خطورة التكفير
والغلــو فيه

كتبه

د .عزيز بن فرحان العنزي
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بدبي

َق َال َّ ِ ِ
وح ُه:
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َ ُ

ِ
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ل ِ َق مو ِل َأ َح ٍد ِم من الن ِ
َّاس"
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مقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
 فهذه:
 oكلمات موجزة،
وُجل خمتصرة،
 oم
 oوعبارات حمررة،

حول قضية تعد من أخطر القضااي ،وقد تساهل فيها بعض املسلمني-هداان
شديدا ،أال وهي:
غلوا ً
هللا وإايهم إىل الصواب ،-وغلوا فيها ً
قضية " :ال ـ ـتَّ ـ ـك ـفي ـر والـ ـغـ ـلو ف ـيـ ـه"

 وقد كتبتها:
نصحا إلخواين املسلمني،
ً 
وتنبيها إىل خطورهتا ،وخطورة مآالهتا،

ً
وحتذيرا ملن وقع فيها بتدارك أمره ،قبل أن يلقى ربه-جل وعال،-

ً
وهو على ٍ
حال غري حممودة.
 وقد حرصت على اإلجياز واالختصار ،رجاء القراءة واالطالع من
اجلميع ،وذلك لعزوف الغالبية عن املطوالت.
سائالً هللا أن ي هدي نا لما اختملف فيه من احلق ِبذنه ،إنهم ي هدي من يشاءم إىل
صر ٍ
اط ممستقي ٍم.

التكفري حق هلل تعاىل ولرسوله
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التكفري حق هلل تعاىل ولرسوله

َّ 
فإن من صميم عقيدة أهل السنة واجلماعة:

أ ّن التكفري حق هللا سبحانه وتعاىل ،فال جيوز ملسلم اخلوض فيه من دون
علم شرعي مؤصل؛ ألن إطالق لفظة التكفري يرتتب عليها أحكام كثرية

دنيوية وأخروية ،األمر الذي جيعل من خيشى هللا ويتقيه يفر من ولوج اببه.
قال الغزال: ،
"التكفريم محكم شرعي ي رج مع إىل إابحة ال مال ،وسفك الدماء ،واحلكم ابخْلملمود
الشرعيَّة؛ ف تارًة يمدرمك بيق ٍ
ِف النار ،فمأخذه كمأخذ سائر اْلحكام َّ
ني ،وترةً
يمدرمك بظ ٍن غال ٍ
ف عن التكفري
ب ،وترًة يمت رد مد فيه ،ومهما حصل ت ردد فالت وق م
أوىل ،والـمبادرة إىل التَّكفري :إنَّـما تـغلب على طباع من يـغلب عليهم
الـجهل".

()1

 وقد تكاثرت النصوص ِف الكتاب والسنة ِف التحذير من تكفري
املسلمني ،والوعيد على من أقدم على ذلك،
قال الشوكاين: ،
"اعلم أن احلمكم على الرجل ال ممسلم ب مخ مروجه من دين اإلسالم ومد مخوله ِف
ال مكفر ال ي ن بغي ل مسل ٍم ي ؤمن ابَّلل والي وم اْلخر أن ي قدم عليه؛ إال بب ره ٍ
ان
م
م
م م م
( )1جمم وع رس ائل اإلم ام الغ زال ،فص ل التفرق ة (ص )248ونقل ه عن ه ش يم اإلس الم اب ن تيمي ة
ِف بغية املرتد ( ص.)345 :
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أوضح من َشس الن هار ،فإنهم قد ث بت ِف األحاديث الصحيحة ال مروية من
أن «من قال ْلخيه اي كاف ٌر فـقد َبء ِبا
طريق ُجاع ٍة من الصحابة
أحدُها» هكذا ِف الصحيح (،)2
وِف لف ٍظ آخر ِف الصحيحني وغريه ما« :من دعا رج ًال َبلكفر ،أو قال:
عدو هللا وليس كذلك إ َّّل حار عليه» ( )3أي :رجع

وِف لفظ ِف الصحيح« :فـقد كفر أحدُها» ( )4ففي هذه األحاديث وما ورد
أعظم زاج ٍر وأكب مر واع ٍظ عن التس مرع ِف التكفري"...ا.ه (.)5
موردها م

واللف ظ ل ه ،وم ن طريق ه البخ اري
( )2رواه مال ك ِف املوط ا م ن ح ديث اب ن عم ر
( )6104ولفظه« :أُّيا ر مج ٍل قال ألخيه اي كافمر ،ف قد ابء ِبا أح مد مُها»
ورواه مس لم ِف ص حيحه م ن طري ق أخ رم ع ن اب ن عم ر بلف ظ " أُّي ا ام ر ٍ ق ال ألخي ه :اي ك افمر،
ف قد ابء ِبا أح مد مُها ،إن كان كما قال ،وإال رجعت عليه ".
وِف الباب عن ُجاعة من الصحابة منهم:
ِف الصحيحني وهو اْليت،
عن أيب ذر
عند البخاري (.)6103
وعن أيب هريرة
عن د اب ن حب ان ( ،)248والطح اوي ِف "ش ر مش كل اْلاثر"
وع ن أيب س عيد اخْل دري
(.)864
عند ابن حبان وسيايت (ص.)14 :
وعن حذيفة بن اليمان
.
( )3رواه البخاري ( ،3508و )6045ومسلم ( )112واللفظ له .من حديث أيب ذر
( )4مل أره ِف الص حيح ِب ذا اللف ظ لك ن رواه ِب ذا اللف ظ البخ اري ِف األدب املف رد ( )440م ن
.
حديث عبد اَّلل بن معمر
( )5السيل اجلرار (.)578/4
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األصل يف املسلم اإلسالم

 القاعدة الشرعية املقررة عند علماء أهل السنة واجلماعة:
أن اْلصل يف املسلم :اإلسالم ،وّل ينقل عن اّلسالم إّل بيق ٍ
َّ
ني ّل يتطرق
إليه أدىن شك ،أو احتمال،
مكفرا ،وّل يكفر عند أهل
فقد يقول الرجل كلمة الكفر ،أو يفعل فعالً ً
اإلسالم! وذلك إما لتخلف شرط! أو وجود مانع!
وقد بوب اإلمام ابن مندة يف كتابه اإلميان ،ابب( :ذكر ما يدل على أ َّن

قـول ّل إله إ َّّل َّ
اّلل يوجب اسم اإلسالم وُي ّرم مال قائلها ودمه)

()1

 :أنهم قال:
وذكر فيه أحاديث منها حديث المقداد بن األسود
يت ر مج ًال من ال مكفار ف قات لِن ،فضرب إحدم يدي
اي ر مسول هللا ،أرأيت إن لق م
ت َّلل ،أفاق تملمهم اي ر مسول
ابلسيف ف قطعها ،مث الذ مِن بشجرةٍ ،ف قال :أسلم م

