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 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                                     الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم األتمان األكمالن على  سىيدنا محمىد مىاتم 

                                                                                   النبيين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعل  آله وأصحابه والتابعين بإحسان إل  يوم الدين. 

                                  على  كىالم ألحىد البىاحيين يتحىدث فيىه عىن                  ـ منذ زمىن بعيىد ـ             كنت قد وقفت  ف   ،    وبعد

                                          ال بد من كتابة بعض التعليقات حول إيغالىه فىي           ووجدت أنه                         جوانب من موضوع التكفير، 

                            منىذ أكيىر مىن نمانيىة عاىر عامىا            هىذا البحى       كتبىت                                     التكفير واستدالله بما ال دليل له فيىه، ف

      . "                                          التحذير مما اشتبه عل  المتسرعين في التكفير "                           قمريا، وسميته في ذلك الوقت 

      ضىرورة                  كريىة التكفيريىة ـ                           ـ فىي ممىم انتاىار الة مىة الف      اليىوم               رأى بعض اإلمىوة 

                   للناىىر باسىىمه ال ديىىد       قدمىىه أ و   ،             أسىىت يب لبلىىبةم      ةأنىىذا  ف  ،     2113  /     1371   فىىي    ،        ناىىرا ا ن

                                                راجيىىا مىىن المىىول  الكىىريم أن يتقبىىل منىىا جميعىىا بفمىىله                              "تكفيىىر مىىن ال يسىىتحق التكفيىىر"،

        وكرمه. 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ْ                    أْن ال إلىىه إال هللا وحىىدا ال                                                   الحمىىد هلل علىى  نعماوىىه، والاىىكر لىىه علىى  امتنانىىه، وأشىىةد  

  َّ            ً                                        ً       ً أنَّ سيدنا محمداً عبدا ورسوله، أرسله هللا تبارك وتعال  شاهداً ومباىراً      أشةد           شريك له، و

      .      ً        ً                   ً      ً ونذيراً، وداعياً إل  هللا بإذنه وسراجاً منيراً 

                                                                      اللةم فصل وسلم وبارك عليه وعل  آلىه، وعلى  مىن اتبىي هديىه وتمسىك بسىنته إلى  

    .         يوم الدين

  .                                         ً      ً         ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وفقةاً في الدين             اللةم علمنا

      . {                     إنك أنت العليم الحكيم                                سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا، }

                          إنىىك تةىىد  مىىن تاىىاا إلىى  صىىرا                         لف فيىىه مىىن الحىىق بإذنىىك،  ـ                      اللةىىم اهىىدنا لمىىا امتىى "

      . "      مستقيم



 

 دلب اإلصالح الدين بن أحمد                               7/37

 

 

             موضوع البحث:

                اشىتبه عليىه فيةىا                       تتعلق بموضوع التكفيىر،                                      ـ ا لعت عل  أبحاث كتبةا أحد الباحيين 

                                   ً                 فىىوددت أن أوضىىض بعىىض جوانىىب البحىى ، سىىاوالً المىىول  تعىىال  أن                   كييىىر مىىن المسىىاول،

                                   وأن ينفىي بةىذا اإليمىاحات كىل مىن قرأهىا                                  للحىق والصىواب، وأن ي نبنىي ال،لىل،       يوفقني 

       ه، إنىه                                      وأن ي علنىا متبعىين للحىق حييمىا دةىر دليلى                                 ة صادقة، بغيىة  الوصىول إلى  الحىق،   بني

      .                    ولي الةداية والتوفيق

                                                                         قبل البدا بذكر المساول التىي أود مناقاىتةا فىي هىذا الموضىوع أرى أن أبىدأ بىذكر   ـ 

                                                           ، نم أنتقل إل  نقط االمتالف مي التعليق والمناقاة بإذن هللا.             ولو في ال ملة            نقط االتفاق

 

                نقط االتفاق:

                 عمىىا يفسىىدا ويببلىىه                                   ي ىىب علىى  كىىل مسىىلم حفىىص  إسىىالمه وصىىون ه  ]            قىىال الباحىى   

                 الىىردة أفحىىو أنىىواع  "                                            الىىردة، والعيىىاذ بىىاهلل تعىىال ، قىىال النىىوو  و يىىرا     و          ويقبعىىه، وهىى

   .  [ "     الكفر

                               فىي الكىالم حتى  إنىه يمىرب مىن بعمىةم                                  وقد كير في هذا ال،مىان التسىاهل           نم قال  "

      . "                                      ً     ً             ً ألفاد تمرجةم عن اإلسالم وال يرون ذلك ذنباً، فمالً عن كونه كفراً 

      . "                                             نالنة أنواع  كفر اعتقاد ، وكفر فعلي، وكفر لفظي       الكفر "     قال     نم 

                 ً          فمىن اعتقىد اعتقىاداً ينىاقض مىا                لكىن ال بال ملىة،                          هذا محىل اتفىاق فىي ال ملىة،       أقول  

لم من الدين بالمرورة فقد كفر، ومن فعىل فعىالً أ    و         ً      ً                                                              ً  نبت نبوتاً قا عاً في الكتاب والسنة وع 

  .                       تقد ذلك االعتقاد فقد كفر       ً                                   قال قوالً يدل داللة قا عة عل  أنه صادر ممن يع
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            نقط االختالف:

 

               والكفر العملي:   ي           الكفر القول

ى                    األقوال الكفرية تمر   "            قال الباح       و                           ن دون أن يقتىرن بةىا اعتقىاد أ              ب من اإلسىالم م 

      . ! "                                                                     فعل، هذا ما اتفق عليه العلماا وأجمعوا عليه، فال التفات إل  ما مالف ذلك

                                                              وقد كيىر فىي هىذا ال،مىان التسىاهل  فىي الكىالم حتى  إنىه يمىرب مىن بعمىةم  ]      وقال  

                                      ً     ً             ً             ألفاد تمىرجةم عىن اإلسىالم وال يىرون ذلىك ذنبىاً، فمىالً عىن كونىه كفىراً، وذلىك مصىداق 

     ، أ   "                                      ً                              ً إن العبد ليتكلم بالكلمة ال يرى بةا بأساً يةو  بةىا فىي النىار سىبعين مريفىاً  "       قوله 

                          مىا  بالكفىار، والحىدي  رواا    و                ك منتةى  جةىنم، وهى                ً               مسافة سبعين عاماً في الن،ول، وذل

           َّ                                                                  الترمذ  وحسَّنه، وفي معناا حدي  رواا البمار  ومسلم، وهذا الحدي  دليىل على  أنىه ال 

   . [                                                                          ي اتر  في الوقوع في الكفىر معرفىة الحكىم وال اناىراح الصىدر وال اعتقىاد معنى  اللفىص

ْ       وإْن لم ين "                            ونقل عن العلماا أنةم قالوا     . "      المعن      و    

                                             اتفق األصوليون عل  أن من نبق بكلمىة الىردة وزعىم  "                       قال  ]قال إمام الحرمين     نم

                                           وأقرهم عل  ذلك، ذكرا فىي نةايىة المبلىب، يعنىي    ، "                        ً       ً أنه أضمر تورية كفر داهراً وبا ناً 

  .                   ً إذا كان اللفص صريحاً[

ى "     قال     نم    ل                                                            اعلىم أن األلفىاد قسىمان  صىريض لىيإ لىه إال وجىه واحىد، ودىاهر يحتم 

       عامىد ـ    و                                      هما متساويان، فمن نبق بالكفر الصىريض وهى و                     أحدهما أقرب من ا مر أ       معنيين 

                        يكفىر الالفىص بىه، وال يدملىه                   بمعنى  اللفىص فةىذا              مكىرا وعىالم                               أ  بغير سبق اللسان ـ و يىر  

                                     ً                                      التأويل، فال ي نظر بعد كون اللفص صريحاً إلى  قصىد الاىمال وال إلى  معرفتىه بحكىم تلىك 

      . " م         ب من اإلسال                 الكلمة أنةا تمر  

                                          بغير اعتقاد فقىد كفىر، فمىن رأينىاا يسى د لصىنم    و                    ً  فمن س د لصنم اعتقاداً أ "     قال     نم 

َّ   كف       . "                                                رناا وال نسأله هل نويت به عبادته أم نويت  ير ذلك؟ َّـ 

                                    أقول  ي ر د عل  هذا الكالم مؤامذات  

                    المؤامذة األول  

    مىىا     هىىو      جةىىنم     قعىىر           بىىأن منتةىى           لمىىا يقىىول           ض اسىىتدالله                    ذكىىر الباحىى  فىىي معىىر  

                                     اسىتدل بالحىدي  الىذ  رواا الترمىذ  بلفىص  و   ،                ً          مسافة سبعين عاماً في الن،ول   ه  أن          بالكفار، و
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        ً     ، معتمىداً على   "                                      ً                              ً إن العبد ليتكلم بالكلمة ال يرى بةا بأساً يةو  بةا في النار سىبعين مريفىاً  "

          ال يىرى بةىا  "       ً                                   مسىتروحاً إلى  ال مىي فىي هىذا الروايىة بىين قولىه                        تحسين الترمذ  للحىدي ،

            موافقىة لةىذا         ً                  ، داناً أن روايىة الصىحيحين "                             ً يةو  بةا في النار سبعين مريفاً  "      وقوله    "    ً بأساً 

        !!.                 الرواية في المعن 

             في الوقىوع فىي   ـ                       دليل عل  أنه ال ي اتر      فةو         المذكور            بةذا اللفص        الحدي         إذا صض  و

                                                    معرفة الحكم وال اناراح الصدر وال اعتقاد معن  اللفص.  ـ       الكفر 

ىنةا الترمىذ ، ألن    قىد      إنىه      يقىول                                       ال يتم للباح  استدالله بةذا الروايىة التىي      ولكن    َّ                حسَّ

                                        ً                               االعتمىىاد علىى  تحسىىين الترمىىذ  قىىد ال يكىىون حسىىناً، ألنىىه مىىن المتسىىاهلين فىىي التصىىحيض 

    ومىن                                                                         والتحسين، شأنه في ذلك شأن الحاكم في مستدركه والذهبي في تلميال المسىتدرك،

                   ـ حسىب قىول الباحى  ـ                         ا الحىدي  بىاللفص المىذكور                                األدلىة على  ذلىك تحسىين الترمىذ  لةىذ

       روايىىىات  ل          وهىىىو ممىىىالف                                                 وتصىىىحيض الحىىىاكم لىىىه وسىىىكوت الىىىذهبي علىىى  تصىىىحيض الحىىىاكم

    .                  الصحيحن وشواهدها

                                                  أن اإلمام الترمذ  لىم يقىل هنىا "حىدي  حسىن"، ولكنىه قىال                         ومما ينبغي التنبيه عليه 

                     ، وبينةما فرق كبير.  "              "حدي  حسن  ريب

 ]   ،                           اإلمىىام أحمىىد والترمىىذ  والحىىاكم      رواا        المىىذكور       اللفىىص 
1
             رواا البمىىار      لكىىن  و  ،  [  

                                           ه                    إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبىين فيةىا ي ى، له بةىا فىي النىار أبعىد   "    وهو   ،  ه                  ومسلم بلفص مغاير ل

 ]  .  "       والمغرب                مما بين المارق
2
  ]  .   

                                                           

                                           من  ريقين عن محمد بن إسحاق قال  حىدنني محمىد                                   رواا اإلمام أحمد والترمذ  والحاكم  [   1 ]

                               "إن العبد ليتكلم بالكلمة ال يرى           أنه قال                                                    بن إبراهيم عن عيس  بن  لحة عن أبي هريرة عن النبي 

   / 3               . سىنن الترمىذ      293  ،    272  /   2                  ]مسىند اإلمىام أحمىد            ً                              ً  بةا بأساً يةو  بةا في النار سبعين مريفاً".

    [.    193  /   3                   . المستدرك للحاكم     113

                                                                        رواا البمار  ومسلم من  رق عىن ي،يىد بىن عبىد هللا بىن أسىامة بىن الةىاد عىن محمىد بىن   [   2 ]

                                            بلفص "إن العبد ليتكلم بالكلمة مىا يتبىين فيةىا                               لحة عن أبي هريرة عن النبي                     إبراهيم عن عيس  بن

    13             . صحيض مسلم     713  /    11               ]صحيض البمار     .  "       والمغرب       ه                                  ي ، له بةا في النار أبعد  مما بين المارق

                                                                                    [. فتبين من هذا أن محمد بن إسحاق وي،يد ابن الةاد اتفقا عل  روايىة الحىدي  عىن شىيح واحىد    113  /

                              ً                                          ، وامتلفا في لفص الحدي  امتالفىاً يىؤنر فىي المعنى ، فىال بىد مىن التىرجيض، وروايىة                 بسندا إل  النبي 

     ة فىىي                                                                             محمىىد بىىن إسىىحاق الىىواردة عنىىد الترمىىذ  و يىىرا مرجوحىىة، وروايىىة ي،يىىد ابىىن الةىىاد الىىوارد

                                                                                        الصحيحين هي الراجحة، ألن ابن إسحاق صدوق، وابن الةاد نقة، واليقة أعل ، وشتان ما بينةمىا فىي 
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 ]                    عىن عىدد مىن الصىحابة ،                                            وللرواية الراجحىة الىواردة فىي الصىحيحين شىواهد 
3
  ]  ،  

                                                                               وهي تؤكد نبوت اللفص الوارد فيةما عن النبي صل  هللا عليه وسلم، دون اللفص الذ  احىت  

            به الباح . 

                                 إن العبىد ليىتكلم بالكلمىة مىا يتبىين  " و                                          فتبين من هذا أن اللفص الصحيض لةىذا الحىدي  هى

   إن  "                        ، وأن الروايىىة التىىي فيةىىا  "                                        بةىىا فىىي النىىار أبعىىد ممىىا بىىين الماىىرق والمغىىرب          ه فيةىىا يىى،له 

               روايىة معلولىة،   "                                   ً                     ً         الرجل ليتكلم بالكلمة ال يرى بةا بأساً يةو  بةىا سىبعين مريفىاً فىي النىار

      .                      فسقط استدالل الباح  بةا

                   المؤامذة اليانية  

                                                                         اعتمد الباح  على  الروايىة المرجوحىة فاسىتنبط منةىا أن الرجىل قىد يىتكلم بكلمىة ال 

                        وهىىذا بمىىالف أفةىىام العلمىىاا     م،                              ويةىىو  بسىىببةا إلىى  نةايىىة قعىىر جةىىن      فر   ْـ ْ             ً    يىىرى بةىىا بأسىىاً فيكىى

                                                          ً       فةموا من هذا الحدي  أن الرجل قىد يىتكلم بكلمىة ال يىرى بةىا بأسىاً فيةىو                  السابقين، فإنةم 

                                                                                                                                                                             

و  هذا الحدي  من وجه آمر عىن أبىي هريىرة بنحىو            المرتبة.                روايىة الترمىذ ،                                                                  ولقاول أن يقول  قد ر 

             سن البصىر  عىن                                       أقول  روى اننان عن جرير بن حازم عن الح ف   . !                             أفال يتقوى أحد البريقين با مر؟

         صىدوق فيىه                                                    رواية الترمذ ، وهذا سىند لىين، فيىه جريىر بىن حىازم وهىو                           أبي هريرة هذا الحدي  بنحو

                    . ال،هىد لممىام أحمىد     177  ،    711  /   2                                                         لين، وفيه انقباع بين الحسن وأبي هريرة. ]مسند اإلمام أحمىد  

                فىال يتقىوى أحىدهما                                                         وهذا البريق والبريق الذ  تقدم من روايىة الترمىذ  معلىوالن،    [.   331  ،   21    

لـهةما      ومما    .                                              ، ألن البريق المعلول ال يقو   يرا وال يتقوى بغيرا     با مر            هذا الحىدي                 كليةما ورود       ه    يع 

                                منةا  ريق أبي صالض عن أبي هريرة    ،                                                     من  رق أمرى تمالفةما وتوافق لفص البريق الراجض المتقدم

      . شىىعب    773  /   2          مىىام أحمىىد           . مسىىند اإل   713  /  11                                      فىىي صىىحيض البمىىار  و يىىرا. ]صىىحيض البمىىار   

                                  [. ومنةىا  ريىق عبىاا بىن يسىار عىن أبىي    717  /  13                    . شرح السنة للبغو      232  /   3                اإليمان للبيةقي  

                                   [. إال أنه ي ستاةد به هنا للمتابعة.   312  / 2                                  هريرة، لكن بسند ضعيف. ]مسند أحمد  

 
     فأمىا         مسىعود                                                  بالل بن الحارث الم،ني وأبي سعيد المدر  وعبىد هللا بىن      هي عن       اواهد   ال  [   3 ]

                   . مسند اإلمىام أحمىد     931  /   2                                                              حدي  بالل بن الحارث فرواا اإلمام مالك في المو أ و يرا. ]المو أ  

  / 1                          . المع ىم الكبيىىر للببرانىىي     739                   . صىحيض ابىىن حبىىان      21                      . ال،هىد لممىىام أحمىىد       329  /   7

                 [. وأمىا حىدي  أبىي    233  /   3                      . شىعب اإليمىان للبيةقىي    32  -    31  /   1                   . المستدرك للحاكم     729  -     723

                                         . المع م األوسط للببرانىي مىن م مىي البحىرين    73  /  7            ]مسند أحمد     .                           سعيد فرواا اإلمام أحمد و يرا

و  عنىه موقوفىاً    293  /    1 و  عنىه مرفوعىاً بسىند وااو، ور                                                   ً         و                  ً [ بسند ضعيف. وأما حدي  ابىن مسىعود فىر 

     [.   273  /    9                          . المع م الكبير للببراني     221  /    3                    عليه. ]مسند الب،ار  
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                                                           َّ           لم يذكروا ـ حسبما وقفت عليه مىن أقىوالةم ـ التكفيىر  والىـة و  َّ إلى  نةايىة                   بسببةا في النار،

      .        قعر جةنم

     كتىىاب     فىىي              فىىي شىىرح السىىنة             وكىىذا البغىىو          فىىي صىىحيحه                         فقىىد أوردا اإلمىىام البمىىار  

     كتىاب    فىي         فىي سىننه          والترمىذ           فىي صىحيحه             وأوردا مسىلم    ،                        الرقاق في بىاب حفىص اللسىان

                     فىي الفىتن، والحىاكم          فىي سىننه           وابن ماجىة    ،          في الرقاوق             السنن الكبرى     في                ال،هد، والنساوي 

               بىاب حفىص اللسىان     في              في شعب اإليمان            ، والبيةقي                     في اإليمان وفي األهوال            في المستدرك 

      كتابىىه     فىىي          ا الةييمىىي       وذكىىر     ،                 يىىه وتىىرك المىىوض فيىىه                         فمىىل السىىكوت عىىن كىىل مىىا ال يعن   فىىي 

   را  كى    ، وذ                            إلمارة في بىاب الكىالم عنىد األميىر      كتاب ا    في                                 موارد الظمآن إل  زواود ابن حبان

   عىن                                  كتاب األدب في التر يىب فىي الصىمت إال     في                        كتابه التر يب والترهيب    في        المنذر  

    فىي                ماكاة المصىابيض         في كتابه                         ، وذكرا المبيب التبري،                             مير والترهيب  من كيرة الكالم

      .                             باب حفص اللسان والغيبة والاتم              كتاب ا داب في 

                                                     ال ارتبا  بين إيراد اإلمام الحاكم هذا الحىدي   ضىمن كتىاب                        مما ينبغي أن ي علم أنه  و

                      ألن المحىىدنين يىىذكرون فىىي                                                     اإليمىىان مىىن مسىىتدركه وبىىين المعنىى  الىىذ  اسىىتنببه الباحىى ،

            ً                                                               اإليمان كييراً من األحادي  المتعلقة باعب اإليمان، من  ير أن يكون المراد تكفيىر        كتاب

   مىن    و                                                                         من لم يتصف بةا، ومناسبة هذا الحىدي  لىه أن حفىص اللسىان وقىول  الكلمىة البيبىة هى

َّ                شعب اإليمان، ويت     وإن  "       قوله    و                                             مض وجه المناسبة أكير بالاق ا مر من الحدي ، وه َّـ 

                                                        ة من رضوان هللا ال يدر  أن تبلغ مىا بلغىت فيكتىب هللا لىه رضىاا إلى                     الرجل ليتكلم بالكلم

    . "         يوم يلقاا

                                           معناا ال يتدبرها ويفكر فىي قبحةىا، وال يمىاف مىا  "                           وقال النوو  في شرح الحدي   

       معنىاا     و      قىذف، أ ب                                                               يترتب عليةا، وهذا كالكلمة عنىد السىلبان و يىرا مىن الىوالة، وكالكلمىة 

    [.    113  /   13                 ]شرح صحيض مسلم    . "   ذلك   و               إضرار مسلم، ونح                         كالكلمة التي يترتب عليةا 

   إن  "              في هىذا الحىدي               ً         ال أعلم مالفاً في قوله  "                 عمر بن عبد البر     و             وقال اإلمام أب

                                                             أنةا الكلمة عند السلبان ال اور الظالم ليرضىيه بةىا فيمىا يسىمط هللا    "                    الرجل ليتكلم بالكلمة

            ه       ذلىك ممىا يىنحطه بىه فىي    و            دلىم مسىلم ونحى   و أ                      ً                   ع، وجل، وي،ين  له با الً يريدا من إراقة دم 

                ]التمةيىد لمىا فىي    . "                                              د من هللا، وينال سمبه، وهكذا فسرا ابن عيينة و يرا                حبل هواا، فيبع  

     [.  11  /   17                                          المو أ من المعاني واألسانيد البن عبد البر 

ً     ونقل ابن ح ر جملة من أقوال العلماا الىذين شىرحوا هىذا الحىدي ، فنقىل جى،ًا مىن                                                                    

                   بالسىىعي علىى  المسىىلم،    و                       وزاد ابىىن ببىىال  بىىالبغي أ "                            ً  كىىالم ابىىن عبىىد البىىر، وأضىىاف قىىاوالً  
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          ً                                                                         فتكون سبباً لةالكه وإن لم ير د القاول ذلك، لكنةىا ربمىا أدت إلى  ذلىك، في كتىب على  القاوىل 

                                                    الغالب، وربما كانت عند  يىر ذ  السىلبان ممىن يتىأت  منىه    و     هذا ه                قال ابن التين    .     إنمةا

                                                                            ونقل عن ابن وهب أن المراد بةا التلفص بالسوا والفحو ما لم يرد بذلك ال حد ألمر    .   ذلك

ل أن تكىون تلىك الكلمىة   .          هللا في الدين ن ىا والرفى ، وأن                                               وقال القاضي عياض  يحت م                         مىن الم 

               الاىريعة وإن لىم                     استمفاف بحق النبىوة و   و أ        بم ون،   و أ                               تكون في التعريض بالمسلم بكبيرة 

                                                                     وقال الايح ع، الدين بن عبد السالم  هي الكلمة التىي ال يعىرف القاوىل حسىنةا    .         يعتقد ذلك

              ]فىتض البىار     . "                                                           من قبحةا، فيحىرم على  اإلنسىان أن يىتكلم بمىا ال يعىرف حسىنه مىن قبحىه

11   /  711   .]     

                                     ين في تفسير الكلمة التي يقولةا المرا                   القاضي عياض احتمال                     وأنت ترى أنه قد ذكر

                   أنةىا كلمىة االسىتمفاف    و                                                 ً      ً    ير مكترث بةا فتلقيه في النار، وعبف عليةما احتماالً ناليىاً، هى

             أن هىذا العبىف    و                                                         الاريعة وإن لم يعتقد قاولةا ذلك، ولم يقل إن هذا ردة، ويبد و           بحق النبوة 

      .                                          من باب عبف المحرمات الموبقات بعمةا عل  بعض   و ه

                                                                  اسىتنبط العلمىاا السىابقون ـ رحمةىم هللا وأجى،ل ميىوبتةم ـ أشىياا مىن الحىدي        وإذا

                        ً         م سديد فال أرى هذا ممتنعاً، ففمىل هللا                                           ْ الاريف واهتدى أحد المعاصرين لمعن  جديد وفةْ 

                   َّ                                                     واسىىي، وعبىىا ا ال حىىدَّ لىىه وال نةايىىة، }مىىا يفىىتض  هللا للنىىاك مىىن رحمىىة فىىال ممسىىك لةىىا{،

      .                               بدليل ييبت صحتةا، ويظةر رجاحتةا              قبل الدعوى إال   ـ       فال ت                           ولكن  }قل هاتوا برهانكم{،

                  المؤامذة اليالية 

                                                                         ادع  الباح  اتفىاق العلمىاا وإجمىاعةم على  أن األقىوال الكفريىة تمىرب قاول ةىا مىن 

                                        وهذا تسرع في دعوى اإلجماع دون استقصىاا وال                                    اإلسالم من دون أن يقترن بةا اعتقاد،

، وماصة        تمحيال،       .                         في ميل هذا الموضوع المبير                         والواجب  التيبت 

                                                                        ومما ينبغي التنبه لىه أن بعىض العلمىاا السىابقين رحمةىم هللا و فىر لةىم قىد يبلقىون 

      .                                                             اإلجماع عل  أمر نم يتبين أنه محل مالف، فالحذر  الحذر  من التسرع   و             دعوى االتفاق أ

                                                                    ولست أنفي أن بعض العلمىاا قىد جىنض إلى  بعىض مىا ادعى  الباحى  االتفىاق عليىه، 

                                                          ولكنه قول مردود الفتقارا للدليل، وقد قال به بعض الفقةاا 

                                                                         ـ فمن ذلك ما جىاا فىي كتىاب الىدرر ـ مىن كتىب الحنفيىة ـ أن مىن تكلىم بكلمىة كفريىة 

                                                                لىىم يعلىم أنةىىا لفظىىة الكفىر ولكىىن أتىى  بةىا عىىن امتيىىار فقىد كفىىر عنىىد عامىىة    و              وإن لىم يعتقىىد أ

    . [   292  /    1                                               العلماا وال ي عذر بال ةل!. ]انظر  م مي األنةر
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                      ً تلفىص بكلمىة الكفىر  اوعىاً    و  ول "                       ً                           ـ ومن ذلك أن الايح علي ًا القار  قال  قال القونو   

                                                                              ير معتقد له يكفر، ألنه راض بمباشىرته وإن لىم يىرض  بحكمىه، كالةىازل بىه، فإنىه يكفىر 

   !.  "                                                              ً      وإن لىىم يىىرض بحكمىىه، وال ي عىىذر بال ةىىل، وهىىذا عنىىد عامىىة العلمىىاا، مالفىىاً للىىبعض

                           نىىم اعلىم أنىه إذا تكلىم بكلمىىة  "                       وقىىال الاىيح علىي القىار      . [   231         األكبىر                ]شىرح الفقىه

           ً                                                                   الكفر عالماً بمعناها وال يعتقد معناها لكن صدرت عنه من  ير إكراا بل مىي  واعيىة فىي 

ً                                            بنىاًا على  القىول الممتىار عنىد بعمىةم مىن أن اإليمىان هى                                تأديته فإنه ي حكم عليىه بىالكفر،    و   

                       !. ]شرح الفقه األكبىر     "                            إجراوةا يتبدل اإلقرار باإلنكار                         م موع التصديق واإلقرار، فب

                                                                      وقىىال الاىىيح علىىي القىىار   أمىىا إذا تكلىىم بكلمىىة ولىىم يىىدر  أنةىىا كفىىر ففىىي فتىىاوى    . [   233

                                                                       قاضيمان حكاية مىالف مىن  يىر تىرجيض، حيى  قىال  قيىل ال يكفىر لعىذرا بال ةىل، وقيىل 

                            األول، إال إذا كىان مىن قبيىل مىا                               قال الايح علي القار   واألدةىر   .                    يكفر وال ي عذر بال ةل

                          !. ]شىرح الفقىه األكبىر                              نىه حينذىذ يكفىر وال ي عىذر بال ةىل                          ي علم من الىدين بالمىرورة فإ

233     -  231   ] .    

