خمتصر
تكفري من ال يستحق التكفري

بقلم
صالح الدين بن أمحد بن حممد سعيد اإلدلبي

0

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل يىليد ا دمىلد مىلا م
النبيني ،واملبعوث رمحة للعاملني ،وع آله وأصحابه والتابعني بإحسان إىل يوم الدين.
وبعد ،فكنت قد وقفت ىل منذ زمن بعيد ىل ع كالم ألحد الباحثني يتحدث فيىله عىلن
جوا ب من موضوع التكفري ،ووجدت أ ه ال بد من كتابة بعض التعليقات حىلو إياالىله
التكفري وايتدالله بام ال دليل له فيه ،فكتبت أصل هذا البحث  /4141املوافىل ،4991
ويميته ذلك الوقت "التحذير مما اشتبه ع املترسعني التكفري".
ثم ملا رأى بعض اإلموة ىل مضم ا تشار اهلجمة الفكرية التكفريية ىل رضورة رشىل
 ،4141 /4141ايىلتجبت لطلىلىلب،م ،وقدمتىله بايىلىلمه ايديىلد " كفىلىلري مىلن ال يسىلىلتح
التكفري" ،راجيا من املوىل الكريم أن يتقبل منا مجيعا بفضله وكرمه.
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ثم اقرتح عيل بعض اإلموة امتصار  ،رغبة إيصاله للرشحية الكربى مىلن املثقفىلني
وطالب العلم الرشعي أصقاع األرض ،ف،أ ذا اليوم أقدم خمترصا له ،فكثري من القىلرا
يعد عندهم اهلمة وال الوقت إال لقرا ة املخترصات.
وأقو :
{يبحا ك ال علم لنا إال ما علمتنا ،إ ك أ ت العليم احلكيم}.
"الل،م اهد ا ملا امتىلُلف فيىله مىلن احلىل بإذ ىلك ،إ ىلك نىلدش مىلن شىلا إىل

ا

مستقيم".
موضوع البحث:
ىل اطلعت ع أبحاث كتب،ا أحد الباحثني تعل بموضوع التكفري ،اشتبه عليىله في،ىلا
كثري من املسائل ،فوددت أن أوضح بعض جوا ب البحث ،يائ ً
ال املىلوىل عىلاىل أن يىلوفقني
للح والصواب ،وأن جينبني الزلل ،وأن ينفع هبذ اإليضاحات كل من قرأها بنية صىلادقة،
باية الوصو إىل احل  ،وأن جيعلنا متبعني للح حيثام ظ،ر دليله ،إ ه ويل اهلداية والتوفي .
ىل قبل البد بذكر املسائل التي أود مناقشت،ا هذا املوضوع أرى أن أبدأ بىلذكر قىل
اال فاق ولو ايملة ،ثم أ تقل إىل ق االمتالف مع التعلي واملناقشة بإذن اهلل.

ق اال فاق:
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ُ
حفظ إيالمه وصو ُه عام يفسد ويبطله ويقطعه،
قا الباحث" :جيب ع كل مسلم
وهو الردة ،والعياذ باهلل عاىل".
ُ
التساهل الكالم حتى إ ه خيرج من بعض،م ألفاظ
ثم قا " :وقد كثر هذا الزمان
خترج،م عن اإليالم وال يرون ذلك ذ ب ًا ،فض ً
ال عن كو ه كفر ًا".
ثم قا " :الكفر ثالثة أ واع :كفر اعتقادش ،وكفر فعيل ،وكفر لفظي".
أقو  :هذا دل ا فاق ايملة ،فمن اعتقد اعتقاد ًا يناقض ما ثبىلت ثبو ىل ًا قاطعىل ًا
الكتاب والسنة و ُعلم من الدين بالرضورة فقد كفر ،ومن فعل فع ً
ال أو قا قوالً يد داللىلة
قاطعة ع أ ه صادر ممن يعتقد ذلك االعتقاد فقد كفر.

ق االمتالف:
الكفر القويل والكفر العميل:
قا الباحث" :األقوا الكفرية خترج من اإليالم من دون أن يقىلرتن هبىلا اعتقىلاد أو
فعل ،هذا ما ا ف عليه العلام وأمجعوا عليه ،فال التفات إىل ما مالف ذلك"!.
ُ
التساهل الكالم حتى إ ه خيرج من بعض،م ألفىلاظ
وقا [ :وقد كثر هذا الزمان
خترج،م عن اإليالم وال يرون ذلك ذ ب ًا ،فض ً
ال عن كو ه كفر ًا ،وذلىلك مصىلداق قولىله 
"إن العبد ليتكلم بالكلمة ال يرى هبا بأي ًا هيىلوش هبىلا النىلار يىلبعني مريفىل ًا" ،أش مسىلافة
يبعني عام ًا

النزو  ،وذلك منت،ى ج،نم ،وهو ماص بالكفار ،واحلديث روا الرتمىلذش
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الوقوع الكفر معرفة احلكم وال ا رشاح

وحسنه ،وهذا احلديث دليل ع أ ه ال ُيشرت
َّ
الصدر وال اعتقاد معنى اللفظ].

ثم قا [ :قا إمام احلرمني "ا ف األصوليون ع أن من ط بكلمة الردة وزعم أ ىله
أضمر ورية كفر ظاهر ًا وباطن ًا" ،وأقرهم ع ذلك ،يعني إذا كان اللفظ
ثم قا " :اعلم أن األلفاظ قسامن:

حي ًا].

يح ليس لىله إال وجىله واحىلد ،وظىلاهر حيتمىلل

معنيني أحدمها أقرب من اآلمر أو مها متساويان ،فمن ط بالكفر الرصيح وهو عامد ىل أش
وغري مكر وعا م بمعنى اللفظ ف،ذا يكفر الالفظ به ،وال يدمله التأويل،
باري يب اللسان ىل
ُ
فال ُينظر بعد كون اللفظ

حي ًا إىل قصد الشخص وال إىل معرفته بحكم لك الكلمىلة أاىلا

خترج من اإليالم".
ثم قا " :فمن يجد لصنم اعتقاد ًا أو باري اعتقاد فقد كفر ،فمن رأينا يسجد لصىلنم
كفىلَّر ا وال سأله هل ويت به عباد ه أم ويت غري ذلك؟".
أقو  :يرد ع هذا الكالم مؤامذات:
املؤامذة األوىل:
ذكر الباحث معرض ايتدالله ملا يقو بأن منت،ى قعر ج،نم هو مىلاص بالكفىلار،
وأ ه مسافة يبعني عام ًا النزو  ،وايتد باحلديث الذش روا الرتمذش بلفىلظ "إن العبىلد
ليتكلم بالكلمة ال يرى هبا بأي ًا هيوش هبىلا النىلار يىلبعني مريفىل ًا" ،معتمىلد ًا عىل نيسىلني
الرتمذش للحديث ،إذ يكنت فسه إىل ايمع هذ الرواية بني قوله "ال يىلرى هبىلا بأيىل ًا"
وقوله "هيوش هبا النار يبعني مريف ًا".
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وإذا صح احلديث هبذا اللفظ املذكور ف،و دليىلل عىل أ ىله ال ُيشىلرت ىل الوقىلوع
الكفر ىل معرفة احلكم وال ا رشاح الصدر وال اعتقاد معنى اللفظ.
حسىلن،ا الرتمىلذش ،ألن
ولكن ال يتم للباحث ايتدالله هبذ الرواية التي يقو إ ه قد َّ
الرتمذش من املتساهلني التصحيح والتحسني ،شأ ه ذلىلك شىلأن احلىلاكم مسىلتدركه
والذهبي

لخيص املستدرك.

ومما ينباي التنبيه عليه أن اإلمام الرتمذش يقل هنا "حىلديث حسىلن" ،ولكنىله قىلا
"حديث حسن غريب" ،وبين،ام فرق كبري.
واحلديث هبذا اللفظ غري ثابت ،واألصح فيه هىلو مىلا روا البخىلارش ومسىللم بلفىلظ
مااير له ،وهو "إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبني في،ا يز ُّ هبا النار أبعد ممىلا بىلني املرشىلق
واملارب".
وللرواية الراجحة الواردة الصحيحني شواهد عن عدد من الصحابة ،وهي ؤكىلد
ثبوت اللفظ الوارد في،ام عن النبي ص اهلل عليه ويلم ،دون اللفظ الذش احتج به الباحث.
املؤامذة الثا ية:
اعتمد الباحث ع الرواية املرجوحة فايتنب من،ا أن الرجىلل قىلد يىلتكلم بكلمىلة ال
فر وهيىلوش بسىلبب،ا إىل اايىلة قعىلر ج،ىلنم ،وهىلذا بخىلالف أف،ىلام العلىلام
يرى هبا بأي ًا فيكىلْ ُ
السابقني ،فإام ف،موا من هذا احلديث أن الرجل قد يتكلم بكلمة ال يرى هبا بأيىل ًا في،ىلوش
والىل،و َّش إىل اايىلة قعىلر
بسبب،ا النار ،يذكروا ىل حسبام وقفت عليه من أقواهلم ىل التكفري
ُ
ج،نم.
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فقد أورد اإلمام البخارش ىل ع يبيل املثىلا ىل صىلحيحه وكىلذا الباىلوش

ح

السنة كتاب الرقاق باب حفظ اللسان ،وأورد مسلم صحيحه والرتمىلذش يىلننه
كتاب الزهد ،والبي،قي شعب اإليامن باب حفظ اللسان فضل السكوت عن كل
ما ال يعنيه و رك اخلوض فيه.
وقا النووش

ح احلديث" :معنا ال يتدبرها وال يفكر قبح،ا ،وال خيىلاف مىلا

يرت ب علي،ا ،وهذا كالكلمة عند السلطان وغري من الوالة ،أو معنا  :كالكلمة التي يرت ب
علي،ا إرضار مسلم ،و حو ذلك".
وقا اإلمام أبو عمر بن عبد الرب" :ال أعلم مالف ًا قولىله  هىلذا احلىلديث "إن
الرجل ليتكلم بالكلمة" أاا الكلمة عند السلطان ايائر الظا لريضيه هبا فيام يسخ اهلل عز
وجل ،ويزين له باط ً
ال يريد من إراقة دم أو ظلم مسلم و حو ذلك".
و قل ابن حجر مجلة من أقوا العلام الذين

حوا هذا احلىلديث ،فنقىلل جىلز ً مىلن

كالم ابن عبد الرب ،و قل عن عبد اهلل بن وهب أن املراد هبا التلفظ بالسو والفحىل  ،وعىلن
الشيخ عز الدين بن عبد السالم أاا الكلمة التي ال يعرف القائل حسن،ا من قبح،ا ،فيحىلرم
ع اإل سان أن يتكلم بام ال يعرف حسنه من قبحه.
وإذا ايتنب العلام السابقون ىل رمح،ىلم اهلل وأجىلز مثىلوبت،م ىل أشىليا مىلن احلىلديث
الرشيف واهتدى أحد املعا

وف،م يديد فال أرى هذا ممتنعىل ًا ،ففضىلل اهلل
ين ملعنى جديد ْ

وايع ،وعطاؤ ال حدَّ له وال ااية{ ،ما يفتح اهلل للناس من رمحة فال ممسىلك هلىلا} ،ولكىلن:
{قل ها وا برها كم} ،فال ىلُقبل الدعوى إال بدليل يثبت صحت،ا ،ويظ،ر رجاحت،ا.
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املؤامذة الثالثة:
ادعى الباحث ا فاق العلام وإمجاع،م عىل أن األقىلوا الكفريىلة ختىلرج قائل،ىلا مىلن
اإليالم من دون أن يقرتن هبا اعتقاد ،وهىلذا رسىلع دعىلوى اإلمجىلاع دون ايتقصىلا وال
التثبت ،وماصة مثل هذا املوضوع اخلطري.
والواجب
متحيص،
ُ
ُ
ولست أ في أن بعض العلام قد ما إىل بعض ما ادعى الباحث اال فاق عليه ،ولكنه
قو مردود الفتقار للدليل وإن كان قد قا به بعض الفق،ا :
ىل فمن ذلك ما جا

كتاب الدرر ىل من كتب احلنفية ىل أن من كلم بكلمة كفرية وإن

يعتقد أو يعلم أاا لفظة الكفر ولكن أ ى هبا عن امتيار فقد كفر عنىلد عامىلة العلىلام وال
ُيعذر باي،ل!.
ىل ومن ذلك قو القو وش من فق،ا احلنفية" :ولو لفىلظ بكلمىلة الكفىلر طائعىلا غىلري
معتقد له يكفر ،أل ه راض بمبا

ه وإن يرض بحكمىله ،كاهلىلاز بىله ،فإ ىله يكفىلر وإن

يرض بحكمه ،وال ُيعذر باي،ل ،وهذا عند عامة العلام  ،مالف ًا للبعض"!.
ىل ومن ذلك أن الفقيه املالكي الشيخ دمد علي

يئل :ما قولكم رجل جرى ع

لسا ه يب الدين من غري قصد هل يكفر؟ أو ال بد من القصد؟ .فأجاب " :عم ،ار ىلد ،ألن
السب أشد من االيتخفاف ،وقد صوا ع أ ه ردة ،فالسب ردة باألوىل ،و املجموع :وال
ُيعذر بج،ل وزلل لسان"!.
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وفتوى الشيخ دمد علي

هنا بعدم اعتبار القصد غريبة ،ألاا خمالفة ملا يأ قله عنىله

من فتاوا األمرى املناقضة هلا ،وأغرب من،ا ما قله عن املجموع ىل من كتب املالكية ىل من أن
الرجل ال ُيعذر بزلل اللسان! فتأمل واعجب!.
* ولكن ينباي أن علم أن أقوا أكثر العلام

هذ املسألة هىلي بخىلالف مىلا ذكىلر

هؤال .
ىل وهذ بعض النصوص عند فق،ا املالكية:
ىل قا القرا  :قا مالك" :إن اد ْيته فأجابك لبيك الل،م لبيك جاهال ال يش عليه".
وقا العتبي

املستخرجة :ويئل مالك عن رجل ادى رجال بايىلمه فقىلا لبيىلك الل،ىلم

لبيك أعليه يش ؟ قا مالك" :إن كان جاهال أو ع وجه السفه فال يش عليه".
قا ابن رشد ايد

ح هذا القو " :وأما الذش قاله ع وجه السفه و يىلر عليىله

مالك ذلك شيئا فمعنا  :الذش يقوله ع وجه االيتخفاف بالداعي لىله ،وال ُحيمىلل عىل
أحد أ ه قا ألحد جمدًّ ا معتقدا أ ه إهله إال أن يقر بذلك ع فسه وهو عاقل غري جمنىلون وال
يكران".
ىل وقا اإلمام القايض عياض[ :وأما من كلم من يق القو ويخف اللفظ ممىلن
يضب كالمه وأمهل لسا ه بام يقتيض االيتخفاف بعظمىلة ربىله وجاللىلة مىلوال غىلري قاصىلد
للكفر وااليتخفاف وال عامد لإلحلاد :فإن كرر هذا منه و ُعرف به د َّ عىل