ول هللا
هللا ،ب عد أن قاَلا؟ ف قال ر مس م

ّ« :ل تـقتـله»

ت :اي ر مسول هللا ،إنهم قد قطع يدي ،مث قال ذلك ب عد أن قطعها،
قال :ف مقل م
ول هللا :
أفاق تملمهم؟ ف قال ر مس م
«ّل تـقتـله فإن قـتـلته فإنَّه ِبنزلتك قـبل أن تـقتـله ،وإنَّك ِبنزلته قـبل أن
()2
يـقول كلمته الَّت قال»
( )1كتاب اإلُّيان (.)198/1
( )2رواه :البخاري ( )4019ومسلم (.)95
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قال احلافظ ابن رجب :
يد
"ومن المعلموم ابلض مرورة أن النب
كان ي قب مل من مكل من جاءهم يمر م
الد مخول ِف اإلسالم الشهادت ني ف قط ،وي عص مم دمهم بذلك ،وجيعلمهم ممسل ًما"(.)3
وقال شيم اإلسالم ابن تيمية :
"ف ليس ألحد أن يمكفر أح ًدا من ال ممسلمني وإن أخطا وغلط حّت تمقام عليه
احلمجةم وتمب ني لهم المحجةم .ومن ث بت إُّيانمهم بيقني مل ي مزل ذلك عنهم ابلشك؛ بل
()4

ول إال ب عد إقامة احلمجة وإزالة الشب هة" ا.ه .
ال ي مز م

 وقال الغزال :
"والذي ي ن بغي :االحرت ماز عن التكفري ما وجد إليه سب ًيال فإن استباحة دماء
ال ممصلني ال ممقرين ابلت وحيد خطا ،واخْلطام ِف ت رك ألف كاف ٍر ِف احلياة أهو من
من اخْلطإ ِف سفك دٍم ل ممسل ٍم واح ٍد"(.)5

( )3جامع العلوم واحلكم (ص .)228
( )4جمموع الفتاوم (.)501/12
( )5نقله عنه احلافظ ابن حجرِ ،ف فتح الباري ( ،)314/12وعزاه لكتاب " التفرقة بني اإلُّيان
والزندقة".
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ألصل يف املسلم اإلسالم

اخلوض يف مسائل التكفري غلو مهلك

علمٍ ،
 واعلم أيها املوفق :أ َّن اخلوض يف التكفري من دون ٍ
وفقه،
واملبالغة فيه نوع من الغلو املذموم ،والذي ورد حترُّيه ِف نصوص الوحيني
الشريفني.

ف عن ابن عب ٍ
اس
()1
فإ ََّّنا أهلك من كان قـبـلكم الغلو يف ال ّدين»
ول اَّلل
قال :قال ر مس م

« :إ َّايكم والغل َّو يف ال ّدين،

ِبالك ال ممت نطعني،
 وقد أخرب النب
ف عن عبد هللا بن مسع ٍ
« :هلك
ول هللا
ود
 ،قال :قال ر مس م
م
المتـنطّعون» قاَلا ثال ًاث )2(.قال النووي " : ،أي ال ممت عم مقون الغالمون
()3
ال ممجاومزون احلم مدود ِف أق واَلم وأف عاَلم"
،

أيضا مع هالكهم فهم حمرومون من شفاعة النب
و ً
ول هللا « :صنـفان من أ َّمت
ف عن معقل بن يسا ٍر،
قال :قال ر مس م
وم ،وغ ٍ
ال يف ال ّدين يشهد عليهم
وم غش ٌ
ّل تـناُلما شفاعت :سلطا ٌن ظل ٌ
()4
فـيـتـبـ َّرأ منـهم »
( )1ص حيح .رواه أمح د ()3248 ،1851؛ والنس ائي ()268/5؛ واب ن ماج ه ()3029؛
وصححه ابن خزُّية ()2867/4؛ وابن حبان ( )2867واحلاكم (.)446/1
( )2رواه :مسلم (.)2055/4
( )3شر النووي على مسلم (.)220/16
( )4حديث صحيح .رواه :بن أيب عاصم ِف السنة ( )23/1وانظر الصحيحة ( .)470
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ال يتكلم يف التكفري إال خواص أهل العلم

ونصوا عليه يف هذا الباب:
 ومما قرره أهل العلم َّ

أن قضااي التكفري ّل يتكلم فيها إّل خواص أهل العلم؛

وذلك ألن أحكام الكفر ِف الشريعة اإلسالمية َلا ضوابط دقيقة ،ومسالك
ضيقة ،فهي ال ختضع لألذواق ،واألقيسة ،واْلراء ،واألهواء،

 وليست هي من جنس العقوَبت الت يعاقب ِبا الناس،

حبيث يكفر اإلنسان من كفره ،من ابب العقوبة ابملماثلة ،ال! وإمنا هو حكم
مباحا لكل أحد.
شرعي هلل ،تبارك وتعاىل ،ولرسوله  ،وليست مر ًتعا ً
قال شيم اإلسالم: ،
" فلهذا كان أه مل العلم والسنة ّل يك ّفرون من خالفهم وإن كان ذلك
الـمخالف يك ّفرهم؛ إذ ال مكف مر محكم شرعي ،ف ليس للنسان أن يمعاقب
ب مثله؛ كمن كذب عليك ،وزن ِهلك ،ليس لك أن تكذب عليه ،وال ت زين
ِهله ،ألن الكذب والزان حرام ل حق هللا ت عاىل ،وكذلك التكفي مر حق هلل ،فال
يمكفر إال من كفرهم هللام ورسولمه

()1

"

( )1انظر :تلخيص كتاب االستغاثة ،املعروف ابلرد على البكري (.)492/2
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ال يتكلم يف التكفري إال خواص أهل العلم

ويقول العالمة ابن القيم،

()1

:

الكفر حق هللا ثـ َّم رسوله
من كان رب العالمني وعبده
وقال ابن الوزير اليماين،




ص يـثـبت ّل بقول فالن
َبلنَّ ّ
قد ك َّفراه فذاك ذو الكفران

:

" وِف جم مموع ذلك ما يشهد لصحة التـَّغليظ يف تكفري المؤمن وإخراجه من

اإلسالم مع شهادته ابلت وحيد والنبوات وخاصة مع قيامه ِركان اإلسالم
وجتنبه للكبائر وظم مهور أمارات صدقه ِف تصديقه ألجل غلطة ِف بدعة لع َّل
المك ّفر له ّل يسلم من مثلها أو قريب منـها!!

