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ملخص
احلمد هلل الذم جاء ابألدايف إلنقاذ العقل اإلنساشل من مهاكم الضاللة كدايجَت الظالـ  ،كختم
ابإلسالـ شرائعو كجعلو دين فيو صالح النفوس كراحة القلوب كانتظاـ العادل  ،كاشهد اف ال الو اال هللا
تكفل ببياف االمور اليت من شأهنا تنظيم حياة اإلنساف من النواحي االعتقادية كاألخالقية كالعملية ٔ ،تا
فيها العبادات  ،كاشهد اف دمحم عبده كرسولو الذم ختم بو النبوات كأرسلو رمحو للعادلُت .كبعد ..
لقد اخًتت من ىذه اجلوانب الكفر كالتكفَت كحكم تكفَت أىل القبلة  .ألسهم كلو ابحلد األدسل
إليضاح معٌت الكفر ،التكفَت حىت شعار (كاعتصموا ْتبل هللا مجيعا كال تفرقوا ) متوخيا ٖتقيق مبدأ -:
(ضلن صلمع كال نفرؽ ) تتكوف ىذه الدراسة من مبحثُت كمقدمة كخا٘تة تبعتها بقائمة ادلصادر كادلراجع
خصصت ادلبحث األكؿ عن معٌت الكفر ابللغة كاالصطالح  ،كذكرت بعد ذلك أنواع شائعة من الكفر ،
كأقواؿ العلماء فيها مع أدلتو ،كذكرت الراجح منها.
أما ادلبحث الثاشل فذكرت فيو معٌت أىل القبلة  ،كحكم تكفَتىم  ،مستعرضا أراء السلف كاخللف
من الفقهاء كالعلماء من أىل السنة كاجلماعة ،كقد امجعوا على القوؿ ( -:ال نكفر مسلما بذنب من
الذنوب كاف كاف الذنب كبَتة دل يستحلها .أما أىل القبلة فمصطلح يعٍت  :كل من شهد أف ال الو إال هللا
كاف دمحم رسوؿ هللا (صلى هللا عليو كسلػم) ،أما من ارتد فال بد من استتابتو من قبل جلنة من العلماء ذكم
االختصاص  ،فاف اتب قبلت توبتو  ،كاف أصر على الكفر كالردة قتل حدان.
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،  كحذرت من تصدر حفظت النصوص كأنصاؼ ادلتعلمُت،كيف اخلا٘تة خلصت ما جاء ابلدراسة
أك اجلهل للفتول كأكدت أمهية استشارة ذكم االختصاص يف موضوع الكفر كالتكفَت انئيا ابألمة أف تقع
 أمل أف تكوف دراسيت خالصة.)يف دائرة ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار) (كمن قاؿ بغَت علم كفر
.لوجهو هللا تعاذل كاحلمد هلل رب العادلُت
Abstract
Atonement and Atonement in Religious Discourse From a dogmatic point of view, the
people of the Qiblah are examples
from the standpoint of belief, ethics and practical, including I witness that
Muhammad Praise be to God who came to religions to save the human mind from the
shafts of misguidance and daguerre darkness, and concluded by Islam and his laws and
made it a religion of goodness and comfort of hearts and the regularity of the world, and
I testify that no God but God to ensure the statement of things that would regulate
human life Abdo and his Messenger, who sealed the prophecies and sent him mercy to
the worlds.After ..
I have chosen from these aspects kufr and atonement and the ruling on expiating
the people of the qiblah. To make a contribution to the principle of: ((We collect and do
not differentiate) This study consists of two sections, an introduction and a conclusion
followed by a list of sources and references
The first topic was devoted to the meaning of infidelity in the language and the
standard. Then, common types of infidelity were mentioned, and the scholars' opinions
with it were evidence.
The second section mentioned the meaning of the people of the qiblah and the
ruling on their expiation, and reviewed the views of the Salaf and the successor of the
scholars and scholars of the Sunnis and the Jama'ah. They unanimously agreed to say:
As for the people of the qiblah, the term means: Whoever saw that there is no
god but Allah and that Muhammad is the Messenger of Allah (peace and blessings of
Allaah be upon him), whoever recites must be recited by a committee of The scholars
with competence, if repentance accepted his repentance, and insisted on infidelity and
apostasy killed an end.
In conclusion, summarized the study, and warned of the issuance of memorized
texts and semi-literate, or ignorance of the fatwa and stressed the importance of
consulting specialists on the subject of infidelity and atonement at the end of the nation
to fall in the circle (who lied to me to take his seat from the fire)
I hope that my studies will be purely for God Almighty and praise be to Allah
the Lord of the Worlds .
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ادلقدمة:
احلمد هلل الذم جاء ابألدايف إلنقاذ العقل االنساشل من مهاكم الضاللة كدايجَت الظالـ  ،كختم
ابإلسالـ شرائعو كجعلو دينان فيو صالح النفوس كراحة القلوب كانتظاـ العادل ،كأشهد أف ال إلو اال هللا
تكفل بياف االمور اليت من شأهنا تنظيم حياة االنساف من النواحي االعتقادية كاالخالقية كالعلميةٔ ،تا فيها
العبادات ،كأشهد اف دمحمان عبده كرسولو الذم ختم بو النبوات كأرسلو رمحة للعادلُت.

وبعد:

يع ُّد التكفَت من ادلسائل اخلطَتة يف اتريخ الفكر اإلسالمي ،دلا لو من السمة الظاىرة كالعالمة

البارزة يف اخلطاب الديٍت ،كمن ىذا فإف ال يكفر يناقض اإلدياف كخيرج ادلرء من ادللة ،كإف ترتب على ذلك
و
وؿ أك الفعل ْتكم التكفَت؛ ألنو ذك و
ابل ىق ً
عقيدة يم ىك ًٌفىرةو ،فأما توجد لو داللة قطيعةه دل ىَيي ٍػز
داللة قطيعة على
ي
تيب يحك ًم ال يكفر عليو ،كاضلصرت داللتيو على الفسوؽ كالعصياف مع رجوع ابطن احلكم إذل هللا (عز
تر ي
كجل) .
مشكلة البحث:

يعد التكفَت من ادلسائل اخلطَتة اليت هتدـ أصل اإلدياف ،أال كىي الردة عن الدين ،كالكفر ابهلل،
الكفر من زلبطات أصل الدين.
ابللساف أـ القلب أـ العمل ،أـ مجيعها؛ ألف الكفر يهدـ ما يف القلب ،ك ي
افًتض هللا تعاذل اإلديا يف بو ،كالقياـ ابحلةة
جحد شيئان شلا
كقاؿ ابن حزـ كىو يف الدين :صفةه ًم ٍن ى
ى
عليو ببلوغ احلق إليو بقلبو دكف لسانو ،أك بلسانو دكف قلبو ،أك هبما معان ،أك عمل عمالن جاء النص أبنو
الغوص من ْتور
سلرج لو بذلك عن اسم اإلدياف" .كمن ىؤالء الذين حرموا التحقيق كالتوثيق دلقاالهتم فاهتم
ي

العلم ،شلا ال يغنيهم عنو ما أدركوه يف ساحلو ،فأقعدىم قليلة عن طلب الكثَت ،كصدؽ فيهم من قاؿ" :
نصف متكلم ،كنصف فقيو ،كنصف ضلوم ،كنصف طبيب ،ىذا يفسد األدايف ،كىذا
الناس
ي
إمنا ييفسد ى
يفسد البلداف ،كىذا يفسد اللساف ،كىذا يفسد األبداف"()1؛ ألف حكم الكفر ال ينحل عن صاحبو حىت

حيقق أصل اإلدياف ال شعبوي ،ككذلك حكم اإلدياف ال يفارؽ صاحبوي الذم يقوـ بو كىو أصل الكفر ،لقد

ذكر البياف اإلذلي عن األمم السابقة اليت أىلكها هللا سبحانو كتعاذل ،كسبب ىالكها ىو التكرب كاالستبعاد
عن منهج هللا ،فيحاسب ادلسيء على اقًتفو من تركو ألصوؿ الدين كىو اإلدياف.

( )1اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،أليب دمحم علي بن أمحد بن سعيد بن حزـ األندلسي القرطيب الظاىرم(ت654:ىػ)ٖ ،تقيق :الشيخ أمحد دمحم شاكر،
دار اآلفاؽ اجلديدة -بَتكت.62 /0 :0202 ،
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أمهية ادلوضوع وأسباب اختياره
-6

مكانة نصوص القرآنية كالسنة النبوية الدالة على الكفر كالتكفَت.

-6
-3
-4
-5

ما حصل من افًتاؽ األمة بسبب الفهم اخلاطئ لفهم نصوص الدين.
إف الفطرة اإلنسانية السليمة اجملبولة على اإلدياف ابهلل تعاذل يف مجيع األدايف.
اآلاثر اخلطَتة ادلًتتبة على الفهم اخلاطئ لتلك النصوص كاستحالؿ الدماء كاألمواؿ.
سالمة الدين ادلًتتب على فهم العقيدة التصحيحية.

-6

إف من ظاىر الكفر كالتكفَت لدل الكثَت من الدمهاء ىو الفهم اخلاطئ كالرأم ادلتزمت
للمنتسبُت لإلسالـ.

أهداف البحث:
-6
-6
-3

الرجوع إذل هللا تعاذل ( سبحانو كتعاذل)
ابللقب كاللساف كعدـ الكفر كاإلشراؾ بو .
الرد على أقوؿ ادلكفرين ألىل القبلة.

-4
-5

ال نكفر مسلمان بذنب من الذنوب كاف كاف الذنب كبَتة ما دل يستحلها.
أما من ارتد فال بد من استتابو من قبل جلنة من العلماء ذكم االختصاص ،فاف اتب قيػبىلت
أصر على الكفر كالردة قيتً ىل ىح ٌدان .
توبتو ،كإف ٌ

-6

فهم العالقة كأداراؾ الصلة بُت الفكر الصحيح كإعطاء الشرعية ابالعًتاؼ ْتيادية اإلدياف
كعادلية اإلسالـ.

خطة البحث:

تتكوف ىذه الدراسة من مبحثُت بعد ىذه ادلقدمة ،كخا٘تة أتبعتها بقائمة ادلصادر كادلراجع اليت
أخذت منها يف دراسيت .كاقتضت خطة ادلبحث األكؿ عن معٌت الكفر يف اللغة كاالصطالح ،كذكرت بعد
ذلك أنواعان شائعة من الكفر ،كأقواؿ العلماء فيها مع أدلتهم ،كذكرت الراجح منها.
اما ادلبحث الثاشل فذكرت فيو معٌت أىل القبلة ،كحكم تكفَتىم ،مستعرضان آراء السلف كاخللف
من الفقهاء من أىل السنة كاجلماعة ،كقد أمجعوا على القوؿ:
ال نكفر مسلمان بذنب من الذنوب كاف كاف الذنب كبَتة ما دل يستحلها .أما أىل القبلة:

كسلم .
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أما من ارتد فال بد من استتابو من قبل جلنة من العلماء ذكم االختصاص ،فاف اتب قػيبىلت توبتو،
أصر على الكفر كالردة قيتً ىل ىح ٌدان .
كإف ٌ
كيف اخلا٘تة ،خلصت أكذل ما جاء ابلدراسة ،كحذرت من تصدر حفظة النصوص كأنصاؼ
ادلتعلمُت ،أك اجلهلة للفتول ،كأكدت أمهية استشارة ذكم االختصاص يف موضوع الكفر كالتكفَت ،أناين
ب ىعلىي فىػ ٍليىػتىػبىػوأٍ ىم ٍق ىع ىدهي ًم ٍن النا ًر)) ( كمن قاؿ بغَت علم كفر) آمالن أف
ابألمة أف تقع يف دائرة (( ىم ٍن ىك ىذ ى
تكوف دراسيت خالصة لوجهو تعاذل.
واحلمد هلل رب العادلني.