العبىله بدينىله

وايتخفافه بحرمة ربه وج،له بعظيم عز ىله وكربيائىله ،وهىلذا كفىلر ال مريىلة فيىله ،وأمىلا مىلن
صدرت عنه من ذلك اهلنة الواحدة والفلتة الشىلاردة ىل مىلا يكىلن نقصىلا وإزرا ً ىل ف ُيعاقىلب
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علي،ا ،و ُيؤدب بقدر مقتضاها ُ
وشنعة معناها وصورة حا قائل،ىلا و ح يىلبب،ا ومقاراىلا،
وقد يئل ابن القايم رمحه اهلل عن رجل ادى رج ً
ال بايمه فأجابىله "لبيىلك الل،ىلم لبيىلك"،
فقا  :إن كان جاه ً
ال أو قاله ع وجه يفه فال يش عليه] .قا القايض عياض معل ًقىلا عىل
كالم ابن القايم" :و ْ ح قوله :أ ه ال قتل عليه ،واياهل ُيزجر و ُيعلىلم ،والسىلفيه ُيىلؤدب،
ولو قاهلا ع اعتقاد إ زاله منزلة ربه لكفر" .ومعنى "الل،م" :أش يا اهلل.
ىل وقا اإلمام ابن رشد ايد كتاب البيان والتحصيل" :فال ي ْعلم أحد كفىلر واحىلد
وال إيام ه قطع ًا ،إال بالنص ،أو بأن يظ،ر منه عند املناظرة واملجادلة واملباحثىلة ملىلن ىلاظر أو
باحثه ما يقع له به العلم الرضورش بأ ه معتقد ملا جياد عليه من كفر ،إال أن أحكامىله رىلرش
ع الظاهر من حاله ،فمن ظ،ر منه ما يد ع الكفر ُحكم له بأحكام الكفر ،ومن ظ،ر منه
ما يد ع اإليامن ُحكم له بأحكام اإليامن".
ىل وقا اإلمام القرطبي

فسري " :وليس قوله عاىل { ْ
أن نيىلب أعاملكىلم وأ ىلتم ال

ٍ
بموجب أن يكفر اإل سان وهوال يعلم ،فكام ال يكون الكافر مؤمن ًا إال بامتيىلار
شعرون}
اإليامن ع الكفر كذلك ال يكون املؤمن كافر ًا مىلن حيىلث ال يقصىلد إىل الكفىلر وال خيتىلار ،
بإمجاع ،كذلك ال يكون الكافر كافر ًا من حيث ال يعلم".
ىل وقا القرا فيمن كلىلم النبىلي  بىلام ال يليىل " :ومىلن يقصىلد االزدرا وال
يعتقد

كلمه بالسب أو اللعن أو التكذيب أو إضافة ما ال جيوز عليه أو في ما جيىلب لىله

مما هو قص حقه وظ،ر عد ُم عمد وقصد السب إما ي،الة أو لضىلجر أو يىلكر أو قلىلة
ضب لسان ونور

املرصح فأشب ُه باملر ىلد" .فىلا ظر
كالمه :فإ ه ُيقتل ،وأما القاصدُ لذلك
ُ

كيف َّفرق بني القاصد وغري القاصد.
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كفرا ،والساب املعتقد حلىلىلَّه
ىل وقا القرا " :ومش،ور املذهب قتىلْل
ِّ
الساب حدًّ ا ال ً
كافر ،ا فاق ًا".
وقا القرا كىلذلك[ :إن أ ىلى بسىلخيف القىلو غىلري قاصىلد للكفىلر وااليىلتخفاف
كالقائل ملا ز عليه املطر "بدأ اخل َّراز يرش جلود " :أفتى مجاعة باألدب فقىل أل ىله عبىلث،
وأفتى مجاعة بقتله أل ىله يىلب ،هىلذا إن كىلان يتكىلرر منىله ،أمىلا الفلتىلة الواحىلدة فىلاألدب].
واخلراز هو الذش يقص ايلود ثم خيرزها فيعمل من،ىلا املصىلنوعات
[الذمرية.]41 / 44 :
َّ
ايلدية.
ىل و قا العالمة ابن الشا قايم بن عبد اهلل األ صارش املتىلو يىلنة  344رمحىله اهلل
عاىل رمحة وايعة" :وكيف يلتبس الكفر بالكبائر؟! والكفر أمر اعتقادش ،والكبىلائر أعىلام
وليست باعتقاد ،يوا كا ت أعامالً قلبية أو بد ية" .وقا " :إن كىلان السىلجود للصىلنم مىلع
اعتقاد كو ه إهلا ف،و كفر ،وإال فال ،بل يكون معصىلية إن كىلان لاىلري إكىلرا  ،أو جىلائزا عنىلد
اإلكرا "[ .إدرار الرشوق ع أ وا الربوق للعالمة ابن الشا .]441 / 1 :
ىل و قل الفقيه املالكي الشيخ دمد علي

الرب ُزيل أحد أئمة املالكية
عن شيخ اإليالم ُ ْ

القريوان املتو ينة  411رمحه اهلل عاىل أ ه قىلا

احلكىلم بىلالردة" :والىلذش عنىلدش

محىلل اللفىلظ عىل
املسألة أ ه ال يرت ب ع من يب أو دعا أو نقص إال برشىلطني :أحىلدمها ْ
قصد ايتعامله فيه ،فإن ُعدما أو أحدُ مها فالذش عندش في،ا أ ه ُيؤدب
مدلوله العر  ،والثاين ْ
أدبا موجعا و ُيطا حبسه".
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ىل و قا الشيخ البناين مسألة وضع البصاق عىل املصىلحف" :أمىلا إن َّ
بىلل أصىلابعه
لقصد قلب أوراقه ف،و وإن كان درم ًا ال ينباي أن ُيتجارس ع القو بكفر ورد ه ،أل ىله
يقصد التحقري الذش هو موجب الكفر هذ األمور".
ىل ويئل الشيخ دمد علي  :ما قولكم رجل أراد قرا ة ربعة قرآن بيتىله ،فوجىلد
بعض األجزا غائب ًا والفقيه الذش هي موقوفة نيت يد كذلك ،فقا "داهيىلة رىلي الربعىلة
وأصحاهبا" ،ف،ل ير د بذلك وررش عليه أحكام املر ىلد؟ .فأجىلاب " :ير ىلدَّ بىلذلك ،فىلال
ررش عليه أحكام املر د ،لداللة السياق ع أن مراد ايلد والورق والنقىلوش ،ال مىلدلوهلا
من ألفاظ القرآن العزيز ،عمُ ،ينكر عليه و ُيزجر و ُيؤدب حتى ال يعود إىل مثله.
احلكىلم فىليمن يىلب الىلدين أو امللىلة أو
ىل وقا الشيخ دمد علي " :يؤمذ من هذا:
ُ
املذهب ،وهو يقع كثري ًا من بعض يفلة العوام كاحل َّامرة واي َّاملة واخلدامني ،وربام وقع مىلن
غريهم ،وذلك أ ه إن قصد الرشيعة املط،رة واألحكام التىلي

ع،ىلا اهلل عىلاىل لعبىلاد عىل

لسان بيه  ف،و كافر قطع ًا ،وإن قصد حالة شخص و دينه ف،و يب املسلم ،ففيىله األدب
باجت،اد احلاكم ،و ُيفرق بني القصدين بىلاإلقرار والقىلرائن ،وبعضىل،م جيعىلل القصىلد الثىلاين
كاألو

احلكم"[ .فتح العيل املالك.]413 / 4 :
ىل وهذ بعض النصوص عند فق،ا احلنفية:
ىل قا اإلمام الطحاوش [ العقيدة الطحاوية :الفقىلرة " :]14وال خيىلرج العبىلدُ مىلن

اإليامن إال بجحود ما أدمله فيه".
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ىل وقا الرس ْميسىل مبحىلث طليىل السىلكران وار ىلداد " :ألن الىلردة نبنىلي عىل
االعتقاد".
ىل وقا الكاياين رمحه اهلل" :اإليامن احلقيقة صدي  ،والكفر احلقيقىلة كىلذيب،
وكىلىلل ذلىلىلك عمىلىلل القلىلىلب" .وقىلىلا رمحىلىله اهلل" :واإليىلىلامن والكفىلىلر يرجعىلىلان إىل التصىلىلدي
والتكذيب ،وإ ام اإلقرار دليل علي،ام".
ىل وقا ابن جيم مبحث النية الطالق بعد ذكر عدة مسائل" :وال ينافيىله قىلوهلم
إن الرصيح ال حيتاج إىل النية ،فظ،ر هبذا أن الرصيح ال حيتىلاج إلي،ىلا قضىلا ً  ،وحيتىلاج إلي،ىلا
ديا ة".
وقا ابن ىلُجيم كذلك" :وأما الكفر ف ُيشرت له النية ،لقىلوهلم َّ
إن كفىلىلْر املكىلر غىلري
صحيح ،وأما قوهلم إ ه إذا كلم بكلمة الكفر هازالً يكفر فإ ام هو باعتبار أن عينه كفر".
وعني اهلز بقضايا اإليامن التي ىلىلُنز و ىلىلُصان
ومعنى "هازال" أش قاصدا اهلز بهْ ،
عن اهلز كفر ،فمن قصد فقد كفر لتحق ية الكفر فيه.
ىل وهذ بعض النصوص عند فق،ا الشافعية:
ىل يئل اإلمام أبو منصور األزهرش عمن يقو بخل القرآن :أ سميه كىلافرا؟ .فقىلا :
"الذش يقوله كىلُفىلْ مر" .ثم قا

كفرا"[ .جممع بحىلار األ ىلوار
املرة الثالثة" :قد يقو املسلم ً

للفتىلَّني .]149/1 :فا ظر إىل التفري بني وصف الكالم بأ ه كفر ووصف القائل بأ ه كافر.
[أبو منصور األزهرش هو الفقيه الشافعي اللاوش الورع الثقىلة الثبىلت دمىلد بىلن أمحىلد بىلن
األزهر األزهرش اهلروش ،صاحب نذيب اللاة وغري  ،املتو ينة  431هىل].
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ىل وقا أبو منصور عبد القاهر بىلن طىلاهر الباىلدادش قىل ً
ال عىلن األصىلحاب أش مىلن
الشافعية واألشاعرة" :والسجود للشمس أو للصنم وما جرى جمرى ذلىلك :مىلن عالمىلات
الكفر ْ
وإن يكن

فسه كفر ًا إذا يضا َّمه عقد القلب ع الكفر ،ومن فعل شيئ ًا من ذلك

أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن علم كفر باطن ًا".
ىل وقا الفقيه الشافعي الكبري أبو يعد عبد الرمحن بن مأمون املتويل النيسابورش
املتو ينة  134رمحه اهلل" :من اعتقد قدم العا أو حدوث الصا ع كان كافرا ،وكذا من
جحد جواز بعثة الريل أو أ كر بوة بي من األ بيا  ،أو عظىلَّم صنام بالسجود له أو التقرب
إليه بالذبح بايمه :فكل هذا كفر".
وقف عند قوله "أو عظىلَّم صنام بالسجود له أو التقرب إليه" ،ففيه إشارة إىل أن
الكفر ذلك هو عظيم الصنم ،والتعظيم من عمل القلب.
ىل وقا اإلمام الازايل رمحه اهلل" :فإن قيل السجود بني يدش الصنم كفر وهو فعل
جمرد ال يدمل نيت هذ الرواب ف،ل هو أصل آمر؟ قلنا :ال ،فإن الكفر :اعتقاد عظيم
الصنم ،وذلك كذيب لريو اهلل  والقرآن ،ولكن ُيعرف اعتقا ُد عظيم الصنم :ارة
بترصيح لفظه ،و ارة باإلشارة إن كان أمرس ،و ارة بفعل يد عليه داللة قاطعة كالسجود
غري
حيث ال حيتمل أن يكون السجود هلل وإ ام الصنم بني يديه كاحلائ وهو غافل عنه ،أو ُ
معتقد عظيمه ،وذلك يعرف بالقرائن".
ىل و قا الفقيه الشافعي إيامعيل بن أيب بكر ابىلن املقىلرئ املتىلو يىلنة  443كتابىله
مكلفٍ ،
ٍ
بنية ،أو ٍ
فعل أو قو ٍ باعتقاد"[ .ا ظر :فتح ايواد برشح
اإلرشاد" :الردة كفر مسل ٍم
اإلرشاد.]494 / 4 :
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ىل وقا ابن حجر العسقالين :قا مج،ور العلام  :من حلف بالالت والعزى نعقىلد
يمينه ،وعليه أن يسىلتافر اهلل ،وال كفىلارة عليىله ،و ُيسىلتحب أن يقىلو ال إلىله إال اهلل[ .فىلتح
البارش .]141 / 44 :أمل حيث يكفروا املسلم هبذا إذا يكن الظاهر من حاله أ ه يريىلد
حقيقة القسم هبام.
ىل و قا السيوطي مبحث النية بعد أن ذكىلر مىلدمل النيىلة الكنايىلات العقىلود:
"و دمل أيض ًا في،ا غري الكنايات مسائل شتى ،كقصد لفظ الرصيح ملعنا "[ .األشىلبا
والنظائر :ص .]11
فقد أفصح رمحه اهلل عاىل رمحة وايعة عىلن أن النيىلة ال يقترصىل دموهلىلا عىل مسىلائل
الكنايات من األلفاظ ،بل إاا دمل كذلك مسائل تعل بىلاللفظ الرصىليح ،ومىلن لىلك
ُ
الفظ الرصيح به املعنى الذش ُوضع له ذلىلك اللفىلظ واعتىلىلُرب أ ىله
املسائل اشرتا ُ أن يقصد
قصد لفظ الرصيح ملعنا ملا وقع حكمه.
يح فيه ،وهذا يعني أ ه لو يوجد ْ
ىل وقا ابن حجر اهليتمي مسألة السجود للشمس اق ً
ال عن كتاب املواقف و حه
ومقرا" :لو ُعلم أ ه يسجد هلا ع يبيل التعظيم واعتقاد اإلهلية بل يجد هلا وقلبه مطمئن
بالتصدي

ُحيكم بكفر فيام بينه وبني اهلل وإن ُأجرش عليه حكم الكافر الظاهر".

