمنــوا ال تتخــذوا عــدوي
وعدوكــم أوليــاء)) [ســورة املمتحنــة :آيــة ]1
وقــال(( :ومــن يتولهــم منكــم فإنــه منهــم))
[ســورة املائــدة :آيــة  ،]51وقــد فهــم البعــض
مــن ظاهــر هــذه النصــوص تكفي ــر كل مــن
عمــل عمــا يفســر علــى أنــه مــواالة للكفــار،
وليــس األمــر كذلــك إذ جــاء فــي الســنة تفصيــل
هــذه املســألة بمــا ال يــدع للشــبهة مجــاال! .
جاء في قصة حاطب ب ــن أب ــي بلتعة ر�ضي هللا
عنــه يــوم الفتــح أنــه أرســل ً
كتابــا يخب ــر أهــل

العدد  2رجب 1439هـ

إ ّن الحاكم الذي يوصف
بأنه مســلم ثم يـــرفض رشيعة
اللــه ويعتقــد بأن غيـــرها أفضل
منهــا وأجــدر بالتطبـــيق وأنهــا
غيـــر صالحــة للعمــل بهــا وال
شــبهة لــه يف ذلــك فهــذا كافــر
وإن صــام وصــى
مكــة بمسي ــر الرســول صلــى هللا عليــه وســلم
واملسلمي ــن إليهــم ،وهــذا مــن املــواالة الظاهــرة،
لكــن املــواالة منــه لهــم لم تكن بســبب اعتقــاده
مــا هــم عليــه مــن الكفــر ،إنمــا حمايــة ألهلــه
كمــا جــاء فــي الحديــث الصحيــح فقــد قــال
حاطب( :وهللا ما فعلته شـ ًّـكا في ديـن ــي وال ر ً
ضا
بالكفــر بعــد اإلســام) فقــال عليــه الصــاة
والســام(( :إنــه قــد صــدق))( ،)28وأمــا منــع
قتلــه فــكان بســبب شــهوده بــد ًرا فلــو حكــم
بكفــره فشــهوده بــد ًرا ال يمنــع مــن إطــاق
الكفــر عليــه وكذلــك لــو حكــم بكفــره لحبــط
عملــه ومــن جملــة ذلــك جهــاده وشــهوده بــد ًرا
قــال تعالــى(( :ومــن يكفــر باإليمــان فقــد حبــط
عمله)) [ســورة املائدة :آية  ]5فلم يعد ي ــنفعه
عملــه شـ ًـيئا ،فلمــا لــم يكــن مــا فعلــه كفـ ًـرا كانت
حسنة شهوده بدرا ماحية لهذه السيئة ،قال
ّ ُ
الداللــة
اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا( :وليــس ِ
علــى عــورة ُمســلم وال تأييـ ُـد كافــر بـ َـأن ُي َحـ ّـذ َر َأنَّ
ِ
ٍ
ٍِ
ْالُسلمي َـن ُيريدو َن م ُنه غ َّر ًة ليحذ َرها أو َّ
يتقدمَ
ِ ِ ِ

( )22رواه البخاري في باب حجة الوداع ،رقم ( ،)4143ومسلم في باب بـيان معنى قول النبـي صلى اله عليه وسلم ال تـرجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض رقم (.)65 -118
( )23رواه البخاري في باب ما يـنهى من السباب واللعن رقم ( ،)5697ورواه مسلم في باب بـيان قول النبـي صلى هللا عليه و سلم سباب املسلم فسوق وقتاله كفر ،رقم (.)64-116
( )24أخرجه ابـن حبان في صحيحه عن ابـن عمر ر�ضي هللا عنه ،وفي مسند أحمد وسنن أبـي داود والتـرمذي  ،وصححه الحاكم في مستدركه على شرطهما.
( )25متفق عليه عن أبـي هريـرة ر�ضي هللا عنه ،رواه البخاري في باب النبهى بغيـر إذن صاحبه ،رقم ( ،)2343ومسلم في باب بـيان نقصان اإليمان باملعا�صي رقم (.)57-100
( )26فتح الباري (ص)115/12
( )27مجموع الفتاوى (ص.)673/7
( )28القصة موجودة في صحيح البخاري وفي كل كتب السيـرة وبهذا اللفظ في السنن الكبـرى للبـيهقي وفي شرح السنة للبغوي.
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ُ
ِفــي ِنكايـ ِـة املسلمي ـ َـن ِبك ْفـ ٍـر َب ِّيـ ٍـن) ،وقــال اب ـ ُـن
ْ َ ُ َ َ ُّ ُ َ
وراتاملسلمي َـن
العربـي(َ :منكث َرتطل ُعهعلىع َ ِ
َ
َ
ُ
ْ
عليهــم ُوي َعـ ّ ِـرف َع ُد َّو ُهــم ِبأخبا ِر ِهـ ْـم لـ ْـم
ُوين ِّبـ ُـه
ِ
َ ُ ْ َ َ ً َ َ َ َ ََ ُ َ َ
ض ُدنـيو ّي،
يكن ِبذ ِلك كا ِفرا ِإذا كان فعل َه ِلغ َر ٍ
َ
واعتقـ ُـاد ُه علــى ذلـ َـك َسـ ٌ
حاطـ ٌـب
ـليم ،كمــا فعـ َـل ِ
ّ َ
حي ـ َـن َق َ
صـ َـد ِبذلـ َـك ِاتخــاذ اليـ ِـد ولــم ي ــنو الـ ّـردة
ِ
ّ
)29
(
عــن الدي ــن)  ،وقــال اب ــن ت ــيمية فــي الفتــاوى:
َّ
ُ ّ
حاجة
لرحم أو ٍ
(وقد تحصل للرجل موادتهم ٍ
ُ
فتكــون ً
ذنبــا ي ــنقص بــه إيمانــه ،وال يكــون بــه
كافـ ًـرا كمــا حصــل ِمــن حاطــب ب ــن أب ــي بلتعــة
ملــا كاتــب املشركي ــن ببعــض أخبــار النب ــي صلــى
َ َّ
هللا عليه وســلم وأنزل هللا فيه ((يا أ ُّي َها ال ِذي ـ َـن
َ ُ َ َّ ُ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ
ياء ُتل ُقو َن
آمنوا ال تت ِخذوا عد ِوي وعدوكم أوِل
َ
َْ
ِإل ْي ِهـ ْـم ِبالـ َـو َّد ِة)) [ســورة املمتحنــة :آيــة  ]1وقــد
ناقــش اإلمــام اب ــن القيــم هــذه املســألة فــي زاد
املعــاد(  )30ثــم ب ـ ّـين حكــم الجاســوس ورجــح أنــه
مــن أحــكام اإلمامــة فاإلمــام يمكــن أن يقتلــه أو
يستبقيه بحسب املصلحة ،ولو حكم بكفره
ملــا جــاز االســتبقاء.
ومثــل قصــة حاطــب مــا حصــل مــن ســعد ب ــن
عبــادة فــي (حديــث اإلفــك) فقــد جــاء فيــه :قــال
ســعد ب ــن معــاذ( :دعن ــي أقتــل هــذا املنافــق)
يقصــد عبــدهللا ب ــن أب ـ ّـي! فقــال لــه ســعد ب ــن
عبــادة( :كذبــت وهللا ال تقتلــه وال تقــدر علــى
ً
ً
صالحــا
قتلــه) قالــت عائشــة(( :وكان رجــا
ولكــن احتملتــه الحميــة))(  ،)31يفهــم مــن ذلــك
أنــه لــم يكــن دفــاع ســعد عــن املنافــق مــواالة لــه
فــي نفاقــه ،ولكــن لســبب خــارج عنــه.
مســألة الحكــم بغي ــر مــا أنــزل هللا :ومــن
املســائل املهمــة املتفرعــة عــن قاعــدة الكفــر