فإن العصمة ممرتفعة وحسن ظن اإلنسان بنفسه ال يست لزم السالمة من ذلك
شرعا بل الغالب على أهل البدع َّ
شدة العجب بنفوسهم
عقال وال ً
واّلستحسان لبدعتهم ومرمبا كان أجر ذلك عم مقوبة على ما اختاروه أول مرة

من ذلك ،كما حكى هللا ت عاىل ذلك ِف ق وله:

ﭽ ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬ ﭼ

()2

وهي من عجائب ال مع مقوابت الرابنية واحملذرات من املؤخذات اخْلفية
ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (،)3

( )1انظر :شر النونية ألمحد بن عيسى (.)412/2
( )2سورة البقرة.)93( :
( )3سورة آل عمران.)54( :

ﭽ
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وقد كثرت اْلاثر ِف أن إعجاب المرء بنفسه من املهلكات كما ِف حديث
أيب ث علبة اخْلمشِن

عند أيب داود والرتمذي

()4

وعا «ثالث ممهلكات مشح ممطاع ،وه ًوم ممت بع،
وعن ابن عمر
مرفم ً
()6
اب المرء بنفسه )5( »...ا.ه
وإعج م

( )4أخرجه أبو داود ( )4341والرتمذي ( )3058وابن ماجة (.)4014
( )5رواه الطرباين ِف األوسط ( )5754وانظر :السلسلة الصحيحة (.)1802
( )6إيثار احلق على اخْللق ِف رد اخْلالفات (ص.)386 :
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التحذير من اخلوض يف التكفري

 ولقد جاء يف الزجر عن التكفري ،والتخويف من عواقبه وآاثره:
نصوص كثرية ِف الكتاب العزيز والسنة النبوية ،وِف و ٍ
احد من هذه النصوص

ِف هذا

ما فيه أعظم زاجر ورادع ملن لديه أدن خمافة من هللا تعاىل من اخْلو
املرتع الوخيم.
جهال قائل على هللا بغري علم ،وقد وردت
 منها :أن اخْلائض ِف التكفري ً
نصوص كثرية تبني خطورة القول على هللا بغري علم ،قال تعاىل:
ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﭼ

()1

« :إن الر مجل لي تكل مم
ول اَّلل
وعن أيب مهري رة
 ،قال :قال ر مس م
()2
ابلكلمة ال ي رم ِبا ِ ًسا ي هوي ِبا سبعني خري ًفا ِف النار»

 ومنها :أن إطالق كلمة التكفري على غري من يستحقها يعد من التنابز
املذموم ،قال تعاىل:
ﭽ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﭼ

( )1سورة األعراف.) 33( :
( )2رواه الرتمذي ،وأمحد ،انظر :الصحيحة (.)540
( )3سورة احلجرات.)11( :

()3
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ففي هذه اْلية هنى هللا تعاىل عن التنابز ابأللقاب ،والنهي يفيد التحرمي ،كما

هي القاعدة املقررة عند أهل العلم ،إذا مل يكن مثة صارف ،ومن التنابز
َبْللقاب ،إطالق ألفاظ التكفري والتفسيق على املسلمني.
قال ابن عبد الرب،

 " :قال ُجاعة من املفسرين ِف هذه اْلية :هو قول
()4

الرجل ألخيه ،اي كافر ،اي فاسق".
وعن عبد هللا بن مسع ٍ
اب ال ممسلم
ول هللا
ود
 ،أن ر مس م
م
قال« :سب م
()5
فم مسوق وقتالمهم مكفر»
 ومنها :أن اخلائض يف التكفري معرض نفسه ملواطن العطب واُلالك،
شديدا الذين يمكفرون املسلمني من
ذيرا
فلقد حذر رسول هللا
ً
حت ً
« :إ ََّّنا
ول اَّلل
االنسالخ من الدين؛ ف عن محذي فة
قال :قال ر مس م
أَت َّوف عليكم رج ٌل قـرأ القرآن ح َّّت إذا رئيت بـهجته عليه ،وكان رد ًئ
لْلسالم ،غيَّـره إىل ما شاء َّ
اّلل ،فانسلخ منه ونـبذه وراء ظهره ،وسعى على
ت :اي نب اَّلل ،أي مهما أوىل ابلشرك،
جاره َب َّ
لسيف ،ورماه َبل ّ
شرك» ،قال :قمل م

الرامي» (.)6
المرمي أم الرامي؟ قال« :بل َّ

( )4االستذكار (.)324/10
( )5متفق عليه.
( )6ح ديث ص حيح .رواه ب ن حب ان ِف ص حيحه رق م ( ،)81والبخ اري ِف الت اريم ()2907؛
وذك ره اَليثم ي ِف جمم ع الزوائ د ،وع زاه إىل الب زار ،وق ال :إس ناده حس ن .انظ ر :الص حيحة
(.)3201
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 ومما يدلنا على فظاعة التكفري ،وسوء عاقبته ،أن املرمي ابلتكفري إذا مل
يكن مستح ًقا َلذه الكلمة رجعت على قائلها عياذًا ابهلل تعاىل.
قال« :إذا قال الر مج مل ألخيه اي
أن ر مسول اَّلل
ف عن أيب مهري رة

كاف مر ،ف قد ابء به أح مد مُها»
وعن عبد اَّلل بن عممر

()7

أن ر مسول اَّلل

()8

اي كاف مر ،ف قد ابء ِبا أح مد مُها»

قال« :أُّيا ر مج ٍل قال ألخيه

قال ابن عبد الرب َ(" :بء ِبا) :أي احتمل وزرها ،ومعناهم أن الكافر إذا
قيل لهم اي كاف مر ف مهو حامل وزر مكفره وال حرج على قائل ذلك لهم وكذلك
القو مل للفاسق اي فاس مق وإذا قيل لل ممؤمن اي كاف مر ف قد ابء قائ مل ذلك بوزر
يما إ َّّل أنَّه ّل يكفر بذلك ألن ال مكفر ال
الكلمة واحتمل إمثًا ممبينًا وبمهت ً
اان عظ ً
()9
ي مكو من إال بت رٍك ما ي مكو من به اإلُّيا من" ا.ه
ول« :ال ي رمي ر مجل ر مج ًال
أنهم َسع النب
وعن أيب ذ ٍر
ي مق م
ابل مف مسوق ،وال ي رميه ابل مكفر ،إال ارتدت عليه ،إن مل ي مكن صاحبمهم كذلك»
رواه البخاري( )10وِف رواية ملسلم« :من دعا ر مج ًال ابل مكفر ،أو قال :ع مدو هللا
()11
وليس كذلك إال حار عليه».