وقا ابن حجر اهليتمي
"فعملنا بام د عليه لفظه

عليل ما أفتى به ع رجل بأ ىله ُخيشىلى عليىله مىلن الكفىلر:

حي ًا بوايطة القرينة املذكورة ،وقلنا له :أ ت حيث أطلقت هذا

لتضمن لفظك سمية اإليالم كفر ًا وإن قصد ذلك ،أل ا إ ام
اللفظ و ؤو كنت كافر ًا،
ُّ
وقصدك وعدمه إ ام ر ب بىله األحكىلام باعتبىلار البىلاطن ،ال
حكم بالكفر باعتبار الظاهرْ ،
الظاهر".
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ىل قا الشيخ عبد الرمحن بن دمد بن عيسى املش،ور ق ً
ال عن الفقيه الشافعي الشىليخ
دمد بن أيب بكر األشخر

حىلاكم ،فتىلربم،
صوير املسألة ع شخص ما" :حكىلىلم عليىله
م

أش يش هذا الرشىلع؟! ،أو
فقا ايت،زا ً ليس هذا الرشع بيش ق  :كفر ،كام لو قا لفتوى ُّ
احرض جملس العلم فقا ما هذا بيش  ،أو قا قصعة من ثريد مري من العلم ،فحينئذ
قيل له
ْ
ررش عليه أحكام املر دين من االيتتابة وغريها ،عم ،إن قا

أرد الرشع بل أردت احلكم

عيل ظننته غري مستند إىل ج،ة قتضيهُ :عزر عزير ًا بليا ًا زاجر ًا ملثله عىلن إطىلالق مثىلل هىلذا
َّ
القو ".
ال ع مذهب الترسع التكفري عن رجىلل ىلادى رجىل ً
* هذا ولو يألت اليوم رج ً
ال
بايمه فأجابه "لبيك الل،م لبيك" وهل يؤثىلىلِّر احلكم كو ُه جاه ً
ال بأن مثل هذا اللفظ قد
يكون كفر ًا أو كو ُه قد قاله ع وجه يفه؟ ألجابك احلا  :هىلذا الرجىلل كىلافر ،ويىلوا
أكان جاه ً
ال أو قاله ع وجه يفه ،وربام قا  :هذا باإلمجاع!!.
ويخف اللفظ ممىلا يقتيضىل
ىل ولو يألته عن رجل صدرت منه كلمة من يقىل القو ُ
االيتخفاف بعظمة ربه وجاللة موال غري قاصد للكفر وااليتخفاف؟ ألجابك احلىلا :
هذا كافر.
ىل ولو يألته عن رجل يب الدين أو نقصه بلفظ فيه معنى السب والتنقص إال أ ىله
يقصد ايتعامله هذا املعنى؟ ألجابك احلا  :هذا كافر ،ويوا أقصد بلفظه هذا املعنىلى
أو يقصد.
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ىل والاريب األمر دعوى اإلمجاع!! ،وكأن اإلمام مالكا و لميذ ابن القايم ويائر
العلام املذكورين وغريهم رمح،م اهلل عاىل ليسوا من علام املسلمني ،وال مىلن أهىلل الاىلرية
ع الدين!!.
كفر مسل ٍم مكلف بنية
ىل ولو يألته عن عريف الفقيه الشافعي ابن املقرئ للردة بأاا " ُ
أو ٍ
فعل أو قو ٍ باعتقاد"؟ وعن اشرتاطه للحكم بالردة العملية أو القولية أن يكون الفعل أو
القو مقرت ًا باعتقاد كفرش؟ لرد هذا الكالم احلا  ،ولنفى ابن املقرئ عن دائىلرة العلىلام
الفق،ا  ،ولنسبه إىل خمالفة اإلمجاع!!.
املؤامذة الرابعة:
إن ر يب حكم الكفر ع من لفظ بيش من األقوا الكفرية من دون أن يقرتن هبىلا
رشاح صدر وال قصدم  :فيه غفلة عن إيىلام ات الكتىلاب العزيىلز ودالئىلل السىلنة
اعتقا مد وال ا
ُ
النبوية:
ىل فمن اآليات القرآ ية الكريمة قوله عاىل {من كفر باهلل من بعد إيام ىله إال مىلن ُأكىلر
وقلبه مطمئن باإليامن ولكن من

ح بالكفر صدر ًا فعلي،م غضب مىلن اهلل ،وهلىلم عىلذاب

عظيم}[ .اآلية 411 :من يورة النحل] .فقوله عاىل {إال من أكر وقلبه مطمئن باإليامن}
يد ع

في احلرج النط بكلمة الكفر عمن أكر علي،ا وقلبه مطمىلئن بىلاإليامن ،وعىل

كفر من ط هبا وقلبه غري مطمئن باإليامن ،و قوله عاىل {ولكن من

ح بالكفر صدر ًا}

إيام إىل أن علة كفر الكافر هنا هي ا رشاح صدر بالكفر ،والكفىلر هىلو مىلا يىلوى اطمئنىلان
القلب باإليامن وبمحبته و عظيمه ،يىلوا أكىلان شكىلىلًّا اإليىلامن أو ايىلت،زا ً بخصىلاله أو
اطمئنا ًا بنقيضه.
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ىل ومن اآليات قوله عاىل {وليس عليكم ُجناح فيام أمطأ م بىله ،ولكىل ْن مىلا عمىلدت
قلوبكم ،وكان اهلل غفور ًا رحي ًام} [اآلية 1 :مىلن يىلورة األحىلزاب] .فقولىله عىلاىل {ولىليس
عليكم ُجناح فيام أمطأ م به} ينفي احلرج عمن أمطأ دعا املتبنىلَّى لاري أبيه ،و ضىلمن
ذلك إثبا ه ملن صدر منه ذلك ال عىل وجىله اخلطىلأ ،و قولىله عىلاىل {ولكىل ْن مىلا عمىلدت
قلوبكم} إيام إىل أن علة اإلثم حالة وقوعه هي عمد القلب لذلك.
ىل ومن اآليات قوله عاىل {ال يؤامذكم اهلل باللاو أيام كىلم ،ولكىلن يؤامىلذكم بىلام
كسبت قلوبكم ،واهلل غفور حليم} .وقوله عاىل {ال يؤامذكم اهلل باللاو أيام كم ،ولكن
يؤامذكم بام عقد م األيامن}[ .اآلية  441من يورة البقرة ،واآلية  49من يىلورة املائىلدة].
فقوله عاىل {ال يؤامذكم اهلل باللاو أيام كم} ص عىلدم املؤامىلذة بىلاللاو اليمىلني،
وظاهر إثبات املؤامذة بام ليس لاوا اليمىلني ،و قولىله عىلاىل {ولكىلن يؤامىلذكم بىلام
م
كسبت قلوبكم} وقوله {ولكن يؤامذكم بام عقد م األيامن} إيىلام إىل أن علىلة املؤامىلذة
اليمني هي عقد القلب علي،ا واكتسابه هلا.
ىل ف،ذ اإليام ات القرآ ية شري إىل أن منا املؤامذة احلكم التكليفىلي هىلو القصىلد
القلبي ،فاآلمذ هبا يعلم أن العلة فيام ايتىلُثىلْني هي عدم وجود القصد ،كحالة اإلكىلرا عىل
التلفظ بكلمة الكفر ،واخلطأ دعا املتبنىلَّى لاري أبيه ،واحللف بىلاهلل لاىلو اليمىلني ،ومىلن
املمكن أن ىلُقاس ع هذ احلاالت ظائرها ،ومن غىلفىلل عن هذ اإليىلام ات ىل وماصىلة
قضية التكفري ىل جعل قوله عاىل {ولك ْن من

ح بىلالكفر صىلدر ًا} ماصىل ًا بحالىلة اإلكىلرا

وعمم حكم التكفري ع ما عداها ،حتى ولو كان قائل،ىلا ال
وقرص املستثنيات ع دالىلِّىل،اَّ ،
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يقصد أش معنى من معاين الكفر!! ،وهذا من ايمىلود عىل األلفىلاظ وعىلدم الاىلوص عىل
املعاين.
ىل ومن األحاديث النبوية الرشيفة قوله عليه الصالة والسالم احلىلديث املتفىل عىل
صحته "إ ام األعام بالنيات ،وإ ام لكل امرئ ما وى"[ .صحيح البخارش .9/4 :صىلحيح
مسلم.]14/44 :
وقد قل النووش عن اإلمام الشافعي رمح،ام اهلل أن هذا احلديث يدمل يبعني باب ًا
من الفقه ،ثم قا " :وفيه دليل ع أن الط،ارة وهي الوضو والاسل والتىليمم ال صىلح إال
بالنية ،وكذلك الصالة والزكاة والصوم واحلج واالعتكاف ويائر العبادات ،و دمل النيىلة
ٍ
غري مقتضا ُد ِّين فيام بينه وبني اهلل عاىل ،وال
الطالق والعتاق والقذف ،وإن وى
برصيح ْ
ُيقبل منه الظاهر" [ .ح صحيح مسلم.]14،11 / 44 :
وال شك أن النية دمل أبواب اإليامن ،والعلم ،واي،اد ،والذكاة ،والاصىلب،
والنكاح ،واأليامن ،والنذر ،وجيب أن دمل كذلك باب الردة.
ٍ
غري مقتضا ُد ِّين فيام بينه وبني اهلل عىلاىل" ،فرمحىله اهلل
و أمل قوله "وإن وى
برصيح ْ
رمحة وايعة.
ىل ومن األحاديث النبوية حديث أ س بن مالك أن النبي  قا " :ثم خيرج من النىلار
من قا ال إله إال اهلل وكان قلبه ما يزن من اخلري ذرة"[ .صحيح البخارش.]494 / 44 :
وحديث أيب يعيد اخلدرش عن النبي  أ ه قا " :فيقو اهلل عاىل اذهبوا فمىلن وجىلد م
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قلبه مثقا ذرة من إيىلامن فىلأمرجو "[ .صىلحيح البخىلارش .144/ 44 :صىلحيح مسىللم:
.]44/4
وقوله عليه الصالة والسالم هذ األحاديث " قلبه" دليىلل عىل أن أد ىلى وأقىلل
مرا ب املؤمن الذش ال ُخيلد ج،نم هي أن يكون قلبه مثقا ذرة من إيىلامن ،وأن الكىلافر
من ليس قلبه مثقا ذرة من إيامن ،وفي،ا إشارة إىل أن أصل اإليامن أو الكفر هو القلب
وصف
وثمرات كل من،ام ظ،ر ع ايوارح ،فال يصح أن ُيطل ع رجل من أهل اإليامن ْ
الكفر إذا لفظ بلفظ كفرش دون أن يقصد املعنى الكفرش.
"الل،م يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا ع دينك".
ىل و ُيستأ س للتفري بني احلالتني بحديث أيب مويى األشعرش ومعقل بن يسىلار عىلن
النبي  أ ه قا " :أهيا الناس ،ا قوا هذا الرشك ،فإ ه أمفى من دبيب النمل" .فقا رجىلل:
وكيف تقيه وهو أمفى من دبيب النمل يا ريو اهلل؟ .فقا " :قولوا الل،م إ ا عوذ بك من
أن رشك بك شيئ ًا علمه ،و ستافرك ملا ال علم".
حيصىلننا
ففي هذا احلديث يعلمنا النبي  التوجه إىل اهلل بىلارك و عىلاىل ،طىلالبني أن ِّ
ويعصمنا من أن رشك به و حن علم ،ويائلني املافرة ملا قد يقع منا و حن ال علم .أفليس
هذا فريق ًا بني احلالتني؟!.
أما من قا قوالً كفري ًا أو عمل عم ً
ال كفري ًا قاصد ًا معنا الكفرش ف،و كافر ال شك
قصىلد املعنىلى الكفىلرش
كفر حتى وإن يقصد بقوله أو عمله اخلروج من اإليىلالم ،وبىلني ْ
وقصد اخلروج من اإليالم ْفرق كبري.
ْ
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احلاالت املستثناة من الكفر اللفظي والعلة ذلك:
قا الباحث" :قا الفق،ا ُ :يستثنى من الكفىلر القىلويل حالىل ُة يىلب اللسىلان ،وحالىلة
غيبوبة العقل ،وحالة اإلكرا " .ثم قا " :ينباي أن ُيضاف :حالة احلكاية لكفر الاري ،وحالة
كون الشخص متأوالً باجت،اد

ف،م الرشع".