االعتقــادي والكفــر العملــي مســألة الحكــم
بغيـر ما أنزل هللا ،فهل كل من تـرك حكم هللا
هــو كافــر أم أن فــي ذلــك تفصيــا؟
ّإن الحاكــم الــذي يوصــف بأنــه مســلم ثــم
يـرفض شريعة هللا ويعتقد بأن غيـرها أفضل
منهــا وأجــدر بالتطب ــيق وأنهــا غي ــر صالحــة
للعمــل بهــا وال شــبهة لــه فــي ذلــك فهــذا كافــر
وإن صــام وصلــى وزعــم أنــه مســلم ،قــال تعالــى:
(( فــا وربــك ال يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا
شــجر بـي ــنهم ثــم ال يجــدوا فــي أنفســهم ً
حرجــا
ممــا قضيــت ويســلموا تســليما)) [ســورة
النســاء :آيــة  ...]65ولكنــه إن كان يعتقــد
أحقيتها ويؤمن بها ولكنه ال يعمل بمقتضاها
تقصي ـ ًـرا أو لوضــع مــا يمنعــه مــن ذلــك؛
عاصيــا أو ظال ـ ًـما مر ً
ً
فهــذا يكــون
تكبــا للكبـي ــرة
أو فاسـ ًـقا وال يدخــل تحــت مســمى الكفــر
االعتقــادي األكب ــر ،قــال شــارح الطحاويــة :
(وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم
بغي ــر مــا أنــزل هللا قــد يكــون كفـ ًـرا ي ــنقل عــن
امللــة ،وقــد يكــون معصيــة كبـي ــرة أو صغي ــرة،
ويكــون كفـ ًـرا إمــا مجا ًّزي ــا وإمــا كفـ ًـرا أصغــر علــى
القولي ــن املذكوري ــن ،وذلــك بحســب حــال
الحاكــم ،فإنــه إن اعتقــد أن الحكــم بمــا أنــزل
هللا غي ــر واجب وأنه مخي ــر فيه أو استهان به
مــع ت ــيقنه أنــه حكــم هللا فهــذا كفــر أكب ــر ،وإن
اعتقــد وجــوب الحكــم بمــا أنــزل هللا وعلمــه
فــي هــذه الواقعــة وعــدل عنــه مــع اعت ـرافه بأنــه
مســتحق للعقوبــة فهــذا عــاص ويســمى كافـ ًـرا
كفـ ًـرا مجا ًّزيــا أو كفـ ًـرا أصغــر ،وإن جهــل حكــم
هللا فيهــا مــع بــذل جهــده واســتفراغ وســعه فــي
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معرفــة الحكــم وأخطــأ فهــذا مخطــئ لــه أجــر
علــى اجتهــاده وخطــؤه مغفــور)( .)32
القاعدة الرابعة :من عرف إيمانه بـيقيـن
فاليحكم بكفره إالبـيقيـن.
ويتـرتب على ذلك:
 -1ثبــوت عقــد اإليمــان لــكل مــن أقــر
بالشهادتـي ــن حتــى يتلبــس ب ــناقض جلــي مــن
نواقــض اإليمــان ،إذ يكفــي مــن لــم يكــن ً
مؤمنــا
اإلق ـرار املجمــل بالشهادتـي ــن ليعصــم دمــه
ومالــه ،وأدلــة ذلــك كثي ــرة منهــا حديــث أســامة
ب ــن زيــد (بعثنــا رســول هللا صلــى هللا عليــه
وسلم إلى َ
الحرقة من جهي ــنة فصبحنا القوم
فهزمناهــم ،ولحقــت أنــا ورجـ ٌـل مــن األنصــار
ً
رجل منهم ،فلما غشي ــناه قال  :ال إله إال هللا،
فكــف عنــه األنصــاري وطعنتــه ب ــرمحي حتــى
قتلتــه ،قــال :فلمــا قدمنــا بلــغ ذلــك النب ــي صلــى
هللا عليــه وســلم فقــال لــي (( :يــا أســامة أقتلتــه
بعدما قال ال إله إال هللا؟)) قال :قلت يا رسول
ً
هللا إنمــا كان متعــوذا! قــال(( :أقتلتــه بعدمــا
قــال ال إلــه إال هللا؟)) قــال :قلــت يــا رســول هللا
ً
إنما كان متعوذا ،قال(( :أقتلته بعدما قال ال
إله إال هللا؟)) فما زال يكررها حتى تمنـيت أنـي
لــم أكــن أســلمت قبــل ذلــك اليــوم)(  ،)33ومثلــه
حديث معاوية بـن الحكم السلمي والذي جاء
فيــه أنــه لطــم جاريتــه ثــم نــدم وأراد أن يعتقهــا
فســأل النب ــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن ذلــك
ثم جاء في الحديث(( :أن النبـي صلى هللا عليه
وســلم ســألها :أي ــن هللا؟ قالــت :فــي الســماء ثــم
قــال :مــن أنــا؟ قالــت :أنــت رســول هللا ،قــال:
أعتقهــا فإنهــا مؤمنــة))( ) 34فقــد اكتفــى مــن