                                                                     ـ ومن ذلك أن الفقيه المىالكي الاىيح محمىد علىيو سىذل  مىا قىولكم فىي رجىل جىرى 

           نعىم، ارتىد،  "        فأجىاب     ؟.             ال بد من القصد   و                                        عل  لسانه سب الدين من  ير قصد هل يكفر؟ أ

                                                                     ألن السىىب أشىىد مىىن االسىىتمفاف، وقىىد نصىىوا علىى  أنىىه ردة، فالسىىب ردة بىىاألول ، وفىىي 

    [.    733  /    2                       !. ]فتض العلي المالك  "                                الم موع  وال ي عذر ب ةل وزلل لسان

                                                                          وفتوى الايح محمد عليو هنا بعدم اعتبار القصد  ريبة، ألنةىا ممالفىة لمىا سىأنقله 

                                       وأ ىرب منةىا مىا نقلىه عىن الم مىوع ـ مىن كتىب              مناقمىة لةىا،                      عنىه مىن فتىاواا األمىرى ال

                                                              المالكية ـ من أن الرجل ال ي عذر ب،لل اللسان! فتأمل واع ب!.

                                                                       * ولكن  هل أقىوال سىاور العلمىاا فىي هىذا المسىألة موافقىة لمىا ذكىرا هىؤالا؟ وهىل 

        ؟!.              أجمعوا عل  هذا          صحيض أنةم 

                              مما وقفت عليه مما ينقض ذلك                                            ال بد من استعراض أقوالةم وتتبعةا، وهذا جملة 

                                    هذا بعض النصو  عند فقةاا المالكية    ـ 

   . "                                      ً           إن ناديت ه فأجابك لبيك اللةم لبيك جىاهالً ال شىيا عليىه "                         ـ قال القرافي  قال مالك  

     [.  21  /     12                 ]الذميرة للقرافي 

                                         سذل مالىك عىن رجىل نىادى رجىال باسىمه فقىال لبيىك  و                           ـ قال العتبي في المستمرجة  

      . "                         عل  وجه السفه فال شيا عليه   و             إن كان جاهال أ "                                اللةم لبيك أعليه شيا؟ قال مالك  
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                                    وأمىا الىذ  قالىه على  وجىه السىفه ولىم يىر  "            ذا القىول هى        في شرح     ال د             قال ابن رشد 

        ال ي حمىل  و                                                                      عليه مالك في ذلك شيذا فمعناا  الذ  يقوله عل  وجىه االسىتمفاف بالىداعي لىه، 

ا معتقدا أنىه إلةىه إال أن يقىر بىذلك على  نفسىه وهى د ً          عاقىل  يىر    و                         ً                                            عل  أحد أنه قال ألحد م  

     [.     731-   731 /  12                 التحصيل البن رشد   و         ] البيان    . "       ال سكران و      م نون 

                                            وأما من تكلم من سقط القىول وسىمف اللفىص ممىن لىم  ]                         ـ قال اإلمام القاضي عياض  

           يىر  قاصىد                              ستمفاف بعظمة ربه وجاللىة مىوالا                                  يمبط كالمه وأهمل لسانه بما يقتمي اال

                                                            َّ                 للكفر واالستمفاف وال عامد لملحاد  فإن تكرر هذا منه وع رف به دلَّ عل  تالعبىه بدينىه 

                                                       جةلىه بعظىيم ع،تىه وكبرياوىه، وهىذا كفىر ال مريىة فيىه، وأمىا مىن                      واستمفافه بحرمة ربه و

ً            إزراًا ـ في عاقىب  و                                                               ً صدرت عنه من ذلك الةنة الواحدة والفلتىة الاىاردة ـ مىا لىم يكىن تنقصىاً      

                                                                              عليةا، وي ؤدب بقدر مقتماها وشنعة معناها وصورة حال قاولةا وشىرح سىببةا ومقارنةىا، 

   ، "               لبيىك اللةىم لبيىك "     ً              ى رجىالً باسىمه فأجابىه                                     وقد سذل ابىن القاسىم رحمىه هللا عىن رجىل نىاد

                    ً  قىال القاضىي عيىاض معلقًىا    . [                            قاله عل  وجىه سىفه فىال شىيا عليىه   و                 ً  فقال  إن كان جاهالً أ

       السىفيه  و                                               ح قولىه  أنىه ال قتىل عليىه، وال اهىل ي ،جىر وي علىم،   ْ وشىرْ  "                    عل  كىالم ابىن القاسىم  

                           ]الاىفا بتعريىف حقىوق المصىبف     . "                                      قالةا عل  اعتقاد إن،اله من،لة ربىه لكفىر   و         ي ؤدب، ول

                 أ  يا هللا. "     اللةم "      ومعن      [.   711-     299 / 2              للقاضي عياض 

  ،                                    ً          فال يعلم أحىد كفىر واحىد وال إيمانىه قبعىاً، إال بىالنال "                        قال اإلمام ابن رشد ال د    ـ 

                         باحيه ما يقي له به العلم    و                                                         بأن يظةر منه عند المنادرة والم ادلة والمباحية لمن نادرا أ و أ

                                                                 أنه معتقد لما ي ىادل عليىه مىن كفىر، إال أن أحكامىه ت ىر  على  الظىاهر مىن          المرور  ب

كم له بأحكام الكفر، ومن دةر منه مىا يىدل على                                                                                   حاله، فمن دةر منه ما يدل عل  الكفر ح 

كم له بأحكام اإليمان      [.   723  /     12                   ]البيان والتحصيل    . "                            اإليمان ح 

ْ                       تعىال  }أْن تحىبط أعمىالكم وأنىتم ال           ولىيإ قولىه  "                             قال اإلمام القر بي في تفسيرا      ـ          

                                ً             ال يعلم، فكما ال يكىون الكىافر مؤمنىاً إال بامتيىارا  و             و                  تاعرون{ بموجبو أن يكفر اإلنسان وه

                                          ً                                    اإليمان  عل  الكفر كذلك ال يكون المؤمن كافراً من حي  ال يقصد إلى  الكفىر وال يمتىارا، 

  /     12                  مي ألحكىام القىىرآن      ]ال ىا   . "                                ً              بإجمىاع، كىذلك ال يكىون الكىافر كىافراً مىن حيى  ال يعلىم

713   .]     

                       ومىن لىم يقصىد االزدراا وال  "            بمىا ال يليىق                                    وقال القرافي فيمن تكلم في النبىي     ـ 

           نفىي مىا ي ىب    و                      إضىافة مىا ال ي ىوز عليىه أ   و         التكذيب أ   و       اللعن أ   و                       يعتقدا في تكلمه بالسب أ

ا وقصد  السب إما ل ةالة أ   و        له مما ه    و     سىكر أ   و أ     لمى ر    و                                                    نقال في حقه ودةر  عدم  تعمد 
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                                                                                قلة ضبط لسان وتةور في كالمه  فإنه ي قتل، وال ي عذر أحد في الكفىر بال ةالىة وال  يرهىا 

ى المىالف  ْـ ْ                                                                     سليم العقل إال لمكراا، وأما القاصد  لذلك المصرح  فأشىبه  بالمرتىد، وي قى   و  وه           و 

ق بين القاصد    . [  27  /     12           ]الذميرة    . "           في استتابته     .           ير القاصد و            َّ             فانظر كيف فرَّ

ا ال كفًرا، والساب المعتقد ح   ْـ ْ                 وماةور المذهب قت "              وقال القرافي      ـ  ً                      ل السابِّ حد ً َّ  لى       ِّ    ً         ه  َّـ 

     [.  22 /  12          ]الذميرة     . "            ً كافر، اتفاقاً 

                                                     إن أت  بسميف القول  ير قاصد للكفىر واالسىتمفاف  كالقاوىل  ]                   وقال القرافي كذلك  

از يىرل جلىودا "                   لما نى،ل عليىه المبىر  ىرَّ              فقىط ألنىه عبى ،                       أفتى  جماعىة بىاألدب "         َّ            بىدأ الم 

   . [                                                            بقتلىىه ألنىىه سىىب، هىىذا إن كىىان يتكىىرر منىىه، أمىىا الفلتىىة الواحىىدة فىىاألدب             وأفتىى  جماعىىة

از هىىى و   . [  71  /     12           ]الىىىذميرة                                       الىىىىذ  يقىىىال ال لىىىىود نىىىم يمرزهىىىىا فيعمىىىل منةىىىىا    و    َّ    المىىىىرَّ

      .                 المصنوعات ال لدية

       رحمىه هللا      327                                                       قال العالمة ابن الاا  قاسم بن عبد هللا األنصار  المتىوف  سىنة     ـ 

         والكبىىاور                                                  وكيىىف يلتىىبإ الكفىىر بالكبىىاور؟! والكفىىر أمىىر اعتقىىاد ، "                  تعىىال  رحمىىة واسىىعة  

      . "     بدنية   و                                    ً        أعمال وليست باعتقاد، سواا كانت أعماالً قلبية أ

                     كفىر، وإال فىال، بىل يكىون    و  فةى                                       ً إن كان الس ود للصنم مي اعتقىاد كونىه إلةىاً  "      وقال  

                               ]إدرار الاىروق على  أنىواا البىروق    . "     ً           جاو،اً عند اإلكىراا   و                          معصية إن كان لغير إكراا، أ

     [.   111  /    3                   للعالمة ابن الاا  

لي أحد أومة المالكيىة   ـ  ْ                        نقل الفقيه المالكي الايح محمد عليو عن شيح اإلسالم الب ْرز                                                      

           والىذ  عنىد   "                                      رحمه هللا تعال  أنه قال في الحكم بىالردة       333                        في القيروان المتوف  سنة 

ْمىل اللفىص    و     دعا أ   و                                  في المسألة أنه ال يترتب عل  من سب أ ْ         تنقال إال بار ين  أحىدهما ح                           

ْ                ي، والياني قْصد استعماله فيه،                عل  مدلوله العرف ىدما أ                                       أحىد هما فالىذ  عنىد  فيةىا    و           فىإن ع 

    . [   732  /    2                    ]فتض العلي المالك    . "              ً      ً            أنه ي ؤدب أدباً موجعاً وي بال حبسه

                                       إذا تنصىىرت المىىرأة راجيىىة بىىذلك فىىراق زوجةىىا  "                            ـىى يىىرى جماعىىة مىىن المالكيىىة أنىىه 

دَّت إليىه، أحبىْت أ ربت ضربا وجيعا نىم ر  ْ   لكراهتةا فيه ض  ْ                كرهىْت، وإنمىا تفارقىه    و                                    َّ                 تملىك  و   

ً                                   نفسةا إذا ارتدت كراهيةً في اإلسالم وحرًصا على  الىدين الىذ  دملىت فيىه فلمىا استى      تيبت   ـ                         ً             

   .                                                   ومىىالف بعىىض المالكيىىة وقىىال  الىىردة ت،يىىل العصىىمة كيىىف كانىىت   . "              رجعىىت إلىى  اإلسىىالم

         فكيىىىف يىىىرى    . [   719-   713                            ]إيمىىىاح المسىىىالك للوناريسىىىي       .                وتوقىىىف فيةىىىا بعمىىىةم



 

 دلب اإلصالح الدين بن أحمد                               12/37

 

             ر مىا عنةىا وال               رد إلى  زوجةىا  ـ                قتل؟! وأنةىا تى  ـ                      مرب ضىربا وجيعىا وال تى  ـ         أنةا تى       األولون 

        ؟!.                               ت عل  أنةا لم تقصد الكفر بقلبةا                              ؟! أفليإ هذا ألن قراون الحال دل                ينفسح عقد نكاحةا

                                                                            ـ قال ابن فرحون عن التردد إل  الكناوإ والت،ام ال،نار في األعياد وتلبيح الىركن 

                             وهىذا األفعىال دلىت على  الكفىر، ال  "                     المصىحف فىي القىاذورات                   بالن اسات وإلقاا        األسود

  /    2                ]تبصىىرة الحكىىام    . "                                                      أنةىىا هىىي كفىىر، لمىىا قىىام مىىن األدلىىة علىى  ببىىالن التكفيىىر بالىىذنوب

      ]معىين    .   333                                                          وبنحوا قال الايح علىي بىن مليىل البرابلسىي الحنفىي المتىوف  سىنة    . [   232

     [.   191             الحكام 

         َّ        أمىا إن بىلَّ أصىابعه  "                                                  قال الايح البناني في مسألة وضي البصاق على  المصىحف    ـ 

            ً                                           إن كىان محرمىاً ال ينبغىي أن ي ت اسىر على  القىول بكفىرا وردتىه،  و   و                  لقصد قلب أوراقه فةى

ب الكفر في هذا األمور   و                          ألنه لم يقصد التحقير الذ  ه                        ]حاشية البناني على  شىرح    . "                        موج 

                                         [. وقىد نقىل عنىه الاىيح محمىد علىيو هىذا الفىرع   27  /    3                            ال،رقاني لممتصر سيد  مليىل 

     [.   212  /    9                                           بامتصار مي هذا التعليل وأقرا. ]منض ال ليل  

                                                                      ـى سىىذل الاىىيح محمىىد علىىيو  مىىا قىىولكم فىىي رجىىل أراد قىىرااة ربعىىة قىىرآن فىىي بيتىىه،

           داهيىة ت ىيا  "     فقىال                        ً                                     فوجد بعض األج،اا  اوباً والفقيه الذ  هي موقوفة تحىت يىدا كىذلك،

       َّ       لىم يرتىدَّ بىذلك،  "                                                 ، فةل يرتد بذلك وت ر  عليه أحكام المرتد؟. فأجاب   "      صحابةا         الربعة وأ

                                                                             فال ت ر  عليه أحكام المرتىد، لداللىة السىياق على  أن مىرادا ال لىد والىورق والنقىول، ال 

                                                                                   مدلولةا من ألفاد القرآن الع،ي،، نعم، ي نكر عليه وي ،جر وي ؤدب حتى  ال يعىود إلى  ميلىه. 

    [.    733  /    2                     ]فتتض العلي المالك 

   و       الملىىة أ   و                                   يؤمىىذ مىىن هىىذا  الحكىىم  فىىيمن سىىب الىىدين أ "                        ـىى وقىىال الاىىيح محمىىد علىىيو  

الة والمدامين، وربما وقي    و  وه         المذهب، مَّ ارة وال   مَّ          ً                          َّ          َّ                         يقي كييراً من بعض سفلة العوام كالح 

                                                                            من  يرهم، وذلك أنه إن قصد الاريعة المبةرة واألحكىام التىي شىرعةا هللا تعىال  لعبىادا 

                سىب المسىلم، ففيىه    و         ً                            كافر قبعاً، وإن قصد حالة شمال وتدينه فةى   و  فة          ان نبيه       عل  لس

                                                    فىرق بىين القصىدين بىاإلقرار والقىراون، وبعمىةم ي عىل القصىد                          األدب باجتةاد الحىاكم، وي  

    [.    733  /    2                   ]فتض العلي المالك     . "                     الياني كاألول في الحكم

                                                                       ـ وعلق الايح محمد عليو عل  تمييل الايح مليل للفعىل الىذ  يتمىمن الكفىر باىد 

م   "             ال،نىىار فقىىال   ىىر  ْ         إْن شىىدا مسىىلم محبىىة لىىذلك الىىدين ومىىيالً ألهلىىه، ال هىى،الً ولعبىىاً وإْن ح     ً      ً            ً                               ْ  " .   

    [.    212  /    9              ]منض ال ليل 
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                                      ـ وهذا بعض النصو  عند فقةاا الحنفية  

   . "                                  د  مىن اإليمىان إال ب حىىود مىا أدملىه فيىىه            وال يمىرب العبىى "                     ـى قىال اإلمىىام البحىاو   

     [.  21                          ]العقيدة البحاوية  الفقرة 

ْمسىىي فىىي مبحىى  تبليىىق السىىكران   ـىى  ر  ْ                          قىىال الس                     ألن الىىردة تنبنىىي علىى   "         ارتىىدادا   و          

    . [   127 /  11                  ]المبسو  للسرمسي     . "       االعتقاد

       تكىذيب،                                            اإليمان في الحقيقة تصديق، والكفر في الحقيقة  "                       ـ قال الكاساني رحمه هللا  

                                  واإليمىىان والكفىىر يرجعىىىان إلىى  التصىىىديق  "             وقىىال رحمىىىه هللا     . "                 وكىىل ذلىىك عمىىىل القلىىب

    . [   173  ،    133 / 3                ]بداوي الصناوي     . "                       إنما اإلقرار دليل عليةما و          والتكذيب، 

                                                              ً         قال ابن ن يم  وفي ال امي األصىغر  إذا أ لىق الرجىل كلمىة الكفىر عمىداً لكنىه لىم     ـ 

                                               فر، ألن الكفر يتعلق بالممير ولم يعقد الممير على                                  يعتقد الكفر قال بعض أصحابنا ال يك

   1                ]البحىر الراوىق    .                            الصىحيض عنىد ، ألنىه اسىتمف بدينىه   و                          الكفر، وقال بعمةم يكفر، وهى

                                                       ً                   فةذا إمام من أومة الحنفيىة ـ وهىم أكيىر أهىل المىذاهب تكفيىراً بىاألقوال ـ ينقىل عىن    . [   173 /

         !!. وأمىىا                      ن هىىذا المسىىألة إجماعيىىة ً        بًىىا لمىىن يظىى                                       فقةىىاا الحنفيىىة فىىي هىىذا المسىىألة قىىولين، فع 

  ،  "               ألنه استمف بدينىه "                                                          صاحب ال امي األصغر فقد صحض القول بالتكفير، لكنه علله بقوله 

ض الحكىم بىالتكفير هى           االسىتمفاف،    و                                                َّ                  وقمية هذا التعليل تاعر بأن المعن  الذ  ألجلىه ي ىرجَّ

             الكفىر، وبةىذا                                                                   واالستمفاف بالدين كفر، وإذا حصل هذا من المكلف فقد عقد الممير  على 

      .                       يقي االتفاق وينحل اإلشكال

   ةم              وال ينافيه قىول "                                                          ـ وقال ابن ن يم في مبح  النية في البالق بعد ذكر عدة مساول  

ً   ، فظةىر بةىذا أن الصىريض ال يحتىاب إليةىا قمىاًا،                            إن الصريض ال يحتاب إلى  النيىة       يحتىاب  و                                       

    . [  19                       ]األشباا والنظاور    . "           إليةا ديانة

                                                    وكذا قولةم بكفىرا إذا قىرأ القىرآن فىي معىر ض كىالم النىاك،  "                    وقال ابن ن يم كذلك  

ً       ً                 كما إذا اجتمعوا فقرأ }ف معناهم جمًعا{، وكما إذا قىرأ }وكأًسىا دهاقًىا{ عنىد ر يىة كىأك،                        ً                                  

ْ              ولىىه نظىىاور كييىىرة فىىي ألفىىاد التكفيىىر، كلةىىا ترجىىي إلىى  قْصىىد االسىىتمفاف بىىه         ]األشىىباا    . "                                                 

      .            هللا رحمة واسعة   ه   رحم ف   . [  22            والنظاور    

يم كذلك    ـ             وقال ابن ن              ر المكىرا  يىر  ْـ ْ                                       َّ   وأمىا الكفىر في اىتر  لىه النيىة، لقىولةم إنَّ كفى "             

   . "                   باعتبىار أن عينىه كفىر   و                                              ً            صحيض، وأما قولةم إنه إذا تكلم بكلمة الكفر هازالً يكفىر إنمىا هى

                    ، وعىين الةى،ل بقمىايا   به          ً      أ  قاصداً الة،ل   "    ً هازالً  "      ومعن     . [  11                    ]األشباا والنظاور    
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   .                                                      صان عىن الةى،ل كفىر، فمىن قصىدا فقىد كفىر لتحقىق نيىة الكفىر فيىه  ـ         ن،ا وتى  ـ                اإليمان التي ت

     [.   193  /    3                                     ]وانظر  ال امي ألحكام القرآن للقر بي  

                                       ـ وهذا بعض النصو  عند فقةاا الاافعية  

      فقىال     ؟.                               يقول بملق القرآن  أتسىميه كىافرا                  منصور األزهر  عمن   و            سذل اإلمام أب  ـ 

ً  قىىد يقىىول المسىىلم كفىىًرا "                         نىىم قىىال فىىي المىىرة الياليىىة     . "   ر   ْـ ْ  فىى  ـ               الىىذ  يقولىىه ك "            ]م مىىي بحىىار    . "                 

َّ            األنوار للفت                                                      فانظر إل  التفريق بين وصف الكالم بأنىه كفىر ووصىف القاوىل    . [   319 / 3    ني   َّـ 

                                                الفقيه الاافعي اللغو  الورع اليقة اليبىت محمىد بىن    و              منصور األزهر  ه   و   ]أب   .         بأنه كافر

     731                                                            بىىن األزهىىر األزهىىر  الةىىرو ، صىىاحب تةىىذيب اللغىىة و يىىرا، المتىىوف  سىىنة      أحمىىد 

    .   هـ[

                                     ً                 منصىىور عبىىد القىىاهر بىىن  ىىاهر البغىىداد  نقىىالً عىىن األصىىحاب أ  مىىن    و        ـىى قىىال أبىى

                                 للصىنم ومىا جىرى م ىرى ذلىك  مىن عالمىات    و               والس ود للاىمإ أ "                   الاافعية واألشاعرة  

ْ                     ً            َّ الكفر وإْن لم يكن في نفسه كفراً إذا لم يمامَّ  ى                   ً    ن فعىل شىيذاً مىن                            ه عقد القلب على  الكفىر، وم 

                      ]أصىول الىدين ألبىي منصىور    . "                                                    ً ذلك أجرينا عليه حكم أهل الكفر وإن لىم نعلىم كفىرا با نىاً 

     [.   222            البغداد     

    فعىل    و                                   فىإن قيىل السى ود بىين يىد  الصىنم كفىر وهى "                            ـ قال اإلمام الغ،الي رحمه هللا  

                                        أصىل آمىر؟ قلنىا  ال، فىإن الكفىر  فىي اعتقىادا    و                                 م رد ال يدمل تحت هىذا الىروابط فةىل هى

،                                    تعظيم  الصنم، وذلك تكذيب لرسول هللا                                   لكىن ي عىرف اعتقىاد ا تعظىيم  الصىنم   و          والقرآن 

                                                                            تارة بتصريض لفظه، وتارة باإلشارة إن كان أمىرك، وتىارة بفعىل يىدل عليىه داللىة قا عىة 

      افىل    و                 ن يديىه كالحىاوط وهى                                 ل أن يكون الس ود هلل وإنمىا الصىنم بىي                    كالس ود حي  ال يحتم  

ه،    و      عنه، أ    . [   121                       ]االقتصاد فىي االعتقىاد       . "                 ذلك يعرف بالقراون و                     ير  معتقد تعظيم 

      .                              رحم هللا اإلمام الغ،الي رحمة واسعة

       نصىراني    و       يةىود  أ   و                           إذا قىال شىمال إن فعلىت  كىذا فةى "                        ـ قال تقي الدين الحصني  

ا لىىم يكىىن يمينىىا، وال كفىىارة فىىي               مسىىتحل  الممىىر     و          مىىن رسىىوله أ   و           بىىر ا مىىن هللا أ   و أ                                  ونحىىو 

       إن قصىد  و    فر،  ْـ ْ                                                                     الحن  به، نم إن قصد بذلك تبعيد نفسه عنه ـ يعني عن هىذا اليمىين ـ لىم يكى

                                        كىافر فىي الحىال، وإذا لىم يكفىر ـ فىي الصىورة    و                       ما في معناا إذا فعله فة   و               به الرضا بذلك أ

               ]كفايىىة األميىىار     . "     تعىىال                                                 األولىى  ـ فليقىىل ال إلىىه إال هللا محمىىد رسىىول هللا ويسىىتغفر هللا

2 / 113   ] .    
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                           ، وكييىىر مىىن العلمىىاا رحمةىىم هللا  "                       إن فعلىىت  كىىذا فأنىىا يةىىود  "               أ  إذا قىىال شىىمال 

                                              عل  سبيل الحكايىة، ومىرادا أن الاىمال إذا قىال ذلىك    و ل و                            ير بون عن اإلتيان بةذا اللفص 

َّ                           القول نم فعل الايا الذ  عل ْ       يكون قْصىدا مىن                                            ق به الحكم فإننا ال نبادر إل  تكفيرا، إذ قد  َّـ        

َّ                                                                           ذلك القول م رد  تبعيد نفسه من ذلك الفعل، وأما إذا قصد الرضا بالحكم الذ  عل         قه بىذلك  َّـ 

                        أن ذلك القول مي فعىل ذلىك                        فتأمل هذا التفريق ر م   .                        ً         الفعل فإذ ذاك يكون كافراً من ساعته

      .                   الايا صريض في الكفر

         فىي كتابىه      373            المتوف  سنة    ئ                                                 ـ قال الفقيه الاافعي إسماعيل بن أبي بكر ابن المقر

، بنيىىةو، أ "        اإلرشىىاد                     ]انظىىر  فىىتض ال ىىواد    . "   و        قىىولو باعتقىىاد   و   و  فعىىلو أ   و              و     و      و   الىىردة كفىىر مسىىلمو مكلىىفو

    . [   293  /    2              بارح اإلرشاد 

                                                                        ـ قال ابن ح ر العسقالني  قال جمةور العلماا  من حلف بالالت والعى،ى لىم تنعقىد 

     ]فىىتض    .                       سىىتحب أن يقىىول ال إلىىه إال هللا                                             يمينىىه، وعليىىه أن يسىىتغفر هللا، وال كفىىارة عليىىه، وي  

                              إذا لىم يكىن الظىاهر مىن حالىه أنىه                       لم يكفىروا المسىلم بةىذا          تأمل حي      [.   172  /     11         البار  

                        يريد حقيقة القسم بةما. 