المبحث الأول
الكفر والتكفير

انمطهب األول :انكفر في انهغت واالصطالح:
يف اللغة :السًت كالتغطية ،كلذلك يقاؿ للفالٌح ،أك للمزارع كافير ،دلا يف عملو من ٍو
سًت كتغىطية
ينص ٍر فهو الكفر كضده اإلدياف (.)1
ب،
للبذكر ،كىو من ابب ى
صىر ي
يضرب ،أما كفر من ابب نى ى
ي
ضىر ى
كيف االصطالح :تعددت أقواؿ ادلتعلمُت يف ٖتديد ادلعٌت االصطالحي:

األقرب( ،)2يك ىيرٌٍد عليو اباليت :إف من ىج ىح ىد الرسالة
الكفوم ،ىو اجلهل ابهلل تعاذل  ،كىو
ي
 -1فقاؿ ٌ
جهل ابهلل تعاذل(،)3
كسب الرسوؿ(صلى هللا عليو كسلػم) ى
كس ىةد لصنم ابإلمجاع ،كليس يف عملو ٍ

كىذا القوؿ قد يكوف منسةمان منطقيان مع قوذلم :إف االدياف ىو معرفة هللا تعاذل ،فمن جهلو فقد
كفر ،كىذا قوؿ غَت سليم؛ ألف السب كالشتم كالسةود لألصناـ قد يصدر من عارؼ ابهلل

تعاذل؟!
 -2كمن ع ٌد االدياف نوعان من الطاعة ،قاؿ :الكفر ىو ادلعصية ،كىو قوؿ اخلوارج إذ قالوا :كل معصية
كفر(.)4

( )1ادلصباح ادلنَت الفيومي ،اتج العركس ،الزبيدم ،مادة كفر.56 -56 /64 :،
( )2الكليات  ،الكفوم :ص .764
( )3كشاؼ اصطالحات الفنوف ،النهانوم :ص .6368
( )4قسم ادلعتزلة ادلعاصي إذل:
 -قسم يدؿ على اجلهل ابهلل تعاذل ككحدانيتو ،كاجلهل ابلرسوؿ (صلى هللا عليو كسلػم) كرسالتو ،كىو كفر .
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 -3أما من ىعد اإلدياف ىو ادلعرفة فقاؿ :اإلدياف ،تصديق ابجلناف كإقرار ابللساف كعمل ابألركاف فقاؿ:
الكفر ىو اإلخالؿ ابلتصديق ،كاإلقرار كالعمل(.)1

 -4كمن قاؿ :اإلدياف ىو التصديق ابلقلب ابهلل تعاذل ،كٔتا جاء بو رسلو فقاؿ :الكفر ،ىو التكذيب
بشيء شلا جاء بو الرسوؿ (صلى هللا عليو كسلػم) ،كىو قوؿ اإلماـ الغزارل كحيِت من محزة ،كقد
أكد االخَت " :أف من أنكر البعث كالثواب كالعقاب كشلا علم ابلضركرة فقد كفر "(.)2

كالكفر شرعان :ىو خالؼ اإلدياف على ذلك ،إمنا مسي الكافر كافران ألنو غطى قلبو كلو ،كادلخالفة

عن حقيقة اإلدياف من ضالؿ كاالعراض عن منج هللا كأدلتو(.)3
ً
كأف األمر يف ً
كم ابلتكفَت؛
ب على ال ىقوؿ أك الفعل يح ه
أصل ال يكفر كاإلسالـ ىو االعتقاد ،فإذا ترت ى
و
و
و ًو
تيب يحك ًم ال يكفر عليو،
ألنو ذك داللة قطعية على عقيدة يم ىك ٌفىرة ،فأما إذا دل تكن لو داللة قىطعيةه دل ىَيي ٍػز تر ي
كاضلصرت داللتيو على الفسو ًؽ كالعصياف مع ً
إحالة ابطن األمر هلل عز كجل.

كالكفر ىو أف يلج العبد إذل ربو بنطقو للشهادتُت أعلى شعب اإلدياف ،كيطمئن قلبو ابإلدياف،

كتشهد لو جوارحو بذلك ،كىو يركع كيسةد هلل ،فيحكم لو ابإلسالـ يقيننا ،كحيظى يف الدنيا ٔتا تستتبعو
ىذه الكلمة من حقوؽ الوالء كحرمة الدين كالعرض كادلاؿ ،كأما اآلخرة فهي دار كرامة للمؤمن من هللا
تعاذل ،فادلؤمن ينةو فيها إبديانو " :فإف هللا حرـ على النار من قاؿ :ال إلو إال هللا ،يبتغي كجو هللا"(.)4
كمن جهة يعرؼ ابن حزـ الكفر " :أبنو صفة من جحد شيئان شلا افًتض هللا تعاذل اإلدياف بو ،بعد

قياـ احلةة عليو ببلوغ احلق إليو بقلبو دكف لسانو ،أك بلسانو دكف قلبو ،أك هبما معان ،أك عمل عمالن

جاء النص أبنو سلرج لو بذلك عن اسم اإلدياف"(.)5

كيقوؿ الغزارل أف الكفر " :ىو تكذيب الرسوؿ عليو الصالة كالسالـ ،يف شيء شلا جاء بو "(.)6
 كقسم خيرج مرتكبها اذل مرتبة ( ادلنزلة بُت ادلنزلتُت) فال ىو مؤمن كال كافر ،كمن ىذه ادلعاصي الكبائر. كقسم اثلث ال خيرج صاحبها عن اإلدياف ،كال يوصف صاحبها ابلكفر كجوابن كال ابلفسق كىي الصغائر.كالرد عليهم :إف كل مصيبة ال تدؿ على تكذيب الرسوؿ (صلى هللا عليو كسلػم) فيما جاء بو ال تكوف كفران .
الكليات ،للكفوم ،764 :كشاؼ اصطالحات الفنوف.6368 :
( )1الكليات ،الكفوم.765-764 :
( )2ادلعادل الدينية ،حيِت بن محزة :ص .001

( )3العقيدة اإلسالمية كمذاىبها :الدكرم :ص.000 -002
( )4صحيح مسلم  ،كتاب اجلمعة ،أبواب التقصَت الصالة ،65/6،رقم ()33
( )5اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ.62/0 :

( )6فيصل التفرقة بُت اإلسالـ كالزندقة :ص .001
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كيرل النوكم " :الردة ىي قطع اإلسالـ بنيًٌة ،أك قوؿ كفر ،أك فعلو ،سواء قالو استهزاءن ،أك عنادان،

أك اعتقادان"(.)1

انمطهب انثاني :أنواع انكفر:
كفر يتعلق ابالعتقاد ،كالعقيدة اإلسالمية بنيت على ثالثة أمور:
أ -امر يتعلق ابهلل سبحانو كتعاذل.
ب -كأمر يتعلق ابلنبوة.
ج -كأمر يتعلق ابليوـ االخر .
 فمن أنكر كجود هللا تعاذل ،أك صفة من صفاتو :كقدرتو كعلمو ككحدانيتو أك فعالن من أفعالو كخلقو كرزقوكأمانتو ،فقد كفر ،كمن ىؤالء الكفار :اجملوس كالزاندقة كادللحدين.
 كمن أنكر نبوة األنبياء كادلرسلُت ،كنبوة دمحم (صلى هللا عليو كسلػم) ،كعموـ رسالتو ،كختمو للرساالتالسابقة ،كالقرآف الكرصل ،كما يتصل بذلك؛ فقد كفر كمن ىؤالء :كل من أنكر النبوات من الربامهة
كاليهود كالنصارل كاالابحيُت(.)2

 كمن أنكر احلياة اآلخرة ،كمشاىد القيامة كاجلنة كالنار الثابتة ابلنص القاطع فقد كفر. -1كفر يتعلق ابلقوؿ :كىو كل قوؿ يفيد االعًتاؼ بعقيدة مكفرة ،أك يفيد انكار ما ثبت يف االسالـ
ابلضركرة ،كالنطق بكلمة الكفر ،أك سب هللا تعاذل كاألنبياء كالرسل كالكتب السماكية كدين االسالـ
أك االستهزاء ابإلسالـ ،كالقرآف كأحكامو ،كابجلملة فإنو الرجوع عن اإلسالـ ،كىو ترؾ اإلسالـ أبحد

طرؽ ثالثة :ابلفعل أك ابالمتناع عن الفعل ،كابلقوؿ ،كابالعتقاد (.)3

 -2كفر يتعلق ابلفعل :كىو كل فعل يدؿ على اخلركج عن أكامر اإلسالـ ،كتمزيق ادلصحف ،أك إلقائو يف
القاذكرات استخفافان بو ،أك منع قراءتو ،كمحلو ،كحفظو ،ككالسةود كالصنم تعظيمان لو ،أك لوثن أك
الشخص أك بشيء من األموات أك األحياء أك ادلعادل أك اآلاثر اك األمكنة كاألضرحة ..ككتعليق
شعارات الكفر على الصدر أك كضعها يف أماكن مقربة ،كاألديرة ،كالكنائس كادلعابد ،كمنها محل
الصليب ،أك رفع شعارات قومية أك طائفية أك إابحية أك علمانية ..اخل .فإذا أظهر ادلسلم ىذه األمور،

( )1منهاج الطالبُت ،الشافعي.030/0 :

( )2ادلعادل الدينية :ص  ،001التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانن ابلقانوف الوضعي .عبد القادر عودة ،020/0 :اإلدياف ،دمحم نعيم ايسُت ،ص.035

( )3التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة ،020 /0:اإلدياف دمحم نعيم ايسُت :ص ،035العقيدة اإلسالمية كمذاىبها ،قحطاف الدكرم :ص
.050
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كدل تكن ىناؾ قرائن تفيد أنو معذكر يف إظهارىا ،كأف يكوف مكرىا ،أك أنو أظهرىا دلصلحة الدكلة ،أك
اآلية ،فإنو يكوف حينئذ كافران مرتدان ٕترم عليو أحكاـ الردة(.)1

 -3ترؾ ما يلزـ معرفتو :كًتؾ معرفة هللا تعاذل ،كما يتعلق ابلرسوؿ (صلى هللا عليو كسلػم) ،كإمهاؿ النظر
يف ادلعةز(.)2

كقد قسم ادلتكلموف الكفر إذل أربعة أنواع ،منها:
يقر بو ،فهو ينكر كجود هللا ،كال
أُ -كفر اإلنكار :كىو أف يكفر بقلبو كلسانو ،كال يعتقد احلق كال ُّ
يتعرؼ بو.
يقر بلسانو ،كال يدين بو ،ككفر إبليس.
يعرؼ احلق بقلبو ،كال ُّ
ب -كفر اجلحود :كىو أف ٌ

كيقر بلسانو ،كال يدين بح حسدان كبغضان ،كال يتدين ككفر
ج -كفر ادلعاندة :كىو أف يعرؼ هللا بقلبوٌ ،
اليهود كالنصارل.