( )29أحكام القرآن البـن العربـي تحقيق العطا ،طبعة دار الكتب العلمية ( ،2003ص .)225/4
( )30زاد املعاد (ص.)423/3 ،114/3
( )31متفق عليه عن عائشة ر�ضي هللا عنها ،رواه البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضا رقم ( ،)2518ومسلم في باب حديث اإلفك ...رقم (.)2770-56
( )32شرح العقيدة الطحاوية (ص.)446/2
( )33متفق عليه عن أسامة بـن زيد ر�ضي هللا عنه ،رواه البخاري باب قول هللا تعالى (ومن أحياها) رقم ( ،)6478ومسلم باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال ال إله إال هللا ،رقم (.)96-159
( )34أخرجه مسلم عن معاوية بـن الحكم السلمي ر�ضي هللا عنه ،باب تحريم الكالم في الصالة ونسخ ما كان من إباحة ،رقم (.)537-33
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الجاريــة إقرارهــا ومــن الرجــل فــي حديــث
أســامة إق ـراره ،يقــول اب ــن رجــب( :مــن
املعلــوم بالضــرورة ّأن النب ــي صلــى هللا عليــه
وسلم كان يقبل كل من جاءه يـريد الدخول
فــي اإلســام بالشهادتـي ــن فقــط ،ويعصــم
دمــه بذلــك ويجعلــه مسـ ًـلما ،فقــد أنكــر علــى
أســامة ب ــن زيــد قتلــه ملــن قــال ال إلــه إال هللا
ّ
لـ ــا رفــع عليــه الســيف واشــتد نكي ــره عليــه،
ولــم يكــن صلــى هللا عليــه وســلم ليشت ــرط
علــى مــن جــاءه ي ـريد اإلســام)( ،)35وهــذا
قصــد كل مــن قــال مــن الســلف أن اإلق ـرار
باإلســام يكفيــه لثبــوت وصــف اإلســام لــه.
 -2لــو حدثــت لوثــة فــي اإلق ـرار املجمــل ملــن
أراد الدخــول فــي الدي ــن فــا بــد مــن التحقيــق
املفصــل ،فالوثن ــي تقبــل منــه الشــهادتان
واإلق ـرار املجمــل بهمــا ،وأمــا الكتاب ــي فــا
يكتفــى منــه بذلــك لوجــود شــبهة إقرارهــم
ب ــنبوته عليــه الصــاة والســام وإنكارهــم
بعثتــه إليهــم وأنــه بعــث للعــرب خاصــة،
وهكــذا كل مــن لــه لوثــة أو شــبهة علــى اإلقـرار
املجمــل فــا بــد أن يقــر بالحــق ويتب ـرأ مــن كل
مــا خالفــه كالباطن ــية بطوائفهــا والقاديان ــية،
يقــول النــووي( :أمــا إذا أتــى بالشهادتـي ــن فــا
يشتـرط معهما أن يقول وأنا بـريء من كل ما
خالــف دي ــن اإلســام إال إذا كان مــن الكفــار
الذي ــن يعتقــدون اختصــاص رســالة نبـي ــنا
صلــى هللا عليــه وســلم بالعــرب فإنــه ال يحكــم
بإســامه حتــى يتب ـرأ)(.)36
 -3االحت ــياط بالتكفي ــر :قــال اب ــن عبــد الب ــر:
(ومــن وجهــة النظــر الصحيــح الــذي ال مدفــع

لــه أن كل مــن ثبــت لــه عقــد اإلســام فــي وقــت
بإجمــاع مــن املسلمي ــن ثــم أذنــب ً
ذنبــا أو
ً
تـ ّـأول تأويــا فاختلفــوا بعـ ُـد فــي خروجــه مــن
اإلســام لــم يكــن الختالفهــم بعــد إجماعهــم
معنــى ،وال يخــرج مــن اإلســام املتفــق عليــه
إال باتفــاق آخــر أو ســنة ثابتــة ال معــارض
لهــا ،وقــد اتفــق أهــل الســنة والجماعــة وهــم
أهــل الفقــه واألث ــر علــى أن أحــدا ال يخرجــه
ذنبــه وإن عظــم مــن اإلســام ،فالواجــب فــي
النظــر أال ُي َّ
كفــر إال مــن اتفــق علــى تكفي ــره
أو قــام علــى تكفي ــره دليــل ال مدفــع لــه مــن
كتــاب أو ســنة)( .)37
 -4وعلــى هــذا فاملســلم الــذي نجهــل حالــه
يكفــي فــي معرفتنــا إســامه أي داللــة
علــى ذلــك كمــن يصلــي أو يصــوم ،وعليــه
يحمــل حديــث النب ــي صلــى هللا عليــه وســلم
((مــن صلــى صالتنــا واســتقبل قبلتنــا وأكل
ذب ــيحتنا فذلــك املســلم الــذي لــه ذمــة هللا
ورســوله))(  )38يقــول اب ــن حجــر فــي تعليقــه
علــى هــذا الحديــث( :وفيــه أن أمــور النــاس
محمولــة علــى الظاهــر ،فمــن أظهــر شــعائر
الدي ــن أجريــت عليــه أحــكام أهلــه مــا لــم
يظهــر منــه خــاف ذلــك( ،)39ولقــد نهــى
الق ـرآن الكريــم عــن نفــي اإليمــان عمــن
ابتدأنــا بالســام ألن الســام مــن عالمــات
اإليمــان ،قــال هللا تعالــى(( :وال تقولـوا ملــن ألقــى
إليكــم الســام لســت ً
مؤمنــا)) [ســورة النســاء:
آية  ]94وهذا في حق كافر ألقى الســام كما
يــدل عليــه ســبب النــزول فكيــف بمســلم
يعيــش فــي بــاد اإلســام ،وعلــى هــذا فليــس