أرس القاعدة التي وضع،ا ،وجعل الىلنص الىلذش
أقو  :يبدو أن الباحث قد أصبح ْ
كىلنص الشىلارع التعبىلدش ،ال كىلالنص املعقىلو
وضعه املستثنيات كأ ه ص الشارع ،بىلل
ِّ
املعنى ،ألن الثاين يمكن ايتنبا علته والقياس علي،ا ،بخالف األو .
وإذا كان الباحث يقر بايتثنا مخس حاالت من الكفر اللفظي فال بد من البحث عن
العلة التي جعلت،ا مستثناة من كفري املتلفظ بكلمة الكفر ،وعن السبب الذش يمنع القيىلاس
علي،ا إن كان هنالك يبب.
فأما العلة ايتثنائ،ا ىل رغم ما في،ا من جريان كلمة الكفىلر عىل اللسىلان ىل ف،ىلي أن
ينضم الكسب القلبي إىل طىل اللسىلان ،وهىلذا مىلا
املتلفظ هبا يقصد املعنى الكفرش ،أش
َّ
ف،مه مج،ور العلام من قو النبي " إ ام األعام بالنيات وإ ام لكل امرئ ما وى".
قلت أقواهلم املؤامذة الثالثة ،وهم اإلمام مالك
وارجع إىل صوص العلام الذين ُ
و لميذ عبد الرمحن بن القايم وابن رشد ايد والقىلايض عيىلاض وأبىلو عبىلد اهلل القرطبىلي
صاحب كتاب ايامع ألحكام القرآن والقرا وابن الشا والربزيل والشيخ دمىلد علىلي
والبنَّاين من فق،ا املالكية ،والطحاوش والرسميس والكاياين وابن جيم من فق،ا احلنفية،
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وأبو منصور األزهرش الفقيه اللاوش وأبو منصور عبد القاهر البادادش واملتويل وأبو حامىلد
الازايل وابن املقرئ وابن حجر العسقالين والسيوطي وابن حجىلر اهليتمىلي واألشىلخر مىلن
فق،ا الشافعية ،فستجد أن كالم،م يدور ع أن األقوا واألفعا التي يكفر هبا املر ليست
هي الكفر ،بل هي عالمات للكفر ،وأاا كفر حقيقي إذا ا ضم إلي،ا عقد القلب ع املعنىلى
الكفرش ،وأن من اقرتف شيئ ًا من ذلك أجرينا عليىله حكىلم أهىلل الكفىلر وإن علىلم كفىلر
باطن ًا.
* حاالت ينباي قياي،ا ع املستثنيات:
فإن قا قائل :األصل املتلفظ بكلمة كفرية أن ُحيكم عليه بالكفر ،وايتثنينا بعىلض
احلاالت أل ه قد د الدليل ع ايتثنائ،ا ،و جد حالة أمرى ضيف،ا إلي،ا.
فايواب :ينباي أوالً قرير القاعدة وهي أن منا الكفر هو عقىلْد القلب عليىله ،وأن
األصل املتلفظ بكلمة كفرية أن ُحيكم عليه بالكفر ،وأ ه ُيستثنى من هذا األصل احلىلاالت
التي ليس في،ا عقد القلب ع الكفر ،كاحلاالت اخلمسة املذكورة كالم الباحث.
فإن قيل :ف،ل هناك حالة أمرى؟ وما هي؟.
فايواب :عم ،هناك حالة أمرى ،وهي ما إذا عارف الناس عىل ايىلتعام ركيىلب
لاوش غري معنا األصيل الذش ُوضع له مما قد يقتيض الكفر أصل معنا .
والدليل ع ذلك أن النبي  اى عن احللف باآلبا ثم قا هو للرجل "أفلح وأبيه
إن صدق" ،ف،ل قو إن النبي  قد حلف باري اهلل عاىل؟!! وهل قو إ ه حلىلف بوالىلد
ذلك الرجل؟!! ،هذا دا  ،قا ابن حجر :ف ُيجاب بأجوبة :األو  :أن هذا اللفظ كان جيرش
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ع ألسنت،م من غري أن يقصدوا به القسم ،والن،ي إ ام ورد ح من قصد حقيقة احللف،
وإىل هذا جنح البي،قي ،وقا النووش إ ه ايواب املريض[ .فتح البارش.]141/44 :
ربت يمينُك" ،ف،ل قو إ ه دعا ع عائشىلة
وقا النبي  لعائشة ريض اهلل عن،ا " ْ
بالفقر؟!! .قا النووش[ :واألصح األقوى الذش عليه املحققون معنا أاا كلمىلة أصىلل،ا
"افتقرت" ،ولكن العرب اعتادت ايتعامهلا غري قاصدة حقيقة معناهىلا األصىليل ،فيىلذكرون
ربت يداك ،وقا له اهلل ما أشجعه ،وال ُأ َّم له ،وال أب لك ،وثكلتىلىلْه أمىله ،وويىلل أ ِّمىله ،ومىلا
أشبه هذا من ألفاظ،م ،يقولواا عند إ كار اليش أو الزجر عنه أو الذم عليه أو ايتعظامه أو
احلث عليه أو اإلعجاب به ،واهلل أعلم] [ .ح صحيح مسىللم .]444 / 4 :وا ظىلر [فىلتح
البارش.]449 / 4 :
فحاشىل ًا وال ل َّعا ىل ًا ،كىلان يقىلو
وقا أ س بن مالك  :يكن النبي  يىل َّباب ًا وال َّ
ألحد ا عند الىلم ْعتبة "ما له؟ رب جبينه" .قا ابن حجر[ :قا الداودش" :قوله رب جبينه
كلمة قوهلا العرب جرت ع ألسنت،م ،وهي من الرتاب ،أش يق جبينىله لىلضرض ،وهىلو
كقوهلم رغم أ فه ،ولكن ال ُيراد معنى قوله رب جبينه ،بل هو ظري ما قدم قولىله ربىلت
يمينك" .أش إاا كلمة ررش ع اللسان وال يراد حقيقت،ا][ .فتح البارش.]114 / 41 :
وقا النبي  ملعاذ بن جبل " ثكلتك أمك يا معاذ" ،ف،ل دعا عليىله بىلاملوت وأن
صبح أمه ثك ؟!! ،وايواب بكل أكيد :ال ،وإ ام هي كلمة ررش ع ألسنة العرب وليس
املراد حقيقة معناها األصيل.
و يافىلُ ل علام أصو الفقه عن إيداع هذ املسألة املصنفات األصولية ،فقد قىلا
الفقيه احلنفي األصويل أبو عيل أمحد بن دمد بن إيحاق الشايش املتىلو يىلنة " :411ومىلا
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ُيرتك به حقيقة اللفظ مخسة أ واع :أحدها داللة العرف ،وذلك ألن ثبوت األحكام باأللفاظ
إ ام كان لداللة اللفظ ع املعنى املراد للمتكلم ،فإذا كان املعنى متعارف ًا بني الناس كان ذلك
املعنى املتعارف دلي ً
ال ع أ ه هو املراد به ظاهر ًا ،فيرت ب عليه احلكم ...،والثالث قد ىلىلُرتك
احلقيقة بداللة يياق الكالم".
ومما ال شك فيه أ ه ال بد من مراعاة عرف الناس اللاوش ايتعام الكىلالم وإفىلادة
األلفاظ للمعاين ،فمن كلم بكالم جرى العرف اللاوش بايىلتعامله غىلري معنىلا األصىليل
فالظاهر أ ه يريد به املعنى املتعارف عليه ،فتجرش عليه أحكامه ،إال إذا وى به غري ذلك.
* االيتدال بكالم اإلمام اج الدين السبكي غري دله:
ايتد املترسع التكفري القائل بأن من صدر منه لفظ كفرش ف،و كافر وإن يعتقىلد
معنى ذلك اللفظ بكالم لإلمام اج الدين السبكي رمحه اهلل ،إذ يقىلو السىلبكي "ال مىلالف
عند األشعرش وأصحابه بل ويائر املسلمني أن من لفظ بالكفر أو فعل أفعىلا الكفىلار أ ىله
كافر باهلل العظيم خملد النار وإن عرف بقلبه ،وأ ه ال نفعه املعرفة مع العنىلاد" [ .طبقىلات
الشافعية الكربى.]94 /4 :
أقو  :ملا برت هذا املستد النص عن يياقه الذش ورد فيه ف،م منىله أن كىلل مىلن لفىلظ
بالكفر أو فعل أفعا الكفار ف،و كافر خملد النار ،وليس األمر ىل الواقع ىل كام ف،مه هىلذا
املستد :
قا اإلمام اج الدين السبكي قبل الكالم املنقو أعال [وقد رأيت أقواما يتعصبون
ع من يقو اإليامن التصدي  ،ظنا من،م أن القائل بذلك ال يشرت النط
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االعتىلداد بىله،

وهو عصب صادر عن عدم املعرفة بمذهب القائلني هبذا القو  ،ومن هؤال أبو دمد ابىلن
حزم الظاهرش ،فإ ه قا

كتابه امللل والنحل "ذهب قوم إىل أن اإليامن إ ام هىلو معرفىلة اهلل

بالقلب فق وإن أظ،ر الي،ودية أو النرصا ية أو يائر أ ىلواع الكفىلر بلسىلا ه وعبار ىله ،فىلإذا
عرف اهلل بقلبه ف،و مسلم من أهل اينة ،وهذا قو ج،م بن صفوان وأيب احلسن األشعرش
البرصش وأصحاهبام"] [ .طبقات الشافعية الكربى.]91 - 49 /4 :
ولف،م معنى النص ال بد لك من ف،م املسألة أصل،ا وعند املردود عليىله وهىلو ابىلن
حزم وعند القائم بالرد وهو اج الدين السبكي:
أصل املسألة هو أن بعض الناس الذين يف،موا اإليامن مىلن أهىلل الزيىلا والضىلال
قالوا إن اإليامن هو املعرفة فق  ،أش إن من عرف بقلبه أن اهلل عاىل موجود وأ ه حىلي علىليم
قدير يميع بصري وأن دمدا  هو ريو من عند اهلل أريله للناس كافة وأ ه صىلادق فىليام
يبلاه عن ربه عز وجل و ينط رغىلم هىلذ املعرفىلة بالشىل،اد ني وايىلتمر عىل هيوديتىله أو
رصا يته أو ع يائر أ واع الكفر بلسا ه وعبار ه :ف،ذا ُيعدُّ ىل عند أولئك الزائاني الضالني ىل
مؤمنا من أهل اينة.
ملا رأى املردود عليه وهو ابن حزم أن أبىلا احلسىلن األشىلعرش وأصىلحابه يقولىلون إن
وهم أام يقولون اإليامن بمقالة أولئك الزائاني الضىلالني ،ولىلذلك
اإليامن هو التصدي
َّ
عصب ع األشعرش واألشاعرة واشىلتد إ كىلار علىلي،م ،وحاشىلا أبىلا احلسىلن األشىلعرش
وأصحابه املنسوبني إليه أن يقولوا بذلك الضال .
ملا رأى القائم بالرد وهو اج الدين السبكي أن ابن حزم وغىلري يتعصىلبون عىل مىلن
يقو إن اإليامن هو التصدي َّبني أن يبب عصب،م علي،م هو ظن،م أن من يقو بىلذلك ال
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يشرت النط بالش،اد ني ليكون اإليامن معتدا به ،وأن ذلك التعصب صادر عن عدم املعرفة
بمذهب القائلني هبذا القو .
أش إن األشاعرة يرون أن أد ى اإليامن هو التصدي القلبي ايىلازم بأركىلان اإليىلامن،
وأ ه البد من اإلذعان ،أش اخلضوع وااليتسالم القلبي هلل رب العاملني واال تقا عىلام كىلان
عليه املر مما خيالف اإليامن.
ثم َّبني اإلمام اج الدين السبكي مدى ايرا ة والترسع لدى ابن حزم عنىلدما سىلب
إىل اإلمام أيب احلسن األشعرش وأصحابه أن اإليامن عندهم هىلو املعرفىلة بالقلىلب فقىل وإن
أظ،ر املكلف أ واع الكفر بلسا ه وعبار ه ،وأن هذا يش

يقلىله ال األشىلعرش وال أصىلحابه

يعرفك ما قلت لىلك مىلن جرا ىله و رسىلعه :هىلذا
وال أحد من يائر املسلمني ،فقا " :ومما ِّ
ُ
النقل الذش عزا إىل األشعرش ،وال مالف عند األشعرش وأصحابه بل ويائر املسىللمني أن
من لفظ بالكفر أو فعل أفعا الكفار أ ه كافر باهلل العظيم خملد النىلار وإن عىلرف بقلبىله،
وأ ه ال نفعه املعرفة مع العناد".
فتاج الدين السبكي رمحه اهلل يتحدث هنا عمن لفظ بىلالكفر أو فعىلل أفعىلا الكفىلار
وهو قاصد معاين ما يقوله وما يفعله ،ويشري هنا إىل أن هذا اإل سان ليس جاهال لتثبىلت لىله
باألدلة وجود اهلل عز وجل وعلمه وقدر ه وإراد ه وصدْ ق دمد  و بو ىله وريىلالته ،بىلل
املعرفة موجودة عند  ،وأ ه ُيقىلْدم ع لك األقوا واألفعا الكفرية رغبة منه معا دة اهلل
جل وعال ،وايتكبارا عن اإلذعان واخلضوع للح  ،فكيف نفعه املعرفة مع العناد؟!!.
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وهذا ما كان عليه إبليس معرفة احل وعدم اإلذعان واخلضوع له ،ومثله كثري مىلن
الناس الذين يعرتفون بىلاهلل عىلاىل وبنبىلوة دمىلد  وعمىلوم ريىلالته ويىلأبون الىلدمو
اإليالم ،ف،ؤال كفار ،وهذا كفر العناد ،أش املعا دة هلل جل وعال.
وهبذا بني أن اج الدين السبكي يكن يتحدث هنا عمن لفظ بىلالكفر غىلري قاصىلد
معنى ما يقو  ،وال عمن فعل أفعا الكفار غري قاصد معنى ما يفعل.
* نيميل كالم اإلمام فخر الدين الرازش ما ال حيتمل:
املسلم ع التلفظ بكالم كفرش و لفظ به
قا يل أحد املترسعني التكفري" :إذا ُأكر
ُ
أو قا إ ه غري مسلم فإ ه ال ُيعد مارجا عن اإليالم إذا ُهدد بالقتل أو الرضب الشديد ،أما
إذا كان نديد بالرضب اخلفيف أو باري رضب من يائر أ ىلواع الت،ديىلد فإ ىله ُيعىلد مر ىلدا،
وهذا ما ذكر اإلمام الرازش

فسري "!! .كذا قا .

أقو  :كالم اإلمام الرازش واد ،واملعنى الذش ُيراد إقحامه ع كالمه واد آمىلر،
فقد قا الرازش

فسري قوله عاىل {إال من أكر وقلبه مطمئن باإليامن}" :جيب ه،نا بيان

اإلكرا الذش عند جيوز التلفظ بكلمة الكفر ،وهو أن يعذبه بعىلذاب ال طاقىلة لىله بىله ،مثىلل
التخويف بالقتل ،ومثل الرضب الشديد واإليالمات القوية".
فكالم الرازش هو بيان متى جيوز التلفظ بكلمة الكفر ،و ُمفىلاد أن التخويف بيش
جيوز اإلقدام ع التلفظ هبا ،فاملسىلألة هنىلا هىلي
دون الرضب الشديد واإليالمات القوية ال ِّ
هل جيوز التلفظ أو ال جيوز؟ ،وليست هل املتلفظ بذلك
ولكن كثريا من الناس ال يعقلون!!.
26

لك احلالة مر د أو غري مر ىلد؟،

وقا اإلمام القرطبي
ميش ع
العلام

فسري " :أمجع أهل العلم ع أن من ُأكر ع الكفىلر حتىلى

فسه القتل أ ه ال إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن باإليامن" .ثىلم قىلا " :وامتلىلف
حد اإلكرا  ،ف ُروش عن عمر بن اخلطاب  أ ه قا ليس الرجل بآمن عىل فسىله

إذا أمفىلْته أو أوثقته أو رضبته ،وقا ابن مسعود ما كالم يدرأ عني يوطني إال كنت مىلتكلام
به ،وقا النخعي القيد إكرا والسىلجن إكىلرا  ،ولىليس عنىلد مالىلك وأصىلحابه الرضىلب
ٍ
يجن ُ
يدمل منه الضي ُ عىل
والسجن وقيت ،إ ام هو ما كان يؤ من الرضب وما كان من
املكر ".
فأ ت رى أن علام التفسري يذكرون ما وقفوا عليه من األقىلوا والروايىلات احلىلد
الذش يبيح للمسلم النط بكلمة الكفر من أ واع اإلكرا  ،فمن ُأكر ع ذلك باحلد األد ىلى
مما ذكرو أو بام فوقه فال إثم عليه ،وأما إذا كان إكراهه بام ال يبلا احلد األد ى منه ف،ىلو آثىلم،
وال يقا عنه هذ احلالة إ ه مر د إذا كان قلبه مطمئنا باإليامن.
ومما يلتح بالرضب املوجع والسجن املفجع ما وقع ألحد املسلمني بلدة من ديار
غري املسلمني ،إذ يئل عن دينه من قبل أحد اإلداريني املتعصبني ،وقد عىلرف أ ىله إن أمىلرب
بإيالمه أحل به أرضارا جسيمة من أ واع التعسري والتضيي  ،ال لذ ب يوى أ ه يؤمن بىلاهلل
عاىل ربا وبمحمد  بيا وريوال ،فلام يأله هل أ ت مسلم؟ قا ال ،ويقو ذلىلك املسىللم
َّ
يشك دينه ق وإن قلبه حتى
إه

لك اللحظة كان مطمئنا باإليامن.

ومن الاريب أن أحد املترسعني التكفري أفتىلى ذلىلك املسىللم بأ ىله ار ىلد عىلن ديىلن
اإليالم بذلك ايواب رغم أن قلبه مطمئن باإليامن!.
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إذا كان الرجل يعني ما يقو أش يقصد ما يقو لفظا ومعنى فقد ار د ظاهرا وباطنا،
أش القضا والفتوى ،أما إذا يقصد معنى ما يقو ف،ي ردة حكم القضا  ،ال مقام
اإلفتا .