يقر بلسانو ،كيكفر كال يعتقد بقلبو ،ككفر ادلنافقُت ،ككل ىذه األنواع من
د -كفر النفاق :كىو أنو ٌ
الكفر األكرب ادلخرج عن ادللة.
كذكر بعض الباحثُت مناذج من كفر اجلحود ،كحيد منو :كفر فرعوف ،قاؿ تعاذل :ىك ىج ىح يدكا ًهبىا
ًً
ً
ين.)3( 
استىػٍيػ ىقنىػٍتػ ىها أىنٍػ يف يس يه ٍم ظيٍل نما ىكعيليًّوا ۚ فىانٍظيٍر ىكٍي ى
ىك ٍ
ف ىكا ىف ىعاقبىةي الٍ يم ٍفسد ى
كمن كفر اجلحود ،كفر أمية بن أيب الصلت ،الذم كاف يتطلع إذل النبوة ،فلما رآىا يف غَته كفر ،ككاف
بعض اليهود فينتظر خركج النيب يف تلك ادلدة ،فلما عرفوىا يف دمحم (صلى هللا عليو كسلػم) ،عُت ادلعرفة،

جحدكىا ،ظلمان كحسدان ( ،)4كجعل اإلابضية(*) ،كىم ينكوف أىم من اخلوارج كىم نوعاف:

أول :كفر ابهلل تعاذل :كىو االشراؾ بو سبحانو ،كىذا الشرؾ خيرج من ادللة ()5اإلسالمية كالشرؾ عندىم
شركاف:

( )1العقيدة اإلسالمية كأسسها ،عبد الرمحن حسن ،حبنكة :ص .401

( )2ادلعادل الدينية ،حيِت محزة :ص  ،002 -001التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة .020 /0 :
( )3سورة النمل ،اآلية.06 :

( )4الكليات ،الكفوم :ص  ،045 -046العقيدة اإلسالمية كمذاىبها ،قحطاف الدكرم ص .000 :
(*) اإلابضية إحدل فرؽ اخلوارج ،كتنسب إذل مؤسسها عبد هللا بن إابض التميمي ،كيدعي أصحاهبا أهنم ليسوا خوارج كينفوف عن أنفسهم ىذه النسبة،
كاحلقيقة أهنم ليسوا من غالة اخلوارج كاألزارقة مثالن ،لكنهم يتفقوف مع اخلوارج يف مسائل عديدة منها :أف عبد هللا بن إابض يعترب نفسو امتدادان
للمحكمة األكذل من اخلوارج ،كما يتفقوف مع اخلوارج يف تعطيل الصفات كالقوؿ ٓتلق القرآف كٕتويز اخلركج على أئمة اجلور .اإلابضية يف موكب التاريخ،
علي حيِت معمر (إابضي معاصر) ػ مكتبة كىبة ط  0ػ القاىرة 0316ىػ0246/ـ ،ص .05

( )5شرح غاية ادلراد يف نظم االعتقاد ،اخلليلي :ص .036
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أ -شرؾ مساكاة :كىو أ يف يسوم بُت هللا كبُت خلقو يف شيء ،فمن اٗتذ مع هللا إذلان آخر فقد سول بُت
هللا تعاذل كبُت خلقو ،كمن زعم أبف هللا حادث فقد سول بُت هللا كخلقو يف صفة احلدكث.
ب -شرؾ جحود :كىو أف َيحد كجود هللا تعاذل أك صفاتو أك أفعالو ،كأف َيحد كونو تعاذل عادلان كقادران
 ..اخل أك َيحد إنزالو الكتب السماكية ،أك إرساؿ الرسل(.)1

حرموي هللا تعاذل أتكيل اخلطأ من
اثنيا :الكفر بنعمتو تعاذل :كىو ما نشأ من أتكيل اخلطأ ،كاستحالؿ ما ٌ
فاعلو أك قائلو .ككفر النعمة يسمى النفاؽ(.)2
عامل يف احلياة الدنيا معاملة ادلسلمُت(.)3
كىذا الكفر ال خيرج صاحبو عن ملة اإلسالـ بل يي ى

فاعل الصغَتة فهو مسلم ما دلي
كالكفر بنوعيو( ،الكفر ابهلل) ،كالكفر بنعمتو يم ىقي ٍد ابلكبائر ،أما ي
صر على فعلو( ،)4كمن األمثلة اخلوارج " اإلابضية" ىي نوعاف.
ًً
ً
ىس ىف ًل
أ -التكذيب ابلقلب مع اإلدياف ابللساف :كىو ادلشار اليو بقولو تعاذل :إًف الٍ يمنىافق ى
ُت ًيف الد ٍرؾ ٍاأل ٍ
ًمن النا ًر كلىن ىًٕت ىد ىذلم نى ً
ص نَتا.)5( 
يٍ
ى
ى
ً
ً
ب
ب -ارتكاب شيء من الكبائر  ،لقولو (صلى هللا عليو كسلػم)  (( :آيىةي الٍ يمنىاف ًق ثىىال ه
ث إ ىذا ىحد ى
ث ىك ىذ ى
ف ىكإًذىا ٍاؤي٘تً ىن ىخا ىف)) (.)6
ىخلى ى
ىكإًذىا ىك ىع ىد أ ٍ
كىذا الكفر ابإلعراض عن الفرائض اليت أكجبها ( عز كجل) على ادلسلم ،أك ارتكاب ما حضره
عليهم كىو هبذا ادلعٌت الشكر( )7الذم ذكره )عز كجل) يف قولو ::إًان ىى ىديٍػنىاهي السبًيل إًما ىشاكًرا كإً
ورا
ف
ك
ا
م
ى
ي
ن
ن ى
ى
()9
()8
ً
وؽ ىكقًتىاليوي يك ٍفهر)) .
اب الٍ يم ٍسلً ًم في يس ه
ورا  ، كقولو (صلى هللا عليو كسلػم)(( :سبى ي
ىك يف ن
ً ًً
ٍت ىك ًرصله.)10( 
كيف قولو تعاذل :ىكىمن ىش ىكىر فىًإمنىا يى ٍش يك ير لنىػ ٍفسو ۖ ىكىمن ىك ىفىر فىًإف ىرًٌيب ىغ ً ي
( )1شرح غاية ادلراد ،اخلليلي :ص  ،034مشارؽ أنوار العقوؿ ،السادلي. 300 /0 :
( )2مشارؽ انوار العقوؿ  ،السادلي.306 -300 /0 :
( )3شرح غاية ادلراد ،اخلليلي :ص .035 -036

( )4مشارؽ انوار العقوؿ ،السادلي.306 -303 /0 :
( )5سورة النساء ،اآلية.065 :

( )6صحيح البخارم ،كتاب اإلدياف ،ابب عالمة ادلنافق ،00/0 ،رقم احلديث(  ،)4225 ،0062 ،0410صحيح مسلم ،كتاب اإلدياف  ،ابب
خصاؿ ادلنافق ،54/0 ،رقم احلديث (.)002

( )7شرح غابة ادلراـ ،اخلليلي :ص .036
( )8سورة اإلنساف ،اآلية.3 :

( )9صحيح البخارم ،كتاب اإلدياف ،ابب خوؼ ادلؤمن من أف حيبط عملو كىو ال يشعر ،50/0 ،رقم احلديث ( ،)60صحيح مسلم ،كتاب اإلدياف،
ً
ً ً
وؽ ىكقًتىاليوي يك ٍفهر » ،شرح غابة ادلراد ،اخلليلي :ص .035 -036
اب ال يٍم ٍسلًًم في يس ه
ابب بىػيىاف قىػ ٍوؿ النًيب (صلى هللا عليو كسلػم) « سبى ي
( )10سورة النحل ،اآلية.62 :
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كقولو (عز كجل)  :كمن ي ٍش يكر فىًإمنىا ي ٍش يكر لًنىػ ٍف ًس ًو ۖ كمن ىك ىفر فىًإف اَّلل ىغ ًٍت ىً
محي هد .)1( 
ى ي
ىى ى ٍ
ىى ى
ى ي
ال يوصف ادلسلم بسبب عصيانو أبنٌوي كفر كفران أكرب؛ ألف عدـ الشكر ،معصية؛ كلكنها ال ٗترج
من اإلدياف ،ككذلك سباب ادلسلم ،كقتالو(.)2
شلا تقدـ تبُت اف الكفر درجات ،كىو يزداد ٔتقدار زايدة اجلحود كالعناد ككثرة الطغياف كالتمادم
ًً
ً ً
ك يى يم الضالُّو ىف،)3(
ين ىك ىف يركا بػى ٍع ىد إًديىاهن ٍم يُث ٍازىد يادكا يك ٍفنرا لن تػي ٍقبى ىل تىػ ٍوبػىتيػ يه ٍم ىكأيكَٰلىئً ى
يف الشر ،قاؿ تعاذل:إف الذ ى
كأعلى درجات الكفر اإلشراؾ ابهلل تعاذل ،كىذا اإلشراؾ أك الشرؾ ال يغفره تعاذل دلن مات عليو؛ ألنٌو قمة
ً
ً
ً
ك لً ىمن يى ىشاءي ۚ ىكىمن
الذنوب كأكرب الكبائر ،قاؿ تعاذل  :إًف اَّللى ىال يػى ٍغف ير أىف يي ٍشىرىؾ بًًو ىكيػى ٍغف ير ىما يدك ىف َٰىذل ى
ً
يدا .)4( كأما الذنوب األخرل ،سواء منها الكبائر أـ الصغائر ،فمرتكبوىا
ض ىالنال بىعً ن
ضل ى
يي ٍش ًرٍؾ ًابَّلل فىػ ىق ٍد ى
عصاة ،كىم مؤمنوف كقد تشملهم رمحة هللا تعاذل كمغفرتو كرمان منو كفضالن إذا شاء هللا ( عز كجل)( ،)5كىو
كىو مذىب مجهور علماء ادلسلمُت(.)6

المبحث الثاني
الكفر والتكفير وحكمه
انمطهب األول :انكفر وانتكفير عند أهم انقبهت:
الكفر لغة :السًت كالتغطية ،كمنو قيل للزراع كالليل؛ ألنو يسًتكف احلب إذا زرعوه أك يغطوه ،قاؿ تعاذل:
و
ب الٍ يكف ىار نػىبىاتيوي ، كمسي بذلك ألنو غطى زرعو ابلثوب :قد كفر درعو ،كيقاؿ
 ىك ىمثى ًل ىغٍيث أ ٍىع ىة ى
كافرا " ألنو يغطي البذكر ابلًتاب ,كمنو مسي الكفر الذم ىو خالؼ اإلدياف " كفران "
للفالح " :ن
ألف فيو تغطية للحق ّتحد نكراف أك غَته(.)7

( )1سورة لقماف ،اآلية.00 :

( )2احلكم كقضيتو بتكفَت ادلسلم ،البهنساكم ،ص .41 -40
( )3سورة آؿ عمراف ،اآلية.22 :
( )4سورة النساء ،اآلية.004 :

( )5العقيدة اإلسالمية كأسسها ،حسن حبنكة :ص .400 -400
( )6العقيدة اإلسالمية كمذاىبها ،قحطاف الدكرم :ص .004

( )7لساف العرب ،البن منظور ،05 /0 ،مادة كفر  ،اتج العركس ،للزبيدم.55-56/06 :
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اصطالحا :فقد عرفو ابن تيمية" :الكفر ال خيتص ابلتكذيب ،بل لو قاؿ :أان أعلم أنك صادؽ كلكن ال
أتبعك ،بل أعاديك كأبغضك كأخالفك ،لكاف كفران أعظم ،فعيلًم أف اإلديا ىف ليس التصديق فقط ،كال
الكفر ىو التكذيب فقط"(.)1
التكفري لغة :أف ينحٍت اإلنساف لغَته ،ينحٍت لو كييطأطئ رأسو قريبان من الركوع ،كيف احلديث النبوم
الشريف (( :إف النيب (صلى هللا عليو كسلػم) كاف يكره التكفَت يف الصالة )) (.)3( )2
التكفري شرعا :التكفَت حكم شرعي سببو جحد الربوبية ،أك الوحدانية ،أك الرسالة ،أك قوؿ ،أك فعل حكم
الشارع أبنو كفر كإف دل يكن جحدان(.)4
كىناؾ آراء كأقواؿ علماء األمة كأعالمها الذين أمجعوا على القوؿ" :ال نكفر أحدان من أىل القبلة
تحلُّوي) (.)5
بذنب إذا دل يى ٍس ٌ

 -1قاؿ اإلماـ أبو حنيفة رمحو هللا(،ت 151ىػ):كال نكفر مسلمان بذنب من الذنوب كإف كانت كبَتة إذا
مؤمن حقيقة  ،كَيوز أف يكوف مؤمنا فاسقان غَت
دل يستحلها ،كال نزيل عنو اسم اإلدياف ،كنسميو ي
كافر(.)6
 -2كقاؿ اإلماـ الطحاكم(ت321:ىػ) " ،كال نيك ٌفر أحدان من أىل القبلة بذنب ما دل يستحلو"( ،)7كقاؿ:
و
ّتحود ما أدخلو فيو"( ،)8كقاؿ أيضان  " :كال نشهد عليهم بكفر
كقاؿ " :كال خيرج العبد من اإلدياف إالٌ
بكفر كال بشرؾ كال بنفاؽ ما دل يظهر منهم شيء من ذلك كنذر سرائرىم اذل هللا تعاذل"( .)9ىذا ىو
مذىب أىل السنة كاجلماعة سلفان كخلفان(.)10
كسنفصل يف اآليت معٌت أىل القبلة ،كالقوؿ الراجح يف أمر ادلنافقُت كالبغاة ،كحكم ادلرتد:

( )1ينظر :شرح العقيدة الطحاكية ،البن أيب العز احلنفي.603-600/0:
( )2سنن سعيد بن منصور.043/0 :

( )3اتج العركس ،الزبيدم.42 /06 ،
( )4فتاكل السبكي.514 /0 :

( )5ينظر :القوؿ الفصل ،زلي الدين دمحم بن هباء الدين (ت 254ىػ) :ص  ،324شرح الفقو األكرب ،علي القارم (ت 0206ىػ) :ص .000
( )6اإلابنة عن أصوؿ الداينة :أبو احلسن األشعرم :ص .04

( )7شرح العقيدة الطحاكم ألبن أيب الغر (ت 020ىػ) :ص .630
( )8العقيدة الطحاكية ،الطحاكم :ص .651

( )9العقيدة الطحاكية ،الطحاكم :ص .532

( )10حاشية العدكم ،علي بن أمحد الصعيدم ادلالكي (ت 0012ىػ) على كفاية الطالب الرابشل شرح أيب احلسن الرسالة أبن أيب زيد القَتكاشل:
.10/0
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أول  :أهل القبلة :كأىل القبلة ىم أىل اإلسالـ( ،)1أك من يدعي اإلسالـ كيستقبل الكعبة ،كاف كاف من
أىل االىواء أك من أىل ادلعاصي ،ما دل ييذب بشيء شلا جاء بو الرسوؿ دمحم (صلى هللا عليو كسلػم)

( ،)2كقاؿ اإلماـ الطحاكم " :كنسمي أىل قبلتنا مسلمُت مؤمنُت ،ما داموا ٔتا جاء بو النيب 
معًتفُت ،كلو بكل ما قالو كأخرب مصدقُت"( )3لقولو (صلى هللا عليو كسلػم) " :من صلى صالتنا،

كاستقبل قبلتنا ،كأكل ذبيحتنا ،فهو ادلسلم ،لو ما لنا كعليو ما علينا"(.)4
فإف استحل الذنب ،كإف كاف صغَتة من الصغائر ،كاف مكذابن للشارع يف النهي ،فيزكؿ التصديق
عن قلبو ،فيكوف كافران ،كالعياذ ابهلل( ،)5كاختالؼ ادلسلمُت فيما بينهم ىو أف الرجل لو أظهر نكراف
الواجبات الظاىرة ادلتواترة ،كاحملرمات الظاىرة ادلتواترة ،كضلوىا ،فإنو يستتاب ،فإف اتب منها ،كإال قتل كافران

مرتدان(.)6

انمطهب انثاني :حكم انبغاة وانمنافقين:
يعد بعض العلماء كاألئمة أف ادلنافقُت ىم أشد ضرران على األمة من اليهود كالنصارل ،كالشيوعيُت،
كالعلمانيُت كأىل األىواء كالبدع ،كأف ادلنافقُت كال يزالوف يتظاىركف ابلشهادتُت ،كىم أكفر من اليهود
كالنصارل ابلكتاب كالسنة كاإلمجاع ،كذلذا امتنع كثَت من االئمة عن اطالؽ القوؿ أبان ال نكفر أحدان
بذنب ،بل يقاؿ :ال نكفرىم بكل ذنب كما تفعل اخلوارج( ،)7كال بد من التنبيو إذل أمرين:
األمر األول :الشهادة على كفر شخص معُت :إذا أمجعت األمة على أنو " :ال ٕتوز الشهادة على
و
شخص معُت أبنو كافر ،إال أبمر ٕتوز معو الشهادة ،فإف من أعظم البغي أف يشهد على معُت أف هللا

الكافر بعد موتو"( ،)8كالدليل على ذلك:
ٍم
ي
ال يغفر لو كال يرمحو ،بل يخيلده يف النار ،فإف ىذا يحك ي
ً
 -1قولو (صلى هللا عليو كسلػم) " :ىكا ىف رج ىال ًف ًيف ب ًٍت إًسرائًيل متىػو ً
اخيىػ ٍ ً
ب ىك ٍاآل ىخ ير
ُت ،فى ىكا ىف أ ى
ىي
ىح يد يمهىا يي ٍذن ي
ى ٍى ى ي ى
وؿ :أىقٍ ً
يٍرلتى ًه هد ًيف الٍعًبى ىادةً ،فى ىكا ىف ىال يػىىز ياؿ الٍم ٍةتى ًه يد يػىرل ٍاآل ىخر ىعلىى الذنٍ ً
ص ٍر  .فىػ ىو ىج ىدهي يػى ٍونما ىعلىى
ب فىػيىػ يق ي
ي
ى
ى
( )1كفاية الطالب الرابشل.10 /0 :

( )2شرح العقيدة الطحاكية البن أيب العز :ص .600 -604

( )3شرح العقيدة الطحاكية البن أيب العز :ص .600 -604

( )4صحيح البخارم ،كتاب الصالة ،فضل استقباؿ القبلة ،60/0 ،رقم احلديث( )323 ،320 ،320ككلها عن أنس بن مالك أبلفاظ متقاربة.
( )5القوؿ الفصل ،شرح الفقو األكرب  ،زلي الدين بن هباء الدين :ص .324
( )6شرح العقيدة الطحاكية ،البن أيب العز  :ص .633

( )7ينظر :شرح العقيدة الطحاكية البن أيب العز :ص.636 .
( )8فتاكل معاصرة ،يوسف القرضاكم.002 /0 :
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ً
صر .فىػ ىق ى ً
ً
ً
ً
ذىنٍ و
ك ،أ ٍىك ىال
ت ىعلىي ىرقًيبنا؟ فىػ ىق ى
ب فىػ ىق ى
اؿ :ىكاَّلل ىال يػى ٍغف ير اَّللي لى ى
اؿ :ىخلًٌٍت ىكىرًٌيب ،أىبيعثٍ ى
اؿ لىوي :أىقٍ ٍ
اجلنةى .فىػ ىقبض أىركاحهما ،فىاجتمعا ًعٍند ر ًب الٍعالى ًمُت ،فىػ ىق ى ً
ً
ت ًيب
يي ٍد ًخلي ى
ٍىى ى ى ى ٌ ى ى
اؿ ذلىىذا :الٍ يم ٍةتى ًهد أى يكٍن ى
ك اَّللي ٍى
ى ى ٍى ى ي ى
ً
ً ً ً
اؿ لًٍلم ٍذنً ً
اؿ لً ٍْل ىخ ًر:
ب فى ٍاد يخ ٍل ٍ
اجلىنةى بًىر ٍمحىًيت .ىكقى ى
ىعال نما؟ أ ٍىك يكٍن ى
ب :ا ٍذ ىى ٍ
ت ىعلىى ىما يف يىدم قىاد نرا ؟ ىكقى ى ي
ً
ً ًً
ً و
ً
ا ٍذ ىىبيوا بًو إً ىذل النا ًر" ،قاؿ أبو ىريرة (رضػي هللا عنو) " :ىكالذل نػى ٍفسى بًيىده لىتى ىكل ىم بً ىكل ىمة أ ٍىكبػى ىق ٍ
ت يدنٍػيىاهي
كً
آخىرتىوي"(.)1
ى
 -2الشخص ادلعُت ديكن أف يكوف رلتهدان سلطئان مغفوران لو.
 -1الشخص ادلعُت ديكن أف يكوف لو إدياف عظيم كحسنات أكجبت لو رمحة هللا ،كما غفر للذم قاؿ:
فاس ىحقوشل ،يُث ذى ُّر ًكشل ،يُث ىغ ىفىر هللا لو خلشيتو"( ،)3( )2كيظنوف أف هللا (عز كجل) ال يقدر على
((أ ىىان يم ُّ
ت ٍ
شك بذلك ،قاؿ بعض العلماء :إف ىذا ادلوقف يف أمر اآلخرة ال دينعنا أف
على مجعو كإعادتو ،أك ى
كفرا قيل:
نعاقبو يف الدنيا ،دلنع بدعتو كأف نستتيبوي ،فإف اتب ,كإال قتلناهُ ،ث إذا كاف القوؿ يف نفسو ن
إنوي ىك ىفر ،كقائلوي :ي ىك ٌف ير بشركط كانتفاء موانع ،كال حيصل ذلك إال إذا صار مناف نقا زنديقان ،فال يتصور
أف يي نك ٌفر أح هد من أىل ادللة إال ىمن يكوف منافقان زنديقان ،ألف هللا(سبحانو كتعاذل) قد صنف الناس إذل
أصناؼ:
أ .ادلؤمنوف ابطنا مظاىران.
ب .الكافركف الذين ال يقركف ابلشهادتُت.
ت .ادلنافقوف  :الذين أمركا ظاىران ال ابطنان.
فمن ثبت كفره ،ككاف يمقران ابلشهادتُت ،فال يكوف إال منافقان( ،)4كعليو فال يكفي يف احلكم بكفر

الشخص ادلعُت ،على ظاىرة فقط .كىناؾ إشارة اذل أف من عيوب أىل البدع تكفَت بعضهم بعضان ،كمن
عادة أىل العلم أهنم خيطئوف كال يكفركف(.)5
الثاين :إف نصوصان من الكتاب كالسنة مست بعض الذنوب كفران ،ضلو  :قولو تعاذل   :ىكىم ٍن ىدلٍ ىٍحي يك ٍم ًٔتىا
ك يى يم الٍ ىكافًيرك ىف .)6( 
أىنٍػىزىؿ اَّللي فىأيكلىئً ى
ً
وؽ ىكقًتىاليوي يك ٍفهر"(.)1
اب الٍ يم ٍسلً ًم في يس ه
كقولو (صلى هللا عليو كسلػم)  " :سبى ي
( )1سنن أيب داكد ،كتاب األدب  ،ابب النهي عن البغي ،040 /6 :رقم احلديث ( ،)6220إسناده حسن.
ً
ً
( )2صحيح البخارم ،كًتىاب أىح ًاد ً
يث الٍغىا ًر ،426/0 :رقم احلديث(.)3694
يث ٍاألىنٍبًيىاء ،ىابب ىحد ي
ى
( )3رلموع الفتاكل ،ابن تيمية  ، 630 /3 ،ينظر العقيدة الطحاكم شرح ابن أيب العز اذلوامش ص .631 -634
( )4شرح العقيدة الطحاكية ،ابن ايب العز .631 -634 :

( )5شرح العقيدة الطحاكية ،ابن ايب العز .632 -631 :
( )6سورة ادلائدة ،اآلية .66 :
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ً
ً
اب بػى ٍع و
ض"(.)2
كقولو (صلى هللا عليو كسلػم)  " :الى تىػ ٍرجعيوا بىػ ٍعدل يكف نارا يى ٍ
ب بػى ٍع ي
ض يك ٍم ًرقى ى
ض ًر ي
ً
ُت الٍ يك ٍف ًر تىػ ٍريؾ الصالىةً"(.)3
ُت الٍ ىعٍبد ىكبػى ٍ ى
كقولو (صلى هللا عليو كسلػم)  " :بػى ٍ ى
كقولو (صلى هللا عليو كسلػم)  " :من حلىف بًغ ًَت ً
اَّلل فىػ ىق ٍد أى ٍشىرىؾ.)4(" ...
ى ٍ ى ى ىٍ

كيف ىذه النصوص كأمثاذلا اشكاؿ على القوؿ بعدـ تكفَت أىل القبلة اذا أف ادلذكورين فيها مسلموف،
ارتكبوا تلك الذنوب فنسبوا إذل الكفر ،كإليضاح ىذا األشكاؿ أك للةواب عنو قاؿ العلماء( :حكم
مرتكب الكبَتة) .إف أىل السنة كاجلماعة متفقوف مجيعان على ما أييت:

فر اخلوارج الذم ينقلو عن ملة اإلسالـ ابلكلية ،إ ٍذ لو كفر كفران ين يقل
أ -إف مرتكب الكبَتة ال يكفر يك ى
تدا ،يقتل على كل حاؿ ،كال يقبل عفو كرل القصاص.
عن ادللة لكاف مر ن
ب -إف مرتكب الكبَتة ال خيرج من اإلدياف كاإلسالـ ،كال يدخل يف الكفر ،كال يستحق اخللود يف النار،
ً
ً
ً
احليُّر ًاب ٍحليًٌر ىكالٍ ىعٍب يد ًابلٍ ىعٍب ًد
اص ًيف الٍ ىقٍتػلىى ۖ ٍ
ب ىعلىٍي يك يم الٍق ى
ص ي
لقولو ( عز كجل)  :ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
ين ىآمنيوا يكت ى
اف َٰذىلً ً
ً
ً
يف ًٌمن
ك ىٗتٍف ه
اع ًابلٍ ىم ٍع يركؼ ىكأ ىىداءه إًلىٍي ًو إبًً ٍح ىس و ى
ىك ٍاألينثى َٰى ًابٍألينثى َٰى ۚ فى ىم ٍن عيف ىي لىوي ًم ٍن أ ًىخ ًيو ىش ٍيءه فىاتًٌبى ه
ربً يكم كر ٍمحةه فىم ًن اعتد َٰل بػعد َٰذىلًك فىػلىو ع ىذ ً
يم .)5( 
ٌ ٍ ى ى ى ى ٍى ى ى ٍ ى ى ي ى ه
اب أىل ه
ج -فقد جعل هللا تعاذل مرتكب الكربة من ادلؤمنُت ،كدل خيرج القاتل من ادلؤمنُت ،كيف قولو تعاذل :ىكإًف
اف ًمن الٍمؤًمنًُت اقٍػتػتػليوا فىأ ً
يخىر َٰل فىػ ىقاتًليوا ال ًيت تىػٍبغًي ىح َٰىت
ت إً ٍح ىد ي
طىائًىفتى ً ى ي ٍ ى ى ى
ىصل يحوا بػىٍيػنىػ يه ىما ۖ فىًإف بىػغى ٍ
امهىا ىعلىى ٍاأل ٍ
ٍ
ً
ً
ًً
ُت .)6( كدل
ىصلً يحوا بػىٍيػنىػ يه ىما ًابلٍ ىع ٍد ًؿ ىكأىقٍ ًسطيوا ۖ إًف اَّللى يًحي ُّ
تىفيءى إً ى َٰذل أ ٍىم ًر اَّلل ۚ فىًإف فىاءى ٍ
ب الٍ يم ٍقسط ى
ت فىأ ٍ
يعد ادلتقاتلُت غَت مؤمنُت بل كدل خيرج الفئة الباغية عن اإلدياف.
كلكثرة النصوص الوارد يف القرآف ،كالسنة ،كاإلمجاع تدؿ على أف الزان كالسرقة كالقاذؼ ال ييقتل؛ بل
تدا.
يقاـ عليو احلد ،فدؿ على كونو ليس مر ن
ي
د -إف مرتكب الكربة ال خيرج عن اإلدياف كاإلسالـ ،كال يكوف يف منزلة بُت ادلنزلتُت كما قالت ادلعتزلة.

( )1صحيح البخارم ،كتاب اإلدياف ،ابب خوؼ ادلؤمن من أف حيبط عملو كىو ال يشعر ،50/0 :رقم احلديث ( ،)60صحيح مسلم ،كتاب اإلدياف،
ً
ً ً
وؽ ىكقًتىاليوي يك ٍفهر » ،50/0 :رقم احلديث (.)32
اب ال يٍم ٍسلًًم في يس ه
ابب بىػيىاف قىػ ٍوؿ النًيب (صلى هللا عليو كسلػم) « سبى ي
( )2صحيح البخارم ،كتاب اإلدياف ،ابب اإلنصات للعلماء ،005/0 :رقم احلديث ( ،)000صحيح مسلم ،كتاب اإلدياف ،ابب ال ترجعوا بعدم
كفاران يضرب بعظكم رقاب بعض ،51/0 :رقم احلديث (.)030

( )3مسند اإلماـ أمحد ،مسند جابر بن عبدهللا (رضػي هللا عنو ) ،302/3:رقم احلدث( ،)05200سنن ابن ماجة ،ابب ما جاء فيمن ترؾ الصالة،

 ،363/0رقم احلديث ( ،)0201سنن أيب داكد ،ابب يف رد اإلرجاء ،353/6 ،رقم احلديث ( ،)6412سنن النسائي ،ابب احلكم يف اترؾ
الصالة ،65/0 ،رقم احلديث(.)332

( )4مسند اإلماـ أمحد ،مسند عبدهللا بن عمر (رضػي هللا عنو ) ،40/0 ،رقم احلدث( ،)5364ادلستدرؾ على الصحيحُت ،احلاكم ،332/6 ،سنن
الًتمذم ،ابب كراىية احللف بغَت هللا تعاذل ،002/6 ،رقم احلديث( ،)0535كينظر :شرح العقيدة الطحاكية ،البن أبو العز :ص .660-632

( )5سورة البقرة ،اآلية.001 :
()6سورة احلةرات ،اآلية.2 :
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ق -إف مرتكب الكربة يستحق الوعيد ادلرتب على ذنبو كما كردت بو النصوص ،ال كما يقوؿ ادلرجئة من
أنو ( :ال يضر مع اإلدياف ذنب  ،كال نفع مع الكفر طاعة ) طاعة ) (.)2(.)1
كبناءن على ما تقدـ أك العلماء نصوص التكفَت أعاله على أهنا زلمولة على ادلستحل فاذا استحل
مرتكب الكبَتة كبَتتو كاف كافران اتفاقان ،أك أف ىذه الكبائر تؤدم ٔترتكبها اذل الكفر ،أك أف فعل الكبَتة
يشبو فعل الكفار ،كمجيعها أقواؿ ال ٗترج صاحبها عن ملة اإلسالـ ،بل يعامل يف دنياه معاملة
ادلسلمُت(.)3

اثلثا :حكم ادلرتدين :إذا أرتد ادلسلم كالعياذ ابهلل – فعليو:

ً
ً ًً
ً ً
ك
ت ىكيى ىو ىكافهر فىأيكَٰلىئً ى
 -1جزاء يف اآلخرة ،كىو اخللود يف النار لقولو تعاذل  :ىكىمن يػى ٍرتىد ٍد من يك ٍم ىعن دينو فىػيى يم ٍ
ت أ ٍىع ىما يذليٍم ًيف ُّ
اب النا ًر ۖ يى ٍم فً ىيها ىخالً يدك ىف.)4( 
الدنٍػيىا ىك ٍاآل ًخىرًة ۖ ىكأيكَٰلىئً ى
ىحبًطى ٍ
كأ ٍ
ىص ىح ي
 -2جزاء دنيوم ،قاؿ فقهاءَ :يب أف يستتيب احلاكم ادلرتد ،كيزيد الشبهات من ذىنو ،كيقيم عليو
احلةج ،فإذا رفض الرجوع إذل اإلسالـ جرت عليو أحكاـ ادلرتد ،اليت توجب عليو القتل ىح ٌدان ،لقولو
(صلى هللا عليو كسلػم) (( :ىم ٍن بىد ىؿ ًدينىوي فىاقٍػتيػليوهي))( ،)5كنقل اإلمجاع على كجوب قتلو( ،)6كإذا مات ال
ال ٕترم عليو أحكاـ ادلسلمُت ،فال ييغسل ،كال يصلى عليو ،كال يدفن يف مقابر ادلسلمُت ،كينقطع
التوارث بينو كبُت أىلو ،كتطلق زكجتو منو؛ ألف ادلسلمة ال حيل ذلا الزكاج بكافر ،كال سلطاف لو على
أكالده ،إذ ال يؤ٘تن عليهم(.)7
أـ الردة ،فهي جردية كربل يف نظر اإلسالـ ،دلا فيها من خطر على الفرد كاجملتمع ،فهي تغَت ىوية
ٌ
انتماء ادلسلم كأمتو؛ لذلك كصفو النيب(صلى هللا عليو كسلػم) أبنو (( :التارؾ لدينو الفارؽ
للةماعة))(.)8

( )1لوامع األنوار البهية ،السفاريٍت.341 /0 :

( )2الكفر عند ادلرجئة :اعتقادم كعملي :فاألكؿ :قوؿ كعمل يزيد كينقص .كالثاشل :ىو التصديق ،كال يدخل العمل فيو ،كالكفر كاإلدياف عندىم ال
يزيداف كال ينقصاف؛ كلذلك حكم ادلرجئة إبسالـ الكافر إذا صلى صالتنا.
( )3نيل األكطار ،الشوكاشل ،305 /0 :صفوة األحكاـ من نيل األكطار كسبل السالـ ،قحطاف الدكرم :ص .43
( )4سورة البقرة ،اآلية.000 :

( )5صحيح البخارم ،كتاب اإلدياف ،ابب الطيب للةمعة 541/0 ،رقم ( ،)3200مسند اإلماـ أمحد ،مسند عبدهللا بن عباس (رضػي هللا عنو)،
 ،000/0رقم ( ،)0100سنن ابن ماجة ،ابب ادلرتد عن دينو ،/161/0 ،رقم ( ،)0535سنن أيب داكد ،ابب احلكم فيمن أرتد ،000/6 ،رقم
( ،)6350سنن الًتمذم ،ابب ادلرتد ،52/6 ،رقم ( ،)0651سنن النسائي ،ابب احلكم يف ادلرتد ،026/0 ،رقم (.)6252

( )6التشريع اجلنائي اإلسالمي ،عبد القادر عودة. 002/0 :
( )7العقيدة اإلسالمية كمذاىبها ،الدكرم.000 :

( )8صحيح البخارم  ،كتاب الدايت ،ابب قوؿ هللا تعاذل أف النفس ابلنفس كالعُت ابلعُت كاألنف ابألنف كاألذف ابألذف كالسن ابلسن ،000/0 :رقم
احلديث (.)4616
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كقد أصبح خطره أعظم من خطر العدك الظاىر؛ لذلك أرل أنو ال َيوز ألحد ادلسارعة يف تكفَت
مسلمْ ،تةة أنو يراه على كبَتة من الكبائر؛ ألف احلكم ابلتكفَت ليس ابألمر اذلُت ،إذ ىو سلخ ذلذا
ادلسلم من رلتمعو كأمتو ،فهو كاحلكم ابدلوت على إنساف ،فيدفن كىو حي( .)1كهللا أعلم ...
أحدا من أىل القبلة و
بذنب ،ما دل يستحلوي ،كال
 -3كقاؿ أبو احلسن االشعرم (ت 324ىػ) " :ال نكفر ن
ذنب دلن عملو" كشبهتهم أنو قد كقعت لبعض األكلُت ،فاتفق الصحابة على
ي
نقوؿ :ال يضر مع اإلدياف ه
قتلهم أف لن يتوبوا من ذلك .كنقوؿ" :إف من عمل كبَتة مثل الزان كالسرقة ،كما أشبهها مستحالن ذلا