( )35جامع العلوم والحكم البـن رجب (ص.)228
( )36صحيح مسلم بشرح النووي (ص.)149/1
( )37التمهيد البـن عبد البـر (ص .)21/17
( )38أخرجه البخاري عن أنس بـن مالك ر�ضي هللا عنه ،باب فضل استقبال القبلة رقم ( )384ومسلم باب وقتها -أي األضحية -رقم (.)1961-6
( )39فتح الباري البـن حجر (ص .)496/1
( )40انظر تاريخ املذاهب اإلسالمية ملحمد أبـي زهرة (ص.)74
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مــن الهــدي النبــوي امتحــان النــاس ملعرفــة
إيمانهــم طاملــا أنهــم يعيشــون بـي ــن املسلمي ــن
ويظهــرون لنــا مــا يــدل علــى إســامهم،
وامتحان اإليمان كان في حاالت خاصة أمر
هللا تعالــى بهــا كامتحــان املـرأة املهاجــرة وذلــك
ملصلحــة الوفــاء بالعهــد الــذي أب ــرم فــي صلــح
الحديب ــية ،وكذلك عند الريبة لتنزيل حكم
شــرعي كمــا فــي قصــة عتــق الجاريــة.
 -5التفريق في الحكم بـيـن من أراد الدخول في
اإلســام مــن غي ــر أهلــه؛ وبـي ــن الحكــم بكفــر
مــن هــو مــن أهــل اإليمــان ،وتنزيــل قاعــدة:
ّ
يكفرالكافرأوشك في تكفيـره فهو
(من لم ِ
كافــر) فــإن هــذه القاعــدة إنمــا تصــدق علــى
من شك في كفر الكافر األصلي املجمع على
كفــره كاليهــود والنصــارى( ...وهــذه القاعــدة
ملــا توســع بهــا الخــوارج ّ
كفــر بعضهــم ً
بعضــا
واســتباحوا دمــاء بعضهــم ً
بعضــا وصــاروا مــا
يزيــد علــى عشري ــن فرقــة ،وقــد فطــن بعــض
الدهــاة كاملهلــب ب ــن أب ــي صفــرة لهــذا النهــم
الشــديد وهــذه السلســة التكفي ـرية ،فصــار
يـ ُّ
ـدس لهــم مــن يســألهم عــن املعضــات
فيختلفــون فــي اإلجابــة فيكفــر بعضهــم
َ
ً
بعضــا ومــن ثـ ّـم يفت ــرقون)(.)40
 -6مســألة :شــاع عن البعض القول بجاهلية
املجتمعــات اإلســامية والت ــي يجعلــون مــن
لوازمهــا تكفي ــر املسلمي ــن ،بــل واعتبارهــم
كفــا ًرا حتــى يثبــت العكــس ،وهــذه املســألة
منقوضــة بأمــور كثي ــرة منهــا أن الحكــم علــى
َّ
الجاهلية
عمل فرد أو جماعة بأنه من عمل
ال يلــزم منــه تكفي ــر املعي ــن مــا لــم يكــن األمــر
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ّ
مكفـ ًـرا بذاتــه بعــد اجتمــاع شــروطه وانتفــاء
ِ
موانعــه ،وعليــه يحمــل قولــه عليــه الصــاة
والسالم ألبـي ذر(( :إنك امرؤ فيك جاهلية))
ولــم يقــل أحــد بكفــر أب ــي ذر ،وكذلــك ال يلــزم
َّ ُ
جاهليــة
مــن القــول بجاهليـ ِـة املجتمعــات
كل األف ـراد ،فاملجتمعــات مركبــة مــن أف ـراد
وجماعــات ومنــاط الحكــم علــى املجتمعــات
غي ــر مناطــه علــى األف ـراد ،وكذلــك لــم يقــل
أحــد مــن أهــل العلــم أن الحكــم علــى دار
بأنها دار كفر يلزم منه كفر كل ساكنـيها،
وعلــى هــذا فاألصــل فــي النــاس فــي بــاد
املسلمي ــن اإلســام ،والحكــم بالكفــر هــو
خــاف األصــل فيحتــاج إلــى دليــل واجتمــاع
شــروط وانتفــاء موانــع فــي حــق ّ
املعيــن.
وعلــى هــذا لــو صــدر قــول أو فعــل محتمـ ٌـل
للكفــر وعدمــه ،فــا بـ ّـد مــن االســتفصال فــي
الحامــل علــى ذلــك ألن وجــود االحتمــال يمنــع
مــن القطــع كمــا فــي حديــث ســجود معــاذ
ر�ضــي هللا عنــه للنب ــي عليــه الصــاة والســام
بعــد مقــدم معــاذ مــن الشــام ،فلمــا ســأله
النبـي عليه الصالة والسالم عن سبب ذلك؛
ذكــر لــه رؤيتــه النــاس فــي الشــام يســجدون
ألســاقفتهم ورأى أنــه عليــه الصــاة والســام
أولــى بالســجود منهــم ،فقــال لــه عليــه الصــاة
والسالم(( :ال تفعل)) فمن الواضح أن سجود
معــاذ كان مــن بــاب التعظيــم واالحت ـرام وليــس
مــن قب ــيل العبــادة يقي ـ ًـنا ،فقــد كان ســجود
االحت ـرام والتعظيــم جائـ ًـزا فــي األمــم الســابقة
كمــا فــي ســجود أبـ َـوي يوســف وإخوتــه لــه ،قــال
َ َ
َ َ
َ ْ
تعالــىَ (( :و َرفـ َـع أ َب َو ْيـ ِـه َعلــى ال َعـ ْـر ِش َوخـ ُّـروا لـ ُـه
ُسـ َّـج ًدا)) [ســورة يوســف :اآليــة  ]100وعلــى

هــذا فســجود التعظيــم يحكــم علــى فاعلــه
بأنــه ارتكــب حر ًامــا للنهــي عنــه وال يحكــم
ً
عليه بالكفر خالفا لســجود العبادة ،فاألمر
مــن حيــث الظاهــر يحتمــل األمري ــن ،وعلــى
هــذا فمجــرد الســجود ال يســتلزم الحكــم
علــى فاعلــه بأنــه قصــد العبــادة فــا بـ ّـد مــن
االستفصال ،يقول ابـن تـيمية( :فكيف يقال
يلــزم مــن الســجود ل�شــيء عبادتــه !! وقــد قــال
النب ــي صلــى هللا عليــه وســلم(( :لــو كنــت آمـ ًـرا
ً
أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد
لزوجهــا لعظــم حقــه عليهــا))( )41ومعلــوم أنــه
(.)42
لــم يقــل :لــو كنــت آمـ ًـرا أحـ ًـدا أن يعبــد)...
القاعــدة الخامســة :ال يكفــر فــي مســائل
الخالفاملعتبـرفيأصولالعقائدأوالفقه.
يقــول اب ــن ت ــيمية بعــد عرضــه الخــاف فــي
بعــض مســائل التوســل (فاملكفــر فــي مثــل هــذه
األمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزيـر ما
(.)43
يســتحقه أمثالــه مــن املفتـري ــن علــى الدي ــن)
ولعــل مــن أشــهر املســائل الت ــي تنــدرج تحــت
هــذه القاعــدة مســألة تــارك الصــاة هــل
هــو كافــر أم ال؟ لحديــث النب ــي صلــى هللا
عليــه وســلم( :بـي ــن الرجــل وبـي ــن الشــرك
والكفــر ت ــرك الصــاة)( ،)44وقولــه عليــه
الصالة والسالم( :العهد الذي بـي ــننا وبـي ــنهم
الصــاة فمــن ت ــركها فقــد كفــر)( ،)45حيــث
ذهــب الجمهــور إلــى عــدم كفــره مــا لــم يجحــد
وجــوب الصــاة وخالفهــم الحنابلــة فحكمــوا
على تارك الصالة بظاهر الحديث ...فإن هذه
املســألة مــن القضايــا الخالفيــة ومهمــا قيــل
فــي أدلــة هــذه األق ـوال فســوف يبقــى الخــاف
فيها معتب ـ ًـرا ،فهل يجري التكفي ــر فيها؟ الذي
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أراه أن الحكــم بالتكفي ــر فيهــا ومــا يلــزم عنــه
مــن أحــكام ال يقــع؛ ألنــه ال يكفــر بمســائل
ً
الخــاف ب ــناء علــى أصــل القاعــدة ،وعمــا
بقاعــدة مــن ثبــت إيمانــه بـيقي ــن ال يخــرج عنــه
إال بـيقي ــن ،ومســائل الخــاف ال يقي ــن فيهــا.