( )7رواه البخاري (.)6103
( )8رواه البخاري ( )6104واللفظ له ومسلم (.)111
( )9االستذكار (.)324 323/10
( )10رواه البخاري رقم (.)6045
( )11رواه مسلم (.)112
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ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله

 وقد أمجع أهل السنة واجلماعة على أهنم ّل يكفرون أح ًدا من أهل

القبلة بذنب ما مل يستحل هذا الذنب استحالّلً ليس فيه أدىن شبهة،
قال اإلم ام الط ح اوي" : ،وال نمكفر أح ًدا من أهل القب لة بذن ٍ
ب ما مل
م
()1
يستحله"
قال ابن أيب العز ، ،معلقاً على قول الطحاوي هذا:
"إن ابب التكفري وعدم التكفري ،ابب عظممت الفت نةم والمحنةم فيه ،وكثمر فيه
اس
االفرت م
اق ،وتشت تت فيه األهواءم واْلراءم ،وت عارضت فيه دالئلم مهم .فالن م
فيه...،على طرف ني ووس ٍط- ،ث حكى اخْلالف فيه-ث قال:
فإنهم من أعظم الب غي أن يمشهد على ممع ٍ
ني أن اَّلل ال ي غف مر لهم وال ي رمحمهم بل
مخيل مدهم ِف النار... ،إخل"

()2

وقال اإلمام النووي: ،
"واعلم أن مذهب أهل احلق أنهم ال يمكفر أحد من أهل القب لة بذن ٍ
ب وال
م
()3
يمكف مر أه مل األهواء والبدع"

( )1انظر :شر العقيدة الطحاوية (ص.)355
( )2املرجع السابق.
( )3شر مسلم (.)150/1

ال يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما مل يستحله
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بن انف ٍع-قال:
 وعن أيب مسفيان- ،وهو طلحةم م
- ،ومهو مجماور مبكة وكان انزًال ِف بِن
ت جابًرا-يعِن ابن عبد هللا
سال م
فه ٍر ،-فسالهم ر مجل " :هل مكن تمم تدعمون أح ًدا من أهل القب لة ممشرًكا؟
قال :ممعاذ اَّلل ف فزع لذلك.
ت :هل مكن تمم تدعمون أح ًدا من مهم كافًرا؟
قمل م
()4

قال :ال "

( )4ص حيح رواه :أب و يعل ى ()2317؛ والط رباين ِف األوس ط ( ،)7354وص حح احل افظ اب ن
حجر ،إسناد أيب يعلى ِف املطالب العالية (.)3294
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أهل السنة واجلماعة ال يكفرون باللوازم

 ومن أهم القواعد عند أهل السنة يف هذا الباب أهنم ّل يكفرون
َبللوازم من اْلقوال ،فالزم القول واملذهب عندهم غري الزم ،وال حيكمون
سدا للذريعة.
على ما ُّيكن أن تؤول إليه األفعال ،وإن كانوا ينهون عنها ً
يقول اإلمام الشاطب: ،
"مذهب المح ّققني من أهل اْلصول :أ َّن الكفر َبلمآل ليس بكف ٍر يف
اْلال"

()1

قال شيم اإلسالم ابن تيمية: ،
"إين من أعظم الناس ن هيًا عن أن يمنسب ممعني إىل تكف ٍري وت فس ٍيق ومعصي ٍة،
َّإّل إذا علم أنَّه قد قامت عليه اْل َّجة الرسالية الت من خالفها كان كافًرا
ترةً وفاس ًقا أمخرم وعاصيًا أمخرم وإين أمق رمر أن اَّلل قد غفر َلذه األممة
()2
خطاها :وذلك ي عمم اخْلطا ِف المسائل اخْلربية القولية والمسائل العملية".
وقال احلافظ ابن حجر" : ،والذي يظه مر :أ َّن الَّذي ُيكم عليه َبلكفر

من كان ال مكف مر صريح ق وله ،وكذا من كان الزم ق وله ،وعمر عليه فالت زمهم ،أما
()3
من مل ي لتزمهم وانضل عنهم ،فإنهم ال ي مكو من كافًرا ،ولو كان الالزمم مكفًرا"
( )1االعتصام -حتقيق اَلالل.)708 /2(-
( )2جمموع الفتاوم (.)229/3
( )3نقله عنه تلميذه السخاوي ِف فتح املغيث بشر ألفية احلديث (.)73 /2
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وقال الشيم عبدالرمحن السعدي: ،
يق أن الذي ي مدل عليه الدلي مل ،أن:
" ...والتحق م
ّلزم المذهب الَّذي لـم يص ّرح به صاحبه ،ولـم يشر إليه ،ولـم يـلتزمه ليس
مذهبًا؛ ألن:
صومٍ،
 القائل غي مر مع م
 وعل مم المخلموق مهما ب لغ فإنهم قاصر،
()4
فباي ب ره ٍ
ان نملزمم القائل ما ل م ي لتزمهم ونمقولمهم ما ل م ي مقل".
م

( )4توضيح الكافية الشافية (ص .)156-155



خطورة التكفري والغلو فيه




21

أهل السنة واجلماعة ال يكفرون بالذنوب

 ومما ينبغي أن يعلم وهو من صميم عقيدة أهل السنة واجلماعة أن
الكبائر ّل َترج املسلم من اإلسالم،
فمن أتى بكبرية من كبائر الذنوب فهو مسلم ،جترم عليه أحكام املسلمني،
ويعامل معاملتهم ،والدليل على ذلك نصوص الكتاب والسنة املتظاهرة ،والت
جاءت ِبثبات األخوة اإلُّيانية مع وقوع الكبائر من عصاة املسلمني ،واألدلة
على ذلك كثرية ،منها:
قال هللا تعاىل:
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡ ﭼ

()1

وقال سبحانه وتعاىل:
ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﭼ

()2

قال احلافظ ابن حجر: ،
ضا على أن ال ممؤمن إذا ارتكب معصيةً ال
ف-يعِن البخاري-أي ً
"واستدل ال ممؤل م
يك مف مر ِن اَّلل ت عاىل أب قى عليه اسم ال ممؤمن ف قال:
( )1سورة احلجرات.)10 – 9( :
( )2سورة البقرة.)178( :
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ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ
مث قال :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ

ضا بقوله
واستدل أي ً

()3

« :إذا الت قى ال ممسلمان بسي فيهما»
()4

اُها ممسلمني مع الت وعد ابلنار" ا.ه
فسم م
ول اَّلل :
وعن أيب ذ ٍر
 ،قال :قال ر مس م
« أَتِن ٍ
آت من رّب ،فأخبـرِن  -أو قال :ب َّ
شرِن  -أنَّه :من مات من أ َّمت
ّل يشرك َب َّّلل شيـئًا دخل اجلنَّة »

ت :وإن زن وإن سرق؟
قمل م

قال« :وإن زىن وإن سرق» (.)5

( )3رواه البخاري (  ،)31ومسلم (  )2888عن أيب بكرة.
( )4فتح الباري البن حجر (.)85 /1
( )5رواه البخاري (  ،)1237ومسلم ( .)94
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الكفر عند أهل السنة واجلماعة قسمان