                                                                       قال السيو ي في مبحى  النيىة بعىد أن ذكىر مىدمل النيىة فىي الكنايىات فىي العقىود    ـ 

   . "                           شىىت ، كقصىىد لفىىص الصىىريض لمعنىىاا          ً                               وتىىدمل أيمىىاً فيةىىا فىىي  يىىر الكنايىىات فىىي مسىىاول  "

                                               فقىد أفصىىض رحمىىه هللا تعىال  رحمىىة واسىعة عىىن أن النيىىة ال    . [  33                       ]األشىباا والنظىىاور 

                                                                            يقتصر دمولةا عل  مساول الكنايات مىن األلفىاد، بىل إنةىا تىدمل كىذلك فىي مسىاول تتعلىق 

ضىي                                                                        باللفص الصريض، ومن تلك المساول اشترا   أن يقصد الفص  الصريض به المعن  ال         ذ  و 

ْ                     لم يوجد قْصد لفص الصريض لمعنىاا    و                                بر أنه صريض فيه، وهذا يعني أنه ل  ـ                    له ذلك اللفص واعت          

      .            لما وقي حكمه

                                               ً                 ـىى قىىال ابىىن ح ىىر الةيتمىىي فىىي مسىىألة السىى ود للاىىمإ نقىىالً عىىن كتىىاب المواقىىف 

لم أنه لم يس د لةا عل  سبيل التعظىيم واعتقىاد اإللةيىة بىل سى د لةىا وقلبىه    و ل "      شرحه   و                                                                       ع 

                                                                           بمىىذن بالتصىىديق لىىم ي حكىىم بكفىىرا فيمىىا بينىىه وبىىين هللا وإن أ جىىر  عليىىه حكىىم الكىىافر فىىي  م

      .                            المببوع في آمر كتاب ال،واجر[     733  /    2                     ]اإلعالم بقوا ي اإلسالم     . "      الظاهر

                     ي ما  عليه من الكفىر                          ما أفت  به عل  رجل بأنه                               وقال ابن ح ر الةيتمي في تعليل 

                                                 بواسبة القرينة المذكورة، وقلنا لىه  أنىت حيى  أ لقىت                                ً فعملنا بما دل عليه لفظه صريحاً  "

ن لفظىك تسىمية  اإلسىالم كفىراً وإن لىم تقصىد ذلىك،                              ً      ه                        ً                  هذا اللفص ولم تؤول كنت كىافراً، لتمىمه
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ْ                                       ألنا إنما نحكىم بىالكفر باعتبىار الظىاهر، وقْصىدك وعدمىه إنمىا تىرتبط بىه األحكىام باعتبىار                                         

      .                    بحاشية كتاب ال،واجر[    19  /    2   م                    ]اإلعالم بقوا ي اإلسال   . "                البا ن، ال الظاهر

ىد بىالتلفص    و                   كان في ضيق من حبإ أ   و  ول "                           وقال ابن ح ر الةيتمي كذلك                     فقىر وقص 

               هىىذا قرينىىة تنفىىي      نقىىول    و   ؟ أ          ً كىىافر با نىىاً    و                                           بمكفىىر أن ي قتىىل ليسىىتريض ال حقيقىىة  الكفىىر فةىىل هىى

ل، ولعل الياني أقىرب               ً الكفر عنه با ناً       732  /    2                      ]اإلعىالم بقوا ىي اإلسىالم    . "     ٌّ                         ؟؟ كلٌّ محتم 

      .                    المببوع آمر ال،واجر[

                                                ً                   قال الاىيح عبىد الىرحمن بىن محمىد بىن عيسى  الماىةور نقىالً عىن الفقيىه الاىافعي   ـ 

ك "                               في تصوير المسألة عل  شمال ما                             الايح محمد بن أبي بكر األشمر ،   ـ      ح                 م  عليىه حىاكم 

، فقال استة،اًا ليإ هذا الارع باىيا قىط ً                       فتبرم                       قىال لفتىوى أ  شىيا هىذا    و       ، كمىا لى     كفىر                         

ْ                                قيل له احمْر م لإ العلم فقال ما هذا بايا، أ   و   ، أ !      الارع؟                      قال قصعة مىن نريىد ميىر    و          

                                                                                  من العلم، فحينذذ ت ر  عليه أحكام المرتدين من االسىتتابة و يرهىا، نعىم، إن قىال لىم أرد  

ىى،ر        ً      ً تع،يىىراً بليغىىاً                        َّ                                      الاىىرع بىىل أردت الحكىىم علىىيَّ دننتىىه  يىىر مسىىتند إلىى  جةىىة تقتمىىيه  ع 

     ً                                                              َّ    زاجىىراً لميلىىه عىىن إ ىىالق ميىىل هىىذا القىىول، ومىىن تأمىىل أحىىوال أهىىل ال،مىىان لىىم ياىىكَّ فىىي 

تىىه م  د  ل تىىه وبالفقىىه وم  م                                    ]بغيىىة المسترشىىدين للاىىيح عبىىد الىىرحمن    . "                                            اسىىتمفافةم بالاىىرع وح 

    . [   233           الماةور    

  ً جىالً               ً                                         سألت اليوم رجالً عل  مذهب التسرع في التكفير عن رجل نىادى ر   و ل و      * هذا 

                     ً                      ر في الحكم كون ه جاهالً بىأن ميىل هىذا اللفىص قىد  ِّـ ِّ ـ        وهل يؤن   "               لبيك اللةم لبيك "             باسمه فأجابه 

                                                                 كون ه قد قاله عل  وجه سفه؟ ألجابك فىي الحىال  هىذا الرجىل كىافر، وسىواا    و         ً  يكون كفراً أ

                   هذا باإلجماع!!.          ربما قال                     قاله عل  وجه سفه، و   و         ً  أكان جاهالً أ

ىى      قىىـ                   منىىه كلمىىة مىىن س                     سىىألته عىىن رجىىل صىىدرت   و    ـىى ولىى              مف اللفىىص ممىىا               القىىول وس 

           ؟ ألجابىك فىي         االستمفاف و                                                   يقتمي االستمفاف بعظمة ربه وجاللة موالا  ير قاصد للكفر 

                     الحال  هذا كافر.

              التىنقال إال أنىه  و                         تنقصه بلفىص فيىه معنى  السىب    و                       سألته عن رجل سب الدين أ   و  ول  ـ 

                     وسواا أقصىد بلفظىه هىذا                   الحال  هذا كافر،           ؟ ألجابك في                               لم يقصد استعماله في هذا المعن 

      .       لم يقصد           المعن  أو

                                                           سىألته عىن رجىل سىب الربعىة ـ أ  نسىمة المصىحف الاىريف الم ى،أة إلى     و    ـى ولى

ً          نالنين ج،ًا ـ بقوله                                وهىل يىؤنر فىي الحكىم داللىة السىياق    "                          داهية ت يا الربعة وأصحابةا "        
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لد  والىورق والنقىول ال مىدل ولةا مىن أل            ؟ ألجابىك فىي                  فىاد القىرآن الع،يى،                                                    عل  أن مرادا ال  

      .                               هذا كافر، وال تأنير لداللة السياق       الحال  

ا ابىىن  القاسىىم   ـىى                                                                       والغريىىب فىىي األمىىر دعىىوى اإلجمىىاع!!، وكىىأن اإلمىىام مالكىىا وتلميىىذ 

هم رحمةم هللا تعال  ليسوا مىن علمىاا المسىلم           ين، وال مىن                                                                    وساور العلماا المذكورين و ير 

        !!.                    أهل الغيرة عل  الدين

         و      كفىر  مسىلمو مكلىف  "            للىردة بأنةىا    ئ                                       سألته عن تعريف الفقيه الاافعي ابىن المقىر   و    ـ ول

                القوليىىة أن يكىىون    و                                    ؟ وعىىن اشىىترا ه للحكىىم بىىالردة العمليىىة أ "           قىىول باعتقىىاد   و     فعىىل أ   و      بنيىىة أ

   عىن    ئ            ً                                                      القول مقترناً باعتقاد كفر ؟ لرد هىذا الكىالم فىي الحىال، ولنفى  ابىن المقىر   و       الفعل أ

        !!.                              قةاا، ولنسبه إل  ممالفة اإلجماع                 داورة العلماا الف

                    ً                                       هل يكون المؤمن كافراً من حي  ال يقصىد إلى  الكفىر وال يمتىارا كمىا         سألته    و  ول  ـ 

                   ً                                                           ال يكون الكافر مؤمنىاً إال بامتيىارا اإليمىان  على  الكفىر؟ ومىا حكىم مىن يلتى،م هىذا ويىدعي 

َّ  نىـ                                              عليه اإلجماع؟ لبادر باإلنكار والت ةيل، ولربما ن                      والتمىليل، إذ يىرى سىالح              بالتبىديي  َّـ 

ىدَّعاا قىد سىقط مىن يىدا وصىار    "      اإلجماع "                                           َّ                       الذ  كان ياةرا في وجه من ال يتفق معه في م 

      اإلمىىام    و                               عىىرف أن الىىذ  قالىىه وعىى،اا لمجمىىاع هىى   و          ولكىىن كيىىف لىى   .                فىىي البىىرف المقابىىل

       !.  ؟!                                القر بي صاحب ال امي ألحكام القرآن

 

                  المؤامذة الرابعة 

                                            تلفص باىيا مىن األقىوال الكفريىة مىن دون أن يقتىرن                           إن ترتيب حكم الكفر عل  من 

                                                                            بةىىا اعتقىىاد  وال اناىىراح  صىىدر وال قصىىد   فيىىه  فلىىة عىىن إيمىىااات الكتىىاب الع،يىى، ودالوىىل 

                    السنة النبوية

                                                                              ـ فمن ا يات القرآنية الكريمة قوله تعال  }من كفر باهلل من بعد إيمانه إال مىن أ كىرا 

           ً                            بالكفر صىدراً فعلىيةم  مىب مىن هللا، ولةىم عىذاب       ن شرح                             وقلبه مبمذن باإليمان ولكن م  

                                    فقولىىه تعىىىال  }إال مىىىن أكىىرا وقلبىىىه مبمىىىذن                  مىىن سىىىورة النحىىىل[.     112               عظىىيم{. ]ا يىىىة 

                                                                           باإليمان{ يدل عل  نفىي الحىرب فىي النبىق بكلمىة الكفىر عمىن أكىرا عليةىا وقلبىه مبمىذن 

                                                                           باإليمان، وعل  كفر من نبق بةا وقلبىه  يىر مبمىذن باإليمىان، وفىي قولىه تعىال  }ولكىن 

          ا بىالكفر،              هىي اناىراح صىدر    هنىا                   ً                              من شرح بالكفر صدراً{ إيمىاا إلى  أن علىة كفىر الكىافر 

     ا فىىي   ًـ  ً             سىىواا أكىىان شكىى                                               مىىا سىىوى ا مذنىىان القلىىب باإليمىىان وبمحبتىىه وتعظيمىىه،   و        والكفىىر هىى
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ً          استة،اًا بمصىاله أ   و        اإليمان أ     }مىن                           وال حاجىة إذن للقىول بتمصىيال   .      بنقيمىه         ً ا مذنانًىا   و      

              ةم معنى  الكفىر   ـ                  ً                                                 شرح بالكفر صدراً{ بالمكرا، إذ ال دليل عليىه، وال داعىي للقىول بىه إذا فى

      . ه        كما ذكرت

نىاح فيمىا أمبىأتم بىه، ولكىنْ           مىا تعمىدت                                                                ْ ـ ومن ا يىات قولىه تعىال  }ولىيإ علىيكم ج 

                  فقولىىه تعىال  }ولىىيإ                   مىن سىىورة األحى،اب[.   1                      ً      ً        قلىوبكم، وكىان هللا  فىىوراً رحيمىاً{ ]ا يىىة 

َّ                        عمن أمبىأ فىي دعىاا المتبنى       الحرب                         ناح فيما أمبأتم به{ ينفي          عليكم ج       وفىي                 لغيىر أبيىه، َّـ 

   مىا                                  ْ وجىه المبىأ، وفىي قولىه تعىال  }ولكىنْ                                       ضمن ذلك إنباتىه لمىن صىدر منىه ذلىك ال على 

                                                           { إيماا إل  أن علة اإلنم في حالة وقوعه هي تعمد القلب لذلك.             تعمدت قلوبكم

                             فىي أيمىانكم، ولكىن يؤامىذكم بمىا    و                                         ـ ومن ا يىات قولىه تعىال  }ال يؤامىذكم هللا بىاللغ

                 فىي أيمىانكم، ولكىن    و                                 {. وقوله تعال  }ال يؤامىذكم هللا بىاللغ                         كسبت قلوبكم، وهللا  فور حليم

                   من سورة الماودة[.    39                      من سورة البقرة، وا ية      221                                 يؤامذكم بما عقدتم األيمان{. ]ا ية 

           فىي اليمىين،    و                     في عدم المؤامذة باللغ                ٌّ في أيمانكم{ نالٌّ    و                              فقوله تعال  }ال يؤامذكم هللا باللغ

                  }ولكن يؤامىذكم بمىا                                    يإ لغوا في اليمين، وفي قوله تعال              لمؤامذة بما ل                 وداهر  في إنبات ا

                                                             }ولكن يؤامذكم بما عقدتم األيمان{ إيماا إل  أن علة المؤامىذة فىي                     كسبت قلوبكم{ وقول ه 

      .                                      اليمين هي عقد القلب عليةا واكتسابه لةا

      القصىد    و                                                                      ـ فةذا اإليمااات القرآنية تاير إل  أن منا  المؤامذة في الحكم التكليفي هى

                                       ني هي عدم وجود القصىد، كحالىة اإلكىراا على   ْـ ْ  ي  ـ                                   فا مذ بةا يعلم أن العلة فيما است         القلبي،

َّ                                           التلفص بكلمة الكفىر، والمبىأ  فىي دعىاا المتبنى ل ىف  بىاهلل فىي لغى َّـ          اليمىين،    و                                  لغيىر أبيىه، والح 

                    ل عىىن هىىذا اإليمىىااات ـ   ـ    فىى  ـ        ومىىن                              قاك علىى  هىىذا الحىىاالت نظاورهىىا،   ـ                  ومىىن الممكىىن أن تىى

ْ                    ً      ً ل  }ولكىْن مىن شىرح بىالكفر صىدراً{ ماصىاً                                 ة فىي قمىية التكفيىر ـ جعىل قولىه تعىا    وماص        

ال              بحالة اإلكراا ح  ر  المستينيات عل  م  م حكم التكفيىر على  مىا عىداها، حتى   ِّـ ِّ                              وق ص          َّ                                ـةا، وعمَّ

                                 ، وهذا من ال مود عل  األلفاد وعدم                                يقصد أ  معن  من معاني الكفر!!            كان قاولةا ال   و  ول

      .                 الغو  عل  المعاني

                                                                          ـ ومن األحادي  النبوية الاريفة قوله عليه الصالة والسالم في الحدي  المتفق عل  

      .صحيض  9 / 1      مار    ب        ]صحيض ال   . "                                          إنما األعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى "     صحته 

     [.  17 /  17       مسلم 

                                                                 نقل النوو  عن اإلمام الاافعي رحمةمىا هللا أن هىذا الحىدي  يىدمل فىي سىبعين    قد  و

                                                     وفيىىه دليىىل علىى  أن البةىىارة وهىىي الوضىىوا والغسىىل والتىىيمم ال  "    ً                   بابىىاً مىىن الفقىىه، نىىم قىىال  
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   ،              وسىىاور العبىىادات                               وال،كىىاة والصىىوم والحىى  واالعتكىىاف                            تصىىض إال بالنيىىة، وكىىذلك الصىىالة

يِّىن فيمىا بينىه   ،     لقذف         العتاق وا و                     وتدمل النية في البالق               و  ْ              ِّ            وإن نىوى بصىريضو  ْيىر  مقتمىاا د 

     [.     17،13  /     17                 ]شرح صحيض مسلم    . "                                    وبين هللا تعال ، وال ي قبل منه في الظاهر

                الذكاة، والغصىب،  و                                                         وال شك في أن النية تدمل في أبواب اإليمان، والعلم، وال ةاد، 

    . ة                                                       والنكاح، واأليمان، والنذر، وي ب أن تدمل كذلك في باب الرد

يِّىىن فيمىىا بينىىه وبىىين هللا تعىىال             وتأمىىل قولىىه "    "،              و  ْ              ِّ                        وإن نىىوى بصىىريضو  ْيىىر  مقتمىىاا د 

                     فرحمه هللا رحمة واسعة. 

                 نم يمرب مىن النىار  "     قال                                                  ومن األحادي  النبوية حدي  أنإ بن مالك أن النبي   ـ 

  /     17               ]صىىحيض البمىىار      . "                                                  مىىن قىىال ال إلىىه إال هللا وكىىان فىىي قلبىىه مىىا يىى،ن مىىن الميىىر ذرة

                         فيقىول هللا تعىال  اذهبىوا فمىن  "         أنىه قىال                                      [. وحدي  أبي سعيد المىدر  عىن النبىي    797

       . صىحيض    321 /    17                 . ]صىحيض البمىار    "                                        وجدتم في قلبىه ميقىال ذرة مىن إيمىان فىأمرجوا

    . [  71 / 7       مسلم 

  ل   أقى      أدنى  و            دليىل على  أن    "       في قلبىه "                                       وقوله عليه الصالة والسالم في هذا األحادي  

                                        أن يكىون فىي قلبىه ميقىال ذرة مىن إيمىان، وأن                         الذ  ال ي ملد فىي جةىنم هىي              مراتب المؤمن 

      الكفىر    و        اإليمىان أ    أصىل                                                      ن ليإ في قلبه ميقال ذرة من إيمان، وفيةا إشارة إلى  أن           الكافر م  

                        يصض أن ي بلق على  رجىل مىن    ال   ، ف                                            هو في القلب ونمرات كل منةما تظةر عل  ال وارح

      .                              كفر  دون أن يقصد المعن  الكفر                       ف الكفر إذا تلفص بلفص              ْ أهل اإليمان وصْ 

      . "                                        اللةم يا مقلب القلوب نبت قلوبنا عل  دينك "

    أنىه                                                                  ـ وي سىتأنإ للتفريىق بىين الحىالتين بحىدي  أبىي موسى  األشىعر  عىن النبىي 

           وكيىف نتقيىه            فقال رجىل    . "                                                    أيةا الناك، اتقوا هذا الارك، فإنه أمف  من دبيب النمل "     قال  

                                   قولىوا اللةىم إنىا نعىوذ بىك مىن أن ناىرك  "                                     أمف  من دبيب النمل يا رسول هللا؟. فقىال     و  وه

               . المع ىىىم األوسىىىط    317  /    3             ]مسىىىند أحمىىىد    . "       ً                           بىىىك شىىىيذاً نعلمىىىه، ونسىىىتغفرك لمىىىا ال نعلىىىم

                 ، لىم أجىد فيىه سىوى  ي          علي الكىاهل و              [. وفي سىندا أبى   191  /    3                           للببراني من م مي البحرين 

و  عىن معقىل    . [   122  /    1 ]   .      اليقىات                         أن ذكرا ابن حبان فىي كتىاب                                  ويمكىن أن يتقىوى بمىا ر 

                              والىذ  نفسىي بيىدا، ل لاىرك  أمفى   "                    أنه قال ألبىي بكىر                  يرا عن النبي    و         بن يسار أ

                                                                                 من دبيب النمل، أال أدلك عل  شيا إذا قلته ذهب عنك قليله وكييرا؟! قل اللةم إنىي أعىوذ 

-   213                           ]األدب المفىرد للبمىار     . "                   وأستغفرك لما ال أعلم          أنا أعلم،  و              بك أن أشرك بك 
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        . العلىىل   33                                  عمىىل اليىىوم والليلىىة البىىن السىىني    .  22-  21  /    1                  . مسىىند أبىىي يعلىى     211

                   التوجىىه إلىى  هللا تبىىارك                                  [. ففىىي هىىذا الحىىدي  يعلمنىىا النبىىي    192  -   191  /  1            للىىدارقبني 

ننا ويعصمنا من أن نارك به ونحىن نعلىم، وسىاولين المغفىرة لمىا                       ِّ                                                         وتعال ،  البين أن يحصِّ

        ؟!.                ً             أفليإ هذا تفريقاً بين الحالتين   .                      قد يقي منا ونحن ال نعلم

ْ                                            وحسبي أن أكون قد أوضحت أْن ال ح ة للباح  فيمىا اسىتدل بىه على  دعىواا، وأن                          

                                        ً                ةىىا، بىىل أكيىىر العلمىىاا قىىاولون بمالفةىىا، وفاقىىاً إليمىىااات الكتىىاب                       ال إجمىىاع مىىن العلمىىاا علي

      .                          الع،ي، ودالول السنة النبوية

          كىافر ال شىك    و  فةى       الكفىر         ً      ً      ً       عمل عمالً كفرياً قاصىداً معنىاا    و              ً      ً  أما من قال قوالً كفرياً أ

ْ          عملىىه المىىروب  مىىن اإلسىىالم، وبىىين قْصىىد المعنىى     و                   وإن لىىم يقصىىد بقولىىه أ     حتىى          فىىي كفىىرا                              

ْ   الكفر  وقْصد  ْ       المروب من اإلسالم فْرق كبير                           .      

 

                                           أثر حالة غضب المتلفظ في الحكم بتكفيره:

                                                          وكذلك ال ي اتر  في الوقوع في الكفىر عىدم الغمىب، كمىا أشىار إلى   ]            قال الباح   

               ً      ً           المىه فمىربه ضىىرباً شىديداً، فقىال لىىه    و                   مىىب رجىل على  ولىىدا أ و                  ذلىك النىوو ، قىال  ل

      . [                          وقاله  يرا من حنفية و يرهم   .      ً    متعمداً كفر   " ال "       ، فقال  "          ً ألست مسلماً؟ "    رجل 

                                                         ال يوجىد فىي الكتىب المؤلفىة فىي المىذاهب األربعىة التفريىق بىين مىن  "             وقال الباح   

                                                 ومن يسب في حال الغمب في الحكم بالتكفير، ولىم يوجىد    ا                       يسب هللا تعال  في حال الرض

    . "                               من أحد منةم استيناا لحالة الغمب

                                            ا الباحىى  عىىن اإلمىىام النىىوو  فإضىىافة النىىوو  كلمىىة                            أقىىول  أمىىا المسىىألة التىىي نقلةىى

                  وإنمىا حكىم على  ذلىك    ،     ً             قاصداً معنى  مىا يقىول   " ال "                         تتممن اإلشارة إل  أنه قال    "      ً متعمداً  "

                                                                  الرجل بالكفر ألن  مبه لم يكن بدرجة أفقدته صوابه وأذهلته عن قصدا.

           أن هىذا حسىب    و                                                           وأما أنه لم يوجىد مىن أحىد مىن العلمىاا اسىتيناا لحالىة الغمىب فيبىد

                                                                           ا الع الباح ، فقد سذل اإلمام الفقيه أصبغ بىن الفىرب عىن الرجىل يكىون لىه على  الرجىل 

                   ، فيقىول صىاحب الىدين  "           صىل على  محمىد "                                      دين، فيل،مىه حتى  يغمىب، فيقىول لىه الغىريم 

                                  ، هىل تىرى على  هىذا القتىل  وتىراا كمىن  "                       ال صل  هللا عل  مىن صىل  عليىه "     مغمب    و  وه

                            ال، إذا كىان على  مىا وصىفت  على   "                      ذين يصىلون عليىه؟ فقىال                           شتم النبي وشتم المالوكىة الى
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                           ً                                             وجه الغمب، ألنه لم يكن مممراً على  الاىتم، وإنمىا لفىص بةىذا على  وجىه الغمىب، وال 

      . "               يكون عليه القتل

                                                                    وذكىىر الفقيىىه ابىىن رشىىد ال ىىد أن هىىذا المسىىألة وقعىىت فىىي بعىىض الروايىىات مىىن قىىول 

                                        هما من تالمذة تالميذ اإلمام مالك، ومن كبىار                     وأيا ما كان األمر فكال                     اإلمام الفقيه سحنون،

                                   إسحاق البرني ال يقتىل ألنىه شىتم النىاك،    و            قال يحي  وأب "                نم قال ابن رشد     .              فقةاا المالكية

                                                                            وذهب الحارث و يرا في ميل هذا إل  القتل، ولم يعذرا واحىد مىنةم بالغمىب كمىا عىذرا 

    [.    319 /  12                  ]البيان والتحصيل     . "       به أصبغ

                   جملىة دعاويىة، فكأنىه    "                       ال صل  هللا عل  مىن صىل  عليىه "        ل الرجل              وال يمف  أن قو

                                                                       يقول ال بارك هللا فيمن يصلي عليىه، وسىواا أقصىد النىاك  الىذين يصىلون على  رسىول هللا 

  فةىىذا اللفىىص يقتمىىي االسىىتمفاف بقىىدرا، عليىىه أفمىىل                            المالوكىىة  الىىذين يصىىلون عليىىه   و أ                                           

                                                                              الصالة وأزك  السالم، ولكن لما رأى الفقيه المسؤول أن القراون تدل عل  عدم قصد هىذا 

                ً     ألنىه لىم يكىن ممىمراً على   "                                                         المعن  لم يحكم بردته وقتلىه، وجىاا تعليلىه لةىذا الحكىم بقولىه 

      . "                                      الاتم، وإنما ل ف ص  بةذا عل  وجه الغمب

                                                                 راد أن الغمب عذر ماني من الحكم بالكفر بإ الق، إذ الذ  يمني من هىذا         وليإ الم

                                                                      وجىود القىراون الدالىة على  أن المىىتلفص لىم يقصىد ذلىك المعنى  البتىة، وقىد يكىىون    و       الحكىم هى

                                                                           الغمب من جملة تلك القىراون، وحقيقىة قصىد المكلىف ال ا ىالع لنىا عليةىا، وإنمىا حسىابه 

      .       عند ربه

                 النذر في الغمب     و              مسألة اليمين أ                      ومما يابه هذا المسالة   ـ 

                  اليمين ـ كما قالىت    و  لغ و "                                الغمب فقد قال المبيب الاربيني                       فأما مسألة اليمين في

ْ                      بل  وهللا، كأْن قال ذلك في حال  مىب أ و                                   عاواة رضي هللا عنةا ـ قول الرجل ال وهللا،     و          

ى،       721-   723  /    3                ]مغني المحتاب    . "       صلة كالم   و      ل اب أ             عىن  ىاوك أنىه                    [. ونقل ابىن ج 

        [. وهىىذا    139                                مىىبان. ]القىىوانين الفقةيىىة    و                        اليمىىين بىىأن يحلىىف الرجىىل وهىى   و      فسىىر لغىى