* األلفاظ املكفرة عند فق،ا احلنفية:
قا الباحث" :بعض الفق،ا من شافعيني ومالكية وغريهم ذكروا كثري ًا مما هىلو ردة،
وأكثرهم عداد ًا احلنفية".
وكأن الباحث بسكو ه ع ما أورد

معرض االحتجىلاج بىله موافىل عىل أحكىلام

التكفري املذكورة ،وماصة عند احلنفية.
أقو  :من اطلع ع باب الردة كتب السادة احلنفية رمح،م اهلل عاىل رأى فاصىليل
و فاريع كثرية جد ًا ،و كثري من،ا ظىلر ظىلاهر ال خيفىلى ،بحيىلث جيىلب أن ُ قيىلد بتقييىلدات
موضحة لسبب احلكم ع قائل،ا بالكفر ،وإال فكيف ُحيكم بالكفر مىلثال عىل مىلن صىل
ثوب جس؟! وع من قا بايم اهلل عند أكل احلرام؟!.
فالذش ص

ثوب جس أو قا بايم اهلل عند أكل احلرام ال يصح أن ُحيكىلم عليىله

بىلىلالكفر بىلىلإطالق ،فىلىلإن فعىلىلل ذلىلىلك ايىلىلتخفاف ًا بأحكىلىلام الرشىلىليعة ف،ىلىلو كىلىلافر دون شىلىلك،
لاليتخفاف ،أما إن يكن عند ذلك القصد كمن ص

ثوب جس كس ً
ال ف،ىلو كتىلارك

الصالة كسالً ،ومج،ور العلام حيكمون عليه بالفسىل واإلثىلم الشىلديد ،وال حيكمىلون عليىله
بالكفر.
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ومن اإل صاف والورع عند ابن ُجيم رمحه اهلل ىل وهو من كبار علام احلنفية ىل أ ه رسد
الكثري من األقوا واألفعا التي أفتى بعض فق،ا احلنفية قبله في،ا بالتكفري ثم متم كالمه
عن،ا بقوله" :فأكثر ألفاظ التكفري املذكورة ال ُيفتى بالتكفري هبىلا ،وقىلد ألزمىلت فيسىل أن ال
أفتي بيش من،ا".
ولكن من العجيب أن حياو بعض الناس اليوم إحيا القو بالتكفري

لك املسائل

أو كثري من،ا ،والنتيجة هي أن يك ِّفر املسلمون بعضىل،م بعضىل ًا ،ويسىلتبيح بعضىل،م دمىلا
مذهب أمري املؤمنني عىليل بىلن أيب طالىلب 
وهيجر
ُ
بعض ،فينترص بذلك مذهب اخلوارجُ ،
مذهب أهل السنة وايامعىلة ،ويسىلرتيح أعىلدا اإليىلالم واملسىللمني!! ،وإ ىلا هلل وإ ىلا إليىله
ُ
راجعون ،وإليه املشتكى.

القاعدة األصولية بنا احلكم ع اللفظ الرصيح:
قا الباحث" :اعلم أن األلفاظ قسامن:

يىلح لىليس لىله إال وجىله واحىلد ،وظىلاهر

حيتمل معنيني أحدمها أقرب من اآلمر أومها متساويان ،فمن طىل بىلالكفر الرصىليح وهىلو
عامد أش باري يب اللسان وغري مكر وعا بمعنى اللفظ ف،ذا يكفر الالفظ به ،وال يدملىله
التأويل ،فال ُينظر بعد كون اللفظ

قصىلد الشىلخص وال إىل معرفتىله بحكىلم لىلك
حي ًا إىل ْ

الكلمة أاا خترج من اإليالم".
أقو  :كرر الباحث هذا املعنى وااليتش،اد به مرات ،وهىلو أن اللفىلظ الرصىليح ىل
غري حاالت اإلكرا ويب اللسان واي،ل بمعنى اللفىلظ ىل ُحيمىلل عىل معنىلا  ،وال يدملىله
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التأويل ،و ُيعترب الالفظ به كافر ًا حقيق ًة وإن يقصد معنا الكفىلرش ،ور ىلىلَّب عليىله أحكىلام
املر د من حبو ثواب األعام الصاحلة وا فساخ عقد النكاح ووجوب القتل والتخليىلد
ار ج،نم ،أش إ ه ر ىلَّب األحكام ع اللفظ الرصيح قضا ً وديا ة ولو بال ية.
وهذ غفلة عظيمة عن ف،م القاعدة األصولية و طبيقانىلا الفق،يىلة ،فالفقيىله احلنفىلي
األصويل ابن جيم يقو

مبحث النية" :وال ينافيه قوهلم إن الرصىليح ال حيتىلاج إىل النيىلة،

فظ،ر هبذا أن الرصيح ال حيتاج إلي،ا قضا ً  ،وحيتاج إلي،ا ديا ًة".
قصىلد مىلع
وقا الفقيه احلنفي األصويل ابن اهلامم مبحث الرصىليح" :أمىلا ْ

فىله

بالنية إىل دتمله فله ذلك ديا ة".
وقا السيوطي مبحث النية من كتاب األشبا والنظائر" :و ىلدمل النيىلة أيضىل ًا
كقصد لفظ الرصيح ملعنا " .ثىلم أوضىلح أ ىله ُيشىلرت لوقىلوع
غري الكنايات مسائل شتى ْ
حكم القو إذا كان اللفظ

قصدُ معنى األلفاظ ولو يقصد إيقىلاع حكمىله ،وأمىلا إذا
حيا ْ

كان اللفظ من ألفاظ الكناية ف ُيشرت حينئذ قصد معنى األلفاظ وقصد إيقىلاع ذلىلك احلكىلم
الذش تضمنه اللفظ.
قصىلد وعدمىله
و قدم قو ابن حجر اهليتمي" :إ ام حكم بالكفر باعتبار الظاهر ،وال ْ
إ ام ر ب به األحكام باعتبار الباطن ال الظاهر".
فتبني أن القاعدة األصولية التي ذكرها الباحث بنا احلكم ع اللفظ الرصيح ولو
ٍ
وقص ٍد إ ام ُحيكم هبا ع املر قضا ً ال ديا ة ،وأن اللفظ الرصيح قد يدمله التأويل إذا
بال ية ْ
وى املكلف به غري املعنى الذش ُيستعمل فيه عادة ،فقىلو الباحىلث "وال يدملىله التأويىلل"
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خمالف لقو األصوليني والفق،ا  ،وكان ينباي إن أراد التدقي أن يقو " :فمن ط بالكفر
باللفظ الرصيح ف،ذا يكفر الالفظ به إذا قصد معنى اللفظ و يكن له فيه أويل".
ومن الواضح أن اللفظ قد يكون

حيا د ْكىلام ال حيتمىلل إال وج،ىل ًا واحىلد ًا ،كقىلو

بعض الناس مث ً
ال "دمد  رجل عبقرش جا بأحكام و رشيعات أدت إىل رقي العا لعدة
قرون ،ولكن هذا الزمن هو زمان العلم واحلايوب والشبكة العنكبو ية فال بد مىلن عىلديل
لك األحكام والترشيعات اليتمرار الرقي والتطور" ،ف،ىلذا كفىلر

يىلح وردة يىلافرة ال

نيتمل أويالً ،وكذا من قا إ ه ال يؤمن بنبوة األ بيا املذكورين القرآن الكىلريم ،أو قىلا
إن قصة إبراهيم وإيامعيل علي،ام السالم املذكورة القرآن هي قصة ومهيىلة مياليىلة ،أو إن
اينة والنار ليس هلام حقيقة النعيم والعذاب وإ ام ُيراد هبام الرتغيب والرتهيب فق .
* دعوى عطيل أحكام الردة:
قا الباحث" :فمن ط بالكفر الرصيح وهو عامد ف،ذا يكفر الالفظ به ،وال يدمله
التأويل ،أل ه لو كان يدمله التأويل لتعطل طبي أحكام الردة و لفظ من يشا بام يشا مىلن
الرصيح ثم يقو كالمي له أويل ،وهذا باب من الفوىض كبري".
وقا الباحث معرض رد ع بعض الناس" :وجيوز ع قوله أن يقو الرجل أش
قو من أقوا الكفر ويدافع عن فسه بقوله أ ا ما كنىلت منرشىلح البىلا إ ىلام هىلو باللسىلان،
ف ُيعفى من االيتتابة ثم ر يب القتل عليه ،فيكون ذلك هدم ًا لباب من أبواب الرشىلع وهىلو
أحكام املر دين".
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أقو  :من ط بكالم كفرش فإ ه ُيؤامذ بظاهر قوله ،فيسىلتتيبه القىلايض الرشىلعي إذا
ثبت أ ه ط بذلك ،فإن اب فب،ا و عمت ،وإن أبى التوبة عامله معاملة املر د موضىلوع
ا فساخ عقد الزواج واملرياث وغري ذلك من األحكىلام ،وأمىلا يتىله و أويىلل كالمىله إن كىلان
متأوالً ف،ذا بينه وبني ربه ،و"إ ام األعام بالنيات".
وشتان بني احلكم ع املر بالكفر ظاهر ًا واحلكم عليه به باطن ًا ،أش قضىلا ً أو ديا ىلة،
ف عن القو بأن اللفظ الرصيح لىلو كىلان يدملىله التأويىلل لتعطىلل
ومن علم الفرق بين،ام ك َّ
طبي أحكام الردة ،أو لتلفظ من يشا بام يشا ثم ادعى التأويل ،أو الادم باب من أبىلواب
الرشع وهو أحكام املر دين.

وه،نا مسألة م،مة ال بد من التنبيه علي،ا ،وهي أن اإليامن باهلل عاىل ليس جمرد معرفة
ظرية بأن اهلل عاىل هو الرب اخلال السميع البصري ،ولو كا ت املعرفة املجردة إيام ىل ًا لكىلان
إبليس مؤمن ًا ولكان كثري من الالدينيني مؤمنني! ،وهي،ات ،ولكن اإليىلامن هىلو املعرفىلة مىلع
اإلذعان القلبي هلل رب العاملني ،ومن أذعن وايتسلم هلل عاىل بقلبه فال بد أن يكىلون معظىل ًام
هلل ،والذش ينط بكلمة الردة الرصحية املُ ْحكمة التي ال نيتمل ىلأوي ً
ال مىلن دون عىلذر لىليس
معظ ًام هلل ،ومن يكن قلبه معظام هلل عاىل فليس بمؤمن ،وهو كافر ظاهر ًا وباطن ًا "حلصىلو
الت،اون منه".
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* وبعد أن جز الارض الكالم ع بعض ما يتعل بىلالتكفري بىلاألقوا والتكفىلري
باألفعا أ تقل إىل الكالم ع التكفري باالعتقادات ،فأقو مستعينًا باهلل عاىل:
التكفري باالعتقادات:
املجسمة:
قا الباحث" :من سب إىل اهلل ايسمية واعتقد أ ه جسم أو قا ذلك كفر ،وايسم
هو كل يش له حجم أش طو وعرض وعم ".
وقا الباحث

عديد املكفرات" :وكذلك اعتقاد أن اهلل جسم جالس ع العىلرش

ولو قا بال كيف".
و قل الباحث عن الزركيش

شنيف املسامع عن صاحب اخلصا من احلنابلة عىلن

اإلمام أمحد ابن حنبل كفري من قا إ ه عاىل جسم ال كاألجسام.
جسم رسيام
أقو  :ال شك كفر من َّ

حيا ،كالذش يقو إن اهلل جسم كاألجسام،

أو جسم له طو وعرض وعم  ،عاىل اهلل عام يقو الظاملون علو ًا كبري ًا.
ولكن ما حكم من قا إن اهلل عاىل جسم ال كاألجسام؟.
قل الباحث كفري عن اإلمام أمحد ق ً
ال عن كتاب اخلصا ! وعند احلنابلة أكثر مىلن
كتاب هبذا العنوان ،من،ا للقايض أيب يع  ،والبن البنا ،واهلل أعلم بصىلحة هىلذا النقىلل عىلن
اإلمام أمحد هل ثبت عنه أو ال؟.

33

ولست أدرش ينقل الباحث صا عىلن بعىلض العلىلام يؤيىلد وج،ىله ويسىلكت عىلن
النصوص الكثرية التي ختالف مرشبه! ،بل ال يشري إلي،ا حتى جمرد إشارة! ،ويىلوهم القىلارئ
أن ما ذكر هو قو العلام كافة املسألة! ،حتى لكأاىلا إمجاعيىلة! .ف،ىلل هىلذا هىلو مسىللك
املنصفني؟! وهل هذ الطريقة هي طريقة علام املسلمني؟!.
وإليك بعض لك النصوص الكثرية التي ختالف ذلك التوجه:
ىل قا القايض عياض رمحه اهلل كتاب الشفا" :وأما من أضىلاف إىل اهلل عىلاىل مىلا ال
يلي به ليس ع طري السب وال الردة وقصد الكفر ولكن ع طري التأويىلل واالجت،ىلاد
واخلطىلأ املفيض إىل اهلوى والبدعة من شبيه أو عت بجارحة أو في صفة كىلام  :ف،ىلذا ممىلا
امتلف السلف واخللف

كفري قائله ومعتقد  ،وامتلف قو مالك وأصىلحابه ذلىلك،

فأكثر قو مالك وأصحابه رك القو بتكفريهم" .ثم قا عن املشب،ة و حوهم "والصواب
رك إكفارهم".
وكالم القايض عياض رمحه اهلل هنا دمو ع من ال يشبه اهلل عىلاىل بخلقىله شىلبيً ،ا
حي ًا ،كام ييتضح من النصوص التالية ،أما من يشبه اهلل عاىل بخلقه شىلبيً ،ا

حيىل ًا فىلال

شك كفر  ،وذلك كام ُسب إىل بعض الناس أ ه قا وهو جالس ع كريس بأن اهلل جىلل
وعال جالس ع العرش كجلوس القائل ع كرييه ،وبأ ه قا وقد ز درجة من درجات
املنرب بأن اهلل َّ
جل وعال ينز إىل السام الد يا كنزوله هو ،وهذا ال شك كفر معتقد  ،لكىلن
إن ثبت هذا عن املنسوب إليه بالسند الصحيح ،فإن يثبت بالسند الصحيح فال جيوز ذكر
و قله ،وماصة إذا كان قد قيل عا من علام املسلمني .فتنبه.
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ىل قا الفخر الرازش " :اعلم أن املش،ور عن قدما الكرامية إطالق لفظ ايسىلم عىل
اهلل عاىل ،إال أام يقولون ال ريد به كو ه عاىل مؤلف ًا من األجزا ومركب ًا من األبعاض ،بل
ريد به كو ه عاىل غني ًا عن املحل قائ ًام بالنفس ،وع هذا التقدير فإ ىله يصىلري النىلزاع أ ىله
عاىل جسم ْأو ال زاع ًا لفظي ًا".
ىل وقا الرازش" :من يثبت كو ه عاىل جسام متحيزا خمتصا بج،ىلة معينىلة هىلل ُحيكىلم
بكفر أ ْو ال؟ للعلام فيه قىلوالن :أحىلدمها أ ىله كىلافر ،وهىلو األظ،ىلر ،والقىلو الثىلاين أ ىلا ال
وبىلني األظ،ىلر واألرجىلح مىلن،ام،
كفرهم" .وا ظر إىل إ صافه رمحه اهلل كيف حكى القولني َّ
وهذا فيمن أثبت ايسمية مع التحيز واالمتصاص بج،ة.
ىل وقا العز ابن عبد السالم" :واألصح أن معتقد اي،ة ال يكفر".
ىل وقا ابن دقي العيد" :وقد امتلف الناس التكفري ويببه حتى ُصنف فيه مفرد ًا،
والذش يرجع إليه النظر هذا أن مآ املذهب هل هو مذهب أو ال؟ فمن أكفر املبتدعة قا
إن مآ املذهب مذهب ،فيقو  :املجسمة كفار ،ألام عبدوا جس ًام ،وهو غري اهلل عاىل ،ف،م
عابدون لاري اهلل عاىل ،ومن عبد غري اهلل كفر" .ثم قا " :واحل أ ه ال ُيكفر أحد مىلن أهىلل
القبلة إال بإ كار متوا ر من الرشيعة عن صاحب،ا ،فإ ه حينئذ يكون مكىلذب ًا للرشىلع ،ولىليس
خمالفة القواطع مأمذ ًا للتكفري ،وإ ام مأمذ خمالفة القواعد السمعية القطعية طريق ًا وداللة".
ىل وقا النووش