غَت معتقد لتحرديها كاف كافران ،كذلذا يقوؿ ابن عساكر( ،)2ككافقو الذىيب ،فقاؿ :بنحو ىذا أدين(،)3
()3
أدين  ،كىو قولو من ابن تيمية كدليلو قوؿ النيب(صلى هللا عليو كسلػم) " ال حيافظ على الوضوء إالى
مؤمن.)4("..
ي
()5
أحد بذنب من أىل القبلة" .
 -4كقاؿ ابن أيب زيد القَتكاشل ادلالكي(ت 386ىػ) " :ال يكفر ي
 -5كقاؿ ابن حزـ (ت  456ىػ) " :كأف كل ما ثبت لو ىع ٍقد االسالـ فإنو ال يزكؿ عنو إال بنفي أك
صح
فر ي
أحد بقوؿ قالو إال أبف خيالف الذم قد ى
إمجاع ،كأما ابلدعول أك االفًتاء ،ىفو ىجب أف ال ييك ي
عنً ٍده أف هللا قالو ،أك الرسوؿ(صلى هللا عليو كسلػم) قالو ،فيستةيز خالؼ هللا كخالؼ رسولو عليو
أفضل الصالة كالسالـ"(.)6
 -6كقاؿ الشيخ عبد القادر اجليالشل(ت 561ىػ) :كأىل السنة أمجعوا على أف ال يقطعوا ألحد من أىل
القبلة ّتنة كال ان ور  ،مطيعان كاف أك عاصيان  ،رشيدان كاف اك غاكاين أك عاتبان إال أف يطلع منو على و
بدعة
أك ضاللة(.)7
 -7كقاؿ ادلاتريدم الغزنوم(ت593ىػ) " كال يكفر أحدان من أىل القبلة بذنب ما دل يستحلو ،كال خيرج
العبد من اإلدياف إال ّتحود ما أدخلو فيو "(.)8
أحد من أىل القبلة بذنب ،كال
 -8كقاؿ النوكم (ت 676ىػ) " :كاعلم أف مذىب أىل احلق أنو ال يكفر ي
كم بردتو ككفره ،إال أف
يكفر أىل االىواء كالبدع ،كأف من جحد ما يعلم من دين اإلسالـ ضركرة يح ى

( )1احلكم كقضيتو بتكفَت ادلسلم ،البهنساكم ،ص .41 -40
( )2تبُت كذب ادلفًتم ،ابن عساكر ،ص .050
( )3سَت أعالـ النبالء ،الذىيب. 11 /05 :

( )4رلموع الفتاكل .010 /3 :ينظر٘ :تاـ احلديث يف اجلامع الصغَت ،للطرباشل :ص .44

( )5حاشية العدكم على كفاية الطالب الرابشل لرسالة ابن أيب زيد القَتكاشل ،10 /0:شرح رسالة ابن أيب زيد القَتكاشل ،القاضي عبد الوىاب :ص .360
( )6الفصل يف ادللل كاألىواء كالنحل ،ابن حزـ.020 /3:
( )7الغنية ،عبد القادر اجليالشل.12 /0 :

( )8أصوؿ الدين ،الغزنوم.326 -320 :
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يكوف قريب عهد ابإلسالـ ،أك نشأ ببادية بعيدة كضلوه شلا خيفى عليو ،فيعرؼ ذلك ،فإف استمر،
حكم بكفره ،ككذا حكم من استحل الزان اك اخلمر أك القتل أك غَت بذلك من احملرمات اليت يعلم
ٖتريكها ضركرة"(.)1
 -9كقاؿ ابن تيمية (ت 728ىػ) " :ال َيوز تكفَت ادلسلم بذنب فعلو ،كال ٓتطأ أخطأ فيو ،كادلسائل اليت
تنازع فيها أىل القبلة ،كاخلوارج ادلارقوف الذين أمر النيب (صلى هللا عليو كسلػم) بقتاذلم ،قاتلهم أمَت
ادلؤمنُت علي بن أيب طالب (رضػي هللا عنو) ،كىو أحد اخللفاء الراشدين ،كاتفق على قتاذلم أئمة
علي حىت سفكوا الدـ احلراـ ،فقاتلهم لدفع ظلمهم ،ال ألهنم كفار ،كذلذا دل يىس ً
ب
الدين ،كدل يقاتلهم ُّ
ٍ
حرديهم ،كدل يغنىم أمواذلم ،كإذا كاف ىؤالء الذين ثبت ضالذليم ابلنص كاالمجاع ،دل يكفركا ،فكيف
احلق يف مسائل غلط فيها من ىو اعلم منهم"؟(.)2
ابلطوائف ادلختلفُت الذين اشتبو عليهم ُّ

المبحث الثالث
الكفر التكفير والتحذير منه
خلطورة القوؿ بكفر ادلسلم كما يتبعو من أحكاـ يف احلاؿ كادلآؿ ،فإف القرآف كالسنة حيذراف من
إطالؽ ىذا احلكم من غَت تب و
ُت كال تثبت النيب(صلى هللا عليو كسلػم) حذر من تكفَت ادلسلم أشد التحذير،
ً
ً
ً
ت
ين ىآمنيوا إًذىا ى
ضىربٍػتي ٍم ًيف ىسبً ًيل اَّلل فىػتىػبىػيػنيوا ىكىال تىػ يقوليوا ل ىم ٍن أىلٍ ىق َٰى إًلىٍي يك يم الس ىال ىـ لى ٍس ى
فقاؿ تعاذل :ىاي أىيػُّ ىها الذ ى
الدنٍػيا فعً ً ً
ً
ً
ً
ً
ض ٍ
احلىيىاةً ُّ ى ى ى
ند اَّلل ىمغىازلي ىكثً ىَتةه ۚ ىك َٰىذل ى
يم ٍؤمننا تىػٍبػتىػغيو ىف ىعىر ى
ك يكنتيم ٌمن قىػٍب يل فى ىمن اَّللي ىعلىٍي يك ٍم فىػتىػبىػيػنيوا ۚ إف اَّللى
ىكا ىف ًٔتىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبً نَتا.)3( 
كمعٌت قولو ":فتبينوا أم األمر ادلشكل ،أك تثبتوا كال تعةلوا ،فادلعنياف سواء ،فإف قتلو أحد فلقد
أتى منهيان عنو"(.)4
كيعرؼ ابن عبد الرب " :القائل بذنب كبَت كإُث عظيم فقد ابء ،كاحتملو بقولو ذلك ،كىذا غاية يف
التحذير من ىذا القوؿ كالنهي عن أف يقاؿ ألحد من أىل القبلة :اي كافر"(.)5
( )1ادلنهاج ،بشرح صحيح مسلم بن احلةاج النوكم :ص .26
( )2رلموع الفتاكل.010 /3:
( )3سورة النساء  :اآلية.26 :

( )4اجلامع ألحكاـ القرآف.332/5 :
( )5التمهيد .00/00 :
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كقاؿ القرطيب " :كإف احملصلة يف أف ادلقوؿ لو إف كاف كافران كفران شرعيان ،فقد صدؽ القائل ،كذىب
هبا ادلقوؿ لو ،كإف دل يكن رجعت إذل القائل يف القوؿ كاإلُث"(.)1
كيعد ىذا الورع الذم رأيناه من صحابة الرسوؿ (صلى هللا عليو كسلػم) مردىم ألهنم تفقهوا كأدركوا
خطورة ىذا البابٔ ،تا آاتىم هللا من علم كفقو كبصَتة ،كما أف حكم التكفَت ىو حكم كسائر األحكاـ
الدينية ،ال يصدر فيو إال عن األدلة الصحيحة ادلعتربة ،إف من سواد األمة كعلمائها قد تفقهوا خطورة
احلكم الشرعي ىذا ،كحذركا من اخلركج عن أدلة الشرع احلنيف ادلعربة إذل األىواء كاآلراء كالتشفي.
كيؤكد الغزارل رمحو هللا " :أف الكفر حكم شرعي كالرؽ كاحلرية مثالن ،إذ معناه إابحة الدـ كاحلكم
ابخللود يف النار ،كمدركو شرعي ،فيدرؾ إما بنص ،كإما بقياس على منصوص"(.)2
كيؤكد القاضي عياض " :أف كشف اللبس فيو ،مورده الشرع ،كال رلاؿ للعقل فيو"(.)3
كما يقوؿ شيخ اإلسالـ " :الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة ،كالعقل قد ييعلم بو
صواب القوؿ كخطؤه ،كليس كل ما كاف خطأن يف العقل ،يكوف كفران يف الشرع ،كما أنو ليس كل ما كاف
صوابػان يف العقلٕ ،تب يف الشػػرع معرفتو"(.)4

كاحلكم ابلكفر من األمور اخلطَتة ،كمنها " إسقاط العبادات عنهم إذا اتبوا ،كإسقاط مجيع حقوؽ
ادلخلوقُت من األمواؿ كالدماء كغَتمها ،كإابحة فركج نسائهم إذا دل يتوبوا كسفك دمائهم .)5( "....
كقد أدرؾ علماء اإلسالـ خطورة القوؿ بكفر ادلسلم فأطبقوا على منع التكفَت إال بدليل كاضح،
ال مدافع لو ،إذ الشهادة ابلكفر على ادلوحد من أكرب الزكر كالظلم كالبهتاف.
قاؿ الشوكاشل " :اعلم أف احلكم على الرجل ادلسلم ٓتركجو من دين اإلسالـ كدخولو يف الكفر ال
ينبغي دلسلم يؤمن ابهلل كاليوـ اآلخر أف ييقدـ عليو إال بربىاف أكضح من مشس النهار ،فإنو قد ثبت يف
األحاديث الصحيحة ادلركية من طريق مجاعة من الصحابة أف ((من قاؿ ألخيو :اي كافر .فقد ابء هبا

أحدمها)) ...ففي ىذه األحاديث كما كرد موردىا أعظم زاجر كأكرب كاعظ عن التسرع يف التكفَت"(.)6
يكافئ ما ثبت بو إسالموي ،فال
حزوـ :أ ٌف الربىاف ادلطلوب للحكم بكفر ادلسلم ينبغي أ ٍف
كيرل ابن ٍ
ى
احلق ىو أ ٌف كل من ثبت لو ع ٍق يد اإلسالـ ،فإنو ال يزكؿ عنو
بنص أك و
إمجاع" :ك ُّ
اسم اإلسالـ إال وٌ
ييرفع عنو ه
( )1ينظر :فتح البارم .644/02 :

( )2فيصل التفرقة بُت اإلسالـ كالزندقة :ص.001
( )3الشفا بتعريف حقوؽ ادلصطفى .010/0:
( )4درء تعارض العقل كالنقل.060/0 :
( )5إيثار احلق على اخللق :ص.625
( )6السيل اجلرار .501/6 :
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بنص أك إمجاع ،كأما ابلدعول كاالفًتاء فال ،فوجب أف ال يكفر أحد بقوؿ قالو إال أبف خيالف ما قد صح
وٌ
عنده أف هللا تعاذل قالو ،أك أف رسوؿ هللا (صلى هللا عليو كسلػم) قالو ،فيستةيز خالؼ هللا تعاذل كخالؼ
رسولو عليو الصالة كالسالـ ،كسواء كاف ذلك يف عقد دين أك يف ضللة أك يف فتيا ،كسواء كاف ما صح من
ذلك عن رسوؿ هللا (صلى هللا عليو كسلػم) منقوالن نقل إمجاع تواتران أك نقل آحاد"(.)1
كيقوؿ ابن تيمية" :فليس ألحد أف يكفر أحدان من ادلسلمُت ،كإف أخطأ كغلط حىت تقاـ عليو
احلةة ،كتبُت لو احملةة ،كمن ثبت إديانو بيقُت دل ييزؿ ذلك عنو ابلشك ،بل ال يزاؿ إال بعد إقامة احلةة،

كإزالة الشبهة"(.)2
كفر صاحبو
كيرل ابن صليم عن الطحاكم كغَته" :أبف ادلسلم ال خيرج من اإلسالـ إال أبمر يتييق ين ي
بشك،
بو ،قاؿ " :ما يتييق ين أنو ردةه يحيكم هبا ،كما يي ُّ
شك أنو ردةه ال يحيكم هبا؛ إ ٍذ اإلسالـ الثابت ال يزكؿ وٌ
مع أ ٌف اإلسالـ يعلو ،كينبغي للعادل إذا يرفع إليو ىذا أ ٍف ال يبادر بتكفَت أىل اإلسالـ"(.)3