                                     صىدوق لكنىىه امىىتلط ـ عىىن  ىىاوك، ورواا مىىرة    و                                التفسىير رواا عبىىاا بىىن السىاوب ـ وهىى

  .    233  /    2                                     عىىن  يىىرا عىىن ابىىن عبىىاك. ]تفسىىير الببىىر     و                      أمىىرى عنىىه عىىن ابىىن عبىىاك أ

     [.   223  /  1              بن أبي حاتم                   ً           تفسير ابن كيير نقالً عن تفسير ا

  /    2               تفسىير الببىر          ]انظىر    .              فسىندا ضىعيف واا   "             ال يمين في  مب "          وأما حدي  

233   .]     
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                                                                         وأما مسألة النذر في الغمىب فقىد قىال النىوو  عىن النىوع اليىاني مىن أنىواع النىذر  

ْ      نذر ل اب، كإْن كلمت "                                           صوم، وفيه  كفارة يمين، وفي قول  مىا التى،م،    و                 ه فلله علي عتق، أ  ـ               

ىمي بىذلك لوقوعىه حىال الغمى "                      وقىال المبيىب الاىربيني     . "                  وفي قول  أيةمىا شىاا    ب،                           وس 

                                                  والمراد به ما مرب ممرب اليمين بأن يقصىد النىاذر منىي                               ويقال له يمين الل اب والغمب،

      ]مغنىي    . "   ربة  ـ       ً           مباً بىالت،ام قى   و         ً  يحقق مبراً أ   و           يح  عليه، أ   و                يرها من شيا، أ   و      نفسه أ

                                                             ي ب عند الاافعية عل  النىاذر الوفىاا  بالنىذر الىذ  الت،مىه إذا        [. أ  ال   711  /    3          المحتاب 

    .            كان نذر ل اب

        غمىىب، وال           الل ىىاب وال     ر           وي سىىم  نىىذ "            هىىذا نىىم قىىال     و                         وذكىىر ابىىن قدامىىة الحنبلىىي نحىى

   . "    حفصىىة و                                       وهىىذا قىىول عمىىر وابىىن عبىىاك وابىىن عمىىر وعاواىىة                        يتعىىين عليىىه الوفىىاا بىىه،

     [.   321  /     17          ]المغني 

   3             ]مسند أحمىد    .          فسندا واهـ   "                           في  مب وكفارته كفارة اليمين      ال نذر  "          وأما حدي  

                     . تىىىىاريح بغىىىىداد للمبيىىىىب    211  /     13                           . المع ىىىىم الكبيىىىىر للببرانىىىىي    331  ،    379  ،    377  / 

     [.  12  /     17           البغداد  

                                                                     ولىىيإ المىىراد كىىذلك هنىىا أن الغمىىب عىىذر مىىاني مىىن انعقىىاد اليمىىين ووجىىوب الوفىىاا 

        عىدم قصىد                               ةمىا على  المىتلفص بكلماتةمىا هىو                                        بالنذر بإ الق، إذ الذ  يمني مىن ترتىب أحكام

                                                                    تلك المعاني بةذا األلفاد، وقد يكون الغمب قرينة دالة عل  عدم القصد.
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                                                   الحاالت المستثناة من الكفر اللفظي والعلة في ذلك:

                        حالىىة  سىىبق اللسىىان، وحالىىة    ي           الكفىىر القىىول                        قىىال الفقةىىاا  ي سىىتين  مىىن  "            قىىال الباحىى   

      . "      اإلكراا        ، وحالة              يبوبة العقل

                                                              ً ينبغي أن ي ماف  حالة الحكاية لكفر الغيىر، وحالىة كىون الاىمال متىأوالً  "          نم قال

    . "                     باجتةادا في فةم الارع

ْ                                      أن الباح  قد أصبض في أْسر القاعدة التي وضىعةا، وجعىل الىنال الىذ     و   يبد       أقول                        

        المعقىول                                          ِّ                         وضعه في المستينيات كأنه نال الاارع، بل كنالِّ الاارع التعبىد ، ال كىالنال 

      .                                                            المعن ، ألن الياني يمكن استنبا  علته والقياك عليةا، بمالف األول

                                                                        وإذا كان الباح  يقر باستيناا ممإ حاالت من الكفر اللفظي فال بد من البح  عىن 

                                                                                   العلة التي جعلتةا مستيناة من تكفير المتلفص بكلمة الكفىر، وعىن السىبب الىذ  يمنىي القيىاك 

                            عليةا إن كان هنالك سبب.

                                                                              فأما العلة في استيناوةا ـ ر م ما فيةا من جريان كلمة الكفىر على  اللسىان ـ فةىي أن 

                                             َّ                                   المتلفص بةا لم يقصد المعن  الكفر ، أ  لم ينمىمَّ الكسىب القلبىي إلى  نبىق اللسىان، وهىذا 

                                      إنمىىا األعمىال بالنيىىات وإنمىىا لكىل امىىرئ مىىا  "                                     مىا فةمىىه جمةىور العلمىىاا مىىن قىول النبىىي 

             ، مىنةم اإلمىام        الياليىة                                            العلماا الذين نقلت  أقوالةم فىي المؤامىذة              وارجي إل  نصو   . "   نوى

         القرافىي،  و                                                                   مالك، وعبد الرحمن بىن القاسىم العتقىي تلميىذ اإلمىام مالىك، والقاضىي عيىاض، 

                                                                              والبرزلي، وابن فرحون، وابن الاا ، وابن رشد ال د، والقر بي المفسر، والايح محمد 

              حامىد الغ،الىي،    و  أبى و                         البغىداد ، وإمىام الحىرمين،                                      عليو، من فقةاا المالكية، وعبد القىاهر 

                          األشىىىمر، مىىىن فقةىىىاا الاىىىافعية،  و                              ، والسىىىيو ي، وابىىىن ح ىىىر الةيتمىىىي،  ئ          وابىىىن المقىىىر

                                ابىن ن ىيم، والاىيح علىي القىار ، مىن  و                             الايح علىي بىن مليىل البرابلسىي،  و          والسرمسي، 

          بةىىا المىىرا                                                                    فقةىاا الحنفيىىة، فسىىت د أن كالمةىىم يىىدور علىى  أن األقىىوال واألفعىىال التىىي يكفىىر 

                                         وأنةا كفر حقيقىي إذا انمىم إليةىا عقىد القلىب                                       ليست هي الكفر، بل هي من عالمات الكفر،

                                    ً                                         عل  المعن  الكفر ، وأن من اقترف شيذاً مىن ذلىك أجرينىا عليىه حكىم أهىل الكفىر وإن لىم 

               ً                                                           ً     نعلم كفرا با ناً، وست د أن من لم ي ،م بذلك منةم حك  المالف في المسألة، مايراً إلى  

                ست إجماعية.       أنةا لي

  ال                                                                          وإذا كانىىت المسىىتينيات معقولىىة المعنىى  فمىىا السىىبب الىىذ  يمنىىي القيىىاك عليةىىا؟!!.

   .                         أجد سببا يمني القياك هنا
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                                      حاالت ينبغي قياسةا عل  المستينيات 

                                                                          فىىإن قىىال قاوىىل  األصىىل فىىي المىىتلفص بكلمىىة كفريىىة أن ي حكىىم عليىىه بىىالكفر، واسىىتينينا 

                                                 عل  استيناوةا، ولم ن د حالة أمرى نميفةا إليةا.                             بعض الحاالت ألنه قد دل الدليل

                  د القلىب عليىه، وأن  ْـ ْ   عقى   و         ً                                  ينبغي أوالً تقرير القاعدة وهي أن منا  الكفر ه          فال واب 

                                                                           األصىىل فىىي المىىتلفص بكلمىىة كفريىىة أن ي حكىىم عليىىه بىىالكفر، وأنىىه ي سىىتين  مىىن هىىذا األصىىل 

                       الممسىىة المىىذكورة فىىي كىىالم         كالحىىاالت                                            الحىىاالت التىىي لىىيإ فيةىىا عقىىد القلىىب علىى  الكفىىر،

            الباح .

                                 فةل هناك حالة أمرى؟ وما هي؟.         فإن قيل  

                                         وهي ما إذا تعارف الناك عل  اسىتعمال تركيىب                      نعم، هناك حالة أمرى،          فال واب  

      .            في أصل معناا                                                         لغو  في  ير معناا األصلي الذ  و ضي له مما قد يقتمي الكفر

     أفلىىض  "      للرجىىل    هىىو     قىىال    نىىم       ا بىىاا               نةىى  عىىن الحلىىف ب                           والىىدليل علىى  ذلىىك أن النبىىي 

                                        قد حلف بغير هللا تعال ؟!! وهىل نقىول إنىه حلىف                       ، فةل نقول إن النبي  "            وأبيه إن صدق

                 أن هذا اللفىص كىان         األول                            قال ابن ح ر  في  اب بأجوبة            هذا محال،    ،                  بوالد ذلك الرجل؟!!

ىم، والنةىي إنمىا ورد فىي حىق مىن قصىد                                                                             ي ر  عل  ألسنتةم مىن  يىر أن يقصىدوا بىه الق س 

ل ف، وإل  هذا جنض البيةقي                                              وقال النوو  إنه ال ىواب المرضىي. ]فىتض البىار     ،                                   حقيقة الح 

11  / 173   .]     

ْ        تربىىْت يمين ىىك "                  لعاواىىة رضىىي هللا عنةىىا              وقىىال النبىىي                         ، فةىىل نقىىول إنىىه دعىىا علىى   "   

                                                  واألصض األقوى الذ  عليه المحققون في معناا أنةىا كلمىة  ]                            اواة بالفقر؟!!. قال النوو    ع

                                                            ، ولكن العىرب اعتىادت اسىتعمالةا  يىر قاصىدة حقيقىة معناهىا األصىلي،  "        افتقرت   "      أصلةا 

             ه أمىه، وويىل   ْـ ْ                                             َّ                    فيذكرون تربىت يىداك، وقاتلىه هللا مىا أشى عه، وال أ مَّ لىه، وال أب لىك، ونكلتى

ه، وما     و           الىذم عليىه أ   و           ال،جر عنىه أ   و                                               أشبه هذا من ألفادةم، يقولونةا عند إنكار الايا أ  ِّ       أمِّ

   [.    221  /    7                   . ]شىرح صىحيض مسىلم  [                  اإلع ىاب بىه، وهللا أعلىم   و           الح  عليه أ   و          استعظامه أ

     [.   229  /    1                    وانظر ]فتض البار  

انىىاً، كىىان                    لىىم يكىىن النبىىي                 قىىال أنىىإ بىىن مالىىك  و اشىىاً وال لعَّ      يقىىول   َّ   ً      َّ   ً      َّ   ً      سىىبَّاباً وال فحَّ

ْعت بة  ْ      ألحىىدنا عنىىد الىىـم      تىىرب  "     قولىىه               قىىال الىىداود                قىىال ابىىن ح ىىر    . "     جبينىىه              مىىا لىىه؟ تىىرب   "               

                                                               كلمىىة تقولةىىا العىىرب جىىرت علىى  ألسىىنتةم، وهىىي مىىن التىىراب، أ  سىىقط جبينىىه    "     جبينىىه

م  أنفه، ولكن ال ي راد معنى  قولىه تىرب جبينىه، بىل هى   و        لألرض، وه         نظيىر مىا    و                                                          كقولةم ر   
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                                                          يمينىىك. أ  إنةىىا كلمىىة ت ىىر  علىى  اللسىىان وال يىىراد حقيقتةىىا. ]فىىتض                   تقىىدم فىىي قولىىه تربىىت 

     [.   317  /     11         البار  

   [،    271  /    1             ]مسىند أحمىد    . "                 نكلتىك أمىك يىا معىاذ "               لمعاذ بن جبل              وقال النبي 

        هىي كلمىة           ال، وإنمىا                                                       ا عليه بالموت وأن تصبض أمه نكلى ؟!! وال ىواب بكىل تأكيىد       فةل دع

                              المراد حقيقة  معناها األصلي.                          ت ر  عل  ألسنة العرب وليإ 

                                                                 ل علماا أصول الفقه عن إيداع هذا المسألة فىي المصىنفات األصىولية، فقىد   ـ          ولم يغف

                                                                         قىىال الفقيىىه الحنفىىي األصىىولي أبىىوعلي أحمىىد بىىن محمىىد بىىن إسىىحاق الااشىىي المتىىوف  سىىنة 

                               أحىىدها داللىىة العىىرف، وذلىىك ألن نبىىوت                                       ومىىا ي تىىرك بىىه حقيقىىة اللفىىص ممسىىة أنىىواع  "       733

                                                                              ألحكىىام باأللفىىاد إنمىىا كىىان لداللىىة اللفىىص علىى  المعنىى  المىىراد للمىىتكلم، فىىإذا كىىان المعنىى   ا

               ً  المىىراد بىىه دىىاهراً،    و      ً          ف دلىىيالً علىى  أنىىه هىى       ً                                   متعارفىىاً بىىين النىىاك كىىان ذلىىك المعنىى  المتعىىار  

                 . ]أصىول الااشىي  "                            ترك الحقيقة بداللىة سىياق الكىالم  ـ                  .. واليال  قد ت .                  فيترتب عليه الحكم،

    31  ،   91  .]     

                                                                   وممىىا ال شىىك فيىىه أنىىه ال بىىد مىىن مراعىىاة عىىرف النىىاك اللغىىو  فىىي اسىىتعمال الكىىالم 

                                                                             وإفادة األلفاد للمعىاني، فمىن تكلىم بكىالم جىرى العىرف اللغىو  باسىتعماله فىي  يىر معنىاا 

                                                                              األصلي فالظاهر أنه يريد به المعن  المتعىارف عليىه، فت ىر  عليىه أحكامىه، إال إذا نىوى 

                به  ير ذلك.

           الباحى  على                                                    ةذا المبح  ألفاد ت ر  عل  ألسنة بعض العامة حكم                * ومما يتعلق ب

                                                     حبىىو  نىىواب األعمىال الحسىىنة جميعةىىا وذهىىاب عصىىمة النكىىاح إذا  و                      قاوليةىا بىىالردة والقتىىل 

                                                                              حصلت من أحد ال،وجين وبالن،ول إل  نةاية قعر جةنم، وال بد من إعادة النظىر فيةىا فىي 

            المبح .           ةا في هذا  ـ                                ضوا القاعدة األصولية التي قررت

                                                                       فمن ذلك ما ذكرا الباح  في كالمه عن الردة وأحكامةا، قال  ]وقول بعىض النىاك 

      أنىا ال  "              ، وكىذلك قىولةم  "                  كىل نفىإ ذاوقىة المىوت "                    تكىذيب  لقىول هللا تعىال     "           ينساك المىوت "

        وقىىال فىىي    . [ "                    هللا  يسىىكن قلىىوب األوليىىاا "          وكىىذلك قىىول    ، "                     أرحمىىك وال أملىىي هللا يرحمىىك

                               ، وذلىك تكىذيب للقىرآن، قىال تعىال   "                   البةىاوم ال أرواح لةىا "    قىال                     موضي آمر  ]وكىذلك مىن 

نَّ الحقىوق إلىى  أهلةىىا يىىوم القيامىىة،   ـ    تىى  ـ    ل "                ، وقىىال رسىىول هللا  "   اىىرت               وإذا الوحىول ح   " ده    ه َّ                               ؤ 

    . [ "                              للااة ال لحاا من الااة القرناا             حت  ي قاد  
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               أن المىوت يتركىك    "           ينسىاك المىوت "                                      أقول  كأن الباحى  فةىم مىن قىول بعىض النىاك 

                         ينسىاك ملىك المىوت، وعلى  كىال    و                                             بإ الق، ألن النسيان ال يماف للموت على  الحقيقىة، أ

                                                                             التقديرين ي فةىم مىن هىذا القىول نفىي المىوت عىن المما ىب بةىذا الكلمىة، وفىي هىذا تكىذيب 

                                                                                 لآلية الكريمة. ولكن الناك ال ةلة الذين يقولون هذا الكلمة ال يقصىدون بةىا هىذا وال ذاك، 

                                          والمراد منةا عنىد العامىة الىدعاا ببىول العمىر               نحوا عل  بال،    و                    ما لم يمبر لةم هذا أ   ورب

                                         وكىأن القاوىل يتمنى  للمما ىب أن ال يصىيبه هىذا                                 مة من المصيبة المةلكىة الباروىة،     والسال

ْ                   ً     الةالك وأن يتمباا إل   يرا، ال أْن ال يصىيبه هىالك مبلقىاً فين ى                  مىن المىوت بىإ الق!.      و                                

                           يقصد المعن  الذ  فيىه تكىذيب    و                ً                حكم الكفر مقصوراً عل  من قالةا وه                   ولـم  ال يكون ل،وم

      .                               ية القرآنية الكريمة دون  يرا؟!!  لآل

   أن    "                           أنىا ال أرحمىك وال أملىي هللا يرحمىك "                                 وكأن الباح  فةم من قول بعىض النىاك 

         كىان األمىر    و         َّ                                                         القاول يدَّعي القدرة عل  مني هللا تعال  من إن،ال الرحمة عل  مىن ياىاا، ولى

             ، ولكىن النىاك  "                           هللا للناك من رحمة فال ممسك لةىا           ما يفتض   "                ً             كذلك لكان تكذيباً لقوله تعال  

   و                                                                               ال ةلة الذين يقولون هذا الكلمة ال يقصدون بةا هذا المعنى ، وربمىا لىم يمبىر لةىم هىذا أ

    ىب        ال المما ِّـ ِّ                                                        والمراد منةا عند العامة تأكيد ع،م القاول عل  أنىه لىن يملى              نحوا عل  بال، 

                                                                              ولن يدع المال  يأتيه من هذا األسباب التي يتوقعةا، ال أنه قادر عل  مني هللا تعال  مىن 

                     ً           ال يكىون حكىم الكفىر الزمىاً لمىن قالةىا           !. ولىم                                هذا اإلنسان مت  شىاا الحىق سىبحانه      تمليال 

ً                             قاصًدا المعن  الكفر  دون  يرا؟!!.         

               أن القاوىل يىدعي    "   ياا                هللا يسكن قلوب األول "                                 وكأن الباح  فةم من قول بعض الناك 

ل فيه وهى    و                         قلىوب األوليىاا مىن عبىادا، ولى   و                                                حاجة هللا سبحانه وتعال  إل  مكان يسكنه ويح 

                                                                          كان األمىر كىذلك لكىان مىن بىاب عقيىدة حلىول هللا تعىال  بمملوقاتىه، سىبحانه وتعىال  عمىا 

    هىذا                   ً      ً                                                  يقول الظىالمون علىواً كبيىراً، ولكىن النىاك الىذين يقولىون هىذا الكلمىة ال يقصىدون بةىا 

                                            نحىوا على  بىال، والمىراد منةىا عنىدهم أن هللا تعىال     و                               المعن ، وربمىا لىم يمبىر لةىم هىذا أ

         قريب ممىن                                كما أنه سبحانه جليإ لمن يذكرا،                                         مت ل عل  قلوب أولياوه وأحبابه المقربين، 

                  ال علىى  المعنىى  الىىذ                                                         يتقىىرب إليىىه، كىىل ذلىىك علىى  المعنىى  الىىذ  يليىىق ب اللىىه وكمالىىه،

           ال يكىون حكىم        ولىم     . "             السىميي البصىير   و  وهى               لىيإ كميلىه شىيا "                       تتصورا عقولنا القاصىرة، 

               ً                ً                           الكفر الزماً لمن قالةا قاصداً المعن  الكفر  دون  يرا؟!!.

               أنىه ينكىر حاىرها    "                   البةىاوم ال أرواح لةىا "                                 وكأن الباح  فةم مىن قىول بعىض النىاك 

                        الىىوارد فىىي الحىىدي  النبىىو                      وإقامىىة القصىىا  بينةىىا                                 الىىوارد فىىي ا يىىة القرآنيىىة الكريمىىة 

   و                                        ً                               ولكن قاولةا ـ الماار إليىه ـ لىم ينكىر شىيذاً مىن ذلىك، وربمىا لىم يمبىر لىه هىذا أ         الاريف،
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                                                                  وكأنه يقصد أن الناك لةم أرواح تستمر الحياة في أجسادهم ما دامت تلىك                نحوا عل  بال،

                     َّ                 ادها هللا تعال  إليةا دبَّىت فيةىا الحيىاة مىن                                                  األرواح فيةا، فإذا فارقتةا فارقتةا الحياة، فإذا أع

                                                                               جديد، وأن البةاوم ال أرواح لةا كةذا التىي للنىاك، أ  لةىا شىيا مىا  بةىا تسىتمر الحيىاة 

                         فإذا أعىادا هللا تعىال  إليةىا                                ا، فإذا فارقةا فارقتةا الحياة،                                في أجسادها ما دام ذلك الايا فية

ة بينة                                      ا فحسب، كما أمبىر بىذلك الصىادق المصىدوق                                    َّ      دبت فيةا الحياة من جديد لتقي المقاصَّ

اصىداً                      ً                             ال يكون حكم الكفر الزماً لمن قىال تلىك الكلمىة إذا كىان ق       ولم     .                ، ال كأرواح الناك ً    

      .                         المعن  الكفر  دون  يرا؟!!

                                                                         ومن الغريب أن الباح  الذ  يبلق الحكم بكفر كييىر مىن النىاك الىذين نبقىوا بةىذا 

                                            دوا فإنىه ال يحكىم بكفىر بعىض النىاك الىذين يقولىون                                   الكلمات وأميالةا دون مراعاة لما قصى

                                                    ً                        نظيرها إال إذا قصدوا المعن  الكفر ، وذلك حي  يقول ميالً  ]وكذلك قول بعض ال ةىال 

      فتأمىل    .                                       فإنه كفر إن قالةا بنية أنةىا حىالل لليىاني[   "                                السارق من السارق كالوارث من أبيه "

       !.       واع ب !

                                 أحكامىه المبلقىة لكىان أقىرب إلى  قىول                                     أنىه ذكىر ميىل هىذا التقييىد فىي كييىر مىن   و  ول

                                                            جمةور العلماا المؤيد باإلشارات القرآنية والنصو  النبوية.

                                                          حذف جزء من كالم القاضي عياض مما يتوقف عليه فهم المعنى:

                     الوجه الياني الحىق  بىه  "                                                      قال الباح   ]تتمة فيما يتعلق بالردة  قال القاضي عياض  

         و                  يىر  قاصىدو للسىب واإلزراا وال                                    أن يكىون العامىد ل ىـما قىال فىي جةتىه    و هى و           في البيىان، 

ْ       بكلمىة الكفىر مىن لْعن ىه  أ       و                       معتقدو له، لكنه تكلم في جةته             إضىافة مىا ال    و        تكذيبىه أ   و     سىبه أ   و                

                                 نقيصىة، ميىىل  أن ينس ىب إليىه إتيىىان           فىىي حقىه    و                     نفىىي  مىا ي ىب لىىه، ممىا هى   و           ي ىوز عليىه أ

    شىرف    و               يغىض مىن مرتبتىه أ   و                   في حكم بىين النىاك، أ   و         الرسالة أ                مداهنة في تبليغ    و       كبيرة أ

            تىواتر المبىر  و     ِّ                              يكذِّب  بمىا اشىتةر مىن أمىور أمبىر بةىا    و       زهدا، أ   و           وفور علمه أ   و      نسبه أ

                              قبىيض مىن الكىالم ونىوع مىن السىب فىي    و                    يأتي بسفه من القول أ   و                      بةا عن قصد لرد مبرا، أ

ْ                                َّ جةته وإْن دةر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمَّ                                         م يقصد سبه، فحكم  هىذا الوجىه حكىم  الوجىه     ه ول       

ْ                               األول، إْذ ال ي عذر أحد في الكفر بال ةالة           إذ المىدار  "                        نقل ابىن ح ىر عبارتىه وقىال  و     اهـ،    . "       

ود والنيات  ـ                                    في الحكم بالكفر عل  الظواهر ال الق     .                انتة  كالم الباح    . [ "            ص 

        هللا فىي أن                                                           أقول  ال ياك من قرأ مىا نقلىه الباحى  مىن كىالم القاضىي عيىاض رحمىه 

         وأنىه ذكىر                                 جىه اليىاني مىن األوجىه التىي ذكرهىا،            ً                      القاضي عياضاً قد مصال هذا الفقرة للو

                                           ذلىك  يىر قاصىد للسىب واإلزراا وال معتقىد لىه، وأن    و        لعنىه ونحى   و أ              َّ ن سب النبيَّ        فيه م  
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                أنىه ال ي عىذر أحىد    و                                              ذات الحكم المذكور في الوجه األول، وأن التعليىل هى   و              الحكم في هذا ه

               ً                           أن القاضي عياضاً رحمىه هللا يحكىم بىالكفر على  مىن    و            فمقتم  هذا ه           بال ةالة،          في الكفر

                                    ً                                      ذكرا في هذا الوجه، وما أدن أحداً يقرأ ما نقله الباح  يفةم منه مالف هذا.