جيسىلم رسىلي ًام
ح امل،ذب فيمن يكفر ببدعته" :فممن يكفر من ِّ

حي ًا".
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ىل وقا ابن حجر اهليتمي" :واملش،ور من املذهب كام قاله مجع متأمرون أن املجسىلمة
ال ُيكفرون ،لكن أطل

املجموع كفريهم ،وينباي محل األو ع ما إذا قىلالوا جسىلم ال

كاألجسام ،والثاين ع ما إذا قالوا جسم كاألجسام".
ىل وقا الشعراين [ :قا الكام ابن أيب

يف حاشىليته عىل

ح مجىلع ايوامىلع:

مذهب كفىلَّر املبتدعة الذين يلزم مذهب،م ما هىلو كفىلر ،فىلإن
"ومن قا منا بأن الزم املذهب
م
املجسمة مث ً
ال عبدوا جس ًام ،وهو غري اهلل عاىل بيقني ،ومن عبد غري اهلل كفر" .قا الكام بن
أيب

يف" :والصحيح أن الزم املذهب ليس بمذهب ،وأ ه ال كفىلر بمجىلرد اللىلزوم ،ألن

اللزوم غري االلتزام"].
ف،ذ صوص العلام بتكفري من قا عن اهلل عاىل جسم كاألجسام ،وأما الذش يقو
جسم ال كاألجسام أو بال كيف فال ُيكفر.

اخلوارج:
قل الباحث عن اإلمام أيب منصور عبد القاهر الباىلدادش أن أهىلل احلىل قىلالوا بىلأن
القدرية واخلوارج خملدون النار وال خيرجون من،ا ،و قل عنه أن األصحاب ىل ولعله يعني
الشافعيني واألشاعرة ىل أمجعوا ع كفري الاالة من اخلوارج.
وقا الباحث" :ع أن من اخلوارج صنف ًا هم كفار حقيقىلة ،فأولئىلك هلىلم حكم،ىلم
اخلاص".
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ثم قا " :وقولنا اخلوارج هو بايتثنا بعض،م مىلن الىلذين ُيكفىلروا ،لثبىلوت مىلا
يقتيض التكفري بع ض،م ،كام يؤيد قو بعض الصحابة الىلذين رووا أحاديىلث اخلىلوارج،
ومحل ذلىلك عىل امىلتالف أحىلوا
وقد قطع احلافظ املجت،د ابن جرير الطربش بتكفريهمُ ،
اخلوارج بأن من،م من وصل إىل حد الكفر ومن،م من يصل".
أقو  :عرض الباحث لذكر اخلوارج ،و قل كفريهم عن ابن جرير الطربش ،وا ت،ى
إىل أن من،م من وصل إىل حد الكفر ومن،م من يصل ،وكأ ه يستند ذلك إىل ما قله أبىلو
منصور البادادش من ا فاق أهل احل ع كفري الاالة من اخلوارج ولكنه يبىلني مىلن هىلم
الاالة من،م؟!.
ولعله يعني هبم من كفىلَّروا عيل بن أيب طالب  ومرجوا ع إمامته وكفىلَّروا مجاعة
من كبار الصحابة  وايتحلوا دما املسلمني وأمواهلم.
وأما قوله بأن كفري اخلوارج الاالة مارجيت،م هو قىلو بعىلض الصىلحابة الىلذين
رووا أحاديث اخلوارج فقد ألقى به دون ذكْىلر ايىلم الصىلحايب الىلذش ُروش عنىله ذلىلك ،وال
ختريج الرواية ،وال دراية يندها!.
الصد ُّش بن عجالن ،وقد ُرويت عنه لىلك الكلمىلة
فأما ذلك الصحايب ف،و أبو أمامة ُ
لكن بسند ضعيف [.] 1

[ ] 1هذ الرواية رواها ابن ماجة يننه عن ي،ل بن أيب ي،ل عن يفيان بن عيينة عىلن أيب غالىلب عىلن
أيب أمامة أ ه قا عن اخلوارج الذين جي برؤوي،م فنصبت عند درج مسىلجد دمشىل :

قىلت قىلىلُتلوا

نيت أديم السام  ،ومري قتيل من قتلوا ،كالب أهل النار ،قد كان هؤال مسلمني فصىلاروا كفىلار ًا[ .يىلنن
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ثم إ ه لو صحت لك الكلمة عن أيب أمامة لوجب محل،ىلا عىل أ ىله كفىلر دون الكفىلر
األكرب ،ألن علي ًا ومن معه من الصحابة الذين قا لوا اخلوارج عىلاملوهم معاملىلة الباىلاة ،ال
معاملة املر دين ،وألن علي ًا  أعرف بحا اخلوارج وقد أ كر ع مىلن سىلب،م إىل الكفىلر،
واكتفى بنسبت،م إىل الباي.
ومعاملة عيل والصحابة الذين معه للخوارج معاملة الباىلاة ال معاملىلة املر ىلدين أمىلر
مش،ور كتب التاريخ ،و يقا ل،م الصحابة حتىلى قتلىلوا عبىلد اهلل بىلن مبىلاب وأم ولىلد
ورفضوا سليم القا لني وقالوا كلنا قتله ،وملا قىلا ل،م الصىلحابة وهزمىلوهم جي،ىلزوا عىل
جرحاهم ،بل أمر عيل  بمداوانم ،و جيعل أمواهلم فيئ ًا ،ور َّد أمتعت،م إىل أهلي،م ،أش إىل
ورثت،م من املسلمني ،ولكنه قسم السالح وعدة احلرب من الدواب و حوها بني املقا لني.
و هذا دليل ع أن اخلوارج بااة مارجون ع اإلمام العد  ،ال مر دون.
وأما ما قله الباحث من كفري اخلوارج عن اإلمام ابن جرير الطربش وغري ف،ذا من
الترسع ،ويكو ه عن جمرد اإلشىلارة إىل الفق،ىلا املقتىلدين بعىليل  عىلدم كفىلريهم أمىلر
غريب ،وهذ بعض أقوا العلام الذين صوا ع غري ُمدَّ عا :

ابن ماجه .]14 /4 :وهذا الرواية ضعيفة هلا علتان :العلة األوىل :يندها أبىلو غالىلب الىلراوش عىلن أيب
أمامة ،وهو وإن وثقه بعض العلام فقد ض َّعفه ابن يعد وأبو حا م والنسائي وقا فيىله ابىلن حبىلان منكىلر
احلديث ،فمثله ال حيتج به .العلة الثا ية :قوله هذ الرواية "فصاروا كفار ًا" ا فرد به ىل فيام أعلم ىل يىل،ل
بن أيب ي،ل وهو صدوق عن يفيان بن عيينة عن أيب غالب ،وروا بضعة عرش راويا عىلن أيب غالىلب و
يذكروا روايانم هذ اللفظة "فصاروا كفارا".
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قل احلافظ ابن حجر العسقالين عن اإلمام اخلطايب وهو أحد كبار العلام الشافعيني
املتو ينة  441أ ه قا  :أمجع علام املسلمني ع أن اخلوارج مع ضاللت،م فرقة مىلن فىلرق
املسلمني .و قل عن ابن بطا الفقيه املالكي من

اح صىلحيح البخىلارش أ ىله قىلا  :ذهىلب

مج،ور العلام إىل أن اخلوارج غري مارجني عن مجلة املسلمني .ثم قا ابىلن حجىلر :وذهىلب
أكثر أهل األصو من أهل السنة إىل أن اخلوارج فساق وأن حكم اإليىلالم جيىلرش علىلي،م،
لتلفظ،م بالش،اد ني ومواظبت،م عىل أركىلان اإليىلالم ،وإ ىلام فسىلقوا بتكفىلريهم املسىللمني
مستندين إىل أويل فايد ،وجرهم ذلىلك إىل ايىلتباحة دمىلا خمىلالفي،م وأمىلواهلم والشىل،ادة
علي،م بالكفر والرشك[ .فتح البارش.]414 - 411 /44 :
وقا القايض عياض

كتاب الشفا :فقد كان شأ ع زمىلن الصىلحابة وبعىلدهم

التابعني من قا هبذ األقوا من القدر ورأش اخلوارج واالعتزا  ،فام أزاحوا هلم قىلرب ًا ،وال
فأكثر قو مالىلك وأصىلحابه ُ
ىلرك القىلو
قطعوا ألحد من،م مرياث ًا .ثم قا عن أهل البدع:
ُ
بتكفريهم ،وأكثر أقوا السلف كفريهم ،وممن ُروش عنه معنى القو اآلمر برتك كفريهم
عيل بن أيب طالىلب وابىلن عمىلر واحلسىلن البرصىلش ،وهىلو رأش مجاعىلة مىلن الفق،ىلا النظىلار
واملتكلمني ،واحتجوا بتوريث الصحابة والتابعني ورثة أهل حرورا ومن ُعرف بالقدر ممن
وجرش أحكام اإليالم علي،م.
مات من،م ،ود ْفن،م مقابر املسلمنيْ ،
وقا ابن رشد ايىلد" :وأمىلا األهىلوا املضىللة كىلاخلوارج والقدريىلة وشىلب،،م فمىلن
كفىلَّرهم بمآ قوهلم جيز أن ُيعطىلوا مىلن الزكىلاة ،ومىلن يكفىلرهم بمىلآ قىلوهلم أجىلاز أن
ُيعطىلوا من،ا إذا زلت هبم حاجة ،وهو األظ،ر".
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وقا ابن قدامة املقديس" :اخلوارج الذين يكفىلِّرون بالذ ب ويكفرون عىلثامن وعليىل ًا
وطلحة والزبري وكثري ًا من الصحابة ويستحلون دما املسلمني وأمواهلم إال من مرج مع،م:
فظاهر قو الفق،ا من أصحابنا املتأمرين أام باىلاة ،حكم،ىلم حكم،ىلم ،وهىلذا قىلو أيب
حنيفة والشافعي ومج،ور الفق،ا وكثري من أهل احلديث ،ومالك يرى ايتتابت،م ،فإن ابوا
وإال قىلُ تلوا ع إفسادهم ،ال ع كفرهم ،وذهبت طائفة من أهىلل احلىلديث إىل أاىلم كفىلار
مر دون" .ثم قل عن ابن عبد الرب أ ه قا "ال أعلم أحد ًا واف أهل احلديث ع كفىلريهم
وج ْعل،م كاملر دين" .ثم قا " :وكذلك ُحيكم بكفر ابن ملجم مع قتلىله أفضىلل اخللىل
زمنه متقرب ًا بذلك".
وقا ابن عابدين" :ذكر فتح القدير أن اخلوارج الذين يسىلتحلون دمىلا املسىللمني
حكم،م عند مج،ىلور الفق،ىلا وأهىلل احلىلديث حكىلم الباىلاة،
وأمواهلم ويكفرون الصحابة
ُ
وذهب بعض أهل احلديث إىل أام مر دون ،قا ابىلن املنىلذر :وال أعلىلم أحىلد ًا وافىل أهىلل
احلديث ع كفريهم".
وقا ابن حجر اهليتمي " :املذهب الصحيح املختار الذش قاله األكثرون واملحققىلون
أن اخلوارج ال يكفرون ،كسائر أهل البدع" .ثم قا " :اخلوارج يكفروا غريهم إال بتأويل،
يسموا اإليالم كفر ًا ،وحينئذ فاملعتمد ما
و
ُّ

القدرية واملعتزلة:
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ح مسلم وغري من عدم كفريهم".