أحــكام الرشيعــة تجــري
عــى حســب األعــال الظاهــرة
للنــاس وليــس عــى مــا يبطنونــه
القاعــدة السادســة :معاملــة النــاس علــى
الظاهــروهللا يتولــى الســرائر.
إن أحــكام الش ـريعة تجــري علــى حســب
األعمــال الظاهــرة للنــاس وليــس علــى مــا
يبطنونــه ،وهــذا مــا شــرعه النب ــي صلــى هللا
عليــه وســلم ألمتــه مــن خــال طريقــة تعاملــه
مــع املنافقي ــن مــع علمــه اليقيـن ــي ب ــنفاقهم
َ ْ ُ َ َّ
الل
الكفري ،قال هللا تعالى عنهم(( :يح ِلفون ِب ِ
َ ُ ََ َ ُ َ َ ُْ َ
َمــا قالــوا َولقـ ْـد قالــوا ك ِل َمــة الك ْفـ ِـر َوك َفـ ُـروا َب ْعـ َـد
َ
ِإ ْســا ِم ِه ْم)) [ســورة التوبــة :آيــة  ...]74ومــع ذلــك
كان عليه الصالة والسالم يجري عليهم أحكام
املسلميـن من حيث األنكحة وامليـراث والجنائز
ولــوال النهــي لبقــي يســتغفر لهــم ،وهــذا مــا نــص
عليــه اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا( ،)46يقــول
الشاطب ــي( :ومــن هنــا جعلــت األعمــال الظاهــرة
ً
فــي الشــرع دليــا علــى مــا فــي الباطــن ،فــإن كان
ً
الظاهــر منحرفــا حكــم علــى الباطــن بذلــك ،أو
مستقيما حكم على الباطن بذلك ً
ً
أيضا ،وهو
أصــل عــام فــي الفقــه وســائر األحــكام ّ
العاديــات
والتجريب ــيات ،بــل هــو كليــة التش ـريع وعمــدة

( )41تتمة حديث سجود معاذ للنبـي عليه الصالة والسالم وهو في مسند اإلمام أحمد وسنن ابـن ماجة والبـيهقي وصحيح ابـن حبان عن عبدهللا بـن أبـي أوفي وهو صحيح.
( )42مجموع الفتاوى (ص )43( - )360/4مجموع الفتاوى البـن تـيمية (ص.)106/1
( )44أخرجه مسلم عن جابـر ر�ضي هللا عنه ،باب بـيان إطالق اسم الكفر على من تـرك الصالة ،رقم (.)82 - 134
( )45أخرجه ابـن ماجة وأحمد والتـرمذي وابـن حبان وغيـرهم عن بـريدة ر�ضي هللا عنه وهو صحيح.
( )46األم للشافعي (ص)296/1
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التكفيـر وضوابطه
التكليــف بالنســبة إلــى إقامــة حــدود الشــعائر
اإلســامية الخاصــة والعامــة)( .)47
القاعــدة الســابعة :ليــس هنــاك تــازم بـي ــن
املقاتلــة والحكــم بالكفــر.
ويدخــل تحــت هــذه القاعــدة مجموعــة مــن
املســائل املشــهورة منهــا قتــال أهــل البغــي
وقتــل الزنادقــة وقتــال مانعــي الــزكاة.
 )1قتال مانعي الزكاة:
قتــال مانعــي الــزكاة فــي عهــد أب ــي بكــر الصديــق
ر�ضــي هللا عنــه ال يســتدل بــه علــى كفــر تــارك
الواجــب ،إذ إن ت ــركها لــم يكــن عــن جحــود
لهــا ولكــن ألنهــم تأولوهــا بأنهــا كانــت خاصــة
بزمــن النب ــي صلــى هللا عليــه وســلم ،وهــؤالء
هــم الذي ــن اختلــف الصحابــة فــي قتالهــم
ً
ابتداء ...وجمهور العلماء لم يحكموا بكفرهم
كالنــووي والخطاب ــي واب ــن حجــر واب ــن قدامــة
والشوكانـي( )48ولم يجعلوا تالز ًما بـيـن التكفيـر
واملقاتلــة ،وأطلــق عليهــم لقــب مرتدي ــن مــن
قب ــيل التغليــب واملجــاز كمــا جــزم بذلــك اب ــن
حجــر فــي فتــح البــاري ،ويقــول الخطاب ــي( :هــم
أهــل بغــي وإن لــم يدعــوا بهــذا االســم ذلــك
الزمــان لدخولهــم فــي غمــرة املرتدي ــن ،وأول مــا
ُ
أ ّرخ لقتــال البغــاة زمــن علــي).
 )2قتل أحد الخليفتـيـن:
يقــول النب ــي صلــى هللا عليــه وســلم(( :إذا بويــع
لخليفتـي ــن فاقتلــوا اآلخــر منهمــا))( )49فــإن هــذا
ال يلــزم منــه الحكــم بكفــر الثان ــي.
 )3قتال علي للخوارج:
وقد قاتل علي ر�ضي هللا عنه الخوارج وقاتلوه

ومــع هــذا فإنــه لــم يحكــم عليهــم بالكفــر( ،وملــا
ســئل عنهــم أكفـ ٌـار هــم؟ قــال(( :مــن الكفــر
َ
فـ ُّـروا)) وقــال عنهــم(( :إخواننــا بغــوا علي ــنا))(.)50
ومثــل ذلــك فــي الحكــم مــا وقــع مــن قتــال بـي ــن
الصحابــة رضــوان هللا عليهــم ،فقــد كانــوا
متأولي ــن فيــه ولــم ّ
يكفــر بعضهــم ً
ّ
بعضــا ،بــل
ِ
قالالقرآنالكريم((:وإنطائفتانمناملؤمنـيـن
اقتتلوا)) [ســورة الحجرات :آية  ]9فلم يســلب
عنهم وصف اإليمان مع وقوع االقتتال بـيـنهم،
وعلى هذا يحمل كالم الشــافعي كما نقله اب ــن
حجــر( :ليــس القتــال مــن القتــل بسب ــيل ،قــد
(.)51
يحــل قتــال الرجــل وال يحــل قتلــه)
القاعــدة الثامنــة :الزم القــول ليــس بقــول
والزم املذهــب ليــس بمذهــب.
فقــد يقــول القائــل القــول فيلــزم منــه الزم
مكفــر فــا يحكــم بكفــره إال إن أقــره ،فالــازم
يستعمل في االحتجاج وإبطال دعوى الخصم
ال في الحكم عليه ،وألن اللوازم قد يغفل عنها
صاحــب املقالــة ولــم يكــن يقصدهــا فــي كالمــه
وتقريـره ،وهذا يـنسجم مع قاعدة( :ال يـنسب
لســاكت قــول).
ومثالــه :لــو ابتــدع إنســان بدعــة وزعــم أن فيهــا
خي ـ ًـرا ،فإنــه يلــزم مــن قولــه أن النب ــي صلــى هللا
عليــه وســلم خــان األمانــة لعــدم تبليغــه بهــذا
الخي ــر الــذي ابتدعــه املبتــدع ،وهــذا القــول
ال ريــب مــن الكفــر ،لكــن هــذه اللــوازم منهــا مــا
يلتزمــه صاحــب القــول فهــو لــه مذهــب ،ومنهــا
ما يـنكره أو يجهله أو يـرده فهو ليس بقول له
ً
مستلزما له حقيقة ،وإضافة
ولو كان مذهبه
الــازم إليــه فــي هــذه الحــال كــذب عليــه ،وغايــة