 ومن القواعد اُلامة يف هذا السياق عند أهل السنة واجلماعة أن
اْللفاظ الواردة يف بعض النصوص الشرعية من إطالق كلمة الكفر على
بعض املعاصيّ ،ل يعين الكفر املخرج من امللة؛
ألن الكفر ِف معتقد أهل السنة نوعان:

نوع خمرج من امللة ،وهو :الكفر اْلكرب ويسمونه (االعتقادي)

()1

كفر التكذيب آبايت هللا تعاىل ،أو مبر مسله ،أو مبالئكته ،أو بكتبه ،أو
مثل :م
ابليوم اْلخر ،وغريه مما ذكره الفقهاء.
أيضا الكفر العملي ،ويطلق عليه
وأما الثاين فهو :الكفر اْلصغر ،ويسمى ً
أهل العلم :كفر األفعال.
مثل :من يقاتل املسلمني وهو منهم ،أو أييت املرأة احلائض ،أو من ينتسب
تساهال على قول اجلمهور،
لغري أبيه ،أو من ترك الصالة
ً
ول« :ليس من رج ٍل ادَّعى لغري
ف عن أيب ذ ٍر
 ،أنهم َسع النب  ،ي مق م
أبيه – وهو يـعلمه -إ َّّل كفر»

()2

( )1االعتق ادي ال ذي مكان ه القل ب ،وال ُّيك ن معرفت ه إال ابالستفص ال ،وي رم أه ل العل م م ن
ذوي التحقي ق أن الكف ر األك رب ال يقتص ر في ه عل ى االعتق اد القل ب فق ط ،فهن اك أفع ال ال ُّيك ن
أن تصدر إال من قلب مليء ابلنفاق ،ويس موهنا األعم ال املض ادة للُّي ان ف يحكم عل ى ص احبها
ابلكفر مبج رد فعله ا ،م ن ذل ك م ا يش ري إلي ه أه ل العل م ،مث ل :رم ي املص حف ِف الق اذورات ،أو
سب هللا ورسوله ،وغريها.

الكفر عند أهل السنة واجلماعة قسمان

24

وعن عبد هللا بن مسع ٍ
ود
م
()3
فسو ٌق وقتاله كف ٌر»

ول هللا
 ،أن ر مس م




قال« :سباب المسلم

 والكفر يف هذه اْلحاديث كلها هو الكفر اْلصغر (العملي) عند أهل
السنة واجلماعة،
ومل يرد عن النب
اإلسالم.

()4

الكفر األكرب املخرج عن ملة
ما يدل على أن املراد به
م
م

 وملا خفي هذا اْلمر على اخلوارج ،ومن لف لفهم ،أخذوا يكفرون
املسلمني َبلذنوب،

 وجر هذا االعتقاد على األمة صواعق اَلالك ،حّت أصبحت الدماء
رخيصة ألدن شبهة ،نسال هللا العصمة من الضالل.

=

( )2متفق عليه.
( )3متفق عليه.
( )4انظر :أصول وضوابط ِف التكفري ،للعالمة عب د اللطي ف ب ن عب د ال رمحن ب ن حس ن (ص69
وما بعدها).
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أهل السنة واجلماعة وسط بني اخلوارج واملرجئة

 ولذلك أهل السنة وسط يف مسألة اإلميان بني الوعيدية واملرجئة،
فأهل السنة:
 oمتفقون على أن صاحب الكبرية مستح ٌق للوعيد كما جاءت بذلك
النصوص،
 oويرون أن الذنوب تضر أصحاِبا،

وال يقولون بقول املرجئة :من أنه ال يضر مع اإلُّيان ذنب،
وال بقول اخْلوارج :ال ينفع مع الذنب طاعة،
 وهذا اخْللط لدم املرجئة واخْلوارج راجع لقاعدة خطرية ،وهي من مسائل
اإلُّيان.
فاملرجئة يقولون :إن اإلُّيان شيء واحد إذا ثبت بعضه ثبت كله،
ويرون أن التصديق ،أو املعرفةٍ ،
كاف للحكم ابإلُّيان الكامل.

واخلوارج يرون أن اإلُّيان شيء واحد ،إذا ذهب بعضه ذهب كله ،فمن
ارتكب كبرية من كبائر الذنوب فقد ذهب إُّيانه ابلكلية،

وهذه العقيدة َبطلة ملصادمتها نصوص القرآن والسنة وما عليه سلف
اْلمة.
 أما أهل السنة واجلماعة:
فريون أن اإلميان مراتب وشعب ،فإذا ذهب بعضه ،مل يذهب كله،
وأنه يزيد وينقص،

26
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لقوله تعاىل :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ




()1

ول هللا :
ولما روم أبمو مهري رة
 ،قال :قال ر مس م
«اإلُّيا من بضع وسب عمون  -أو بضع وستون  -مشعبةً ،فافضلمها ق و مل ال إله إال
هللام ،وأدانها إماطةم األذم عن الطريق ،واحلياءم مشعبة من اإلُّيان»
قال اإلمام الطحاوي: ،

()2

" oون ر مجو لل ممحسنني من ال ممؤمنني أن ي ع مفو هللام عن مهم ،ويمدخل مه مم اجلنة
برمحته،
 oوال َنم من عليهم،
 oوال نشهد َلم ابجلنة،
وخناف عليهم،
 oونست غف مر ل ممسيئهم،
م
 oوال نمقنطم مهم"

()3

( )1سورة الفتح (.)4
( )2رواه مسلم ِف صحيحه ( .)35وهو عند البخاري ( )9بلفظ« :اإلُّيا من بضع وستون مش عبةً،
واحلي اءم مش عبة م ن اإلُّي ان» وِف رواي ة ملس لم« :اإلُّي ا من بض ع وس ب معون مش عبةً ،واحلي اءم مش عبة م ن
اإلُّيان».
( )3انظر :شر العقيدة الطحاوية (ص.)365
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أهل السنة واجلماعة ال يكفرون املعني بإطالق