   مىه                                                                 ولفةم كالم القاضي عيىاض ال بىد مىن معرفىة القىدر الىذ  حذفىه الباحى  مىن كال

                     منه أمرين هامين                وقد حذف الباح                             مما يتوقف عليه فةم المعن ، 

                                                                  األمىىر األول  لىىم ياىىر الباحىى  إلىى  حكىىم الوجىىه األول الىىذ  ذكىىرا القاضىىي عيىىاض 

       اعلىم ـ  "                           !!، وهىذا كالمىه رحمىه هللا، قىال                 ال فيه إنىه ميلىه                              لي عرف حكم الوجه الياني الذ  ق

         سىاب لىه،   و  فةى              ً ألحىق بىه نقصىاً    و      عابىه أ   و أ                                     َّ وفقنىا هللا وإيىاك ـ أن جميىي مىن سىب النبىيَّ 

               ِّ                                                            م فيه حكم السابِّ  ي قتل، وعل  هذا وقي المالف في استتابته وتكفيرا وهىل قتلىه حىد      والحك

    [.    213  /    2                                         ]الافا بتعريف حقوق المصبف  للقاضي عياض    . "               كفر؟ كما سنبينه   و أ

                           وأنه وقىي امىتالف بىين العلمىاا         القتل،   و                                     فع رف من هذا أن الحكم في الوجه األول ه

      ي قتىل    و   ؟ أ         تل وإال فىال  ـ                                   منىه التوبىة قبىل قتلىه فىإن لىم يتىب قى    بلب   ـ                           في استتابة ميل هذا  هل تى

                                                                   لم يتب؟ وأنه وقي امتالف فىي تكفيىرا، وفىي أن قتلىه إذا حكىم القاضىي بقتلىه    و          سواا تاب أ

       ؟. ؟           هو حد الردة       ألن هذا    و   ؟ أ          تلفص بالسب    ألنه    و    هل ه

   "    األول        م الوجىه  ْـ ْ               م هىذا الوجىه حكى ْـ ْ    فحكى "                                     فإذا قال القاضي عياض فىي الوجىه اليىاني 

      كفىر؟.    و                                                     وأن العلماا امتلفىوا فىي اسىتتابته وتكفيىرا وهىل قتلىه حىد أ                       فمعناا أن حكمه القتل،

    عىرف                                                                       وكان عل  الباح  أن ياير إل  مىا ذكىرا القاضىي عيىاض فىي حكىم الوجىه األول لي  

         هللا أعلم.                      ً                 فلم   وى ذكرا بتاتاً ولم يار إليه؟!!.                            حكم مييله في الوجه الياني،

   بىل                                                    م يقتصىر الباحى  على  حىذف الكىالم عىن الوجىه األول وحكمىه،              األمر الياني  لى

ْ                  حذف من الكالم عل  حكم الوجه الياني مىا يوضىض المىراد وي،يىل الل ىْبإ، إذ نقىل أن آمىر                                                             

   إذ                                 فحكم هذا الوجه حكم الوجىه األول، "                                            تلك الفقرة المنقولة من كالم القاضي عياض هكذا 

      . "     انتة  "                           نةاية القول فيه بقوله عقبه    و     هذا ه        وأكد أن    . "                             ال ي عذر أحد في الكفر بال ةالة

                    أضىاف كالمىا موضىحا لمىا                                                والحقيقة هي أن كالم القاضي عيىاض لىم ينتىه بعىد، بىل 

                  إذ ال ي عىذر أحىد فىي                                       وجه حكم الوجه األول  القتل دون تلعىيم،           فحكم هذا ال "     قال           قبله حي  

  /    2         ]الاىفا    . "                                                                  الكفر بال ةالة وال بدعوى زلل اللسان، إال من أكرا وقلبه مبمىذن باإليمىان

213     -  211   .]     
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لىم أن الحكىم فىي الوجىه اليىاني هى   و ل م الباح  الفقرة المنقولىة لع               ذات الحكىم فىي    و  َّ                                                         تمَّ

         ليبىين أن    "           ل دون تلعىيم    القتى "                                      القتل دون تلعىيم، وإنمىا قىال القاضىي هنىا    و  وه             الوجه األول،

                                                                                ميل ذلك القاول حكمه القتل دون تردد، وال يعفيه من القتىل أنىه لىم يقصىد السىب واإلزراا. 

ْبد ل منىه "                        كمىا يقىول النحويىون وأبقى     "     البىدل "           حذف الباحى         فلم   ْ        الىـم                  نمىا يىؤت  بالبىدل   وإ   "     

         ؟!!.              لميماح والبيان

           عىذر أحىد فىي         إذ ال ي   "   و  وهى                                            تمم الباح  الكىالم التمىض المعنى  أكيىر ممىا سىبق،   و  ول

                  ً         َّ                   والباح  يعلم يقيناً أن من زلَّ لسانه بكلمة الكفىر    ، "                                  الكفر بال ةالة وال بدعوى زلل اللسان

   ،                                                                  فكيف يقول القاضي عياض بأن المرا ال يعذر في الكفر بدعوى زلىل اللسىان؟!         ال يكفر،

       انتقىا     و أ                     ً                          ً              ذلك ألن القاضي عياضاً رحمه هللا يرى أن من قىال كالمىاً فيىه سىب للنبىي 

   و      وأنىه لى                                                     دةىر بىدليل حىال القاوىل أنىه لىم يتعمىد ذمىه ولىم يقصىد سىبه،   و      حتى  ولى             فإنه ي قتل،

             يىتكلم هنىا عىن    و  فةى                            سمي منه وال تعفيه مىن القتىل،  ـ                                     ادع  زلل اللسان فإن هذا الدعوى ال ت

                         ا فىىي نبقىىه بميىىل هىىذا الكىىالم                                    ويىىرى أنىىه ال ي عىىذر أحىىد أمىىام حكىىم القمىىا                الحكىىم القمىىاوي،

                  وأن الىذ  يعفيىه مىن                                         سمي منىه دعىوى ال ةىل وال دعىوى زلىل اللسىان،  ـ             ، وأنه ال تى       الكفر

                     نبوت اإلكراا فقط.   و                   الحكم عليه بالقتل ه

                                                                   فةل كان القاضي عياض يقصد تكفير من نبىق فىي حىق ال نىاب النبىو  بكىالم فيىه 

     ولىم                                                                ير قاصد و ير معتقد له حت  وإن دةر بدليل حاله أنىه لىم يتعمىد ذمىه    و         انتقا  وه

                                                 ؟!!. هذا القول في واد، وكالمه رحمه هللا في واد آمر.         يقصد سبه

م الباح  النقل عن ابن ح ر الةيتمىي الىذ  نقىل عبىارة القاضىي عيىاض    و      وكذا ل   َّ                                                             تمَّ

                        فقىد قىال ابىن ح ىر رحمىه هللا                                                    وعلق عليةا التمض أن الكالم يدور عل  الحكىم القمىاوي،

ود والنيىات،  ـ             وال نظىر للقى                                        إذ المدار في الحكم بالكفر عل  الظىواهر، "               وال نظىر لقىراون                ص 

ذر لقرب عةدا باإلسالم أ       حاله،        وي عىذر    ،               بعدا عىن العلمىاا   و             َّ                                   نعم، ي عذر مدَّعي ال ةل إن ع 

    ً                                                                            أيماً فيمىا يظةىر بىدعوى سىبق اللسىان بالنسىبة لىدفي القتىل عنىه وإن لىم ي عىذر فيىه بالنسىبة 

                        مبنىي على  المسىامحة، بمىالف    و                           والفرق أن ذلك حىق هللا تعىال  وهى                   لوقوع  القه وعتقه،

     [.   732  /    2                                      ]اإلعالم بقوا ي اإلسالم البن ح ر الةيتمي    . "    هذين

                                                                     في فةم من سياق كىالم ابىن ح ىر الةيتمىي رحمىه هللا أنىه يتحىدث عىن الحكىم باعتبىار 

                فقد قىال رحمىه هللا                                                           وال تنإ ما تقدم نقله عنه في الكتاب ذاته مما يوضض المراد،         الظاهر،

ْ                                        وقْصىد ك وعدمىه إنمىا تىرتبط بىه األحكىام باعتبىار                         بالكفر باعتبار الظىاهر،      نحكم         ألنا إنما  "   

      . "               البا ن ال الظاهر
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                           إشكال في كالم القاضي عياض  

        وذكىر أن                                                         ذكر عياض رحمىه هللا أشىياا صىريحة فىي الكفىر مىن السىب واالنتقىا ،

             ال يقصىد معىاني                                                                      العلماا امتلفوا في تكفيىر ميىل ذلىك القاوىل دون أن يبىين أنىه فيمىا إذا كىان 

                                                              وهذا ـ وإن كان معلوما من السياق ـ فاألول  البيان، ولعله سةا عن                        األلفاد التي تلفص بةا،

      .  ته    مغفر و   ا و  عف     واسي                                 وأسأل هللا الكريم أن ياملنا وإياا ب   ،            لبول العبارة    ذلك 
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                                                     االستدالل بكالم اإلمام تاج الدين السبكي في غير محله:

      إن لىم  و     كىافر    و                          بأن من صىدر منىه لفىص كفىر  فةى                   في التكفير القاول       متسرع  ال      استدل 

  ال  "       السىىبكي         إذ يقىىول    ،                                                       يعتقىىد معنىى  ذلىىك اللفىىص بكىىالم لممىىام تىىاب الىىدين السىىبكي رحمىىه هللا

          فعىل أفعىىال    و                                                             مىالف عنىىد األشىعر  وأصىىحابه بىل وسىىاور  المسىلمين أن مىىن تلفىص بىىالكفر أ

                                      إن عىرف بقلبىه، وأنىه ال تنفعىه المعرفىة مىي  و  ر                                        الكفار أنه كافر بىاهلل العظىيم مملىد فىي النىا

     [.  91 / 1                         ]  بقات الاافعية الكبرى     . "      العناد

                                                                           أقول  لما بتر هذا المستدل النال عن سياقه الذ  ورد فيه فةم منه أن كل مىن تلفىص 

                                ليإ األمر ـ في الواقىي ـ كمىا فةمىه  و                    كافر مملد في النار،    و                   فعل أفعال الكفار فة   و        بالكفر أ

                  هذا المستدل

                        وقد رأيت أقوامىا يتعصىبون  ]                                                  قال اإلمام تاب الدين السبكي قبل الكالم المنقول أعالا 

                                                                              عل  من يقول اإليمان التصديق، دنا منةم أن القاوىل بىذلك ال ياىتر  النبىق  فىي االعتىداد 

   و          مىن هىؤالا أبى و                                                    تعصب صىادر عىن عىدم المعرفىة بمىذهب القىاولين بةىذا القىول،    و      به، وه

                           ذهب قوم إلى  أن اإليمىان إنمىا  "                               فإنه قال في كتابه الملل والنحل                  بن ح،م الظاهر ،     محمد 

                        سىاور أنىواع الكفىر بلسىانه    و           النصىرانية أ   و                                       معرفة هللا بالقلب فقط وإن أدةر اليةوديىة  أ   و ه

    أبىي  و                     هذا قول جةىم بىن صىفوان  و                   مسلم من أهل ال نة،    و                       ته، فإذا عرف هللا بقلبه فة ر    وعبا

     [.    91-  39 / 1                         ]  بقات الاافعية الكبرى     . [ "                             الحسن األشعر  البصر  وأصحابةما

    عنىد  و                                                بد لك من فةىم المسىألة فىي أصىلةا وعنىد المىردود عليىه                    ولفةم معن  النال ال

                القاوم بالرد 

      المىالل  و                                                 أن بعض الناك الذين لم يفةموا اإليمان من أهىل ال،يىغ    و             أصل المسألة ه

       أنىه حىي  و                                                 المعرفة فقط، أ  إن مىن عىرف بقلبىه أن هللا تعىال  موجىود    و                 قالوا إن اإليمان ه

    أنىىه  و                               رسىول مىىن عنىد هللا أرسىله للنىىاك كافىة    و هىى           أن محمىدا  و                    علىيم قىدير سىىميي بصىير 

          استمر على   و                                   لم ينبق ر م هذا المعرفة بالاةادتين  و                               صادق فيما يبلغه عن ربه ع، وجل

             ه             تىه  فةىذا ي عىده ـ عنىد أولذىك  ر   عبا و      لسىانه                       على  سىاور أنىواع الكفىر ب   و          نصرانيته أ   و         يةوديته أ

      .                                     ال،اوغين المالين ـ مؤمنا من أهل ال نة

                 أصىحابه يقولىون إن  و                            ابن ح،م أن أبا الحسن األشعر     و                       لما رأى المردود عليه وه

     لىذلك  و   ،           َّ                                                     التصديق توهَّم أنةم يقولون في اإليمان بمقالة أولذك ال،اوغين المالين   و        اإليمان ه
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                      حاشىىا أبىىا الحسىىن األشىىعر   و                   اشىىتد إنكىىارا علىىيةم،  و        األشىىاعرة  و                تعصىىب علىى  األشىىعر  

                                              أصحابه المنسوبين إليه أن يقولوا بذلك المالل. و

                     يرا يتعصبون عل  مىن  و                            تاب الدين السبكي أن ابن ح،م    و                       لما رأى القاوم بالرد وه

                       دنةم أن مىن يقىول بىذلك ال    و          َّ                       التصديق بيَّن أن سبب تعصبةم عليةم ه   و                يقول إن اإليمان ه

                          أن ذلىك التعصىب صىادر عىن عىدم  و                                            تر  النبىق بالاىةادتين ليكىون اإليمىان معتىدا بىه،   يا

        التصىىديق    و                                                                 المعرفىىة بمىىذهب القىىاولين بةىىذا القىىول. أ  إن األشىىاعرة يىىرون أن اإليمىىان هىى

، أ  الممىوع   و                             القلبي ال ازم بأركان اإليمان،    هلل        القلبىي            االستسىالم   و                                 أنه البد من اإلذعان 

                ال بىد مىن الىدمول      أنىه                                                االنتقال  عما كان عليه المرا ممىا يمىالف اإليمىان، و و            رب العالمين 

                                                             ذلك يكون بالنبق بالاىةادتين لمىن ال عىذر لىه يمنعىه مىن النبىق بةمىا،  و              في دين اإلسالم، 

      نمىىرات         التىىي هىىي                       سىىاور األعمىىال الصىىالحات و                                 يىىأتي بعىىد ذلىىك العمىىل  بأركىىان اإلسىىالم  و

            اإليمان.

                             التسىرع عنىد ابىن حى،م عنىدما نسىب  و                     ن السبكي مدى ال رااة      َّ                نم بيَّن اإلمام تاب الدي

   إن  و                   المعرفة بالقلىب فقىط    و                        أصحابه أن اإليمان عندهم ه و                           إل  اإلمام أبي الحسن األشعر  

                               أن هىىذا شىىيا لىىم يقلىىه ال األشىىعر  وال  و    تىىه،  ر   عبا و                               أدةىىر المكلىىف أنىىواع الكفىىر بلسىىانه 

                       فىىك مىىا قلىىت لىىك مىىن جرااتىىه        ِّ ممىىا يعرِّ  و "                              ال أحىىد مىىن سىىاور المسىىلمين، فقىىال   و       أصىىحابه 

          أصىحابه بىل  و               مىالف عنىد األشىعر     ال و                                        تسرعه  هذا النقىل  الىذ  عى،اا إلى  األشىعر ،  و

                                             فعل أفعىال الكفىار أنىه كىافر بىاهلل العظىيم مملىد فىي    و                                 ساور المسلمين أن من تلفص بالكفر أ و

      . "                             أنه ال تنفعه المعرفة مي العناد و              إن عرف بقلبه،  و      النار 

     قاصىد    و هى و                 فعىل أفعىال الكفىار    و                           يتحدث هنا عمىن تلفىص بىالكفر أ                  فتاب الدين السبكي 

                                                    ياىير هنىا إلى  أن هىذا اإلنسىان لىيإ جىاهال لتيبىت لىه باألدلىة  و                    ما يقوله وما يفعله،          معاني  

                  نبوتىىه ورسىىالته، بىىل  و         ق محمىىد   ْ صىىدْ  و       إرادتىىه  و      قدرتىىه  و     علمىىه  و              وجىىود هللا عىى، وجىىل 

م علىى  تلىىك األقىىوال واألفعىىال الكفريىىة ر بىىة منىىه فىىي  ْـ ْ        أنىىه ي قىى و                     المعرفىىة موجىىودة عنىىدا،                                                 د 

                                                                         معاندة هللا جل وعال، واستكبارا عن اإلذعان والمموع للحىق، فكيىف تنفعىه المعرفىة مىي 

            العناد؟!!. 

          ميله كييىر  و           المموع له،  و           عدم اإلذعان  و                    إبليإ في معرفة الحق             ما كان عليه      وهذا 

                يىأبون الىدمول فىي  و             وعموم رسىالته       حمد        بنبوة م و                                 من الناك الذين يعترفون باهلل تعال  

      .                      ، أ  المعاندة هلل جل وعال              هذا كفر العناد و                   اإلسالم، فةؤالا كفار، 
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                                                                        بةذا تبين أن تاب الدين السبكي لم يكىن يتحىدث هنىا عمىن تلفىص بىالكفر  يىر قاصىد  و

      .                               ال الكفار  ير قاصد معن  ما يفعل             ال عمن فعل أفع و              معن  ما يقول، 

 

       ل:                            فخر الدين الرازي ما ال يحتم                  تحميل كالم اإلمام 

                                      إذا أ كىىرا المسىىلم علىى  الىىتلفص بكىىالم كفىىر   "                                 قىىال لىىي أحىىد المتسىىرعين فىىي التكفيىىر  

      المىرب    و                                                             قال إنه  ير مسلم فإنه ال ي عد مارجا عىن اإلسىالم إذا ه ىدد بالقتىل أ   و          وتلفص به أ

           ا، وهىذا مىىا                        بغيىر ضىرب فإنىه ي عىد مرتىد   و                                          الاىديد، أمىا إذا كىان تةديىدا بالمىرب المفيىف أ

      .           !!. كذا قال "                           ذكرا اإلمام الراز  في تفسيرا

                                         المعن  الذ  ي ىراد إقحامىه على  كالمىه فىي واد  و                               أقول  كالم اإلمام الراز  في واد، 

         ي ىب هةنىا  "     {                  قلبىه مبمىذن باإليمىان و           إال مىن أكىرا  }                                 آمر، فقد قال في تفسير قوله تعىال  

                             أن يعذبىه بعىذاب ال  اقىة لىه بىه،    و هى و                                               بيان اإلكراا الذ  عندا ي وز الىتلفص بكلمىة الكفىر، 

                ] تفسىىير الىىراز      . "              اإليالمىىات القويىىة و                 ميىىل المىىرب الاىىديد  و                    ميىىل التمويىىف بالقتىىل، 

21  / 121   ] .    

ف و                                               فأنت ترى أنه يبين مت  ي وز التلفص بكلمة الكفر،                          ادا أن التمويىف باىيا دون   ـ      م 

ز اإلقدام عل  التلفص بةىا، فالمسىألة هنىا هىي هىل     المر                               ِّ                                            ب الاديد واإليالمات القوية ال ي وِّ

  ،  ؟         يىر مرتىد   و                                            ، وليست هل المتلفص بذلك في تلىك الحالىة مرتىد أ ؟      ال ي وز   و             ي وز التلفص أ

        !!.           اك ال يعقلون                 ولكن كييرا من الن

          على  الكفىر                                 أجمىي أهىل العلىم على  أن مىن أ كىرا "                              وقال اإلمام القر بي في تفسىيرا  

        نىىم قىىال     . "                                                                 حتىى  ماىىي علىى  نفسىىه القتىىل  أنىىه ال إنىىم عليىىه إن كفىىر وقلبىىه مبمىىذن باإليمىىان

و  عىن عمىر بىن المبىاب  "                   أنىه قىال لىيإ الرجىل                                                       وامتلف العلماا في حد اإلكراا، فر 

فىى                                       ضىىربته، وقىىال ابىىن مسىىعود مىىا كىىالم يىىدرأ عنىىي    و        أونقتىىه أ   و    ته أ ْـ ْ                       بىىآمن علىى  نفسىىه إذا أم 

                                                               متكلمىا بىه، وقىال النمعىي القيىد إكىراا والسى ن إكىراا، ولىيإ عنىد مالىك              سو ين إال كنىت 

                                مىا كىان يىؤلم مىن المىرب ومىا كىان مىن    و                                    أصحابه في المرب والس ن توقيت، إنمىا هى و

ا      [.       132،191 /  11                      ]ال امي ألحكام القرآن     . "                               س ن يدمل منه الميق  عل  المكر 

                 فىي اإلكىراا المبىيض  و     بةىا،                                   اإلكراا عل  كلمة الكفر يبيض النبىق "                 وقال ابن ال وز   

                       بعىىض أعمىىاوه التلىىف إن لىىم    و                                                لىىذلك عىىن أحمىىد روايتىىان  إحىىداهما أن يمىىاف علىى  نفسىىه أ
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             ] زاد المسىير    . "                                                اليانيىة أن التمويىف ال يكىون إكراهىا حتى  ي نىال بعىذاب و                 يفعل ما أ مر به، 

     [.     392 / 3                في علم التفسير  

                    األقىوال والروايىات فىي                                                    فأنت تىرى أن علمىاا التفسىير يىذكرون مىا وقفىوا عليىه مىن

                                                                                 الحد الذ  يبيض للمسلم النبق بكلمة الكفىر مىن أنىواع اإلكىراا، فمىن أ كىرا على  ذلىك بالحىد 

                                                                بما فوقه فال إنم عليه، وأما إذا كان إكراهىه بمىا ال يبلىغ الحىد األدنى     و                 األدن  مما ذكروا أ

                 ذنا باإليمان.                                                        آنم، وال يقال عنه في هذا الحالة إنه مرتد إذا كان قلبه مبم   و  فة    منه 

                                            الس ن المف ي ما وقي ألحىد المسىلمين فىي بلىدة مىن  و                         ومما يلتحق بالمرب الموجي 

    أنىه     رف    قىد عى و                                                                 ديار  ير المسلمين، إذ سذل عن دينه من قبل أحىد اإلداريىين المتعصىبين، 

       نب سىوى              التمىييق، ال لىذ و        التعسير                                                إن أمبرا بإسالمه ألحق به أضرارا جسيمة من أنواع

                                    رسىىوال، فلمىىا سىىأله هىىل أنىىت مسىىلم؟ قىىال ال،  و     نبيىىا         بمحمىىد  و           تعىىال  ربىىا             أنىىه يىىؤمن بىىاهلل 

                                     إن قلبىه حتى  فىي تلىك اللحظىة كىان مبمذنىا  و          َّ            إنىه لىم ياىكَّ فىي دينىه قىط            ذلك المسلم      يقول  و

             باإليمان.

                 بأنىه ارتىد عىن ديىن                                                           ومن الغريب أن أحد المتسىرعين فىي التكفيىر أفتى  ذلىك المسىلم  

                            لعلىه يحىت  بقىول اإلمىام النىوو   و                  ه مبمىذن باإليمىان!.                             اإلسالم بىذلك ال ىواب ر ىم أن قلبى

                                   المىىه فمىىربه ضىىربا شىىديدا فقىىال لىىه رجىىل    و                   مىىب رجىىل علىى  ولىىدا أ   و لىى "        رحمىىه هللا  

      . "                             ألست مسلما؟ فقال ال متعمدا كفر

   َّ                    لكىىفَّ عىىن إفتاوىىه بىىذلك، إذ    "      متعمىىدا "                                   تنبىىه هىىذا الىىذ  نصىىب نفسىىه مفتيىىا لمعنىى     و  ولىى

                                                                       القصد، فإذا كان الرجل يعني ما يقول أ  يقصد ما يقول لفظا ومعنى  فقىد ارتىد    و        التعمد ه

                                                                         با نا، أ  في القماا والفتوى، أما إذا لم يقصد معن  ما يقول فةي ردة فىي حكىم  و      داهرا 

     هللا جىل                                                      ليته يعود إل  تدبر آيات القرآن الكريم، ويكفيىه قىول   و                          القماا، ال في مقام اإلفتاا. 

      . "          مدت قلوبكم     ما تع      ْ ولكنْ  "    وعال 

       اإلكىراا  و      َّ                                                              وقد بيَّن اإلمام الكاساني حكم هىذا المسىألة بعىد التفريىق بىين اإلكىراا التىام 

                                                   إذا كىان اإلكىىراا ناقصىا ي حكىىم بكفىرا، ألنىىه لىيإ بمكىىرا فىىي  "                       النىاقال وصىىرح بىه إذ قىىال  

                    قىىال كىىان قلبىىي مبمذنىىا    و لىى و                                                    الحقيقىىة، ألنىىه مىىا فعلىىه للمىىرورة، بىىل لىىدفي الغىىم عىىن نفسىىه، 

                                                                       ن ال ي صدق في الحكم، ألنه مالف الظاهر، كالباوي إذا أجىرى الكلمىة نىم قىال كىان       باإليما

دَّق فيما بينه       [.     139 / 3                 ] بداوي الصناوي     . "           بين هللا تعال  و                           َّ            قلبي مبمذنا باإليمان، وي ص 
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                                                         حذف جزء من كالم اإلمام النووي مما يفيد في فهم المعنى:

                                                                   قىال النىوو  فىي أصىل الروضىة ـ أ  نىاقال كىالم الرافعىي ـ فىي الكىالم عىن حقيقىة 

                              كفىر، وتىارة بالفعىل، واألفعىال     و                                      هي قبي اإلسالم، ويحصىل تىارة بىالقول الىذ  هى "       الردة  

بة للكفر هي التىي تصىدر عىن تعمىد واسىتة،اا بالىدين صىريض، كالسى ود للصىنم أ    و                                                                         الموج 

                                           ت، والسحر الذ  فيىه عبىادة الاىمإ ونحوهىا، قىال                                 للامإ، وإلقاا المصحف في القاذورا

                                                                          اإلمام  في بعىض التعىاليق عىن شىيمي أن الفعىل بم ىردا ال يكىون كفىرا. قىال  وهىذا زلىل 

          كفىر، سىواا    و                                                                عظيم من المعلق ذكرته للتنبيه عل   لبىه. وتحصىل الىردة بىالقول الىذ  هى

     [.   233  -     237   / 3 ]   . "       استة،اا   و      عناد أ   و               صدر عن اعتقاد أ

                                     هي قبىي اإلسىالم، ويحصىل تىارة بىالقول الىذ   "                     الباح  هذا النال هكذا              أقول  نقل  

   و                         كفىر، سىواا صىدر عىن اعتقىاد أ   و                                            كفر، وتارة بالفعل، وتحصل الردة بالقول الىذ  هى   و ه

                                           واألفعىىال الموجبىىة للكفىىر هىىي التىىي تصىىدر عىىن تعمىىد  "         وحىىذف منىىه    . "       اسىىتة،اا   و      عنىىاد أ

            ممىا يكىاد أن    و                  أجىاز لنفسىه حذفىه وهى     فكيىف    . "        و            و               واستة،ااو بالدين صريضو، كالسى ود للصىنم

ً                         يلقي ضوًا كاشفا عل  منىا  التكفيىر          تم بترا                وهذا ال ،ا الذ     ،                       يتوقف عليه فةم المعن ؟!        