( )47املوافقات للشاطبـي (ص.)233/1
( )48شرح النووي لصحيح مسلم (ص )203/1وما بعدها ،فتح الباري (ص ،)277/12املغنـي البـن قدامة (ص ،)434/2ونـيل األوطار (ص.)127/4
( )49أخرجه مسلم عن أبـي سعيد الخدري ر�ضي هللا عنه ،باب إذا بويع لخليفتـيـن ،رقم (.)1853-61
( )50مصنف ابـن أبـي شيبة باب مسيـر عائشة وعلي وطلحة والزبـيـر ر�ضي هللا عنهم رقم ( ،)38918وسنن البـيهقي الكبـرى عن أبـي البختـري،
باب الدليل على أن الفئة الباغية منهما ال تخرج بالبغي عن تسمية اإلسالم ،رقم (.)16490
( )51فتح الباري (ص )52( - )76/1االعتصام للشاطبـي (ص )53( - )549/2شرح العقيدة الطحاوية (ص )54( - )354/2الفصل (ص.)294/3
( )55صحيح مسلم عن عائشة ر�ضي هللا عنه ،باب ما يقال عند دخول القبـر ...رقم (.)974 -103

العدد  2رجب 1439هـ

مــا يمكننــا القــول أنــه تناقــض فــي قولــه وال
سبـيل للقول بتكفيـره في هذه الحال ذكر هذا
املثــال الشاطب ــي(.)52
وقــد نقــل عــن الشــافعي  -وبعضهــم نســبه
إلــى اإلمــام أحمــد  -أنــه قــال( :ناظــروا القدريــة
ُ
بالعلــم ،فــإن أقــروا بــه خصمــوا وإن أنكــروا
كفــروا)( )53فالحكــم مت ـرتب علــى إنكارهــم ال
علــى الزم قولهــم فحســب ،وقــال اب ــن حــزم:
(وأمــا مــن ّ
كفــر النــاس بمــا تــؤول إليــه أقوالهــم
َ
فخطــأ ،ألنــه كـ ِـذب علــى الخصــم وتقويـ ٌـل له ما
لــم يقــل بــه وإن لزمــه ،فلــم يحصــل علــى غي ــر
التناقض فقط والتناقض ليس ً
كفرا ،بل قد
(.)54
أحســن إذ فــر مــن الكفــر)
القاعدة التاسعة :ال بد في مسألة التكفي ــر
مراعــاة املوانــع.
 )1ومن هذه املوانع الجهل:
فإنــه عــارض معتب ــر عنــد إج ـراء األحــكام،
فــا يحكــم علــى جاهــل بالكفــر وال غي ــره فيمــا
جهلــه ،ولــه أشــكال عــدة:
الجهل في بعض العقائد :
كســجود معــاذ للنب ــي عليــه الصــاة والســام
بعــد مجيئــه مــن الشــام ولــم يكــن يعلــم الحكم
كما سبق بـيانه ،وجهل بعض الصحابة بـرؤية
هللا يــوم القيامــة ،وجهــل عائشــة أن هللا قــد
أحــاط بــكل �شــيء ً
علمــا حتــى مــا يكتمــه النــاس
َ
فقــد ســألت النب ــي صلــى هللا عليــه وســلم عــن
ذلــك؛ فبـي ــن لهــا وكان ممــا قــال(( :أتخافي ــن أن
يحيــف هللا عليــك ورســوله))( ،)55وكجهــل
ُ
ـلمة الفتح عند مرورهم في غزوة حنـي ــن
مسـ ِ
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علــى ذات أنــواط فقالــوا( :اجعــل لنــا ذات
أنواط كما لهم ذات أنواط فقال لهم(( :لقد
قلتــم كمــا قــال ب ــنو إسـرائيل ملو�ســى.)56( )...
الجهل في مسائل الصفات :
وذلــك كجهــل بعــض الحواريي ــن بقــدرة هللا
تعالــى عندمــا قالــوا لعي�ســى ب ــن مريــمَ :
((هـ ْـل
َ
َ َ
ً
َي ْسـ َـت ِط ُيع َ ُّربـ َـك أ ْن ُينـ ّ ِـز َل َعل ْي َنــا َما ِئـ َـدة ِمـ َـن
َّ َ َ َ َّ ُ َّ َ ُ
ْ
الل ِإ ْن ك ْن ُتـ ْـم ُمؤ ِم ِني ـ َـن))
الســم ِاء قــال اتقــوا
[ســورة املائــدة :اآليــة  ]112فلــم يكفرهــم
لجهلهــم بكمــال قدرتــه ســبحانه وتعالــى...
قــال اإلمــام الشــافعي رحمــه هللا( :هلل أســماء
وصفات ال يسع ً
أحدا ر ُّدها ،ومن خالف بعد
ثبوت الحجة عليه فقد كفر ،وأما قبل قيام
الحجــة فإنــه يعــذر بالجهــل ،ألن علــم ذلــك ال
يــدرك بالعقــل ،وال الرؤيــة والفكــر)(.)57
ومــن الجهــل بصفــات هللا قصــة الرجــل
الــذي أو�صــى أب ــناءه إذا مــات أن يحرقــوه
َ َ
ويــذروه كمــا جــاء فــي الحديــث(( :أ ْسـ َـرف
َْ
َ ُجـ ٌـل َع َلــى َن ْفســهَ ،ف َل َّمــا َح َ
ضـ َـر ُه الـ ْـو ُت
ر
ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُّ َ َ ْ ُ
أو�صــى ب ِنيـ ِـه فقــالِ :إذا أنــا مــت فأح ِرقو ِنــي
ُثـ َّـم ْ
اسـ َـح ُقو ِنيُ ،ثـ َّـم ْاذ ُرو ِنــي فــي ّ
الريـ ِـح ِفــي
ِ
ِ
َ
َْ ْ َ َ َ َ
َ ّ
هللا ل ِئـ ْـن قـ َـد َر َعلـ َّـي َرِّبــي ل ُي َع ِذ ُب ِنــي
البحــر ،فــو ِ
َ َ ً ِ َ َ َّ َ ُ َ َ َ
ـالَ :ف َف َع ُلــوا َذلــكَ
َ
عذابــا مــا عذبــه أحــد ،قـ
ِ
َ َ
َ َ َ ْ َْ َ ّ َ َ َ ْ
ض :أ ِدي مــا أخــذ ِت ،فـ ِـإذا
ِبـ ِـهَ ،فقــال ِ َلــأر ِ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُهـ َـو قا ِئـ ٌـم! ف َقـ َ
ـال لــه(َ :مــا ح َملــك علــى َمــا
َ
ـالَ :خ ْشـ َـي ُت َكَ ،يــا َر ّب َ -أ ْو َقـ َ
ص َن ْعـ َـت؟) َف َقـ َ
ـال
ِ
َ َ
َ ََ َ َ
َمخاف ُت َك  -فغف َر ل ُه ِبذ ِل َك))( )58فهذا الرجل
ً
كان جاهــا بعمــوم قــدرة هللا تعالــى فظــن أن
هللا ال يقــدر علــى أن يجمعــه إذا صــار رمـ ًـادا
مذ ًّيــا فــي البحــر مــع أنــه كان ً
مؤمنــا باملعــاد،
ر
فعــذره هللا بجهلــه فــي املســألة األولــى ،وأثابــه
علــى خشــيته فــي الثان ــية فغفــر لــه.