 ومن قواعد أهل السنة واجلماعة أهنم ّل يكفرون املعني إبطالق،
بل يفرقون بني الفعل والفاعل ،وبني القول والقائل،
يكفر قائله،
كفرا ،وال م
فقد يكون القول ً
يكفر فاعله،
كفرا وال م
الفعل ً
وقد يكون م
وذلك لوجود موانع مثل:

 oاجلهل الذي يعذر مثله به،
 oأو اإلكراه،
 oأو اخْلطا،
 oأو النسيان،
 oأو غريها من عوار األهلية املانعة من التكفري،
جمتهدا،
 oأو يكون العامل ً
متاوال التاويل السائغ عند أهل العلم!!
 oأو ً
ف على ن فسه
ف عن أيب مهري رة
 ،عن النب  ،قال« :كان ر مجل يمسر م
ت قال لبنيه :إذا أان ممت فاحرقموين ،مث اطحنموين ،مث ذروين ِف
ف لما حضرهم املو م
الريح ،ف واَّلل لئن قدر علي ريب ليمعذب ِن عذ ًااب ما عذبهم أح ًدا ،ف لما مات فمعل
به ذلك ،فامر اَّللم األر ف قال :اُجعي ما فيك منهم ،ف فعلت ،فإذا مهو قائم،
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ف قال :ما محلك على ما صن عت؟ قال :اي رب خشي تمك ،ف غفر لهم» متفق
عليه(.)1
فهذا الفعل الذي أقدم عليه الرجل ،انبع من اعتقاد كفري،

وهو :الشك يف قدرة هللا تعاىل ،ومع ذلك غفر هللا له ،لوجود مانع من موانع

التكفري ،وهو جهله.
قال شيم اإلسالم ابن تيمية: ،
"لكن تكفري ال ممطلق ال يست لزمم تكفري ال ممعني؛ فإن ب عض العملماء قد ي تكل مم
ِف مسال ٍة ابجتهاده ف يمخط مئ فيها فال يمكف مر؛ وإن كان قد يمكف مر من قال ذلك
القول إذا قامت عليه احلمجةم ال ممكفرةم "...ا.ه

()2

من الشام سجد
قال لما قدم ممعاذ
وعن عبد اَّلل بن أيب أوف
ت الشام ف واف قتم مهم يس مج مدون
للنب  ،قال« :ما هذا اي ممعاذم؟» قال :أت ي م
ول اَّلل
ت ِف ن فسي أن ن فعل ذلك بك .ف قال ر مس م
ألساقفتهم وبطارقتهم ف ودد م
ت المرأة
ت آمًرا أح ًدا أن يس مجد لغري اَّلل ألمر م
« :فال ت فعلموا فإين لو مكن م
أن تس مجد لزوجها »...احلديث

()3

ويقول شيم اإلسالم ابن تيمية،

:

وإعالمه ابحلق،
وإظهار خطئه
اْلجة عليه ّأوّلً،
املتأول :ينبغي إقامة ّ
"وهذا ّ
م
م
( )1رواه البخاري ( )3481ومسلم (.)2756
( )2جمموع الفتاوم (.)99/35
( )3رواه أمحد ( ،)381/4وابن ماجة ( )1853وصححه ابن حبان (.)4171
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كما ينبغي أن تعلم املوانع املانعة من التكفري،
ومنها :اجلهل واخلطأ واإلكراه ،قال

تعاىل :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ (،)4
ومنها :التأويل السائغ ،وَلذا اتفق الصحابة

على عدم تكفري من

استحلوا اخْلمر لوجود الشبهة لديهم ،وهي أتويلمهم قول هللا عز وجل:
ﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﭼ

أيضا،
وقال ً

ﭽﮆ

()5

:

الصواب أنَّه:
" وأ َّما التَّكفري :ف َّ
 oمن اجت هد من أممة محمم ٍد
وقصد احلق فاخطا :مل يمكفر؛ بل يمغف مر لهم
خط مؤهم.
ول فشاق الر مسول من ب عد ما ت ب ني لهم اَلمدم
 oومن ت ب ني لهم ما جاء به الر مس م
وات بع غي ر سبيل ال ممؤمنني :ف مهو كافر.
 oومن ات بع هواهم وقصر ِف طلب احلق وتكلم بال عل ٍم :ف مهو ع ٍ
اص ممذنب.
()6

مث قد ي مكو من فاس ًقا وقد ت مكو من لهم حسنات ت رج مح على سيئاته".
وقال :
" فمن كان من ال ممؤمنني مجمته ًدا ِف طلب احلق وأخطا فإن اَّلل ي غف مر لهم خطاهم

( )4سورة النحل.(106( :
( )5سورة املائدة.)93( :
( )6جمموع الفتاوم (.)180 /12
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كائنًا ما كان ،سواء كان ِف المسائل النظرية أو العملية هذا الَّذي عليه
()7
َّب  ،ومجاهري أئ َّمة اإلسالم"
أصحاب الن ّ

( )7جمموع الفتاوم (.)346/23
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أهل السنة واجلماعة يعذرون باجلهل

 من عقيدة أهل السنة واجلماعة العذر َبجلهل يف مسائل اْلصول
والفروع ،إذا كان اجلاهل ممن يعذر جبهله،
ولذلك قد يرتكب املسلم ما يكفر بسببه ،وال يكفر عند أهل العلم ،وذلك
لوجود مانع وهو اجلهل،
وهنا كالم متني للشيم العالمة حممد بن صاحل العثيمني

ِ ،ف شرحه

لكتاب التوحيد من صحيح البخاري أحببت أن أنقله ملا اشتمل عليه من
نصوص وقواعد ونقوالت حول هذه املسالة ،وهو عبارة عن حوار مع طالبه.
قال: ،
"يبدو ل أهنا ال زالت مسالة التكفري ابجلهل؛ ما زالت مشكلة عليكم ،ولكِن
أتعجب،كيف تشكل عليكم هذه املسالة ؟
ما الذي جعلها تشكل من بني سائر أركان اإلسالم وشروطه وواجبات
اإلسالم؟!
إذا كان الرجل يعذر ابجلهل ِف ترك الصالة وهي ركن من أركان اإلسالم،
ومن أعظم أركانه ،مثل أن يكون انشئًا ِف ابدية بعيدة عن املدن وعن العلم
وال يدري أهنا واجبة فإنه يعذر بذلك وال يطلب منه القضاء.
وإذا كان اجلهل ابلشرك ال يعذر به اإلنسان فلماذا أرسلت الرسل تدعوا
قومها إىل توحيد هللا؟
ألهنم إذا كانوا ال يعذرون ابجلهل معناه أهنم عاملون به فلماذا ترسل الرسل؟
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كل رسول يقول لقومه:

ﭽﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲﭼ




()1

ﭽﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭼ

()2

كفرا ،شرًكا،
فإذا كان اإلنسان ينتسب للسالم ويفعل شيئًاً ،
لكن ال يعلم أنه شرك ومل ينبه لذلك فكيف نقول بكفره؟!
هل حنن أعلم ِبذا احلكم من هللا؟!
وهل حنول بني العباد وبني رمحة هللا ،ونقول ِف هذه املسالة سبق غضبه
رمحته؟!
هذه املسالة اي إخواين ما هي عقلية،
الكفر والتفسيق والتبديع حكم شرعي يتلقى من الشرع،
فإذا كان هللا