                                                      صدور ذلك الفعل عىن تعمىد مىي اقترانىه باالسىتة،اا، وإذا كىان    و                     في األفعال المكفرة، وه

ْ               ر المْمر ب عن الملة ه ِّـ ِّ                                   كذلك ـ وهذا أمر م مي عليه ـ فالمكف    مىن    و            االسىتة،اا، وهى     قصىد   و     

                                                     صىىدور الفعىىل الكفىىر  المقىىرون باالسىىتة،اا الصىىريض، أ  الفعىىل    و هىى   و               أعمىىال القلىىوب، أ

                                                                         الظىىاهر مىىي القصىىد البىىا ن، وكىىذلك األقىىوال الموجبىىة للكفىىر، سىىواا أصىىدرت مىىي اعتقىىاد 

   و                                  ً    االسىتة،اا بىه، فمنىا  التكفيىر ـ ديانىةً ـ هى   و        لدينىه، أ   و                     بقصد العناد هلل تعال  أ   و          معانيةا، أ

         هللا أعلم.  و                   وجود القصد القلبي، 
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                                                            تغليط إمام الحرمين من قال بأن الفعل بمجرده ال يكون كفرا:

                                                                        قد يقال  ذكر إمام الحرمين رحمه هللا ـ كمىا نقلىه عنىه الرافعىي والنىوو  فىي الىنال 

ا   ـ                                    السىابق ـ أن بعىض النىاقلين لكىالم شىيمه                                عى،ا لىه أن الفعىل بم ىردا ال يكىون   ـ           أ  والىد 

               لاىيمه  لبىا البىد    َّ وَّ                 ذلىك القىول  المعى، و َّ                                    دَّ إمام الحرمين هذا النقىل  زلىال عظيمىا،         كفرا، وع

                                                                              من التنبيه عليه، أفال يكون هذا مىن إمىام الحىرمين نصىا على  أن الفعىل بم ىردا قىد يكىون 

      . !     كفرا؟

                                                                          أقول  هذا القول الذ  قاله إمام الحرمين في هذا المسىألة ضىعيف مىردود، لىم يىذكر 

                       تقليىدا فيىه، وأقىوال أهىل       نبغىي                                        ممالف لألدلة ولما عليىه أكيىر العلمىاا، فىال ي   و           له دليال، وه

      .                       العلم ي ستدل لةا، ال بةا

م العىالم أ "                                           هذا وقد قال النىوو  فىي الروضىة  قىال المتىولي        حىدوث    و                       مىن اعتقىد ق ىد 

   و                           أنكىر نبىوة نبىي مىن األنبيىاا، أ   و                                               الصاني كان كافرا، وكذا مىن جحىد جىواز بعيىة الرسىل أ

َّ   عظ       . "                                     التقرب إليه بالذبض باسمه  فكل هذا كفر   و                 صنما بالس ود له أ   م َّـ 

                                سىىعد عبىىد الىىرحمن بىىن مىىأمون المتىىولي    و                        الفقيىىه الاىىافعي الكبيىىر أبىى   و          والمتىىولي هىى

      .      رحمه هللا     333                       النيسابور  المتوف  سنة 

َّ   عظ   و أ "             وقف عند قوله                      ، ففيىه إشىارة إلى  أن  "           التقىرب إليىه   و                   م صىنما بالسى ود لىه أ َّـ 

    .                               يم الصنم، والتعظيم من عمل القلب   تعظ   و     ذلك ه         الكفر في 
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                                                                     استدالل اإلمام الرازي على بطالن قول من يقول إن الكفرر ال يردخل إال فري أعمرال 

                  التعليق عليه: و       القلوب 

                                                                          ذكر فمر الدين الراز  في تفسير قوله تعىال  }ال تعتىذروا قىد كفىرتم بعىد إيمىانكم{ 

                         وذلىىك ألن االسىىتة،اا يىىدل علىى   "             كفىىر، نىىم قىىال     و                               أن االسىىتة،اا بالىىدين كيفمىىا كىىان فةىى

                                                                             االستمفاف، والعمدة الكبرى في اإليمان تعظيم هللا تعال  بأقص  اإلمكان، وال مىي بينةمىا 

      .                  وهذا حق ال مرية فيه   . "    محال

  ]    . "                               الكفر ال يدمل إال في أفعال القلىوب "                                    نم استدل با ية عل  ببالن قول من يقول 

12  / 123    .]    

  ،       فىي هىذا                                                رحمه هللا تعىال  وجىه االسىتدالل با يىة على  مىا ذهىب إليىه              أقول  لم يبين 

                                                                        وفيما قالىه نظىر، ألن مىا ذكىرا قبىل هىذا صىريض فىي أن االسىتة،اا يىدل على  االسىتمفاف 

                         حاصىل مىن المسىتة،وين، فيبىىت    و                                              المنىافي للتعظىيم، واالسىتمفاف مىن أعمىال القلىىوب، وهى

                               ول إن الكفىر ال يىدمل إال فىي أفعىال                                             بةذا أنه ليإ فىي ا يىة دليىل على  ببىالن قىول مىن يقى

                   القلوب، وهللا أعلم.

 

                                      األلفاظ المكفرة عند فقهاء الحنفية:

   و                                                 ً      بعىض الفقةىاا مىن شىافعيين ومالكيىة و يىرهم ذكىروا كييىراً ممىا هى "            قال الباحى   

      . "                   ً        ردة، وأكيرهم تعداداً الحنفية

      أحكىام                                                              وكأن الباح  بسكوته عل  ما أوردا فىي معىرض االحت ىاب بىه موافىق على  

                       وماصة عند الحنفية.                   التكفير المذكورة،

                                                                    أقىىول  مىىن ا لىىي علىى  بىىاب الىىردة فىىي كتىىب السىىادة الحنفيىىة رحمةىىم هللا تعىىال  رأى 

                 بحيى  ي ىب أن تقيىد                                 وفىي كييىر منةىا نظىر دىاهر ال يمفى ،                  ً تفاريي كييىرة جىداً، و       تفاصيل 

          فر علىى  مىىن                فكيىىف ي حكىىم بىىالك    وإال                                              بتقييىىدات موضىىحة لسىىبب الحكىىم علىى  قاولةىىا بىىالكفر، 

                                                       وق؟! وعل  من قىال رأيىت هللا فىي المنىام؟! وعلى  مىن قىال اإليمىان   ـ                   وصف هللا تعال  بالف

             سىىم هللا عنىىد أكىىل  ا        مىىن قىىال ب                                 ! وعلىى  مىىن صىىل  فىىي نىىوب ن ىىإ؟! وعلىى  !           ي،يىىد ويىىنقال؟

                                         عىى، وجىىل بعىد دمىىول ال نىىة؟! وعلىى  مىىن قىىال بملىىق                         ؟! وعلىى  مىىن أنكىىر ر يىىة هللا      الحىرام

    . [   173  -     129  /    1                  الراوق البن ن يم       البحر                    القرآن؟!!. ]انظر 
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           ألنىه إن فعىل                                                         فالذ  صل  فىي نىوب ن ىإ ال يصىض أن ي حكىم عليىه بىالكفر بىإ الق،

      كتارك    و                  ً   أما إن فعل ذلك كسالً فة          لالستمفاف،               كافر دون شك،   و            ً          ذلك استمفافاً بالصالة فة

            يحكمىون عليىه    وال                                                  وجمةور العلماا يحكمىون عليىه بالفسىق واإلنىم الاىديد،           ً الصالة كسالً،

            بالكفر.

                قىىال آمنىىت بكىىالم هللا    و                                                  والىىذ  وصىىف هللا تعىىال  بالفوقيىىة هىىل ي حكىىم عليىىه بىىالكفر ولىى

                    إن قصىد حكايىة مىا جىاا    "           هللا فىي السىماا "                                       عل  مراد هللا؟! وفي المصدر ذاته أن مىن قىال 

                                فكيف ال ي قال ميل ذلك هنا؟!.                        في داهر األمبار ال يكفر،

                                                 نام كيف ي حكم عليه بالكفر بإ الق؟! وقد قىال مىال علىي                        والذ  قال رأيت هللا في الم

                                                                     ر ية هللا سبحانه وتعال  في المنام فاألكيرون عل  جوازها من  ير كيفيىة وجةىة          القار  

            أفىىنحكم عليىىه                         مىىن كبىىار فقةىىاا الحنفيىىة،   و  وهىى    [.   132                              وهيذىىة. ]شىىرح الفقىىه األكبىىر 

              بالكفر؟!.

      وكييىر                                                                   وأما من يقول اإليمان ي،يد وينقال فةم جمةور األمة ومنةم اإلمام البمار  

         ؟!!.                   أفنحكم عليةم بالكفر          األشاعرة،    من

ىا لى   ،      كىافر؟!   و          فاسق آنم أ   و                        سم هللا عند أكل الحرام هل ه ا            والذ  يقول ب         قىال ذلىك    و  َّ   أمَّ

             ً               استمفافاً فال شك في كفرا.

                          قىال بملىق القىرآن فالمعت،لىة    و         ل ال نىة أ                                  وأما من أنكر ر ية هللا ع، وجىل بعىد دمىو

                             بىل حكمىوا علىيةم بالمىالل والفسىق                                                 عل  هذا الرأ  ولم يكفرهم جمةور أهىل العلىم بةىذا،

                  االعتقاد  فقط.

                            من كبار علماا الحنفية ـ أنىه    و                                           ومن اإلنصاف والورع عند ابن ن  يم رحمه هللا ـ وه

                                    ا الحنفية قبله فيةىا بىالتكفير نىم مىتم                                                سرد الكيير من األقوال واألفعال التي أفت  بعض فقةا

               وقىد أل،مىت نفسىي                                                     فأكير ألفاد التكفير المذكورة ال ي فت  بالتكفير بةىا، "                 كالمه عنةا بقوله  

    [.    171  /    1                ]البحر الراوق    . "                   أن ال أفتي بايا منةا

                                                                    ولكىىن مىىن الع يىىب أن يحىىاول بعىىض النىىاك اليىىوم إحيىىاا القىىول بىىالتكفير فىىي تلىىك 

         ويسىىتبيض                      ِّ                     ً والنتي ىىة هىىي أن يكفِّىىر المسىىلمون بعمىىةم بعمىىاً،            كييىىر منةىىا،   فىىي    و         المسىىاول أ

ىر  مىذهب  أميىر المىؤمنين علىي                  بعمةم دماا بعض،                                                             فينتصر  بذلك مذهب المىوارب، وي ة  

                                                            مىذهب  أهىل السىنة وال ماعىة، ويسىتريض  أعىداا اإلسىالم والمسىلمين!!،               بن أبىي  الىب 

      .                              إنا إليه راجعون، وإليه الماتك  و      إنا هلل  و
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                                                    القاعدة األصولية في بناء الحكم على اللفظ الصريح:

      ودىىاهر                           صىىريض لىىيإ لىىه إال وجىىه واحىىد،                       اعلىىم أن األلفىىاد قسىىمان  "            قىىال الباحىى   

   و                        فمن نبىق بىالكفر الصىريض وهى                                                  يحتمل معنيين أحدهما أقرب من ا مر أوهما متساويان،

                       فةىذا يكفىر الالفىص بىه، وال                                                         عامد ـ أ  بغير سبق اللسان ـ و ير مكىرا وعىالم بمعنى  اللفىص 

                                           ً                                  يدمله التأويل، فال ي نظر بعد كون اللفص صريحاً إل  قصد الامال وال إل  معرفتىه بحكىم 

      . "          ب من اإلسالم                     تلك الكلمة أنةا تمر  

                     أن اللفص الصىريض ـ فىي    و  وه                                          كرر الباح  هذا المعن  واالستاةاد به مرات،       أقول 

         وال يدملىه                           اللفىص ـ ي حمىل على  معنىاا،                                           ير حىاالت اإلكىراا وسىبق اللسىان وال ةىل بمعنى 

َّ    ورتى                        ً      ً                          وي عتبر الالفص به كافراً حقيقىةً وإن لىم يقصىد معنىاا الكفىر ،          التأويل،              ب عليىه أحكىام  َّـ 

                                          انفساخ عقد النكاح ووجوب القتل والتمليد فىي  و                                   المرتد من حبو  نواب األعمال الصالحة 

َّ          أ  إنه رت           نار جةنم، ً  ب األحكام عل  اللفص الصريض قماًا  َّـ              بال نية.            وديانة ولو                             

               فالفقيىه الحنفىي                                                             وهىذا  فلىة عظيمىة عىن فةىم القاعىدة األصىولية وتببيقاتةىا الفقةيىة،

                                      وال ينافيىه قىولةم إن الصىريض ال يحتىاب إلى   "                                     األصولي ابىن ن ىيم يقىول فىي مبحى  النيىة 

ً  النيىىة، فظةىىر بةىىذا أن الصىىريض ال يحتىىاب إليةىىا قمىىاًا،         ]األشىىباا    . "                  ً ويحتىىاب إليةىىا ديانىىةً                                               

     [.  19             لنظاور   وا

ْ       أمىىا قْصىىدا مىىي  "                                                      وقىىال الفقيىىه الحنفىىي األصىىولي ابىىن الةمىىام فىىي مبحىى  الصىىريض       

له فله ذلك ديانة،     [.  73  /    2           ]التحريىر    . "                  كقصىد البىالق مىن ونىاق                                        صرفه بالنية إل  محتم 

                                  وأقرا ابن أمير الحاب في شرحه.

ْ                                حْكمىه تعلىق  الحكىم بعىين الكىالم وقيامى و "                        وقال الب،دو  عن الصريض                ه مقىام معنىاا  

       مىن  يىر  "            معلقىا عليىه   و                             وقىال عىالا الىدين البمىار  شىارحا    . "                     حت  استغن  عن الع،يمىة

                             أراد أن يصىرف الكىالم بالنيىة عىن    و     أما ل         لم يرد،   و                                    نظر إل  أن المتكلم أراد ذلك المعن  أ

له فله ذلك فيما بينه  به إل  محتم                          ]كاىف األسىرار عىن أصىول فمىر    . "           بين هللا تعىال  و                                     موج 

     [.   732-   731 / 2               اإلسالم الب،دو   

          ً                 وتىدمل أيمىاً فىي  يىر الكنايىات  "                                         وقال السيو ي رحمه هللا تعال  في مبح  النيىة  

ْ                    في مساول شت  كقْصد لفص الصريض لمعناا      [.  33                       ]األشباا والنظاور    . "               
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                ال ي فةىم منىه                    اللفىص  الموضىوع لمعنى                         قال العلماا  الصريض   "                   وقال السيو ي كذلك  

     [.     713           النظاور     و         ] األشباا    . "                                يرا عند اإل الق، ويقابله الكناية

   "                      الصريض ال يحتاب إل  نيىة "                   قد ياك ل عل  قولةم  ]                          وقال السيو ي رحمه هللا كذلك  

ْ                      ةم ي اتر  في وقوع البالق قْصد حروف البالق لمعناا،   ـ      قول                       لىيإ بماىكل، فىإن المىراد  و                         

ْ  فىىي الكنايىىة قْصىى                                                    البىىالق، وفىىي الصىىريض قصىىد معنىى  اللفىىص بحروفىىه، ال اإليقىىاع،         د إيقىىاع             

                 قبىي العصىمة كالحىل    و                                                         ليمرب  ما إذا سبق لسانه وما إذا نوى  ير معنى  البىالق الىذ  هى

           النظىاور     و       األشىباا  ]   . "                                                        من وناق ويدمل  ما إذا قصد المعن  ولم يقصد اإليقاع كالةازل

                         وهذا كالم نفيإ، فاستفدا.     [.   719

ْ         لوقىىوع البىىالق عنىىد الاىىافعية إذا كىىان بىىاللفص الصىىريض قْصىىد  معنىى             أ  في اىىتر                                                   

                                                                     لم يقصىد إيقاعىه، بمىالف مىا إذا كىان بلفىص مىن ألفىاد الكنايىة، في اىتر  حينذىذ    و         األلفاد ول

      .                            معن  األلفاد وقصد إيقاع البالق     قصد

                          ً                لنىىا بمىىا دل عليىىه لفظىىه صىىريحاً بواسىىبة القرينىىة      فعم   "                       وقىىال ابىىن ح ىىر الةيتمىىي 

ن  لفظىىك                                                                 ً المىىذكورة، وقلنىىا لىىه أنىىت حيىى  أ لقىىت  هىىذا اللفىىص ولىىم تىىؤول كنىىت كىىافراً،     ه        لتمىىمه

ْ    وقْصىدك                                       ألنىا إنمىا نحكىم بىالكفر باعتبىار الظىاهر،                  ً                 تسمية اإلسالم كفراً وإن لم تقصد ذلك،   

  /    2                      ]اإلعىالم بقوا ىي اإلسىالم    . "                                                  وعدمه إنما ترتبط به األحكام باعتبار البا ن ال الظاهر

    [.   19  /    2                              بعة األمرى عل  حاشية ال،واجر        وفي الب     733

                                                                          فتبين أن القاعدة األصولية التي ذكرها الباح  في بنىاا الحكىم على  اللفىص الصىريض 

ً          بال نيةو وقْصدو إنما ي حكم بةا عل  المرا قماًا ال ديانة،   و  ول ْ  و                                                        وأن اللفص الصىريض قىد يدملىه         و   

         وال يدملىه  "            فقىول الباحى         عادة،          ستعمل فيه                                              التأويل إذا نوى المكلف به  ير المعن  الذ  ي  

    فمىن  "                                    وكىان ينبغىي إن أراد التىدقيق أن يقىول                                 ممالف لقول األصوليين والفقةاا،   "       التأويل

                                                                              نبق بىالكفر بىاللفص الصىريض فةىذا يكفىر الالفىص بىه إذا قصىد معنى  اللفىص ولىم يكىن لىه فيىه 

      . "     تأويل

               فىي صىريض محكىم ال                            أن اللفص الصىريض قىد ي سىتعمل    و                 إل  هذا التقييد ه   و         والذ  يدع

ى           ً      ً ل إال وجةاً واحداً،      يحتم                                  ل أن يقصىد القاوىل بىه  يىر المعنى                            وقد ي ستعمل فىي صىريض يحتم 

         أنىت  ىالق  "                                          ً فمن األول في باب البالق قول الرجل المرأته مىيالً                         الذ  ي ستعمل فيه عادة،

   ني         ومن اليا   . "                                                                  من عقد النكاح الذ  بيننا فالحقي بأهلك واحت بي مني واعتد  عدة البالق

                أحىىىد ألفىىىاد البىىىالق    و                     وال تىىىنإ أن هىىىذا اللفىىىص هىىى   . "        أنىىىت  ىىىالق "                  قىىىول الرجىىىل المرأتىىىه  

            أصرحةا.   و    بل ه          الصريحة،
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    رجىل        محمد  "                                                        ً ومن األول ـ أ  الصريض المحكم ـ في باب الردة قول الرجل ميالً 

   و                                                                        عبقر  جىاا بأحكىام وتاىريعات أدت إلى  رقىي العىالم لعىدة قىرون، ولكىن هىذا الى،من هى

                                     فىىال بىىد مىىن تعىىديل تلىىك األحكىىام والتاىىريعات                             الحاسىىوب والاىىبكة العنكبوتيىىة و           زمىىان العلىىم 

            وكذا مىن قىال                                         ً فةذا كفر صريض وردة سافرة ال تحتمل تأويالً،   . "                     الستمرار الرقي والتبور

                   قىىىال إن قصىىىة إبىىىراهيم    و أ                                                      إنىىىه ال يىىىؤمن بنبىىىوة األنبيىىىاا المىىىذكورين فىىىي القىىىرآن الكىىىريم،

         إن ال نىىة    و أ   ،      مياليىىة                        فىىي القىىرآن هىىي قصىىة وهميىىة                               وإسىىماعيل عليةمىىا السىىالم المىىذكورة 

                                                                                والنار ليإ لةما حقيقة النعيم والعذاب وإنما ي راد بةما التر يب والترهيب فقط.

ىىل ـ كييىىر ممىىا يىىذكرا الباحىى  ويسىىميه صىىريحاً               ومىىن اليىىاني ـ                                                        ً أ  الصىىريض المحتم 

      أنىىا ال  "             ، وقىىول بعمىىةم  "           ينسىىاك المىىوت "               كقىىول بعىىض النىىاك                          ويبنىىي عليىىه أحكىىام الىىردة،

             فةىذا الكلمىات    ، "                   هللا يسكن قلىوب األوليىاا "           وقول بعمةم    ، "                     أرحمك وال أملي هللا يرحمك

                    ً             ونحوها تحتمل أوجةاً من التأويل. 

ف                                                               * وممىىا ينبغىىي التنبىىه لىىه أن الباحىى  يقسىىم األلفىىاد إلىى  صىىريض ودىىاهر،     ِّ  ويعىىرِّ

         ويل.                                ويذكر من أحكامه أنه ال يدمله التأ                                 الصريض بأنه ليإ له إال وجه واحد،

       وينقسىم                                فىاللفص ينقسىم إلى  صىريض وكنايىة،                                والمعروف في علم األصىول  يىر هىذا،

                                  ً فالصريض لفص يكىون المىراد بىه دىاهراً،                                       من جةة أمرى إل  داهر ونال ومفسر ومحكم،

                    ً [. ولىىيإ الصىىريض قسىىيماً   23                                                 ومىىن حكمىىه أنىىه يسىىتغني عىىن النيىىة. ]أصىىول الااشىىي 

                         للظاهر كما ذكرا الباح . 

                                                        الباحىى  مىىن أن الصىىريض لىىيإ لىىه إال وجىىه واحىىد وال يدملىىه التأويىىل              وأمىىا مىىا ذكىىرا 

    علي  و                                 بل فىي مبحى  المفسىر والمحكىم. قىال أبى                 في مبح  الصريض،           المذكور     و          فليإ هذا ه

                                                                   فالظاهر اسم لكل كىالم دةىر المىراد بىه للسىامي بىنفإ السىماع مىن  يىر تأمىل، "         الااشي 

                              وب العمل بةما مىي احتمىال إرادة                     وحكم الظاهر والنال وج                          والنال ما سيق الكالم ألجله،

                                                           ما دةر المراد به من اللفص ببيىان مىن قبىل المىتكلم بحيى  ال يبقى     و          َّ    وأما المفسَّر فة        الغير،

                                         مىا ازداد قىوة على  المفسىر بحيى  ال ي ىوز مالفىه    و              وأما المحكىم فةى                     معه احتمال التأويل،

    [.   31  -    23                   ]أصول الااشي    . "   ً أصالً 

    أمىىا  و  ،  "    الىىنال "                                                      ويسىىمي إمىىام الحىىرمين مىىا ال يتبىىرق إلىى  فحىىواا إمكىىان التأويىىل 

      وهىىذا    [.   117   ،   112  /    1                                        مىىا يتبىىرق إمكىان التأويىىل إليىىه. ]البرهىىان    و       عنىىدا فةىى   "      الظىاهر "

ة في االصبالح، ولكن األ ول  التقيد بمصبلحات العلماا                مسألة اصبالحية،     .       َّ                                                وال مااحَّ
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   "     ً صىريحاً  "         ً      ً                  ل إال وجةىاً واحىداً وال يدملىه التأويىل                               وإذا كان الباح  يسمي ما ال يحتم

        الماىكلة  و                                                      نبه عل  أن هذا اصبالح ما  به ممالف لمصبلحات أهل العلم،     إذا          فله ذلك

           ً    فيىدمل كييىراً مىن        عليه،   و       ً                        ل كييراً عن التعريف الذ  اصبلض ه  ـ                           الكبرى في أبحانه أنه يغف

  ،  "      الظىاهر "     ً    ، بدالً مىن  "      الصريض "                                                  األلفاد الكفرية التي تحتمل أكير من وجه واحد في باب 

ً                                              ويحكم بناًا عل  ذلك بامتناع تبرق االحتمال والتأويل إليةا،                            ليصل إل  تكفير المتلفص بةىا            

ً       ال قمىىاًا فحسىىب،                         لىىم يقصىىد االحتمىىال الكفىىر ،   و لىى و    حتىى   ً         بىىل قمىىاًا وديانىىة،                مىىي دعىىوى         

       .                            أمباا متراكبة بعمةا فوق بعض!                      اإلجماع عل  ذلك، وهذا

               أصرر  الصرريح ألن    و                                  ب يتخلرف فيهرا الحكرم عرن اللفرظ الرذي  ر              وفي الفقه أبوا  * 

                                   منةا باب اليمين والنذر والبالق                                قائله لم يقصد معنى ذلك اللفظ،

            اليمين 

    فةىل                 ال يقصد اليمىين،   و  وه   "    ال وهللا " و أ   "      بل  وهللا "                           قد يقول الرجل في مالل حدييه 

                                ً                                                 ي عد قوله هذا مي عدم القصد يميناً بحي  ت ىب عليىه كفىارة اليمىين إذا حن ى  ر ىم أن قولىه 

        ؟؟.                        من أصرح الصريض في اليمين   "  وهللا "

         فقىد قالىت                                                                  جمةور العلماا على  عىدم وجىوب الكفىارة إذا لىم يعقىد قلبىه على  اليمىين،

              فىي أيمىانكم{    و       هللا بىاللغ                                                  عاواة رضي هللا عنةا في تفسير قول هللا ع، وجل }ال يؤامىذكم 

                                                                       هم القوم يتدار ون في األمىر، يقىول هىذا ال وهللا، وبلى  وهللا، وكىال وهللا، يتىدار ون فىي  "

و  كىىذلك عىىن جماعىىة مىىن                            نبىىت هىىذا عنةىىا بعىىدة أسىىانيد،   . "                       األمىىر ال يعقىىد عليىىه قلىىوبةم                        ور 

    [.   231  -     231 / 2                 . تفسىىىير الببىىىر     333  -   337  /    3                          السىىىلف. ]مصىىىنف عبىىىد الىىىرزاق 

                                                                   اا ابىىن قدامىىة لعمىىر وعاواىىة وابىىن عبىىاك وأبىىي هريىىرة وعبىىاا والقاسىىم وعكرمىىة    وعىى،

                             النمعىىي ومالىىك والاىىافعي وأحمىىد.  و                     زرارة بىىن أوفىى  والحسىىن  و                  والاىىعبي وأبىىي مالىىك 

               . مغنىىي المحتىىاب    733  /    1                      الكىىافي البىىن عبىىد البىىر           . وانظىىر    311  -     339  /     17          ]المغنىىي 

    [.    723  /    3                  للمبيب الاربيني 

       النذر 

   ً مىيالً    "             ً                        إن كلمت  فالناً فلله علي صيام نالنة أيام "                     الرجل في ل اجه و مبه         قد يقول 

  هلل  "                      ً                                     فةل ي عد قوله هذا نذراً بحي  ي ب عليىه الوفىاا بىه ر ىم أن قولىه                   وهوال يقصد النذر،

        ؟؟.                       من أصرح الصريض في النذر   "   َّ عليَّ 
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     سىبيل                                                                     يرى كييىر مىن العلمىاا عىدم وجىوب الوفىاا بالنىذر إذا لىم يلت،مىه النىاذر على  

                َّ كىأن يقصىد بىه الحى َّ                                        أ  دون عقد القلب عل  قصد معن  التقرب،                     التقرب إل  هللا تعال ،

      .              المني  من فعله   و             عل  فعل شيا أ

                                                                      ومن هذا أن موالة أبي رافي الصاوغ قالت ألبي رافي كل مملوك لةىا حىر وكىل مىال 

ْ                    لةا ه ْد  إن لم يبلق زوجتىه،         ملىي بىين       لةىا        فقالىت               ابنىة أم سىلمة،             رافىي زينىب     و       فسىأل أبى        

           فقىال لةىا                          فسىأل عبىد  الىـله بىن عمىر،                    فقالت لةىا ميىل ذلىك،                           الرجل وامرأته. فسأل حفصة،

  -     332  /    3                                                             كفىىر  عىىن يمينىىك وملىىي بىىين الرجىىل وبىىين امرأتىىه. ]مصىىنف عبىىد الىىرزاق 

              بسند جيد.   [   391   ،   333

ْ                       َّ      إْن قال إْن لم أفعل كذا وكذا فعلىيَّ صىيام، "                           وقال  اوك بن كيسان رحمه هللا          ْ      َّ علىيَّ    

     332  /    3                   ]مصىنف عبىد الىرزاق    . "                      ، فةي يمين من األيمان      ْ علي هدْ           علي صالة،      ماي،

      .        بسند جيد   [   317   ،   333  -

                   أفعىىل كىىذا وكىىذا فأنىىا                                                  وسىىذل الحسىىن البصىىر  وجىىابر بىىن زيىىد عىىن رجىىل قىىال إن لىىم

ْ         مْحر م بح ة           ]مصىنف عبىد    . "           يمىين يكفرهىا                                ليإ اإلحرام إال عل  من نوى الح ، "        ؟ فقاال   

    . [   317  /    3         الرزاق 

                                                               وعىى،اا ابىىن قدامىىة لعمىىر وابىىن عبىىاك وابىىن عمىىر وعاواىىة وحفصىىة وجماعىىة مىىن 

    . [   322  -     321  /     17                                   التابعين والاافعي وأحمد. ]المغني 

ىىمي بىىذلك لوقوعىىه حىىال  "                                            وعلىىق المبيىىب الاىىربيني علىى  نىىذر الل ىىاب بقولىىه                        وس 

           ير هىا مىن    و   ه أ                                                        ْ       الغمب، والمراد به ما مىرب ممىرب اليمىين، بىأن يقصىد  النىاذر مْنىي  نفسى

    [.    711  /    3                ]مغني المحتاب    . "    ً              مباً بالت،ام قربة   و         ً  يحقق مبراً أ   و   َّ       يح َّ عليه أ   و     شيا أ

           البالق 

                                وهىىوال يقصىىد البىىالق بمعنىى  انحىىالل عقىىد    "        أنىىت  ىىالق "                     قىىد يقىىول الرجىىل المرأتىىه 

                                                                     بل يقصد أنةا  الق مىن قيىود الظىالمين مىيال، فةىل ي عىد قولىه هىذا مىي عىدم قصىد          ال،واب،

قاً بين الرجل وزوجته ر م أن قوله                 من أصىرح الصىريض    "        أنت  الق "          ً    ِّ  ً                              البالق  القاً مفرِّ

                في البالق؟؟.