قل الباحث عن اإلمام أيب منصور البادادش أ ه قا " :إن أكثر املعتزلة قىلالوا :إن اهلل
غري قادر ع مقدور غري وإن كان هو الذش أقدر القادرين ع مقدورانم".
و قل عن اإلمام أيب منصور املا ريدش أن القدرية قالوا" :يقىلْدر اهلل جىلل ثنىلاؤ عىل
حركات العباد ويكوام ،فلام أقدرهم ع

لك احلركىلات والسىلكون زالىلت عنىله القىلدرة

علي،ا".
ثم قا الباحث" :قا املعتزلة :املعايص ليست واقعة بمشيئة اهلل و قدير وملقه ،بل
شئت كان ،وما شا اهلل يكن".
بمشيئة العبد وملقه" .وأضاف" :فاملعتزيل يقو  :ما ُ
وقا  " :يطىلَّلع الشافعي ع ما يقيض بكفر املعتزلة من أقواهلم ،كقوهلم بىلأن العبىلد
خيل أفعا فسه بقدرة أعطا اهلل إياها ،وأن اهلل كان قادرا ع مل مقىلدور العبىلد قبىلل أن
يعطيه القدرة عليه فصار بعد أن أعطا القدرة عاجزا عن مقدور العبد و حو ذلىلك ممىلا هىلو
يح

سبة النقص إىل اهلل عاىل".
ثم قل عن الشيخ مر ىض الزبيدش أ ه قا " :ولذلك يتوقف علام ما ورا الن،ر

كفري املعتزلة".
اعلم أن أصحابنا وإن أمجعىلوا عىل
و قل عن أيب منصور البادادش أ ه قا ْ " :

كفىلري

املعتزلة والاالة من اخلوارج فقد أجازوا لعامة املسلمني معاملت،م عقود البياعىلات ،دون
األ كحة ومواريث،م والصالة ملف،م وأكل ذبائح،م"[ .والبياعات هي السلع].
أقو  :لقد أكثر الباحث من الكالم عن القدرية واملعتزلة ،و قىلل مىلذهب،م مسىلألة
الشىلافعي رمحىله اهلل إىل قلىلة
مل أفعا املكلفني مما ف،مه عن،م القائلون بتكفريهم ،و سىلب
َّ
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االطالع ع أقواهلم ،ويكت عن أقوا الفق،ا الذين اطىلَّلعوا ع بدعىلة القىلائلني بخلىل
األفعا ىل ال باملعنى الذش ذكر الباحث ىل و يكفىلروهم ،حتىلى ل ُيخ َّيىلل إىل القىلارئ أن كىلل
العلام الذين عرفوا مذهب،م قد أمجعوا ع كفريهم ،وهذا مالف الواقع ،واليك البيان:
ال شك كفر القائلني بأن اهلل عاىل غري قادر ع مقدور غىلري وإن كىلان هىلو الىلذش
أقدر القادرين ع مقدورانم ،وال شك كفر القائلني بأن اهلل عاىل كان قادرا عىل ملىل
مقدورات العباد وحركانم ويكنانم قبل أن يعطي،م القدرة علي،ىلا فلىلام أعطىلاهم القىلدرة
شىلئت كىلان ومىلا شىلا اهلل
علي،ا صار هو يبحا ه عاجزا عن،ا ،وال شك كفر القائل ما
ُ
يكن ،كام ال شك كفر من ينفي علم اهلل عاىل باألشيا قبل وقوع،ا ،عىلاىل اهلل عىلام يقىلو
الظاملون علو ًا كبري ًا ،بل ما شا اهلل كان ،وما يشأ يكن ،وهو العيل القدير.
هذا اعتقاد املسلمني كافة ،يؤمنون برب العاملني ،وبقدر ه املطلقة ع كل املمكنىلات،
واآليات القرآ ية الكريمة كثرية هذا املعنى ،وليس بعد بيان اهلل عاىل بيان.
ولكن هل املعنى الذش ذكر الباحث هو حقيقة مذهب القدرية واملعتزلة؟! أو هو مىلا
ف،مه عن،م الذين ألزموهم بالزم قوهلم ع يبيل الرد علىلي،م والتشىلنيع عىل بىلدعت،م؟!،
وإذا كان ذلك كذلك فام حقيقة مذهب،م؟.
جييبنا ع هذا السؤا اإلمام أبو احلسن األشعرش الذش كان من،م ثم ا تقل عن،م إىل
مذهب أهل السنة حتى صار من كبار أئمة أهل السنة ،إذ يقىلو " :وامتلفىلت املعتزلىلة هىلل
ُيوصف اهلل بالقدرة ع جنس ما أقدر عليه عباد أم ال؟ وهم فرقتان :فزعمت فرقىلة مىلن،م
أ ه إذا أقدر عباد ع حركة أو يكون أو فعل من األفعا

ُيوصف بالقدرة ع ذلىلك وال

ع ما كان من جنس ذلك ،وأن احلركىلات التىلي يقىلدر البىلارئ علي،ىلا ليسىلت مىلن جىلنس
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احلركات التي أقدر علي،ا غري من العباد ،وزعمت فرقة أمرى من،م أن اهلل إذا أقدر عبىلاد
ع حركة أو يكون أو فعل من األفعا ف،و قادر ع ما هو من جنس ما أقدر عليه عباد ،
وهذا قو ايبائي وطوائف من املعتزلة".
فكالم املعتزلة كالم فلسفي دقي  ،لسنا بحاجة إليه ،ويكفينا صىلفات ربنىلا بىلارك
و عاىل ما أ زله إلينا من البينات واهلدى ،ولكن،م أقحموا أ فسىل،م يىلج بحىلر الفلسىلفة،
فوقعوا مثل هذا اهلذيان ،ومالصة مقالت،م هي :هل ُيوصف اهلل بىلارك و عىلاىل بالقىلدرة
ع جنس األفعا التي منح عباد القدرة علي،ا؟ أو إن قدر ه العلية املطلقة هي فوق ذلك؟
بمعنى أ ه يبحا ه منح بقدر ه عباد املكلفني قدرة عىل أفعىلاهلم االمتياريىلة فعىلال أو ركىلا
حسب مشيئت،م التي منح،ا هو هلم كذلك ،فاإل سان ىل عنىلدهم ىل خيلىل أفعالىله االمتياريىلة
باملشيئة والقدرة التي أودع،ام اهلل فيه ،واهلل يبحا ه و عاىل قادر ع أن ُيقىلىلْدر عىل ذلىلك،
وقادر ع أن ينزع منه هذ القدرة ،ال بمعنى أ ه أقىلْدر عىل ذلىلك ثىلم زالىلت عنىله القىلدرة
فأصبح عاجز ًا عام أقدر عليه العباد!! ،ف،ذا إن قاله أحد من،م كفىلَّر ا به ،ولكنا ال علىلم أن
عامة القدرية واملعتزلة قالو  ،بل وال أن واحدا من القدرية واملعتزلة قىلد قالىله ،وال علىلم أن
شئت كان وما شا اهلل يكن ،ولو كان ذلك كذلك ملىلا امتلىلف العلىلام
املعتزيل يقو ما ُ
كفريهم ،بل حلكموا ع من يكفرهم بالكفر.
كان أو من قا بالقدر البرصة معبد اي،ني ،فا طل حييى بن يعمر ومحيد بن عبد
الرمحن احلمريش حاجني أو معتمرين ،لسؤا بعض أصحاب ريو اهلل  عام يقو هؤال
القدر ،فوافقا عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عن،ام دامال املسجد ،فسأله حييى بن يعمر :يا أبىلا
عبد الرمحن ،إ ه قد ظ،ر قبلنا اس يقرؤون القرآن ،ويتقىلفىلَّرون العلم ،وإام يزعمون ْ
أن ال
43

قدر َّ
ُف؟! .أش مستأ ف .فقا ابن عمر" :فإذا لقيت أولئك فأمربهم أين برش
وأن األمر ُأ م
من،م وأام برآ مني ،والذش حيلف به عبد اهلل بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهب ًا فأ فقه
ما قبل اهلل منه حتى يؤمن بالقدر" .ثم حدَّ ث عن أبيه عن ريو اهلل  بحديث جربيىلل
السؤا عن اإليالم واإليامن واإلحسان .و قل النووش
العلام

حه لصحيح مسلم امىلتالف

ف،م كالم ابن عمر هذا هل املراد به كفريهم أو ال؟.
بدأت مقاالت القدرية إذن بالظ،ور قرابىلة يىلنة يىلبعني لل،جىلرة ،و حيىلاة اإلمىلام

الشاف عي كا ت بدع املعتزلة غاية الظ،ور ،و يكن أهل البدع واألهىلوا مسىلتخفني هبىلا،
ف،ل ُيتوقع أن اإلمام الشافعي رمحه اهلل يبلاه من مذاهب املعتزلة ما يكفىلرهم بىله لىلو كىلان
ُ
مثل ذلك عندهم؟! ،هذا غاية البعد ،وإذا كان هو غري مطلع ع مذاهب،م فكيف غفىلىلل
أئمة املذهب من بعد عن ذلك حتى أجازوا الصالة ملف املعتزلة وقبلوا ش،ادنم؟! ،هىلذا
أبعد من البعيد.
ومن الاريب أن ينقل الشافعية عن اإلمام الشافعي أ ه ص كتاب األم واملخترصىل
ع قبو ش،ادة أهل البدع واألهوا إال اخلطابية وينفىلرد أبىلو منصىلور الباىلدادش كتابىله
أصو الدين [ص  ]414بأن الشافعي أشار كتاب القياس إىل رجوعه عن قبىلو شىل،ادة
املعتزلة وأهل األهوا ! ،لذا فإن من جا بعد كالرافعي والنووش وغريمها يلتفتىلوا إىل مىلا
حكا وا فرد به مىلن مسىلألة الرجىلوع عىلن قبىلو شىل،ادنم[ .وا ظىلر :املجمىلوع للنىلووش:
 .411/1كفاية األميار للحصني.]434-431 /4 :
اإلمام أمحد ابن حنبل رمحه اهلل من أعرف الناس بمذاهب القدرية واملعتزلة وأكثرهم
اطالع ًا علي،ا ،ومع ذلك يكفرهم ،فقد صح عنه أ ه يىلئل عىلن الرجىلل يكىلون لىله قرابىلة
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قدرش؟ فقا " :القدر ال خيرجه من اإليالم"[ .السنة للخال  :ص  .]144وروش عنه مىلن
طريقني أ ه يئل عن عيادة القدرش فقا " :إذا كان داعية فال"[ .السنة للخال  :ص .]114
ويئل عن الصالة ملف القدرش فقا  :إن كان خياصم فيه ويدعو إليىله فىلال يصىل ملفىله.
[السنة لعبد اهلل بن أمحد :ص  .]411وصح عنه أ ه يئل عمن قا بالقدر :يكىلون كىلافر ًا؟.
فقا [ :إذا جحد العلم ،إذا قا "إن اهلل يكن عامل ًا حتى مل عل ًام فعلم" فجحىلد علىلم اهلل
ف،و كافر][ .السنة لعبد اهلل بن أمحد :ص  .411السنة للخال  :ص .]149
ف،ل اإلمام أمحد ال يعرف مذاهب القدرية واملعتزلة؟! ،هذا شبيه باملحا  ،ومع ذلك
فقد كان هو والعلام الذين

يمع واألعياد ملف املعتزلة[ .ا ظر :املانىلي
عرص يصلون ا ُ

البن قدامة .]44 /4 :ف،ل كا وا يعتقدوام كفارا ويصلون ملف،م؟!! ،مستحيل ،فإذا ُقل
عن اإلمام أمحد أ ه كفر القائلني بخل األفعا ف،ذا من باب كفر دون كفر.
واْيه عن الصالة ملف القدرش إن كان خياصم فيه ويدعو إليه دليىلل عىل أ ىله يىلرى
ٍ
بكافر الكفر
صحة االقتدا به إذا يكن خماصام فيه وداعيا إليه ،وهذا يعني أ ه ىل عند ىل ليس
املخرج من امللة وإن كان مبتدعا.
ومن العلام الذين أطلقوا القو بعدم كفري املعتزلىلة أو رجحىلو  :القىلايض عيىلاض
وابن رشد ايد واإلما ُم املجت،د ابن دقي العيد ،وابن أيب

يىلف ،وأقىلر عليىله الشىلعراين،

واإلمام أبو القايم األ صارش لميذ إمام احلرمني ،وأقر عليه الدواين ،وابن حجر اهليتمىلي
واألشخر.
ىل قا اإلمام النووش املجموع" :فلو كان بجوار مسجد قليل ايمع وبالبعىلد منىله
مسجد أكثر مجع ًا فاملسجد البعيد أوىل إال حالني :أحدمها أن تعطل مجاعة القريب لعدوله
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عنه ،الثاين أن يكون إمام البعيد مبتدعا كاملعتزيل وغري " .وقا  " :يىلز السىللف واخللىلف
يرون الصالة ورا املعتزلىلة و حىلوهم ومناكحتىلىل،م وموارثتىلىل،م وإجىلرا يىلائر األحكىلام
علي،م".
ىل وقا النووش
الرشبيني

املن،اج" :وما كثر مجعه أفضىلل إال لبدعىلة إمامىله" .قىلا اخلطيىلب

حه" :كمعتزيل وقدرش ورافيض".

فلو كان الشافعية جممعني ع كفر املعتزلة والقدرية ف،ل يطلىل الفق،ىلا الشىلافعيون
القو بصحة الصالة ملف،م؟! ودون أد ى إشارة إىل وقوع أش امتالف املسألة؟!.
ىل قا اإلمام القرا املالكي" :مع أن الصحيح عدم كفريهم بخل األفعا ".
ورجح جال الدين املحيل الفقيىله األصىلويل الشىلافعي أن منكىلرش ملىل اهلل عىلاىل
ىل َّ
ألفعا العباد ال يكفرون ،وأشار إىل أن بعض العلام كفروهم ،قا " :وال كفىلر أحىلد ًا مىلن
أهل القبلة ببدعته ،كمنكرش صفات اهلل وملىلْقىله أفعا عباد وجواز رؤيتىله يىلوم القيامىلة،
ومنا من كفرهم".
ىل قا اخلطيب الرشبيني

ح املن،اج" :و يبني املصنف من ُيكفىلَّر ببدعته ومن

ُيكفىلَّر هبا ،ومن القسم األو منكر صفات اهلل عاىل وملىلْقىله أفعا عباد ".
ىل وذكر ابن حجر اهليتمي أن من قا إ ه خيل أفعاله ف،و كافر ،وايتثنى من ذلك من
يقو هذا باملعنى الذش قوله املعتزلة ،أش فال يكفر ،قا رمحه اهلل رسد للمكفىلرات" :أو
قا إ ه خيل فعل فسه ،ال باملعنى الذش قوله املعتزلة".
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ُ
إطالق القو بتكفري املعتزلة القدريىلة؟! بىلل ودعىلوى إمجىلاع
ىل فكيف يصح بعد هذا
الشىلىلافعية واألشىلىلاعرة ع ىل كفىلىلريهم ومعىلىلاملت،م معاملىلىلة املر ىلىلدين النكىلىلاح والصىلىلالة
والذبائح؟!.
ىل فإن قلت :كيف يكفر مج،ور العلام املبتدع الىلذش يقىلو إ ىله خيلىل أفعىلا فسىله
بمشيئته؟!.
فايواب هو أ ه يقو إ ه خيل أفعا فسه االمتيارية بقدرة أودع،ا اهلل فيه ،هىلذا مىلا
يمعته مرات من أيتاذش ووالدش الشيخ أمحد ابن الشيخ دمد يىلعيد اإلدلبىلي رمح،ىلام اهلل
عاىل رمحة وايعة وأيكن،ام فسيح جنا ه ،وفيه إشارة إىل أ ه لو كان يعتقىلد أ ىله يفعىلل ذلىلك
بقدر ه هو من لقا ذا ه لكفر قطع ًا ولكنه إذ يعتقد أ ه يفعىلل ذلىلك بقىلدرة أودع،ىلا اهلل فيىله
وبمشيئة أقدر اهلل علي،ا واهلل عاىل هو املعطي بقدر ه وإراد ه وحكمته :فبذلك ينجىلو مىلن
أضف إىل ذلك الشب،ة التي قد يتمسكون هبا من القرآن الكريم ،وذلك قوله عاىل
ْ
الكفر.
{إ ام عبدون من دون اهلل أوثا ًا وختلقون إفك ًا}.
ولكن لو عرف هذا املبتدع قدر فسه فكبح مجاح غرورها لقا  :إن العبد له الكسب،
كام قا عاىل {هلا ما كسبت وعلي،ا ما اكتسبت} ،واهلل بارك و عاىل هو اخلال  ،كام قا جل
شأ ه {أال له اخلل واألمر} .وليس إيناد اخلل للعباد اآلية الكريمة دليل ع جىلواز
ينس بو أل فس،م ،فاهلل بارك و عاىل له ذلك ،كام أن له أن يقسم بمخلوقا ه وليس هلم أن
أن ُ
يقسموا هبا.
ىل فإن قلت :وكيف يكفر مج،ور العلام املبتدع الذش ينكر صفات اهلل عىلاىل الثابتىلة
بالقرآن الكريم من العلم والقدرة والكالم و حوها؟!.
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فايواب ما ذكر ابن حجر اهليتمي بقوله" :فإن قلت :املعتزلة نكر الصفات السبعة
أو الثام ية و يكفروهم؟! .قلت :هم ال ينكرون أصل،ا ،وإ ام ينكرون زيادنا عىل الىلذات،
حذرا من عدد القدما  ،فيقولون إ ه عاىل عا بذا ه قادر بذا ه وهكذا"[ .اإلعالم بقواطىلع
اإليالم.]411 /4 :
وإن عجب فاعجب لقو الباحث "ومن الكفر قو ُ املعتزلة اهلل قادر بذا ه ال بقدرة،
عا بذا ه ال بعلم ،أل ه يلزم منه في كو ه قادر ًا".
في كو ه قادر ًا عامل ًا ،ولذلك يكفرهم العلام هبذا.
أقو  :بل ال يلزم من قوهلم هذا ُ