الجهل في مسائل األحكام :
ومــن أمثلتــه تلــك امل ـرأة النوب ــية الت ــي أقــرت
بالزنــا علــى نفســها وبمــن زنــا بهــا كمــا جــاء فــي
ََ ْ َ َْ ٌ ُ َ ُ َ َ َ ْ ُ ٌ َ
وش ،ف َج َاء ْت
األثـر(( :زنت مولة يقال لها مرك
َ ْ َ ُّ ّ َ
الزنــاَ ،ف َسـ َـأ َل َع ْن َهــا ُع َمـ ُـر َعل ًّيــا َو َع ْبــدَ
تســتهل ب
ِ
َّ ْ ِ َ ِ ْ ِ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُّ َ َ ََ
الرحمـ ِـن بــن عــو ٍف! فقــال« :تحــد» فســأل
ََ
َ َْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
ـال« :أ َر َاهــا ت ْسـ َـت ِه ُّل ِبـ ِـه كأ َّن َهــا
عنهــا عثمــان فقـ
َل َت ْع َلـ ُـم َوإ َّن َمــا ْال َحـ ُّـد َع َلــى َمـ ْـن َعل َمـ ُـه» َف َو َافــقَ
ِ
ِ
ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ()59
عمــر فضربهــا ولــم يرجمهــا)) .
وتحقيــق األمــر أن هــذه املســألة ممــا تتغي ــر
ً
مانــا ً
بــه الفتــوى ً
ومكانــا وحــال ،فمــا علــم مــن
ز
الدي ــن بالضــرورة ال عــذر بجهلــه ....ويتفــرع
على ما سبق من اعتبار الجهل ً
مانعا التفريق
بـيـن دعاة البدع وعامة أتباعها ،ولهذا تبايـن
الحكــم عنــد كثي ــر مــن العلمــاء فــي حكمهــم
علــى الشــيعة الرافضــة ّ
وفرقــوا بـي ــن عامتهــم
وخاصتهــم ودعاتهــم العتبــار مانــع الجهــل.
 )2من موانع التكفيـراإلكراه:
يعتب ــر اإلك ـراه مــن العــوارض املانعــة مــن
التكفي ــر وهــذا محــل اتفــاق بـي ــن العلمــاء،
لكــن اختلفــوا فــي تحديــد معنــى اإلك ـراه ثــم
بحثــوا فــي ضوابــط اإلك ـراه وفرقــوا بـي ــن
اإلك ـراه امللجــئ وغي ــر امللجــئ ،وبحثــوا فيمــا
يعتب ــر فيــه ومــا ال يعتب ــر ...كمــا اختلفــوا
فــي مقــدار مــا يبــاح للمســلم حــال اإلك ـراه،
َ ْ َ َ َّ
الل
ودليله في القرآن قوله ُتعالى(( :من كف َر ِب ِ
ْ
ْ َْ
َّ
ِمـ ْـن َب ْعـ ِـد ِإ َيما ِنـ ِـه ِإل َمـ ْـن أكـ ِـر َه َوقل ُبـ ُـه ُمط َم ِئـ ٌّـن
ْ
ال َيمـ ِـان)) [ســورة النحــل :آيــة  ]106وأهــل
ِب ِ
التفسي ــر متفقــون علــى أنهــا نزلــت فــي عمــار
ب ــن ياســر ملــا أكــره علــى مــدح آلهــة املشركي ــن
وســب النب ــي عليه الصالة والســام كما ثبت
فــي حديــث املســتدرك وغي ــره.

( )56أخرجه أحمد رقم ( )21897والتـرمذي وابـن حبان عن أبـي واقد الليثي ر�ضي هللا عنه وهو صحيح  )57( -فتح الباري (ص.)407/13
( )58متفق عليه عن أبـي هريـرة ر�ضي هللا عنه ،رواه البخاري باب الخوف من هللا رقم ( ،)6116ومسلم في باب سعة رحمة هللا ...رقم (.)2756-25
( )59مسند الشافعي (ص )275/3رقم ( ،)1552ومصنف عبدالرزاق (ص )403/7رقم ( )13644عن يحيى بـن حاطب عن أبـيه.
( )60االقتصاد في االعتقاد للغزالي (ص.)223
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 )3اعتبارعارض التأويل عند إجراء األحكام:
إن التأويــل مــن العــوارض واملوانــع املعتب ــرة
عنــد إج ـراء األحــكام ،ولكــن ال بــد لــه مــن
َّ
ضابــط حتــى ال يصي ــر ســل ًما للباطن ــية
والزنادقــة ...وقــد فـ ّـرق العلمــاء بـي ــن مــن كان
تأويلــه مــن قب ــيل رد النصــوص والتكذيــب بهــا
وبـيـن من كان تأويله للنصوص من قبـيل عدم
ً
صحيحــا ،فقــد جعلــوا
تنزيلهــا وإجرائهــا إجـر ًاء
لذلــك ضوابــط منهــا:
)1عدم مخالفة نص قطعي الثبوت والداللة.
)2عــدم مخالفــة مــا ثبــت علمــه مــن الدي ــن
بالضــرو رة.
 )3عدم خروجه عن طريقة العرب وأساليبها
في الكالم.
)4اعتبــار الفــرق بـي ــن مــن َّأول ً
تنزيهــا لــرب
العاملي ــن ومــن أول ً
هدمــا لش ـرائع الدي ــن.
قــال أبــو حامــد الغزالــي( :ولــم يثبــت لنــا أن
الخطــأ فــي التأويــل موجــب للتكفي ــر ،فــا
بــد مــن دليــل عليــه ،وثبــت أن العصمــة
مســتفادة مــن قــول :ال إلــه إال هللا ً
قطعــا فــا
يدفــع ذلــك إال بقاطــع ،وهــذا القــدر كاف فــي
التنبـيه على أن إسراف من بالغ في التكفيـر
ليــس عــن ب ــرهان(.)60
واعتبــا ًرا للخطــأ فــي التأويــل مــع قصــد الحــق
عــذر املســلمون أصحــاب النب ــي صلــى هللا
عليه وسلم الذيـن شاركوا في الفتنة وتـرضوا
عــن ســائرهم ،ولــم يوقعــوا فيهــم النصــوص
التـي ذمت قاتل النفس املؤمنة كقوله عليه
الصــاة والســام(( :ال ت ــرجعوا بعــدي كفــا ًرا،
يضــرب بعضكــم رقــاب بعــض)).
والضابــط املعتب ــر فــي التفريــق بـي ــن مــا يعتب ــر
مــن التأويــات في ــنفي عــن أصحابــه وصــف
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الكفــر وبـي ــن مــا ال يعتب ــر اإلجمــاع ،فهنــاك
فــرق أجمــع العلمــاء علــى كفــر تأويالتهــا
كتأويــل القاديان ــية آيــة ختــم النبــوة بمعنــى
خاتــم الحليــة والزي ــنة فقالــوا ب ــنبوة ّ
دعيهــم
ِ
مي ــرزا غــام أحمــد ومثلهــا تأويــات البهائيــة
والقرامطــة وطوائــف الباطن ــية.
ومــن املشــهور فــي ذلــك اســتحالل قدامــة ب ــن
ً
مظعــون شــرب الخمــر تأويــا لقولــه تعالــى:
َ
ـس َع َلــى َّالذي ـ َـن َآم ُنــوا َو َعم ُلــوا َّ َ
((ل ْيـ َ
ـات
الص ِالحـ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُج َنـ ٌ
ـاح ِف َيمــا ط ِع ُمــوا ِإذا َمــا َّاتقـ ْـوا َو َآم ُنــوا
َو َعم ُلوا َّ َ
ات))[سورة املائدة :آية ]93
الص ِالح ِ
ِ
كما ذكر في تفسي ــر اآلية ،وجاء في الحديث
أن عمــر ب ــن الخطــاب قــال لــه(( :أمــا إنــك لــو
اتقيــت هللا الجتنبــت مــا حــرم هللا عليــك))،
فأمــر بجلــده حـ ًّـدا ولــم يحكــم بكفــره لكونــه
ّ
لــم يكــن ً
مكذبــا وإنمــا شــربها متــأوال حلهــا،
فقــد ب ـ ّـين لــه فقهــاء الصحابــة أن اآليــة نزلــت
بعد تحريم الخمر فتحرج بعضهم ألنه كان
يشــربها قبــل التحريــم وبعضهــم مــات وهــي
فــي بطنــه فأنــزل هللا اآليــة إلزالــة هــذا الحــرج
بســبب شــربها قبــل التحريــمّ ،
فخيــره عمــر
بـي ــن قتلــه كفـ ًـرا بعــد ب ــيان الحكــم إذا أصـ ّـر
أو حــد الشــرب إن اعت ــرف بخطــأ تصرفــه.
وقــد اعتب ــر علــي ر�ضــي هللا عنــه عــارض
التأويــل فــي قضيــة الخــوارج ،فــإن الصحابة لم
يحكمــوا عليهــم بالكفــر رغــم تكفي ــرهم لألمــة
وقتالهــم لهــا ألنهــم خرجــوا متأولي ــن ،وال يفهــم
من اعتبار التأويل عا ًضا تـرك مرتكبه ً
طليقا
ر
فيمــا يفعــل إذ ال تعــارض بـي ــن اعتبــار عــارض
التأويــل فــي إجـراء األحــكام ووجــوب منعــه مــن
نشــر خطئــه وتأويلــه الباطــل.