                                                                         اللفص الصريض في البالق يقي البالق به إذا نوى معن  اللفص سواا نوى إيقاعىه بىه 

                                                  فإنةا ال يقىي البىالق بةىا إال إذا نىوى إيقاعىه، وفىي حالىة                لفاد الكناية،      بمالف أ          لم ينوا،   و أ
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     وعلى                                        َّ                                   البالق باللفص الصريض فإن للمرأة أن تدَّعي أمام القاضىي على  الى،وب أنىه  لقةىا،

        وهىذا فىي                                                                        القاضي أن يحكم بالبالق وما يترتب عليه إذا نبت عندا أن الى،وب تلفىص بىذلك،

       وهىىي أن                                     التىىي قررهىىا العلمىىاا فىىي مبحىى  الصىىريض،                  وهىىذا معنىى  القاعىىدة              حكىىم القمىىاا،

    .       ً أ  قمااً                          الصريض ال يحتاب إل  نية،

                                                                                 أما فيما بين المرا وبين هللا تعال  فإنه إذا كان يعلم من نفسه أنه إنما قال ذلك اللفىص 

نىاق الظىىالمين مىىيال ـ فىىإن         المعةىىود       البىىالق           ال يقصىد بىىه                                                      ـ كمىىا إذا نىىوى أنةىىا  ىىالق مىىن و 

                وللمىرأة أن تبقى                          ً                            يبق  عقد ال،واب مستمراً، ألنه لم يبرأ عليه ما ينقمه، و             البالق ال يقي

                     وهىذا معنى  كىون الصىريض     ه،  ـ                                                   مي زوجةا عل  عقدهما السابق إذا  لىب  على  دنةىا صدقى

      .                   ً يحتاب إل  نية ديانةً 

   و        فارقتىىك أ   و          قىىد  لقتىىك أ   و         أنىىت  لىىق أ         فىىإن قىىال "                          قىىال اإلمىىام الاىىافعي رحمىىه هللا  

ى فيمىا بينىه  و          في الحكم،    َّ وَّ      ي ن     لم  و            سرحتك ل،مه،                                بىين هللا تعىال ، ألنىه قىد يريىد  القىا  و     َّ            ي ن ىوَّ

     [.   192                  ]ممتصر الم،ني      . "                               قال لعبدا أنت حر، يريد حر النفإ   و              من وناق، كما ل

                               ً                  وإن قال أنت  الق وقال أردت  القاً من وناق لم ي قبىل  "               إسحاق الايراز     و      قال أب

يَّن فيمىىا بينىىه وبىىين هللا                      مىىيه اللفىىص فىىي العىىرف،                َّ             فىىي الحكىىم، ألنىىه يىىدَّعي مىىالف مىىا يقت       َّ                   وي ىىد 

ل ما يدعيه،        تعال ، يِّىن فيىه الى،وب جىاز لةىا أن                       ألنه يحتم                               ِّ                       فىإن علمىت المىرأة صىدقه فيمىا د 

    [.   92  /     13          ]المةذب    . "        تقيم معه

           وكىذا قول ىه                                                        ً      ً وهذا ينقض قول  من قىال إن اللفىص الصىريض ال يحتمىل إال وجةىاً واحىداً،

                                       ً         وكىىذا قول ىىه فىىال ي نظىىر بعىىد كىىون اللفىىص صىىريحاً إلىى  قصىىد              لىىه التأويىىل،               إن الصىىريض ال يدم

                                                                  ً وينقض ما يرتبه مىن أحكىام على  قاوىل اللفىص الصىريض  يىر قاصىد معنىاا ديانىةً         الامال،

    .                             ً باإلضافة إل  ترتيبةا عليه قمااً 

يِّىىن  فيمىىا بينىىه  "                وقىىال ابىىن قدامىىة                                              ِّ             وإن قىىال أردت بقىىولي أنىىت  ىىالق أ  مىىن ونىىاقي د 

    قبل   ـ        وهىل تىى                                                      فمتى  علىم مىن نفسىه ذلىك لىىم يقىي عليىه فيمىا بينىه وبىين ربىه،        تعىال ،       وبىين هللا 

                                 سؤالةا البىالق  لىم ي قبىل فىي الحكىم،    و                               ؟ ي نظر  فإن كان في حال الغمب أ              دعواا في الحكم

       وانظىىر      [.   713  /     11          ]المغنىىي    . "                                          ألن لفظىىه دىىاهر فىىي البىىالق وقرينىىة حالىىه تىىدل عليىىه

                                               ال ي قبىىل منىىه فىىي الحكىىم أنىىه لىىم يقصىىد البىىالق إذا     [. أ   321  /    3                   ]اإلنصىىاف للمىىرداو  

    .                               ت قرينة الحال تدل عل  أنه أرادا   كان
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                                                  قال أنت  الق وقال أردت من وناق لىم يقبىل قولىه ول،مىه    و  ول "                   وقال ابن عبد البر  

                ومفةومىه أنىه إذا     [.   333  /    1          ]الكىافي    . "                                إال أن يكون هنالك ما يىدل على  صىدقه        البالق،

                             بل قوله ولم يل،مه البالق.  ـ             عل  صدقه ق                     كان هنالك قرينة تدل

                       حىى  القىىول فيىىه وكأنىىه محىىل       ً             هىىي فعىىالً مىىا أ لىىق البا   "            اللفىىص الصىىريض "          فةىىل أحكىىام 

      . !                                                          أم إن أقواله في هذا الباب ممالفة لما اتفق عليه أهل العلم؟!         اتفاق؟!

 

                          دعوى تعطيل أحكام الردة:

                        يكفر الالفص بىه، وال يدملىه           عامد فةذا    و                        فمن نبق بالكفر الصريض وه "            قال الباح   

                                                                 كان يدمله التأويل لتعبل تببيىق أحكىام الىردة وتلفىص مىن ياىاا بمىا ياىاا    و     ألنه ل          التأويل،

      . "                       وهذا باب من الفوض  كبير                                  من الصريض نم يقول كالمي له تأويل،

                       وي ىىوز علىى  قولىىه أن يقىىول  "                                       وقىىال الباحىى  فىىي معىىرض ردا علىى  بعىىض النىىاك  

   و                                                      كفر ويدافي عن نفسه بقوله أنا مىا كنىت مناىرح البىال إنمىا هى                        الرجل أ  قول من أقوال ال

              ً               فيكىىون ذلىىك هىىدماً لبىىاب مىىن أبىىواب                                          في عفىى  مىىن االسىىتتابة نىىم ترتيىىب القتىىل عليىىه،          باللسىىان،

      . "              أحكام المرتدين   و        الارع وه

                           فيستتيبه القاضىي الاىرعي إذا                                           من نبق بكالم كفر  فإنه ي ؤامذ بظاهر قوله،       أقول 

          وأما نيتىه    ،                   عامله معاملة المرتد                                   فإن تاب فبةا ونعمت، وإن أب  التوبة                    نبت أنه نبق بذلك،

  . "                   إنما األعمال بالنيات "                        ً                      وتأويل كالمه إن كان متأوالً فةذا بينه وبين ربه، و

           وإذا أنبتىت                                                                 أال ترى إل  أن الذ  قال ل،وجتىه أنىت  ىالق فإنىه ي ؤامىذ بظىاهر قولىه،

                                          القاضىي يرتىب عليىه األحكىام المتعلقىة بىالبالق،                                     عليه زوجته هذا القول أمام القاضي فإن 

                 وأمىا نيتىه وتأويىل                                                                    وقد تكون هذا التبليقة هىي الياليىة فتبىين منىه زوجتىه البينونىة الكبىرى،

      .         ً                   كان متأوالً فةذا بينه وبين ربه         كالمه إن

ً   أ  قمىاًا أ                                        ً                     ً وشتان بين الحكم على  المىرا بىالكفر دىاهراً والحكىم عليىه بىه با نىاً،    و      

ىفَّ عىن القىول بىأن اللفىص الصىريض لى     م        ومن عل        ديانة،                   كىان يدملىه التأويىل    و                َّ                            الفىرق بينةمىا ك 

          النةىدم بىاب    و أ                                         لتلفص من يااا بمىا ياىاا نىم ادعى  التأويىل،   و أ                          لتعبل تببيق أحكام الردة،

      .              أحكام المرتدين   و                 من أبواب الارع وه
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             تأويىىل لتعبىىل                             كىىان لفىىص البىىالق الصىىريض يدملىىه ال   و                         ومىىا ميىىال هىىذا إال كمىىن قىىال لىى

       !.                 تببيق أحكام البالق

 

                                      ً       ً كالم إمام الحرمين في التكفير ظا راً وباطناً:

                                                          قال إمام الحرمين  اتفىق األصىوليون على  أن مىن نبىق بكلمىة الىردة  "            قال الباح   

                       ذكىرا فىي نةايىة المبلىب،                               ً       ً                 وزعم أنه أضمر تورية كفر داهراً وبا ناً. وأقرهم عل  ذلىك،

      . "                        ً يعني إذا كان اللفص صريحاً 

     ً                      محت اً بىه على  تكفيىر المىتلفص                                          الباح  إل  كالم إمام الحرمين مرات عديدة،      وأشار 

ً        ً داهراً وبا ناً، أ  قماًا وديانةً                             بكالم كفر  وهوال يقصد معناا          ً       ً     .      

                                                          ال ح ىىة للباحىى  فىىي كىىالم إمىىام الحىىرمين علىى  صىىحة  ريقتىىه فىىي التسىىرع        أقىىول 

                                                          الذ  نقله عن األصوليين وأقرهم عليه ي ؤول بأحد تأويلين               إمام الحرمين      وكالم           بالتكفير،

ىى        أن نقىىل                                      التأويىىل األول  قىىال ابىىن ح ىىر الةيتمىىي بعىىد  ا  "     ه     كالم  ْ     وكىىأن معنىى  قْصىىد             

                       ً     وإال فالحكم بىالكفر با نىاً فيىه                                                        التورية  أنه اعتقد مدلول ذلك وقصد أن يور  عل  السامي،

                               ر إلى  اعتىراض ابىن ح ىر على  تكفيىر     وانظى   . [   733 / 2                      ]اإلعالم بقوا ي اإلسىالم    . "   نظر

      . "                       ً        وإال فالحكم بالكفر با ناً فيه نظر "                   ً          ميل ذلك الرجل با ناً، إذ قال  

                                                                     التأويىىل اليىىاني  قىىال ابىىن ح ىىر الةيتمىىي وشىىمإ الىىدين الرملىىي  ونقىىل اإلمىىام عىىن 

           ً فيكفىر با نىاً                 دىاهر ـ ال يفيىد،   و                                                   األصوليين أن إضمار التورية ـ أ  فيما ال يحتملةا كمىا هى

             ً                 البىالق با نىاً. ] تحفىة المحتىىاب    و                     وبىىه فىارق قبول ىه فىي نحىى   ً                   اً لحصىول التةىاون منىه،   أيمى

   . ]     793  /  3                  . نةاية المحتاب   31 / 9

فىىادا أن الىىذ  نبىىق بكىىالم كفىىر  وزعىىم أنىىه أضىىمر توريىىة إن كىىان ذلىىك مىىن                                                                  وم 

                                بوجه من الوجىوا بحيى  إنىه يىدل على     و                                          الصريض المحكم الذ  ال يتبرق إليه االحتمال ول

                                           ً       ً قاوله بربه ودينه فةذا الذ  نكفرا داهراً وبا ناً.       تةاون

                 ً                  إذ إنه ي عل كييراً مما يقوله ال ةلىة                                             لكن  ريقة الباح  في التكفير ال تتفق مي هذا،

                                             علىى  ميىىل ذلىىك القاوىىل بىىالكفر وإن لىىم يقصىىد المعنىى           ويحكىىم        ً                  كفىىراً وإن كىىان لىىه محامىىل،

                          ا مما يحتمله ذلك اللفص.                                         ويسد عليه باب تأويل لفظه بما يقصدا ويعتقد         الكفر ،
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                                 وهىي أن اإليمىان بىاهلل تعىال  لىيإ م ىرد                                          وهةنا مسألة مةمة ال بد من التنبيه عليةا،

             كانىىت المعرفىىة    و                             الىىرب المىىالق السىىميي البصىىير، ولىى   و                         معرفىىة نظريىىة بىىأن هللا تعىىال  هىى

      ولكىن         وهيةىات،   ، !              ً                 ً                               الم ردة إيمانىاً لكىان إبلىيإ مؤمنىاً ولكىان كييىر مىن الالدينيىين مىؤمنين

                         ومىن أذعىن واستسىلم هلل تعىال                                           المعرفىة مىي اإلذعىان القلبىي هلل رب العىالمين،   و        اإليمان ه

                                              والىىذ  ينبىىق بكلمىىة الىىردة الصىىريحة المحكمىىة التىىي ال                            ً   بقلبىىه فىىال بىىد أن يكىىون معظمىىاً هلل،

                   معظمىىا هلل تعىىال  فلىىيإ              ً                     ً                   تحتمىىل تىىأويالً مىىن دون عىىذر لىىيإ معظمىىاً هلل، ومىىن لىىم يكىىن قلبىىه

      . "                 لحصول التةاون منه "     ً       ً داهراً وبا ناً      كافر    و         بمؤمن، وه

       ، ففيىه  "              أنه أضمر تورية      وزعم "                                          وانظر إل  كالم إمام الحرمين رحمه هللا حي  قال 

                    ً      ً   ِّ  ً باىىريعته وأحكامىىه كفىىراً دىىاهراً بيِّنىىاً    و                   إذ يكفىىر بىىاهلل تعىىال  أ                           إشىىارة إلىى  حىىال ذلىىك القاوىىل،

     فكيىىف                معىىاني مىىا قىىال،           أنىىه ال يقصىىد       يىى،عم    نىىم                                   صىىريحا محكمىىا ال مريىىة فيىىه وال احتمىىال،

    .                             قمة الواضحة والفرية الفاضحة؟!    َّ              ي صدَّق في هذا المنا

 

،  الغرض في الكالم عل  بعض ما يتعلق بىالتكفير بىاألقوال والتكفيىر                                                                             * وبعد أن ن   

                                                                 ً            باألفعال أنتقل إل  الكالم عل  التكفير باالعتقادات، فأقول مستعينًا باهلل تعال  

                     التكفير باالعتقادات: 

         الم سمة 

       وال سىم    ،             قال ذلك كفىر     و                              إل  هللا ال سمية واعتقد أنه جسم أ          من نسب   "            قال الباح   

      . "                              كل شيا له ح م أ   ول وعرض وعمق    هو

                                     وكذلك اعتقىاد أن هللا جسىم جىالإ على  العىرل  "                               وقال الباح  في تعديد المكفرات  

      . "          قال بال كيف   و  ول

                        صاحب المصىال مىن الحنابلىة                                             ونقل الباح  عن ال،ركاي في تانيف المسامي عن

                                                                 عن اإلمام أحمد ابن حنبل تكفير من قال إنه تعال  جسم ال كاألجسام.

ىىىم ت سىىىيماً صىىىريحاً،                     كالىىىذ  يقىىىول إن هللا جسىىىم                          َّ        ً      ً أقىىىول  ال شىىىك فىىىي كفىىىر مىىىن جسَّ

                                                         ً      ً جسم له  ول وعرض وعمق، تعال  هللا عما يقول الظالمون علواً كبيراً.   و أ          كاألجسام،

                              ن هللا تعال  جسم ال كاألجسام؟.                    ولكن ما حكم من قال إ
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                                   ً                                    نقل الباح  تكفيرا عن اإلمام أحمىد نقىالً عىن كتىاب المصىال! وعنىد الحنابلىة أكيىر 

                       وهللا أعلىم بصىحة هىذا النقىل              والبىن البنىا،                       منةا للقاضي أبي يعل ،                       من كتاب بةذا العنوان،

    .    ال؟   و                          عن اإلمام أحمد هل نبت عنه أ

                                  ن بعىىض العلمىىاا يؤيىىد توجةىىه ويسىىكت عىىن                ً  ينقىىل الباحىى  نصىىاً عىى                ولسىىت أدر  لىىم  

                                                                       النصىىو  الكييىىرة التىىي تمىىالف ماىىربه! بىىل ال ياىىير إليةىىا حتىى  م ىىرد إشىىارة! ويىىوهم 

   و                                                            قول العلماا كافة في المسألة!، حت  لكأنةا إجماعية!. فةل هذا هى   و                   القارئ أن ما ذكرا ه

      .      لمين؟!                                   وهل هذا البريقة هي  ريقة علماا المس                 مسلك المنصفين؟!

                                                  عض  تلك النصو  الكييرة التي تمالف ذلك التوجه        وإليك ب

                                          وأما من أضاف إل  هللا تعال  ما ال يليق به لىيإ  "                        قال القاضي عياض رحمه هللا    ـ 

                                                                          عل   ريق السب وال الردة وقصىد  الكفىر ولكىن على   ريىق التأويىل واالجتةىاد والمبىـأ 

                   صىفة كمىىال  فةىذا ممىىا     نفىي    و            نعىت ب ارحىىة أ   و                                   المفمىي إلى  الةىىوى والبدعىة مىن تاىىبيه أ

ا، وامتلىف قىول مالىك وأصىحابه فىي ذلىك،                                                                               امتلف السلف والملف في تكفير قاولىه ومعتق ىد 

                  نىم قىال عىن الماىبةة    .]   232  /  2         ]الافا    . "                                         فأكير قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم

   . ]     293  /    2         ]الافا   . "                   والصواب ترك إكفارهم "       ونحوهم 

                                  محمىىول علىى  مىىن ال ياىىبه هللا تعىىال  بملقىىه                              وكىىالم القاضىىي عيىىاض رحمىىه هللا هنىىا

                                ً أمىا مىن ياىبه هللا تعىال  بملقىه تاىبيةاً                               كما سيتمض من النصو  التالية،        ً      ً تابيةاً صريحاً،

         جىالإ على     و                                      وذلىك كمىا ن سىب إلى  بعىض النىاك أنىه قىال وهى       ً               صريحاً فال شك في كفىرا،

            أنىه قىال وقىد   وب            على  كرسىيه،        القاول                                        كرسي بأن هللا جل وعال جالإ عل  العرل ك لوك

     وهىذا    ،  هىو                                   َّ                                  ن،ل درجة من درجات المنبر بأن هللا جلَّ وعال ين،ل إل  السماا الدنيا كن،وله

ا،             فىإن لىم ييبىت                  ه بالسند الصىحيض،               عن المنسوب إلي               لكن إن نبت هذا                        ال شك في كفر معتق د 

                                                                        بالسىىند الصىىحيض فىىال ي ىىوز ذكىىرا ونقلىىه، وماصىىة إذا كىىان قىىد قيىىل فىىي عىىالم مىىن علمىىاا 

      .     فتنبه          المسلمين. 

                                                 اعلىم أن الماىىةور عىن قىدماا الكراميىة إ ىالق لفىص ال سىىم  "                    ـى قىال الفمىر الىراز   

                                           ً                 ً   إال أنةىىم يقولىىون ال نريىد بىىه كونىىه تعىىال  مؤلفىاً مىىن األجىى،اا ومركبىىاً مىىن              على  هللا تعىىال ،

                      وعلى  هىذا التقىدير فإنىه                             ً               ً        بل نريد به كونه تعال   نياً عىن المحىل قاومىاً بىالنفإ،         األبعاض،

    .]   111                    ]أساك التقديإ    . "       ً      ً ال ن،اعاً لفظياً    و                              يصير الن،اع في أنه تعال  جسم أ
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    حكىم                  ب ةة معينة هل ي                           ً       ً      ً من ييبت كونه تعال  جسماً متحي،اً ممتصاً  "             وقال الراز     ـ 

                           األدةىىر، والقىىول اليىىاني أنىىا ال    و  وهىى                  أحىىدهما أنىىه كىىافر،           فيىىه قىىوالن           ؟ للعلمىىاا           بكفىىرا أم ال

                                          . وانظر إل  إنصافه رحمه هللا كيف حكى  القىولين ]     213                    ]أساك التقديإ    . "      نكفرهم

                                                    وهذا فيمن أنبت ال سمية مي التحي، واالمتصا  ب ةة.     َّ                     وبيَّن األدةر واألرجض منةما،

             ]فتىاوى سىلبان    . "                تقىد ال ةىة ال يكفىر           واألصىض أن مع "                        قال الع، ابىن عبىد السىالم    ـ 

     [.   117              العلماا 

نف فيىه مفىرداً،  "                      ـ قال ابن دقيق العيد                                                      ً  وقد امتلف الناك في التكفير وسببه حت  ص 

                    ؟ فمىن أكفىر المبتدعىة  ال   و      مذهب أ   و                                               والذ  يرجي إليه النظر في هذا أن مآل المذهب هل ه

       يىر هللا    و  وهى                 ً ألنةىم عبىدوا جسىماً،              الم سىمة كفىار،        فيقىول                           قال إن مىآل المىذهب مىذهب،

                  والحىق أنىه ال ي كفىر  "        نم قال     . "                 ومن عبد  ير هللا كفر                          فةم عابدون لغير هللا تعال ،        تعال ،

                     ً فإنىه حينذىذ يكىون مكىذباً                                                           أحد من أهل القبلة إال بإنكار متىواتر مىن الاىريعة عىن صىاحبةا،

                     الفىىة القواعىىد السىىمعية               وإنمىىا مأمىىذا مم                           ً         ولىىيإ ممالفىىة القوا ىىي مأمىىذاً للتكفيىىر،        للاىىرع،

    .]     211 /   2               إحكام األحكام   [   . "             ً      القبعية  ريقاً وداللة

        مىن كبىار    و                                                           إذا أوص  رجل بوصية ألجةل الناك من المسلمين فقال المتولي ـ وه  ـ 

                نقله عنه النىوو     . "                                              ي صرف إل  اإلمامية المنتظرة للقاوم وإل  الم سمة "                  فقةاا الاافعية ـ  

     [.  22  /    2                        الحصني. ]كفاية األميار  و

ىىم ت سىىيماً صىىريحاً  "                              قىىال النىىوو  فىىيمن يكفىىر ببدعتىىه   ـ ىى   . "                ِّ        ً      ً فممىىن يكفىىر مىىن ي سِّ

    .]   217  /    3                     الم موع شرح المةذب [

        الماىةور  "               قىال فىي المةمىات                     لف فىي كفىر الم سىمة،  ـ      امتى                      قال المبيب الاربيني   ـ 

                     قال ال،ركاي فىي مادمىه                                          وج،م في شرح المةذب في صفة األومة بكفرهم،   ، "         عدم كفرهم

                       َّ        ً      ً                         ً          وعبارة شرح المةذب من جسَّم ت سيماً صريحاً، وكأنه احترز بقولىه صىريحاً عمىن ييبىت 

        وقىىال فىىي                                وقىىال الاىىيح عىى، الىىدين إنىىه األصىىض،                   كمىىا قالىىه الغ،الىىي،                    ال ةىىة فإنىىه ال يكفىىر،

                     ألن ال ةىل بالصىفات لىيإ                                              إن األشعر  رجىي عنىد موتىه عىن تكفيىر أهىل القبلىة،         قواعدا 

    .]   171-   173 / 3       حتاب          ]مغني الم  .   ً           جةالً بالموصوفات

                                           والماىىةور مىىن المىىذهب كمىىا قالىىه جمىىي متىىأمرون أن  "                     قىىال ابىىن ح ىىر الةيتمىىي    ـ ىى

                           وينبغىي حمىل األول على  مىا إذا                               لكن أ لىق فىي الم مىوع تكفيىرهم،                    الم سمة ال ي كفرون،
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               ] اإلعىىالم بقوا ىىي    . "                                    واليىىاني علىى  مىىا إذا قىىالوا جسىىم كاألجسىىام                      قىىالوا جسىىم ال كاألجسىىام،

    .]                   المببوع آمر ال،واجر     713 / 2        اإلسالم 

       تفسىيقه  و                        الم سمة فال شك في تأنيمه  و                     وأما الممبئ في األصول  "               ـ قال ال،ركاي  

                              قىىال إمىىام الحىىرمين وابىىن القاىىير                 ولألشىىعر  قىىوالن،               لف فىىي تكفيىىرا،  ـ       وامتىى          وتمىىليله،

   . "                                     امتيىار القاضىي فىي كتىاب إكفىار المتىأولين   و  وه                                   و يرهما وأدةر مذهبيه ترك التكفير،

    .]   279 / 2              لبحر المحيط   ]ا

                              وأما  ير ذلىك فالقاوىل بىه مبتىدع  "                                           ـ قال عمد الدين اإلي ي بعد أن ذكر المكفرات  

اني معلقىاً على  ذكىر الت سىيم     . "            ومنىه الت سىيم             وليإ بكافر، وَّ                أ  القىول بىأن هللا  "         َّ         ً                  قىال الىد 

                                                     وأمىىا المصىىرحون بال سىىمية الميبتىىون للوازمةىىا مىىن  يىىر تسىىتر                    تعىىال  جسىىم بىىال كيىىف،

     كلمىىة          البلكفىىة    . ]   297 / 2                                  ]العقاوىىد العمىىدية مىىي شىىرح الىىدواني    . "                    بالبلكفىىة فةىىم ي كفىىرون

      .           قولك بال كيف          منحوتة من 

                               في حاشيته عل  شرح جمي ال وامىي                           قال الكمال ابن أبي شريف ]                ـ قال الاعراني  

َّ                                   ومن قال منا بأن الزم المذهب مذهب كف "     فىإن       كفىر،   و                                  ر المبتدعة الذين يل،م مذهب ةم ما ه َّـ 

    قىىال    . "                 ومىىن عبىىد  يىىر هللا كفىىر                     يىىر هللا تعىىال  بيقىىين،   و  وهىى             ً           ً الم سىىمة مىىيالً عبىىدوا جسىىماً،

                            وأنىىه ال كفىىر بم ىىرد اللىى،وم، ألن                                   والصىىحيض أن الزم المىىذهب لىىيإ بمىىذهب، "        الكمىىال  

    .]   127 / 2                    ]اليواقيت وال واهر     . [ "                  الل،وم  ير االلت،ام

    قىال    . "                     ا إذا قال هللا جسم متحي،   وكذ "                                         قال المرشي في أميلة اللفص المقتمي للكفر    ـ 

   و     هىذا هى             ً                                        أ  آمذ قدراً من الفراغ، والمراد أنىه قىال جسىم كاألجسىام، "                  العدو  في حاشيته  

  ]    . "                 مبتىدع، على  الصىحيض                                       معتقدا، وأما من قال جسم ال كاألجسام فةو                    الذ  يكفر قاوله أو

    .]  22 / 3                                              شرح المرشي عل  متن الايح مليل وحاشية العدو  

ْ            وقْسىم ال يكفىرون، "                                   ـ قال الاىيح محمىد بىن أبىي بكىر األشىمر                      كالمعت،لىة والقدريىة     

     بغيىىة         ]انظىىر    . "                                                              ال،يديىة وفرقىىة مىن الحنابلىىة اعتقىدوا الت سىىيم لكىىن لىيإ كسىىاور األجسىام و

    .]   233                                          المسترشدين للايح عبد الرحمن الماةور 

               بال ةىة، ألن ذلىك                               قىال بعىض العلمىاا بكفىر القىاولين  "                           ـ قال الاىيح يوسىف النبةىاني  

                                   لكىن جمةىور العلمىاا على  تبىديعةم وعىدم                                          يستل،م اعتقاد الت سيم في جانب هللا ع، وجىل،

    .]  27                  ]شواهد الحق    . "                       ألن الزم المذهب ليإ بمذهب          تكفيرهم،
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          وأمىىا الىىذ                                                           فةىىذا نصىىو  العلمىىاا بتكفيىىر مىىن قىىال عىىن هللا تعىىال  جسىىم كاألجسىىام،

              فال ي كفر.       بال كيف    و                    يقول جسم ال كاألجسام أ

 

 

 

         الموارب 

                                                                        نقل الباح  عن اإلمام أبىي منصىور عبىد القىاهر البغىداد  أن أهىل الحىق قىالوا بىأن 

                           ونقل عنىه أن األصىحاب ـ ولعلىه   ،                     النار وال يمرجون منةا                           القدرية والموارب مملدون في 

                                                                 يعني الاافعيين واألشاعرة ـ أجمعوا عل  تكفير الغالة من الموارب.