الورع باب التكفري:
قا الباحث" :وما أشاعه بعض الناس عن مالك وعن أيب حنيفة من أ ىله إذا كىلان
املسألة سعة و سعون وجً ،ا بىلالتكفري ووجىله واحىلد بىلرتك التكفىلري فينباىلي للمفتىلي ىلرك
التكفري :ليس له مستند ،واملذكور بعض كتب احلنفية أن ذلك امىلتالف الروايىلات أش
عن اإلمام أو عن صاحبيه".
أقو :
ىل أما عند احلنفية فقد قل ابن جيم عن الفتاوى الصارى" :الكفر يش عظىليم ،فىلال
أجعل املؤمن كافرا متى وجدت رواية أ ه ال يكفر" .كام قل رمحه اهلل عن اخلالصة وغريها:
"إذا كان املسألة وجو وجب التكفري ووجه واحد يمنع التكفري فع املفتي أن يميىلل إىل
الوجه الذش يمنع التكفري ،نيسينا للظن باملسلم" .ثم قا ابن جيم" :والذش نيىلرر :أ ىله ال
48

ُيفتى بتكفري مسلم أمكن ُ
محل كالمه ع دْمل حسن أو كان كفر امىلتالف ولىلو روايىلة
ضعيفة" .وبنحو يقو التمر ايش واحلصكفي وابن عابدين وشيخي زاد .
و قل ابن عابدين التعلي ع عدم كفري املسلم ولو لرواية ضعيفة عن مري الدين
الرميل أ ه قا " :ولو كا ت الرواية لاري أهل مىلذهبنا ،ويىلد عىل ذلىلك اشىلرتا كىلون مىلا
يوجب الكفر جممع ًا عليه" .وأقر .
ىل وأما املالكية فقد قل القايض عياض عن مجاعة من املحققني أام قالوا :الذش جيب:
االحرتاز من التكفري أهل التأويل ،فإن ايتباحة دما املصلني املوحدين مطر ،واخلطىلأ
ُ
رك ألف كافر أهون من اخلطأ يفك دجمة من دم مسىللم واحىلد .وقىلا الشىليخ دمىلد
علي " :كيف وقد قالوا إن كان للتكفري سعة و سعون وجً ،ا ولعدمه وجه واحد فإ ه ُيقدم
وال ُيفتى بالكفر".
ىل وأم ا الشافعية فقد قل الشعراين عن اإلمام قي الدين السبكي رمحىله اهلل أ ىله قىلا :
"اعلم يا أمي ىل وفقني اهلل وإياك ىل أن اإلقدام ع كفري املؤمنني عرس جد ًا ،وكل من قلبه
إيامن يستعظم القو بتكفري أهل األهوا والبدع مع قوهلم ال إلىله إال اهلل دمىلد ريىلو اهلل،
واخلطأ

قتل مسلم أرجح اإلثم من رك قتل ألف كافر" .وبنحو قا اإلمىلام الاىلزايل

رمحه اهلل كتاب االقتصاد االعتقاد.
ىل هذ بعض أقوا أهل الورع من الفق،ا  ،ال يكفىلرون قىلائ ً
ال بمقالتىله إال إذا كا ىلت
ناقض أص ً
ال من أصو اإليامن مناقضة ب ِّينة ،ومستندهم عىلدم الترسىلع التكفىلري قىلو
النبي " ال يرمي رجل رجىل ً
ال بالفسىلوق وال يرميىله بىلالكفر إال ار ىلدت عليىله إن يكىلن
صاحبه كذلك" .روا البخارش.
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ضاب املكفرات:
قا ابن دقي العيد إحكام األحكام" :واحل أ ه ال ُيكفر أحد من أهىلل القبلىلة إال
بإ كار متوا ر من الرشيعة عن صاحب،ا ،فإ ه حينئىلذ يكىلون مكىلذب ًا للرشىلع ،ولىليس خمالفىل ُة
القواطع مأمذا للتكفري ،وإ ام مأمذ خمالفة القواعد السمعية القطعية طريق ًا وداللة".
وقا عضد الدين اإلجيي عبد الرمحن بن أمحد املتو ينة  311العقائد العضدية:
في الصا ع القادر املختار العليم ،أو بام فيىله
"وال يكفر أحد من أهل القبلة إال بام فيه ُ

ك،

كار النبوة ،أو إ كار ما ُعلم جمي دمد  به رضورة ،أو إ كار أمر جممع عليه قطعا ،أو
أو إ ُ
ايتحال ُ املحرمات ،وأما غري ذلك فالقائل به مبتدع وليس بكافر".
وقا النسفي" :وااليت،زا بالرشيعة كفر" .وقا التفتىلازاين

حىله" :وكىلذا لىلو

أطل ىل كلمىلىلة الكفىلىلر ايىلىلتخفافا ال اعتقىلىلادا" .أش إن مىلىلن قىلىلا قىلىلوال يتضىلىلمن االيىلىلت،زا
وااليتخفاف ف،و كافر ،وال شك هذا إذا كان القائل يعني ما يقو .
هذ بعض كلامت العلام

التكفىلري ،وغريهىلا كثىلري ،وكل،ىلا رجىلع إىل مىلا ينىلاقض

"ش،ادة ْ
أن ال إله إال اهلل وأ َّن دمدا ريو اهلل" مناقضة بينة ،فمن أ كر أحد هذين األصلني
أو أ ى بام يناقض واحدا من،ام عامدا متعمدا فقد كفىلر .واإليىلامن هبىلذين األصىللني يسىلتلزم
اإليامن بالقرآن الكريم ،وهو الوحي الذش زله اهلل بىلارك و عىلاىل عىل بيىله دمىلد  ،و
القرآن أصو العقائد السمعية ،فمن بلاه القرآن وأ كر بعض ما فيه دالل مة قطعيىلة عليىله وال
شب،ة له فقد كفر.
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ال عربة بكل مالف:
لقد أحسن الباحث إذ قا

بعض املواضع من بحوثه" :ثم من املعلوم عند الفق،ىلا

أ ه ال عربة بكل مالف إال مالفا له حظ من النظر".
أقو  :هذا صحيح ،وهو يقتيض عدم التمسك باألقوا الواهية ملجرد أاا قو فالن
أو فالن ،فال بد مىلن الرجىلوع إىل كتىلاب اهلل عىلاىل ويىلنة املصىلطفى عليىله أفضىلل الصىلالة
والسالم ،واالحتكام إلي،ام ،والرضا هبام ،والتسليم هلام .قا اهلل عز وجىلل{ :فىلال وربىلك ال
يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بين،م ثم ال جيدوا أ فس،م حرجا ممىلا قضىليت ويسىللموا
سليام}.

إشكا وجواب:
قد يقو قائل :لقد قا اهلل عاىل {إال من ُأكر وقلبه مطمئن باإليامن} ،فلىلم يسىلتثن
من النط بكلمة الكفر يوى املكر  ،وقا عاىل {ولئن يألت،م ليقولىلىلُ َّن إ ىلام كنىلا خىلوض
و لعب ،قل أباهلل وآيا ه وريوله كنتم ست،زئون؟! ال عتذروا قىلد كفىلر م بعىلد إيام كىلم}،
فحكم علي،م بالكفر رغم أام قد قالوا كالما عىل وجىله اللعىلب ال عىلن اعتقىلاد أو شىلك،
أفليس هذا دليل ع أن القو الكفرش مكفر بذا ه وإن يكن معه اعتقاد الكفر؟!.
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فايواب أن االيتثنا

قوله {إال من ُأكر وقلبه مطمئن باإليامن} هو إشارة إىل مىلا

وقع من عامر بن يارس ريض اهلل عن،ام من النط بكلمة الكفر حالة اإلكرا  ،وليس املىلراد
احلرص ،بدليل ما ورد السنة النبوية الرشيفة من عدم التكفري غري حالة اإلكرا :
ومن ذلك حالة يب اللسان ،وهو ما روا مسلم صحيحه عن أ س بن مالك عىلن
النبي ص اهلل عليه ويلم أ ه قا " :هللُ أشد فرحا بتوبة عبد حني يتىلوب إليىله مىلن أحىلدكم
كان ع راحلته بأرض فالة ،فا فلتت منه وعلي،ا طعامه و ابه ،فأيس من،ا ،فىلأ ى شىلجرة
فاضطجع ظل،ا ،قد أيس من راحلته ،فبينا هىلو كىلذلك إذا هىلو هبىلا قائمىلة عنىلد  ،فأمىلذ
بخطام،ا ،ثم قا من شدة الفرح الل،م أ ت عبدش وأ ا ربك ،أمطأ من شدة الفرح".
ومن ذلك أن يقو املسلم قوال أو يفعل فعال مىلن املكفىلرات وهىلو ال يقصىلد املعنىلى
الكفرش ،فقد روى الشيخان عن عيل ريض اهلل عنه أ ه قا  :بعثني ريو اهلل ص اهلل عليىله
ويلم أ ا والزبري واملقداد فقا  :ا طلقوا حتى أ وا روضة ماخ ،فإن هبا ظعينة مع،ا كتىلاب،
فخذو من،ا ،فا طلقنا عادى بنا ميلنا ،حتى أ ينا الروضة ،فىلإذا حىلن بالظعينىلة ،فقلنىلا هلىلا
أمرجي الكتاب ،قالت ما معي كتاب ،فقلنا لتخرج َّن الكتاب أو لنلقني الثيىلاب ،فأمرجتىله
من عقاص،ا ،فأ ينا به ريو اهلل ص اهلل عليه ويلم ،فإذا فيه من حاطب بىلن أيب بلتعىلة إىل
اس بمكة من املرشكني ،خيربهم ببعض أمر ريو اهلل ص اهلل عليه ويىللم ،فقىلا ريىلو
اهلل ص اهلل عليه ويلم :يا حاطب ما هذا؟! .قا  :يا ريىلو اهلل ال عجىل ْل عىليل ،إين كنىلت
امرأ ملصقا

قري  ،وكان من معىلك مىلن امل،ىلاجرين مىلن هلىلم قرابىلات حيمىلون أهلىلي،م

وأمواهلم ،فأحببت إذ فا ني ذلك من النسب في،م أن أختذ عندهم يىلدا حيمىلون قرابتىلي ،و
أفعله ار دادا عن ديني وال رضا بالكفر بعد اإليالم .فقا ريو اهلل ص اهلل عليه ويىللم:
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أما إ ه قد صدقىلكم .فقا عمر :يا ريو اهلل دعني أرضب عن هذا املناف  .فقا  :إ ىله قىلد
ش،د بدرا ،وما يدريك؟ لعل اهلل اطلع ع من ش،د بدرا فقا اعملوا ما شئتم فقد غفىلرت
لكم.
قوله "إين كنت امرأ ملصقا قري " أش كنىلت حليفىلا هلىلم و أكىلن مىلن أ فسىل،م.
و أمل قوله "وال رضا بالكفر بعد اإليالم".
ٍ
اعتقىلاد أو شىلك فقىلد
وأما الذش قا كالما كفريا ع وجه اللعب وااليت،زا ال عن
كفر ،ألن مثل هذا دليل ع االيتخفاف بالدين ،وهو كفر.

مامتة البحث:
ىل جيب احلذر الشديد من الترسع

كفري املسلمني ،ألن من كفر مسلام فقد با هبىلذ

الكلمة أحدمها ،إن كان املقو له كافرا فقد القت دل،ا ،وإال رجعت ع القائل إذا يكىلن
القائل متأوالً.
ٍ
رجل آمر مسل ٍم إ ه كافر :فإن كان الرجل اآلمر كافرا حقيقىلة
أش إذا قا مسلم عن
فقد القت الكلمة دل،ا وبرئ القائل ،وإن كان الرجل اآلمر لىليس بكىلافر احلقيقىلة فقىلد
صار القائل كافرا ،أل ه يمى اإليالم كفرا ،إال إذا كان قائل كلمة التكفري قد قاهلا اجت،ىلادا
له فيه شب،ة وأمطأ اجت،اد  ،فإ ه ال يكفر بذلك ،وهذا كىلام كفىلىلَّر اخلىلوارج يىليد ا عليىلا
ريض اهلل عنه باالجت،اد اخلطأ ،فإ ه يكفرهم بذلك ،حيث إام كا وا متأولني.
ولكنه إذا يكن كفرا ف،و كبرية من الكبائر.
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ىل من قا قوال أو فعل فعال يد ع كفر القائل أو الفاعل فإ ه ُحيكىلم عليىله بىلالكفر،
ف ُيستتاب ،فإن اب فب،ا و عمت ،وإال فإ ه ُيعامل معاملىلة املر ىلد ،وهىلذا احلكىلم قضىلا ً ،
وهذا ميدان عمل القايض.
ىل أما فيام بني املكلف وبىلني اهلل عىلاىل فإ ىله إن قصىلد بىلذلك القىلو أو الفعىلل املعنىلى
الكفرش الذش يد عليه فقد كفر ومرج من اإليالم وإن يقصد به اخلروج من اإليىلالم،
َّ
إذ ال ُيشرت خلروج املر من اإليالم أن يقصد اخلروج منه ،بل املُشرت هو أن يقصد املعنى
الكفرش ،فإذا يقصد املعنىلى الكفىلرش فجم،ىلور العلىلام ال يىلرون كفىلري  ،فىلإ ام األعىلام
َّ
بالنيات ،وهذا احلكم ديا ة ،وهذا ميدان عمل املفتي.
ىل مج،ور العلام حكموا ع املجسمة الذين جيسموا رسيام

حيا وعىل اخلىلوارج

واملعتزلة بالبدعة ،ال بالكفر.
ىل هىلذا وأرجىلو مىلن كىلل أخ اصىلح أن خيصىلني بصىلالح الىلدعا وأن ال يبخىلل عىليل
بملحوظا ه.
وهذا آمر ما م نيرير من خمترص " كفري من ال يستح التكفري" ،بيد كا بىله الفقىلري
إىل اهلل عاىل :صالح الدين بن أمحد بن دمد يىلعيد اإلدلبىلي ،4141 /1 /41 ،املوافىل
 ،4141 /4 /41واحلمد هلل الذش بنعمته تم الصاحلات.
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