يقول :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ (،)3
ويقول عز

وجل :ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

ﮜﭼ(،)4
ويقول :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ (،)5
( )1س ورة األع راف ،)85 ،73 ،65 ،59( :س ورة ه ود ،)84 ،61 ،50( :س ورة
املؤمنون.)23(:
( )2سورة األنبياء.)25( :
( )3سورة النساء.)115( :
( )4سورة التوبة.)115( :
( )5سورة اإلسراء.)15( :
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رسوال إيش؟
يبني ،ويدعو للتوحيد ،فإذا ارتفع العذاب هذا هو العذر ،واْلايت ِف هذا
كثرية.
يقول «والذي ن فسي بيده ،ال يسم مع يب من هذه األممة
والرسول
ت به ،إال كان من أصحاب
ي مهودي ،وال نصراين ،مث ال يمؤمن مبا جئ م
النار»(.)6
«ال يسم مع يب»؛ إذن إذا مل يسمع؟ مل يكن من أصحاب النار .والشواهد على
هذا كثرية.
نعم بعض العلماء قال بذلك لكنه قول ضعيف؛ األئمة على خالفه ،على

خالف القول ِن اإلنسان ال يعذر ابجلهل ِف الكفر.
مملوء بذلك أنه ال يكفر ،وكالم الشيم حممد بن
فكالم شيم اإلسالم
أيضا أنه ال يك مفر اجلاهل .وأان اْلن أتلو عليكم نصوصا -من
عبد الوهاب ً
ٍ
كالم -نقلتها- ،أمكنِن أن أنقلها،-
أما كالم شيم اإلسالم كثري ما ُّيكن نقله ولكن الفتاوي ارجعوا إليها مملؤة
بذلك.
جهال فهو معذور
فاْلكم عند هللا واحد :إذا ترك الصالة ً

جهال كيف ال يعذر ؟! أي فرق؟
وإذا سجد للصنم ً

( )6رواه مسلم من حديث أيب هريرة

.
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وأما دعوم من ادعى أن هللا أخذ العهد وامليثاق علينا وحنن أمثال الذر بناء
على صحة احلديث بذلك فنحن ال نعرف هذا امليثاق ،وكيف نكلف مبا ال
نعرفه؟
ولو كان هذا حجة ما احتيج إىل أن تمرسل الرسل لدعوة الناس إىل عبادة هللا،
ألنه قد قامت احلجة من قبل ،فاان أتعجب من كونكم مل تستوعبوا هذه
املسالة؛ وهي مسالة ال فرق بينها وبني غريها.
ومن قال :إن ترك األصول يكفر وترك الفروع ال يكفر حتداهم شيم
اإلسالم ،قال :بينوا لنا ماهي األصول والفروع؟
ومن الذي قسم الدين إىل أصول وفروع إال أهل الكالم!؛
مثال مع أهنا
فروعا ألهنا عملية كالصالة ً
فهم جيعلون ً
مثال املسائل العظيمة ً
أصل من أصول اإلسالم،
وجيعلون بعض املسائل اخْلربية الت اختلف فيها أهل السنة جيعلوهنا من
األصول وهي حمل خالف.
خصوصا مسالة التكفري ،ال
فاملهم أن هذه املسائل جيب أننا نتحرم فيها
ً
نكفر عباد هللا مبا مل يكفرهم هللا به،
أما ما نقلته عن شيم اإلسالم حممد بن عبد الوهاب فها أان أتلوه عليكم:
ِف ٍ
كتاب وجهه إىل من يصل إليه من املسلمني -يعِن نصيحة
أوالً يقول
عامة:-
"أخربكم أين -وهلل احلمد  -عقيديت ،وديِن الذي أدين هللا به ،مذهب أهل
السنة واجلماعة ،الذي عليه أئمة املسلمني- "،ث مضى يقول [جملد1
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ص(..." -)7(])53وأما التكفري فاان أكفر من عرف دين الرسول ،ث بعد ما
عرفه سبه ،وهنى الناس عنه ،وعادم من فعله".
و[ِف صفحة (ِ ])56ف كتاب كتبه إىل عامل من علماء العراق مثل هذا
الكالم سواء(.)8
وِف [صفحة (ِ ])65ف جواب سؤال:
"وال نكفر إال ما أُجع عليه العلماء كلهم ،وهو :الشهادتن .وأيضا :نكفره
()9

بعد التعريف إذا عرف وأنكر".

-ث مضى يقول [صفحة (-])66

"...وأما الكذب والبهتان ،فمثل قوَلم :إان نكفر ابلعموم ،ونوجب اَلجرة
إلينا على من قدر على إظهار دينه ،وإان نكفر من مل يكفر ،ومن مل يقاتل،
ومثل هذا وأضعاف أضعافه ،فكل هذا من الكذب والبهتان ،الذي يصدون
به الناس عن دين هللا ورسوله .وإذا كنا ّل نكفر من عبد الصنم ،الذي على

عبد القادر ،والصنم الذي على قرب أمحد البدوي ،وأمثاُلماْ ،لجل

( )7الدرر السنية ِف األجوبة النجدية ط  ،6سنة 1417ه ( 64 /1وما بعدها).
( )8يقص د الش يم رس الة اإلم ام إىل الس ويدي البغ دادي ،وفيه ا" :وم ا ذك رت أين أكف ر ُجي ع
الناس إال من اتبعِن وأزعم أن أنكحتهم غري صحيحة؛ فيا عجبًا كيف يدخل هذا ِف عق ل عاق ل
وهل يقول ه ذا مس لم أو ك افر أو ع ارف أو جمن ون؟  -إىل أن ق ال -وأم ا التكف ري ف اان أكف ر م ن
ع رف دي ن الرس ل ث بع د م ا عرف ه س به وهن ى الن اس عن ه وع ادم م ن فعل ه فه ذا ه و ال ذي أكف ره
وأكثر األمة وهلل احلمد ليسوا كذلك" انظر الدر السنية (.)83-82/1
( )9انظر الدر السنية (.)102/1
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جهلهم ،وعدم من ينبههم ،فكيف نكفر من مل يشرك َبهلل إذا مل يهاجر
إلينا".