كيدعو الشوكاشل إذل تقدصل ادلعاذير للمسلمُت كاإلحةاـ قبل السعي إذل تكفَتىم "،فحينئذ ننةو
من معرة اخلطر ،كتسلم من الوقوع يف احملنة ،فإف اإلقداـ على ما فيو بعض البأس ال يفعلو الذم يشح على
دينو ،كال يسمح بو فيما ال فائدة فيو كال عائدة ،فكيف إذا كاف خيشى على نفسو إف أخطأ أف يكوف يف
كفرا ،فهذا يؤدم إذل العقل فضالن عن الشرع.
عداد من مساه رسوؿ هللا (صلى هللا عليو كسلػم) ن
صدرا ،كيقصر ما كرد
فالواجب على كل مسلم أ ٍف ال يرمي كلمة الكفر إالٌ على من شرح ابلكفر ن
شلا تقدـ على موارده.
كقاؿ الزركشي" :فلينتبو ذلذا ،كليحذر شلن يبادر إذل التكفَت .فيخاؼ عليو أف يكفر ،ألنو ك ٌفر

مسلمان" (.)4
قاؿ الشيخ ابن عبد الوىاب " :كابجلملة فيةب على من نصح نفسو أال يتكلم يف ىذه ادلسألة إال
بعلم كبرىاف من هللا ،كليحذر من إخراج رجل من اإلسالـ ٔتةرد فهمو ،كاستحساف عقلو ،فإف إخراج رجل
من اإلسالـ ،أك إدخالو فيو من أعظم أمور الدين"(.)5
كأما من ٕترأ على التكفَت من غَت أف ديتلك الدليل الواضح ،فإنو مستحق للعقوبة الغليظة ٔتا اجًتأ
عليو ،يقوؿ ابن تيمية يف احلديث عن خالؼ ادلسلمُت يف بعض مسائل التوسل" :بل ادلك ٌفر ٔتثل ىذه
( )1الفصل يف ادللل كاألىواء كالنحل.320 :3 :
( )2رلموع الفتاكل ،البن تيمية.520/00 :
( )3البحر الرائق ،البن صليم.036/5 :

(ٖ )4تفة احملتاج يف شرح ادلنهاج.11/2:
( )5الدرر السنية .000/1 :
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األمور يستحق من غليظ العقوبة كالتعزير ما يستحقو أمثالو من ادلفًتين على الدين ،ال سيما مع قولو
(صلى هللا عليو كسلػم)(( :من قاؿ ألخيو اي كافر فقد ابء هبا أحدمها"(.)1
كنبو ابن الوزير" إذل أف التكفَت ،ىو السبب يف تفرقة ادلسلمُت فيما بينهم ،كما تؤدم إليو من كىن
ألمر ادلسلمُت ،كىذه ادلفسدة حرم بنا دفعها ٔتزيد من العذر كالتثبت كاالحتياط.
كيقوؿ " :ككم بُت إخراج عواـ فرؽ اإلسالـ أمجعُت ،كمجاىَت العلماء ادلنتسبُت إذل اإلسالـ من ادللة
اإلسالمية ،كتكثَت العدد هبم ،كبُت إدخاذلم يف اإلسالـ كنصرتو هبم كتكثَت أىػلو ،كتقوية أمره ،فال حيل
ادلعارضة ٔتا ىو أقول منها أك مثلها شلا َيمع الكلمة ،كيقوم
اجلهد يف التفرؽ بتكلف التكفَت ذلم ابألدلة ى
اإلسالـ ،كحيقن الدماء ،كيسكن الدمهاء حىت يتضح كفر ادلبتدع اتضاح الصبح الصادؽ ،كٕتتمع عليو
الكلمة ،كٖتقق إليو الضركرة"(.)2
كقاؿ الغزارل " :كالذم ينبغي أف دييل احملصل إليو االحًتاز من التكفَت ما كجد إليو سبيالن ،فإف

استباحة الدماء كاألمواؿ من ادلصلُت إذل القبلة ادلصرحُت بقوؿ( :ال إلو إال هللا ،دمحم رسوؿ هللا) خطأ،
كاخلطأ يف ترؾ ألف كافر يف احلياة أىوف من ً
اخلطأ يف سفك زلةمة من دـ مسلم "(.)3
كينقل ابن صليم عن بعض أىل العلم حرصهم على إعذار ادلسلم ،كتوقفهم عن ادلبادرة إذل تكفَته
مهما ضعفت شبهتو اليت دفعت بو إذل ارتكاب ادلك ًٌفر" ،إ ٍذ قاؿ" :كيف الفتاكل الصغرل :الكفر شيء
عظيم ،فال أجعل ادلؤمن كافران مىت كجدت ركاية أنو ال يكفر" (.)4
كخالصة القوؿ " :إذا كاف يف ادلسالة كجوه توجب التكفَت ،ككجو كاحد دينع التكفَت ،فعلى ادلفيت
أف دييل إذل الوجو الذم دينع التكفَتٖ ،تسينان للظن ابدلسلم"(.)5

( )1رلموع الفتاكل ،البن تيمية.024/0 :
( )2إيثار احلق على اخللق  :ص.620

( )3االقتصاد يف االعتقاد :ص.006-003
( )4البحر الرائق ،البن صليم.036/5 :
( )5البحر الرائق ،البن صليم.036/5 :
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اخلامتة
"إ ٌف خطورة ىذه الظاىرة كما تتبعو من قتل كخركج على كالة األمر كتشتيت لصف ادلسلمُت،
ب رمي سلطئهم اجلاىل كالقلد ابلكفر ،كل ذلك يدعو إذل كقفة جادة للبحث عن سلرج من ىذا الوابء قبل
استفحالو.
كإف عالج ظاىرة التكفَت يبدأ إبدراكنا خلطورهتا ككقوفنا على أسباهبا ،كاليت يكفل لنا ٕتفيفها
القضاء على ىذه الظاىرة الغريبة اليت عادت تتسرب من جديد.
كأىم عالج ىو صنيع النيب(صلى هللا عليو كسلػم) ،كصحبو الكراـ ،كىو نشر العلم الصحيح
ادلوركث عن هللا كعن رسولو (صلى هللا عليو كسلػم) يف الكتاب كالسنة ،كفهمهما على ىدم كفهم السلف
الصاحل من أصحاب القركف ادلفضلة.
كلقد أمر هللا ادلؤمنُت حاؿ تنازعهم ابلعودة إذل كتاب هللا كسنة رسولو؛ ألف أفهامهم سلتلفة
أرشدىم إذل سؤاؿ العادلُت الذم يستنبطونو منهم.
فقد عرضنا على اجملتمع العاـ مفهوـ الكفر كتكفَت كما ىي آاثره السلبية على اجملتمع اإلسالمي.
فالكفر ىو التكذيب بشيء ،شلا جاء بو النيب (صلى هللا عليو كسلػم) ،كإنكار هللا تعاذل أك صفةن
من صفاتو كالوحدانية كاأللوىية كالربوبية كالقدرة كالعلم كاخللق كالرزؽ كاألحياء كاألمانة ،كالبعث كاحلساب
كالعقاب أك الثواب كاجلنة كالنار.
الستنتاجات:

 -6الكفر :إنكار نبوة األنبياء كالرسل ،كإنكار نبوة دمحم(صلى هللا عليو كسلػم) ،كأنو خامت األنبياء كادلرسلُت
كأف رسالتو خا٘تة الرساالت السماكية ..كمن الكفر ما يتعلق ابلقوؿ :كمنو ،النطق بكلمة الكفر،
كاالعًتاؼ بعقيدة كافرة أك مكفرة كسب هللا( عز كجل).
 -6إف الكفر الذم دخل إلينا بسبب األعداء كادلًتبصُت ذلذا الدين كاالبتعاد عنو.
 -3انتقاص األنبياء كالرسل أك الطعن فيهم أك إاثرة الشبهات حوذلم ،كالطعن يف كتب األنبياء كالقوؿ
بتحريف القرآف ،كالقوؿ بوجود مصحف غَت ىذا ادلصحف ادلتداكؿ ادلعركؼ عند األمة
 -4الكفر٘ :تزيق ادلصحف أك القائو يف النةاسات ،كاالستخفاؼ أبحكامو ،كآايتو كمنع قراءتو ،كحفظ
كتعليم الناس ،كمن الكفر :السةود لألصناـ كاألكاثف ،أك لألشياء كاألشخاص ،األموات كاألحياء ،أك
القبور ،كاألضرحة كادلباشل اليت تضمها ..
 -5الكفر محل الشعارات الكافرة ،كاالقتداء ابلكفار كمواالهتم ،كرفع شعارات قومية أك عرقية أك طائفية،
إابحية أك علمانية شرقية أـ غربية ،استهتاران أك عنادان كاستكباران أك حسدان كبغيان ،كيبقى التكفَت فطنة
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التوقف عنده كالتحقق أك التثبت عمالن قولو تعاذل :فىػتىػبىػيػنيوا؛ كذلك فيما يتعلق بشخص معُت ،كال

بد من مساءلتو كمناقشتو بواسطة أىل االختصاص شلن يرشحهم ذلذه ادلهمة أكلو النهى ،كأكلياء
اسأىليوا أ ٍىى ىل ال ًٌذ ٍك ًر  ،حىت تقوـ احلةة لو ،أك عليو ،فمن كاف رلتهدان فأخطأ سألنا لو هللا
األمور ،فى ٍ
ادلغفرة ،كإال يع ٌد مرتدان كادلرتد يستتاب ،فإف أصر على الردة ،قتل حدان غَت مأسوؼ عليو ،كليس القتل
لكل من ىب كدب ،كحفظ نصوصانٖ ،تتمل أكجها  ..إٌمنا ىو مهمة الدكلة كالسلطة احلاكمة من
ادلسلمُت  ..كإال فال حد ،كال حكم يف غياب الدكلة ،أك انشغاذلا.

التوصيات:
 -6الدين اإلسالمي حيذر من كقوع يف سلاطر الكفر كالتكفَت يف اخلطاب الديٍت.
 -6علينا التنور كالتبصر بنور العلم كالفقو يف الدين لكي ال يقع ادلسلم يف معرة التكفَت.
 -3أف يتحذر ادلسلم من آفة اجلهل كاخلطأ كاإلكراه كالتأكيل اخلاطئ من ظاىرة الكفر كالتكفَت.
 -4على أىل العلم معرفة احلق الصريح يف مشكل ادلسائل كمتشابو النصوص اليت تدفع ادلتسرعوف يف
فهمها إذل تكفَت ادلسلمُت ،دكف فقو أك فهم لدالالت النصوص الشرعية.
َ -5يب أف تكوف ىناؾ فكرة التسامح فيما بيننا كعدـ االنزالؽ يف الكفر من خالؿ التحاكر كالنقد
اسأىليوا أ ٍىى ىل ال ًٌذ ٍك ًر  ،حىت تقوـ احلةة لو ،أك عليو ،فمن كاف رلتهدان فأخطأ
البناء .قاؿ تعاذل :فى ٍ
سألنا لو هللا ادلغفرة ،كإال يع ٌد مرتدان كادلرتد يستتاب ،فإف أصر على الردة ،قتل حدان غَت مأسوؼ
عليو ،كليس القتل لكل من ىب كدب ،كحفظ نصوصانٖ ،تتمل أكجها  ..إٌمنا ىو مهمة الدكلة
كالسلطة احلاكمة من ادلسلمُت  ..كإال فال حد ،كال حكم يف غياب الدكلة ،أك انشغاذلا.
وهللا أعلم .
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ادلصادر وادلراجع