 )4عارض الخطأ أو(القصد) معتبـرعند
إجــراء األحــكام :
ُ
َ
َ
صـ َـد الفعــل ال ق ْ
بــأن يكــون الخطــأ ق ْ
صـ َـد
ِ
الكفـ ِـر ،ألنــه ال يقصــد الكفــر مؤمــن
ً
عمومــا ،وذلــك كقــول الرجــل الــذي فــرح
بعــودة راحلتــه(( :اللهــم أنــت عبــدي وأنــا
ربــك)) فــي حديــث التوبــة(( :هلل أفــرح بتوبــة
()61
عبــده مــن رجــل أضــل راحلتــه ))...
 وإن كان للعلمــاء تفصيــل فــي قاعــدة (أخــذاألحــكام مــن ضــرب األمثــال)  -قــال اب ــن
القيــم( :ومــن تدب ــر مصــادر الشــرع ومــوارده
تبـي ــن لــه أن الشــارع ألغــى األلفــاظ الت ــي لــم
يقصــد املتكلــم بهــا معان ــيها ،بــل جــرت علــى
غيـر قصد منه كالنائم والنا�سي والسكران
والجاهــل واملكــره واملخطــئ مــن شــدة الفــرح
أو الغضــب أو املــرض ونحوهــم)(.)62
ومثــل هــذا ُّ
ـوء فــي القــول مــا يصــدر
السـ ِ
يــوم القيامــة مــن آخــر أهــل الجنــة دخــوال
ً
إليهــا ،فيقــول
مخاطبــا ربــه جـ ّـل وعــا:
((أتسخر ب ــي أو أتضحك ب ــي وأنت امللك؟
قــال :لقــد رأيــت رســول هللا صلــى هللا عليــه
()63
وســلم ضحــك حتــى بــدت نواجــذه))
َ
وهــذا القــول املســتقبح ال يخاطــب بــه
هللا العظيــم لكنــه عفــي عــن قائلــه لفــرط
ذهولــه ،ونقــل النــووي عــن القا�ضــي
عيــاض قولــه فــي معنــى الحديــث( :هــذا
الــكالم صــدر مــن هــذا ّ
الرجــل وهــو غي ــر
ضابــط ملــا قالــه ملــا نالــه مــن ّ
الســرور ببلــوغ
مــا لــم يخطــر ببالــه ،فلــم يضبــط لســانه
ً
ً
وفرحــا ،فقالــه وهــو ال يعتقــد
دهشــا
حقيقــة معنــاه وجــرى علــى عادتــه فــي

( )61أخرجه مسلم عن أنس بـن مالك ر�ض ي هللا عنه ،باب ف ي الحض عل ى التوبة والفرح بها ،رقم ( .)2747-7
( )62إعالم املوقعيـن (ص.)124/3
( )63متفق عليه عن ابـن مسعود ،رواه البخاري ف ي باب صفة الجنة والنار رقم ( )6202ومسلم باب آخر أهل النار خروجا رقم (.)186-308
( )64شرح النووي لصحيح مسلم (ص.)40/3
( )65فتاوى السبكي (ص.)591/2
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ّ
الدن ــيا فــي مخاطبــة املخلــوق)(.)64
َ
كمــا أنــه لــم ُيك َّفــر الذي ــن خاضــوا باإلفــك،
وآذوا النبـي صلى هللا عليه وسلم كحسان
ب ــن ثابــت ومســطح ب ــن أثاثــة وحمنــة ب ــنت
جحــش لعــدم قصدهــم إيــذاءه ...ومثلهــم
حــال أولئــك األصحــاب رضــوان هللا عليهــم
الذي ــن أطالــوا الجلــوس عنــده صلــى هللا
َ
عليــه وســلم فــي يــوم زواجــه ،فــآذوه بذلــك:
َّ َ
َّ َ ُ ْ َ َ ْ
الن ِبـ َّـي ف َي ْسـ َـت ْح ِيي
ان ُيــؤ ِذي
((إن ذ ِلكــم ك
ِ
َ
َ ْ
ْ ُ ْ َ َّ
َ
َ
ُ
ّ
َ
ْ
ْ
ِمنكــم والل ل يســتح ِيي ِمــن الحـ ِـق))
[سورة األحزاب :آية  ،]53يقول السبكي:
(لكن األذى على قسمي ــن ،أحدهما يكون
فاعلــه قاصـ ًـدا ألذى النب ـ ّـي صلــى هللا عليــه
وســلم ،والشــك أن هــذا يقت�ضــي القتــل،
ُ
وهــذا كأذى عبــد هللا ب ــن أب ـ ّـي فــي قصــة
اإلفــك ،واآلخــر أن ال يكــون فاعلــه قاصـ ًـدا
ألذى النب ـ ّـي صلــى هللا عليــه وســلم مثــل
كالم مســطح وحمنــة فــي اإلفــك ،فهــذا ال
يقت�ضــي قتــا)(.)65

تم البحث
والحمد هلل رب العامليـن
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