()10

صحيح هذا وإال ال ؟
الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قرب أمحد [البدوي] ألجل
جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكفر من مل يشرك ابهلل إذا مل يهاجر إلينا ؟!
أيضا له كالم أبني من هذا وأكثر وأعظم ِف أنه البد من قيام
شيم اإلسالم ً
احلجة،
وهللا عز وجل رمحته سبقت غضبه كيف يؤاخذ من مل يعرف؟!
رجل يظن أن عبادة هذا الول قربة وهو مسلم يقول أان أدين بدين اإلسالم،
دعوان من اإلنسان الذي مل يدخل ِف دين اإلسالم وهو يدين بدين آخر،هذا شيء آخر ،هذا حكمه حكم أهل الفرتة،-
حممدا رسول
لكن رجل يدين ابإلسالم يصلي ويشهد أن ال إله إال هللا وأن ً
هللا ويصوم وحيج ،لكن يعبد الصنم ومل أيته أحد يقول له إن هذا شرك ،هذا
جهل .ما أيث.
أما اإلنسان الذي مل يدخل ِف اإلسالم ويعرف من اإلسالم شيء وهو على
دين آخر هذا ال شك أنه كافر،
أو إنسان مل يدخل ِف اإلسالم على دين قومه وهو ال يعرف عن اإلسالم
شيئا وال ينتمي للسالم؛
( )10انظر الدر السنية (.)104/1
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ِف جماهيل الدنيا ما يمدرم عنه؛
هذا حكمه على القول الراجح حكم أهل الفرتة وأنه يكلف يوم القيامة مبا
شاء هللا ،ث ينظر سبيله،
هذا ما أحببت أن أمبينه ِف هذه املسالة وأن املدار كله على قيام احلجة
ﮂ ﮃﮄﮅ ﮆﮇ ﮈ ﭼ

ﭽﮁ

()11

وأي فائدة إذا كان الرسل قد بينوا احلق وأان مل أعلم به،
أان ومن مل أيته الرسول على حد سواء.
وبناءً عليه يتبني جواب السؤال الذي ذكره األخ  .ا .ه(. )12

( )11سورة النساء.)165( :
( )12ش ر كت اب التوحي د م ن ص حيح البخ اري – ش ريط رق م -21الوج ه ب .البداي ة عن د
الدقيق ة  49و 43اثني ة إىل الدقيق ة  59و 13اثني ة .حبس ب التس جيل املرف وع عل ى موق ع الش يم
 ،انظر:
http://binothaimeen.net/content/Download/14627
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نصيحة ختامية

ّ ل خيفى عليك أيها املوفق أن الغلو يف التكفري يف واقع اْلمر هو
مقدمة إلهدار الدماء وسفكها،
فاملتامل ِف السوابق التارخيية ،واملستنطق للحوادث املعاصرة والواقعة يدرك:

أن غالب الدماء الت أريقت إَّنا كانت مقدمتها اْلكم َبلتكفري على من

ّل يستحقه،
 فما قتل عثمان بن عفان ذي النورين ،رابع أربعة ِف اإلسالم
،
 وال قتل علي بن أيب طالب أول من أسلم من الصبيان
وُها من العشرة املبشرين ابجلنة،
 وال قتل كثري من صحابة الرسول

،

إّل بعد اْلكم عليهم َبلكفر،

فكان القتل مرتبًا على الكفر ،نعوذ ابهلل (.)1

 فحسبك أخي املسلم أن يبلغك :
 oقول الرسول

« :املسل مم من سلم املسل ممون من لسانه ويده»(،)2
م
م

( )1راجع -غري مامور :-رسالة( :حرمة الدماء ِف اإلسالم).
؛ أخرجه الشيخان ِف الصحيحني من حديث
( )2صحيح مروي عن عشرة من الصحابة
ورواه مس لم م ن ح ديث ج ابر ب ن
أيب موس ى األش عري وم ن ح ديث عب د هللا ب ن عم رو
 .وِف الب اب ع ن ُجاع ة م ن الص حابة :ف رواه اإلم ام أمح د ِف مس نده ع ن ُجاع ة
عب د هللا
ومنهم :أبو هريرة وأنس وعم رو ب ن عبس ة ومع اذ ب ن أن س اجله ِن وفض الة ب ن عبي د .ورواه احل اكم
.
م ن ح ديث ب الل ب ن احل ارث ،ورواه أب و يعل ى والط رباين م ن ح ديث واثل ة ب ن األس قع
انظر حتقيق املسند ط :مؤسسة الرسالة (.)67/11




 oوقوله
 oوقوله
(،)4
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« :ال ممسل ممون ت تكافام دم ماؤمهم» ( )3أي :حرمتها واحدة،

ضهم»
 « :مكل ال ممسلم على ال ممسلم حرام ،د ممهم ،ومالمهم ،وعر م

 حّت ختشع لرب العاملني،
وتطيع،
 وتسمع لنبيه
 وتتبع سبيل املؤمنني،

وذلك أبن تكف عن أذية املؤمنني ومنها إطالق كلمة الكفر عليهم ،قال
تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (. )5
 وليكن منك على ذكر :أن من أعظم البغي وأشنعه :اْلكم على
اآلخرين َبلكفر ،أو أن هللا تعاىل ّل يقبل عملهم ،أو أن هللا ّل يدخلهم

اجلنة ،فهذا حكم فيه مزامحة هلل تعاىل،
 ،حدث« :أن ر مج ًال
 ،أن ر مسول هللا
ف عن مجندب بن عبد هللا
قال :وهللا ال ي غف مر هللام ل مفال ٍن ،وإن هللا ت عاىل قال :من ذا الذي ي تاىل( )6علي
()7
ٍ
ٍ
ت عملك» أو كما قال.
أن ال أغفر ل مفالن ،فإين قد غفر م
ت ل مفالن ،وأحبط م
( )3صحيح رواه أبو داود ( )2751من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد هللا بن
.
 .وِف الب اب ع ن عل ي وعائش ة واب ن عب اس ومعق ل ب ن يس ار
عم رو ب ن الع اص
وانظر حتقيق مسند أمحد ط الرسالة ( )290 /11وصحيح اجلامع (.)6712
.
( )4رواه مسلم ( )2564من حديث أيب هريرة
( )5سورة األحزاب.)58( :
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علما ّل يشوبه شك وّل ريبة:
 مث لتعلم أخي -وفقك هللا ملراضيهً :-

أنه ّل سبيل إىل النجاة يف يوم اْلساب واجلزاء؛ إّل َبلتحاب والتناصح
بينك وبني إخوانك املؤمننيّ ،ل َبلتهار والتقاتل،

ف قد قال « :والذي ن فسي بيده ال تد مخلمون اجلنة حّت تمؤمنموا ،وال تمؤمنموا
حّت حتابوا ،أوال أ مدل مكم على شي ٍء إذا ف علتم مموهم حتاب ب تمم؟ أف مشوا السالم
()8

ب ي ن مكم»

وقانا اهلل وإياكم الفنت

ورزقنا اإلخالص يف القول والعمل
كتبه
د .عزيز بن فرحان العنزي
مدير مركز الدعوة واإلرشاد بدب
1437/5/5هـ

=

( )6أي حيكم وحيلف .النهاية ِف غريب احلديث (.)62/1
( )7رواه مسلم (.)2621
( )8رواه مسلم (.)54



خطورة التكفري والغلو فيه
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