 -1اإلابنة عن أصوؿ الداينة ،األشعرم ،أبو احلسن ،علي بن إمساعيل بن أيب بشر إسحق األشعرم
(ت 324ىػ)ٖ ،تقيق :فوقية حسُت زلمود ،دار األنصار ،مطابع الدجوم ،القاىرة  ،1977ط.1
 -2أحكاـ القرآف ،أبو بكر ابن العريب ادلالكيٖ ،تقيق :علي البةاكم ،ط ،1دار إحياء الًتاث العريب،
بَتكت.
 -3اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،أليب دمحم علي بن أمحد بن سعيد بن حزـ األندلسي القرطيب الظاىرم
(ت456:ىػ)ٖ ،تقيق :الشيخ أمحد دمحم شاكر ،دار اآلفاؽ اجلديدة -بَتكت.2111 ،
 -4أصوؿ الدين ،الغرنوم ،مجاؿ الدين أمحد بن دمحم بن زلمود ،احلنفي الغرنوم (593ىػ)ٖ ،تقيق :عمر
كفيق الداعوؽ ،دار البشائر اإلسالمية ،عماف ،1998 ،ط.1
 -5االقتصاد يف االعتقاد ،أليب حامد دمحم بن دمحم الغزارل الطوسي (ت515 :ىػ) ،عبد هللا دمحم اخلليلي
الناشر :دار الكتب العلمية ،بَتكت.
 -6إيثار احلق على اخللق يف رد اخلالفات ،ابن الوزير ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بَتكت1987 ،ـ.
 -7اإلدياف ،أركانو ،حقيقتو كنواقضو ،دمحم نعيم ايسُت ،دار الفرقاف ،عماف  ،1989ط .15
 -8البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ابن صليم احلنفي ،ط ،2دار الكتاب اإلسالمي.
 -9اتج العركس من جواىر القاموس ،الزبيدم ،أبو الفيض ،دمحم مرتضى بن دمحم بن دمحم احلسيٍت الزبيدم
(ت 1255ىػ) ،كزارة اإلعالـ ،الكويت.1965 ،

 -11تبُت كذب ادلفًتم فيما نسب إذل اإلماـ أيب احلسن األشعرم ،ابن عساكر ،أبو القاسم علي بن
احلسن بن ىبة هللا بن عساكر (ت 571ىػ) ،دار الكتاب العريب ،بَتكت .1979
ٖ -11تفة احملتاج يف شرح ادلنهاج ،ألمحد بن دمحم بن علي بن حةر اذليتمي ،ادلكتبة التةارية الكربل
ٔتصر لصاحبها مصطفى دمحم 1357 ،ىػ 1983 -ـ.
ٖ -12تفة احملتاج ،ابن حةر اذليتمي ،دار صادر ،بَتكت.
 -13التشريع اجلنائي اإلسالمي مقارانن ابلقانوف الوضعي ،عبد القادر عودة (ت1954ـ) ،مطبعة ادلدشل،
دار العركبة للنشر كالتوزيع  -مصر .1964 -1963
 -14التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاشل كاألسانيد ،ابن عبد الرب القرطيبٖ ،تقيق :دمحم بوخبزة كسعيد أمحد
أعراب1411 ،ىػ.
 -15اجلامع الصغَت يف أحاديث البشَت النذير ،السيوطي جالؿ الدين عبد الرمحن بن أيب بكر
(ت911ىػ) ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.1991 ،
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 -16حاشية العدكم على كفاية الطالب الرابشل ،شرح أيب احلسن لرسالة ابن أيب زيد القَتكاشل
(ت1189ىػ) ،دار أحياء الكتب العريب ،مصر .1938
 -17احلكم كقضية تكفَت ادلسلم ،سادل علي اذلنساكم ،دار البحوث العلمية ،يف الكويت 1411ىػ ،
1981ـ  ،ط.2
 -18احلكم كقضيتو بتكفَت ادلسلم ،سادل البهنساكم ،دار الكتب العلمية -بَتكت.
 -19درء تعارض العقل كالنقل ،أمحد عبد السالـ بن تيميةٖ ،تقيق :دمحم رشاد سادل ،ط ،1جامعة اإلماـ
دمحم بن سعود ،الرايض.
 -21الدرر السنية يف الرد على الوىابية ،ألمحد بن زيٍت دحالف( ،ت 1314ىػ)٦٩٧١ -٦٧٩١ ،ﻡ،
مكتبة أيشق.
 -21سبل السالـ  ،شرح بلوغ ادلراـ ،من مجع أدلة األحكاـ ،الصنعاشل ،دمحم بن إمساعيل (ت1185ىػ)،
مراجعة كتعليق :دمحم عبد العزيز اخلورل ،مطبعة مصطفى البايب احلليب كأكالده -مصر 1951ـ،
ط.2
 -22سنن أيب داكد ،سليماف من االشعث السحثاشل(ت 275ىػ)ٖ ،تقيق :شعيب األرانؤكط كآخركف،
دار الرسالة العادلية  ،بَتكت 2119 ،ـ ،ط. 1
 -23سنن سعيد بن منصور ،أليب عثماف سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساشل اجلوزجاشل (ت227ىػ)،
ٖتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،الدار السلفية – اذلند ،ط1413 ،1ىػ 1982-ـ.
 -24سَت أعالـ النبالء ،الذىيب ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثماف (ت 748ىػ) ،أشرؼ
على ٖتقيقو :شعيب األرانؤكط ،الرسالة -بَتكت 1994ـ ،ط. 11
 -25السيل اجلرار ادلتدفق على حدائق األزىار ،دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا الشوكاشل اليمٍت (ت:
1251ىػ) ،دار ابن حزـ الطبع ،ط.1
 -26شرح العقيدة الطحاكية ،أبو جعفر الطحاكم ،ط ،8ادلكتب اإلسالمي.
 -27شرح العقيدة الطحاكية ،البن أيب العز احلنفي الدمشقي ،صدر الدين أبو احلسن علي بن علي بن
دمحم بن أيب العز احلنفي (ت792ىػ)ٖ ،تقيق :عبد ادلهُت عبد احملسن الًتكي ،مؤسسة الرسالة،
بَتكت -لبناف1993 ،ـ ،ط.2
 -28شرح الفقو األكرب ،أليب حنيفة (ت151ىػ) ،علي القارم بن سلطاف دمحم اذلركم
(ت1114ىػ1616/ـ) ٖ ،تقيق :علي دمحم دندؿ ،دار الكتب العلمية -بَتكت1995 ،ـ ،ط.1
 -29شرح رسالة أيب زيد القَتكاشل ،العدكم ،الدكير ،أبو الربكات أمحد بن دمحم بن أمحد( ت1211ىػ)،
مطبعة حةازم ،القاىرة ،د .ت.
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 -31شرح غاية ادلراد يف نظم االعتقاد ،اخلليلي ،أمحد بن محد بن سليماف ،مكتبة اجليل الواعد ،مطابع
النهضة – مسقط 2113ـ.
 -31الشفا بتعريف حقوؽ ادلصطفى ،أبو الفضل عياض اليحصيب ،دار الكتب العلمية ،بَتكت.
 -32صحيح البخارم :أبو عبدهللا دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم البخارم( ،ت256 ،ىػ) ،دار األرقم بن
أيب األرقم – بَتكت .1995
 -33صحيح مسلم ،مسلم بن احلةاج القشرم النيسابورم (ت 261ىػ) ،دار األرقم بن أيب األرقم –
بَتكت .1999
 -34صفوة األحكاـ من نيل األكطار كسبل السالـ ،قحطاف الدكرم ،دار الفرقاف -عماف2113 ،ـ،
ط.4
 -35العقيدة اإلسالمية كأسسها ،عبد الرمحن حسن ،حبنكة ادليداشل ،دار القلم – دمشق1994 ،ـ،
ط.7
 -36العقيدة اإلسالمية كمذاىبها ،قحطاف الدكرم ،انشركف عماف -األردف2113 ،ـ ،ط.5
 -37الغنية لطاليب طريق احلق( عز كجل) ،عبد القادر اجليالشل بن موسى بن عبدهللا احلسٍت(ت561ىػ)،
مطبعة دمحم علي صبيح كأكالده1346 ،ىػ.
 -38فتاكل السبكي ،أليب احلسن تقي الدين علي بن عبد الكايف السبكي(سنة الوالدة 683ىػ/سنة
الوفاة 756ىػ) ،دار ادلعرفة – لبناف – بَتكت .
 -39فتاكل معاصرة ،يوسف القرضاكم ،ادلكتب اإلسالمي2113-2112 ،ـ ،ط.1
 -41الفصل يف ادللل كاألىواء كالنحل ،ابن حزـ ،علي بن أمحد بن سعيد األندلسي (ت456ىػ)،
ٖتقيق :دمحم إبراىيم نصر كعبدالرمحن عمَتة ،دار اجليل ،بَتكت -لبناف1996 ،ـ ،ط.2
 -41الفصل يف ادللل كاألىواء كالنحل ،علي بن حزـٖ ،تقيق :د .دمحم إبراىيم نصر كعبد الرمحن عمَتة،
دار اجليل ،بَتكت ،لبناف.
 -42الفقو األكرب ،لإلماـ أيب حنيفة ،نعماف بن اثبت (ت151ىػ) ،مكتبة احلقيقة -استانبوؿ -تركيا،
1994ـ.
 -43فيصل التفرقة بُت اإلسالـ كالزندقة ،أليب حامد الغزارل ،العقيدة كالدعوة .سنة النشر.1993 :
ٖتقيق :زلمود بيةو .دار النشر :دار البَتكيت.
 -44القوؿ الفصل شرح الفقو األكرب ،زلي الدين دمحم بن هباء الدين(ت956ىػ) ،مكتبة احلقيقة-
استانبوؿ -تركيا1994 ،ـ.
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 -45كشاؼ اصطالحات الفنوف ،النهانوم ،دمحم أعلى بن شيخ علي بن قاضي دمحم حامد الفاركقي،
مكتبة لبناف – انشركف -بَتكت ،1996 ،ط.1
 -46كفاية الطالب الرابشل لرسالة ابن أيب زيد القَتكاشل ،أبو دمحم ،عبدهللا بن أيب زيد (ت386ىػ) ،دار
إحياء الكتب العربية ،مصطفى البايب احلليب كأكالده -مصر ،د.ت.
 -47الكليات ،معةم يف ادلصطلحات كالفركؽ اللغوية ،الكفوم ،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيٍت
الكفوم (ت1194ىػ)ٖ ،تقيق :عدانف دركيش  -دمحم ادلصرم ،مؤسسة الرسالة -بَتكت-
1419ىػ1998 -ـ ،ط.1
 -48لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية لشرح الدرة ادلضية يف عقد الفرقة ادلرضية ،السفاريٍت،
دمحم بن أمحد بن سادل بن سليما احلنبلي (ت 1188ىػ) ،ادلكتب اإلسالمي -بَتكت ،كدار اخلاشل
– الرايض1991 ،ـ ،ط.3
 -49رلموع الفتاكل البن تيمية ،شيخ اإلسالـ تقي الدين أيب العباس ،أمحد بن عبد احلليم بن عبد
السالـ (ت728:ىػ) ،مجع كترتيب :عبد الرمحن العاصمي ،مطابع الرايض1381 ،ىػ1383-ـ.
 -51مشارؽ أنوار العقوؿ ،السادلي ،نور الدين أبو دمحم ،عبدهللا بن محيد بن سلوـ السادلي،
(ت1332ىػ)ٖ ،تقيق :عبد الرمحن عمَتة ،دار اجليل -بَتكت1989 ،ـ ،ط.1
 -51ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت للرافعي ،أمحد بن دمحم بن علي الفيومي ادلقرم (ت771ىػ)،
دار الكتب العلمية – بَتكت1414 ،ىػ1994/ـ.
 -52ادلعادل الدينية يف العقائد اإلذلية ،حيِت بن محزة بن علي بن إبراىيم احلسٍت العلوم (ت749ىػ)،
ٖتقيق :سيد سلتار دمحم أمحد ،دار الفكر ادلعاصر -بَتكت1998 ،ـ ،ط.1
 -53ادلعادل الدينية يف العقائد االذلية ،حيِت بن محزة ،دار الفكر ادلعاصر للطباعة كالنشر كالتوزيع.1988 ,
 -54منهاج الطالبُت كعمدة ادلتقُت ،أليب زكراي حيِت بن شرؼ النوكم زلي الدينٖ ،تقيق :دمحم دمحم طاىر
شعباف ،دار ادلنهاج.
 -55ادلنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلةاج(ت261ىػ) ،للنوكم ،أيب زكراي دمحم الدين حيِت بن شرؼ
بن مرم النوكم الشافعي( ،ت 676ىػ) ،دار ابن حزـ -بَتكت2112 ،ـ ،ط.1
 -56نيل األكطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار ،حملمد بن علي بن دمحم الشوكاشل،
تعليق :يسَتة حملمد منَت الدمشقي ،إدارة الطباعة ادلنَتية.
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