                  ً                                 أن مىن المىوارب صىىنفاً هىم كفىار حقيقىىة، فأولذىك لةىم حكمةىىم      علىى  "             وقىال الباحى   

      . "     الما 

         ليبىىوت مىىا                                                       وقولنىىا فىىي المىىوارب باسىىتيناا بعمىىةم مىىن الىىذين لىىم يكفىىروا، ]        نىىم قىىال  

                                                                    يقتمىىىي التكفيىىىر فىىىي بعمىىىةم، كمىىىا يؤيىىىدا قىىىول بعىىىض الصىىىحابة الىىىذين رووا أحاديىىى  

وا علينا         إمواننا "                                      وأما ما ي روى عن سيدنا علي من أنه قال           الموارب،              فلىيإ فيىه ح ىة    "           بغ 

                           وقد قبي الحافص الم تةد ابىن                     ً        ألنه لم ييبت إسناداً عن علي،                          للحكم عل  جميعةم باإلسالم،

مل ذلك عل  امتالف أحوال الموارب بأن منةم مىن         و يرا،                       جرير الببر  بتكفيرهم،                                               وح 

      . [                                وصل إل  حد الكفر ومنةم من لم يصل

                                  ونقىىل تكفيىىرهم عىىن ابىىن جريىىر الببىىر ،                                 أقىىول  تعىىرض الباحىى  لىىذكر المىىوارب،

                   وكأنىه يسىتند فىي ذلىك                                                          وانتة  إل  أن منةم من وصل إل  حىد الكفىر ومىنةم مىن لىم يصىل،

                                                            منصىور البغىداد  مىن اتفىاق أهىل الحىق على  تكفيىر الغىالة مىن المىوارب    و              إل  ما نقلىه أبى

            منةم؟!.                           ولكنه لم يبين من هم الغالة

َّ                     ولعله يعني بةم من كف َّ                      ومرجىوا على  إمامتىه وكفى          بىي  الىب             روا علي بىن أ َّـ      روا  َّـ 

                   ألنىه يىرى أن تكفيىرهم                                   واستحلوا دمىاا المسىلمين وأمىوالةم،                        جماعة من كبار الصحابة 

                             وأن ما ي روى عن سيدنا علىي مىن                                             قول بعض الصحابة الذين رووا أحادي  الموارب،   و ه

                        لم ييبت إسنادا عنه.   "                  إمواننا بغوا علينا "        أنه قال 
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   لىم                         حكمىه بعىدم تكفيىر المىوارب                          ما ي ىروى عىن سىيدنا علىي مىن                قول الباح  بأن     أما 

        كنىت عنىد       قىال     أنه                 عن  ارق بن شةاب     نبت                        فةذا  ير صحيض، ألنه قد     ه           ً   ييبت إسناداً عن

               فمنىافقون هىم؟.                      مىن الاىرك فىروا. قيىل         ؟. قىال           أهىم ماىركون                        علي فسذل عن أهل النةىر 

 ]    ".              قوم بغوا علينا "              فما هم؟. قال        ً         قليالً. قيل له                             إن المنافقين ال يذكرون هللا إال      قال 
4
  ]  .   

                                                           

                                             ً في عدم تكفيىر المىوارب وحكىم بأنىه لىم ييبىت إسىناداً       علي       سيدنا                الباح  إل  قول      أشار   [   4 ]

                     وقىد وقفىت لىه على  نالنىة                                                             ولم يت ام عناا تمري ه ودراسة سندا فال بىد مىن الكاىف عىن حالىه   ،   عنه

                 مفمىل بىن مةلةىل عىن     عىن             يحيى  بىن آدم    عىن                       ابن أبي شيبة فىي مصىنفه      رواا             البريق األول         رق 

                                        قال  كنىت عنىد علىي فسىذل عىن أهىل النةىر  أهىم     أنه                                      يباني عن قيإ بن مسلم عن  ارق بن شةاب    الا

                                    ً      قال  إن المنافقين ال يىذكرون هللا إال قلىيالً. قيىل                فمنافقون هم؟.                                    ماركون؟. قال  من الارك فروا. قيل

          صىحيض متصىل               [. وهىذا إسىناد    772   /  11                                                        له  فما هم؟. قال  "قوم بغوا علينا". ]مصنف ابن أبي شىيبة  

                   البريىق اليىاني  ذكىر                              إسحاق سىليمان بىن أبىي سىليمان.     أبو                                       ورجاله كلةم كوفيون نقات، والايباني هو

                   الحروريىة قىالوا  مىن                                                                  عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عمن سمي الحسن أنىه قىال  لمىا قتىل علىي 

                  ل  إن المنىىافقين ال                                                                         هىىؤالا يىىا أميىىر المىىؤمنين؟ أكفىىار هىىم؟. قىىال  مىىن الكفىىر فىىروا. قيىىل  فمنىىافقون؟. قىىا

                                      ً                                                  يذكرون هللا إال قليال، وهؤالا يذكرون هللا كييراً. قيل  فمىا هىم؟. قىال  "قىوم أصىابتةم فتنىة فعمىوا فيةىا 

                                             [. وهىىذا إسىىناد ضىىعيف، النقباعىىه بىىين معمىىر بىىن راشىىد    111   /  11                          وصىىموا". ]مصىىنف عبىىد الىىرزاق  

                   البريىق اليالى   روى      هد.                       ، لكىن ال بىأك بىه فىي الاىوا                                   والحسن البصر ، وكذا بىين الحسىن وعلىي 

                        مسىعر عىن عىامر بىن شىقيق عىن     عن              يعل  بن عبيد      ه عن                                     البيةقي في سننه من  ريق حميد بن زن وي

                                                              الرواية السابقة، وفيه أنىه قىال "قىوم بغىوا علينىا فن صىرنا علىيةم".      نحو    به                      شقيق بن سلمة عن علي 

                          نقات، ما عدا عامر بن شىقيق                                          [. و رف اإلسناد المذكور هنا متصل، ورجاله   133   / 3              ]سنن البيةقي  

وا علينا".                                    فممتلف فيه، فال بأك به في الاواهد.                                                              وله  ريق رابي باللفص الذ  ذكرا الباح  "إمواننا بغ 

                                                        [. ولكنه ال يصلض أن ي حار مي البىرق السىابقة، ألنىه مىن روايىة    713   / 3                            ]البداية والنةاية البن كيير  

                                                 نة المتقدمة وماصة األول  نية عنه، وكلةا متفقىة على                      كذاب، وفي البرق اليال                    الةييم بن عد ، وهو

                                                                                           التعبير عىنةم بلفىص "قىوم"، ال بلفىص "إمواننىا"، أمىا قولىه "إمواننىا بغىوا علينىا" فقىد قالىه فىي أصىحاب 

                   ً بأنه لم ييبت إسىناداً                                                        فقول الباح  عن القول المنسوب لعلي رضي هللا عنه في الموارب              موقعة ال مل. 

            ير صحيض.      عنه

                                                                             ل إن الباحىى  ذكىىر الروايىىة بلفىىص "إمواننىىا بغىىوا علينىىا" الىىواردة فىىي المىىوارب وذكىىر أن        قىىد ي قىىا

                              أنه عىدل إلى  هىذا اللفىص الىذ  لىم             وال واب هو                          الواقي، فما وجه المبأ؟!.         وهذا هو                   إسنادها  ير نابت،

     لبحى                                       بيالنة أسانيد، نم إن المقىام هنىا مقىام ا                                                 ييبت فيةم وأ فل الرواية الصحيحة المروية عن علي 

                                                         النفاق، ال مقام البح  في اللفظة الواردة في آمر الرواية هىل                                       في إنكارا عل  من حكم عليةم بالكفر أو

                                               هي "قوم بغوا علينا" أو"إمواننا بغوا علينا"؟.
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                      قىول بعىض الصىحابة الىذين    و                                 تكفير الموارب الغالة في مىارجيتةم هى    بأن    ه   قول    أما  و

و  عنىه ذلىك، وال       رمى  بىه      فقىد                     رووا أحادي  الموارب ْ                                    دون ذْكىر اسىم الصىحابي الىذ  ر         

       !.                             تمري  الرواية، وال دراسة سندها

ىىد  ه بىىن ع ىىالن،    و  أبىى   و                   فأمىىا ذلىىك الصىىحابي فةىى ويىىت عنىىه بسىىند              ه          أمامىىة الص                     وقىىد ر 

 ]      ضعيف. 
5
  ]   .    

              كفىر دون الكفىر     أنىه                                            صحت تلك الكلمة عن أبي أمامىة لوجىب حملةىا على     و        نم إنه ل

              ً                                                                  األكبر، ألن علياً ومن معه من الصحابة الذين قاتلوا المىوارب عىاملوهم معاملىة البغىاة، ال 

                                            أعىىرف بحىىال المىىوارب وقىىد أنكىىر علىى  مىىن نسىىبةم إلىى                             ً معاملىىة المرتىىدين، وألن عليىىاً 

      .                               الكفر، واكتف  بنسبتةم إل  البغي

                                                                           ومعاملة علي والصحابة الذين معه للموارب معاملة البغاة ال معاملىة المرتىدين أمىر 

                       عبىىد هللا بىىن مبىىاب وأم ولىىدا                                                      ماىىةور فىىي كتىىب التىىاريح، ولىىم يقىىاتلةم الصىىحابة حتىى  قتلىىوا

                                                           قالوا كلنا قتله، ولما قاتلةم الصىحابة وه،مىوهم لىم ي ةى،وا على                         ورفموا تسليم القاتلين و

                                ً     َّ                     بمىداواتةم، ولىم ي عىل أمىوالةم فيذىاً، وردَّ أمتعىتةم إلى  أهلىيةم،                      جرحاهم، بل أمر علي 

                                                                           أ  إل  ورنتةم من المسلمين، ولكنه قسم السىالح وعىدة الحىرب مىن الىدواب ونحوهىا بىين 

                                                           

                      سفيان بن عيينة عن أبي     عن                سةل بن أبي سةل    عن                                   هذا الرواية رواها ابن ماجة في سننه   [   5 ]

       شىر                                                     عن الموارب الذين جيا بر وسةم فنصبت عند درب مس د دماق        أنه قال                    الب عن أبي أمامة 

                                                                                   تلوا تحت أديم السماا، ومير قتيل من قتلوا، كالب أهل النار، قد كىان هىؤالا مسىلمين فصىاروا   ـ         قتل  ق

          و  عىن أبىي  ا         الب الىر                األول   فيه أبو                            [. وهذا سند ضعيف له علتان   22   / 1     ً                 كفاراً. ]سنن ابن ماجه  

فه ابىىن سىعد وأبىىو و                         نقىىه موسى  بىىن هىىارون الحمىال      وإن و            أمامىة، وهىىو      حىىاتم                       َّ               الىىدارقبني مىىرة فقىد ضىىعَّ

                             اليانيىىة  قولىىه فىىي هىىذا الروايىىة                                                               والنسىىاوي، بىىل قىىال فيىىه ابىىن حبىىان  منكىىر الحىىدي . فميلىىه ال يحىىت  بىىه.

                              صدوق عن سفيان بىن عيينىة عىن أبىي                     سةل بن أبي سةل وهو  ـ           فيما أعلم   ـ              ً           "فصاروا كفاراً" انفرد به 

                                                                           واا جماعىة عىن أبىي  الىىب بلفىص "إنةىم كىانوا مىن أهىىل اإلسىالم" ولىم يىذكروا فىي روايىىتةم          الىب، ور

                                                                                  "فصاروا كفارا"، ورواا جماعىة آمىرون عىن أبىي  الىب فلىم يىذكروا هىذا وال تلىك، وهىؤالا وأولذىك 

                 . الاىريعة لآلجىر      231  -     222   / 3                          . المع م الكبير للببرانىي       / 1            ً              بمعة عار رجالً. ]مسند أحمد  

                                            فإن اعترض واهم بأن زيادة اليقة مقبولىة وليسىت                                       رواية من أضاف التصريض بالكفر معلولة. ف   . [      

          الصدوق.                                                                  معلولة، فال واب أن هذا في زيادة اليقة المتقن، ال في مبلق اليقة أو
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   / 7                 . سىىىنن الىىىدارقبني      7733  -      7737   ،    7727   / 2               تىىىاريح الببىىىر          ]انظىىىر    .         المقىىىاتلين

 ]   . [   712   / 3                              . البداية والنةاية البن كيير    172  -   171
6
]  .   

  .                                                                 وفي هذا دليل عل  أن الموارب بغاة مارجون عل  اإلمام العدل، ال مرتدون

     فةىذا                                               تكفير الموارب عن اإلمام ابن جريىر الببىر  و يىرا   من        الباح               وأما ما نقله 

                فىي عىدم تكفيىرهم                                           عن م رد اإلشارة إل  الفقةاا المقتىدين بعلىي    ه ت و     ، وسك         من التسرع

                                                   وهذا بعض أقوال العلماا الذين نصوا عل   ير مدعاا           أمر  ريب، 

                 أحىىد كبىىار العلمىىاا    و                اإلمىىام المبىىابي وهىى    عىىن         العسىىقالني                    نقىىل الحىىافص ابىىن ح ىىر 

     ب مىىي                                      أجمىىي علمىىاا المسىىلمين علىى  أن المىىوار       أنىىه قىىال     731                      الاىىافعيين المتىىوف  سىىنة 

                            الفقيىه المىالكي مىن شىراح صىحيض           ابىن ببىال         ونقل عن   .                           ضاللتةم فرقة من فرق المسلمين

                                                    ذهىىب جمةىىور العلمىىاا إلىى  أن المىىوارب  يىىر مىىارجين عىىن جملىىة                    البمىىار  أنىىه قىىال

                                                             قال ابن ح ر  وذهىب أكيىر أهىل األصىول مىن أهىل السىنة إلى  أن المىوارب    نم    .        المسلمين

                                       لىىتلفظةم بالاىىةادتين ومىىوادبتةم علىى  أركىىىان                                 فسىىاق وأن حكىىم اإلسىىالم ي ىىر  علىىيةم،

                                                                           اإلسىىالم، وإنمىىا فسىىقوا بتكفيىىرهم المسىىلمين مسىىتندين إلىى  تأويىىل فاسىىد، وجىىرهم ذلىىك إلىى  

   /  12             ]فىىتض البىىار      .                                                           اسىىتباحة دمىىاا ممىىالفيةم وأمىىوالةم والاىىةادة علىىيةم بىىالكفر والاىىرك

711     -  711    .]    

                    عىدهم فىي التىابعين مىن                                                قال القاضي عياض  فقىد كىان ناىأ على  زمىن الصىحابة وب و

                                                                   ً           قال بةذا األقوال من القدر ورأ  الموارب واالعتى،ال، فمىا أزاحىوا لةىم قبىراً، وال قبعىوا 

                                                         نىىم قىىال عىىن أهىىل البىىدع  فىىأكير  قىىول  مالىىك وأصىىحابه تىىرك  القىىول    .               ً ألحىىد مىىنةم ميرانىىاً 

و  عنىىه معنىى  القىىول ا مىىر بتىىرك                                                                          بتكفيىىرهم، وأكيىىر أقىىوال السىىلف تكفيىىرهم، وممىىن ر 

                     رأ  جماعىة مىن الفقةىاا    و                                             هم علي بن أبي  الب وابن عمر والحسن البصىر ، وهى     تكفير

ىرف                                                                                 النظار والمتكلمين، واحت وا بتوري   الصحابة والتابعين ورنة  أهل حروراا ومىن ع 

                                                           

     وجعل                  السالح وعدة الحرب    من                         قسم بين المقاتلين الممإ                            [ الظاهر أن عليا رض  هللا عنه   6 ]

ى              الباقي في بيت            إ علىي أهىل                                                                   َّ المال، فقد روى ابن أبي شيبة بسند جيد عن الحكم بن عتيبة أنه قىال  ممَّ

مل التمميإ عل  السالح وعدة الحرب كىان موافقىاً للمىذكور فىي كتىب التىاريح، وأمىا مىا                                                          ً                                 النةر. فإذا ح 

   ف.                                   ً                                                    رواا ابن أبي شيبة عن الحكم أن علياً قسم بين أصحابه رقيق أهل النةر ومتاعةم كلىه فسىندا ضىعي

    [.    771  /   11                    ]مصنف ابن أبي شيبة  
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ْ                    بالقدر ممن مات منةم، ودْفن ةم في مقابر المسلمين، وجْر  أحكام اإلسىالم علىيةم          ]الاىفا    .                       ْ                           

2 /   293   ،   231    .]    

                                                وأمىىا األهىىواا الممىىلة كىىالموارب والقدريىىة وشىىبةةم فمىىن  "                  قىىال ابىىن رشىىد ال ىىد   و

َّ   كف ، أن ي عبى َّـ                                   ومىن لىم يكفىرهم بمىآل قىولةم أجىاز أن                وا مىن ال،كىاة،  ـ                                 رهم بمآل قولةم لم ي  

          . وانظىر    792   / 2                   ]البيىان والتحصىيل    . "     األدةىر   و                             وا منةا إذا ن،لت بةىم حاجىة، وهى  ـ       ي عب

12  /   722     -  721    .]    

    ً عليىاً  و             يكفىرون عيمىان  و           رون بالذنب  ِّـ ِّ                  الموارب الذين يكف "           المقدسي       قدامة         قال ابن و

             ً                                                      ال،بير وكييىراً مىن الصىحابة ويسىتحلون دمىاا المسىلمين وأمىوالةم إال مىن مىرب  و      لحة  و

                                                                              معةم  فظاهر قول الفقةاا من أصحابنا المتىأمرين أنةىم بغىاة، حكمةىم حكمةىم، وهىذا قىول 

                         ومالك يرى استتابتةم، فىإن                       وكيير من أهل الحدي ،                                   أبي حنيفة والاافعي وجمةور الفقةاا

                                                                  تلوا عل  إفسادهم، ال عل  كفرهم، وذهبىت  اوفىة مىن أهىل الحىدي  إلى  أنةىم   ـ              تابوا وإال ق

           ً                      ال أعلىم أحىداً وافىق أهىل  الحىدي  على   "                               نم نقل عن ابن عبد البىر أنىه قىال    . "           كفار مرتدون

ْ              تكفيرهم وجْعلةم كالمرتىدين                                 حكىم بكفىر ابىن مل ىم مىي قتلىه أفمىل              وكىذلك لىم ي   "        نىم قىال     . "          

    [.    232  ،    231  ،    279   /  12          ]المغني    . "                    ً     الملق في زمنه متقرباً بذلك

                                                         ذكر في فتض القدير أن الموارب الذين يستحلون دمىاا المسىلمين  "                قال ابن عابدين   و

ةىىم عنىىد جمةىىور الفقةىىاا وأهىىل الحىىدي  حكىىم البغىىاة،                                                                            وأمىىوالةم ويكفىىرون الصىىحابة حكم 

                                                  ً          حدي  إل  أنةىم مرتىدون، قىال ابىن المنىذر  وال أعلىم أحىداً وافىق أهىل                وذهب بعض أهل ال

    . [   297   / 7              ]رد المحتار    . "                  الحدي  عل  تكفيرهم

                                        المىىىذهب الصىىىحيض الممتىىىار الىىىذ  قالىىىه األكيىىىرون  "                     قىىىال ابىىىن ح ىىىر الةيتمىىىي   و

                  المىىوارب لىىم يكفىىروا  "        نىىم قىىال     . "                                              والمحققىىون أن المىىوارب ال يكفىىرون، كسىىاور أهىىل البىىدع

وا اإلسىالم كفىراً، وحينذىذ فالمعتمىد مىا فىي شىرح مسىلم و يىرا            يرهم إال                ه             ً                                       بتأويل، ولم يسمه

     [.   732   ،   731   / 2                      ]اإلعالم بقوا ي اإلسالم    . "              من عدم تكفيرهم

                                                                    هذا بعض أقوال أهل العلم في  الة المىوارب، فةىل يصىض بعىد هىذا دعىوى االتفىاق 

                                    عل  تكفيرهم وملودهم في النار؟!.
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                       القدرية والمعت،لة 

                           إن أكيىر المعت،لىة قىالوا  إن  "                                                نقل الباح  عن اإلمام أبي منصور البغداد  أنه قال  

      . "                                الذ  أقدر القادرين عل  مقدوراتةم   و                                   هللا  ير قادر عل  مقدور  يرا وإن كان ه

                  در هللا جل ننا ا على   ْـ ْ   يق "                                                    ونقل عن اإلمام أبي منصور الماتريد  أن القدرية قالوا  

                                                  مىىا أقىىدرهم علىى  تلىىك الحركىىات والسىىكون زالىىت عنىىه القىىدرة                         حركىىات العبىىاد وسىىكونةم، فل

      . "     عليةا

                                                            قال المعت،لة  المعاصي ليست واقعة بمايذة هللا وتقديرا وملقه، بل  "             وقال الباح   

      . "                                             فالمعت،لي يقول  ما شذت  كان، وما شاا هللا لم يكن "       وأضاف     . "                  بمايذة العبد وملقه

              ً                 إن هللا كىان قىادراً على  ملىق مقىدورات                                   وقد نبت عن المعت،لة أنةم يقولون  "      وقال  

                             فلما أعبىاهم القىدرة عليةىا صىار                                      سكناتةم قبل أن يعبيةم القدرة عليةا، و        حركاتةم  و       العباد 

َّ      لم يب "      وقال     . "     ً عاج،اً                                                              لي الاافعي عل  ما يقمي بكفر المعت،لة من أقوالةم، كقىولةم بىأن  َّـ 

         ً                     كىان قىادراً على  ملىق مقىدور العبىد                                                   العبد يملق أفعال نفسه بقدرة أعباا هللا إياها، وأن هللا

    ذلىك    و                                                       ً                   قبل أن يعبيه القدرة عليه فصار بعد أن أعباا القدرة عاج،اً عن مقدور العبد ونحى

      . "                              صريض في نسبة النقال إل  هللا تعال    و     مما ه

                             ولىىذلك لىىم يتوقىىف علمىىاا مىىا وراا  "                                       نىىم نقىىل عىىن الاىىيح مرتمىى  ال،بيىىد  أنىىه قىىال  

      . "                       النةر في تكفير المعت،لة

                          أن أصىىحابنا وإن أجمعىىوا علىى        ْ اعلىىمْ  "                                 ل عىىن أبىىي منصىىور البغىىداد  أنىىه قىىال     ونقىى

                                                                            تكفيىىر المعت،لىىة والغىىالة مىىن المىىوارب فقىىد أجىىازوا لعامىىة المسىىلمين معىىاملتةم فىىي عقىىود 

ىىات، دون األنكحىىة ومىىوارييةم والصىىالة ملفةىىم وأكىىل ذبىىاوحةم                ]والب ياعىىات هىىي    . "                                                           الب ي اع 

ل ي[     .        الس 

                                                   ن الكالم عن القدريىة والمعت،لىة، ونقىل مىذهبةم فىي مسىألة                        أقول  لقد أكير الباح  م

                                                                َّ                ملق أفعال المكلفين مما فةمه عنةم القاولون بتكفيرهم، ونسب الاافعيَّ رحمىه هللا إلى  قلىة 

َّ                                                  اال الع عل  أقوالةم، وسكت عن أقوال الفقةىاا الىذين ا ى                             لعوا على  بدعىة القىاولين بملىق  َّـ 

                         َّ                   ـ ولىم يكفىروهم، حتى  ل ي ميَّىل إلى  القىارئ أن كىل                                      األفعال ـ ال بالمعن  الذ  ذكىرا الباحى 

                                                                                  العلماا الذين عرفوا مذهبةم قد أجمعوا عل  تكفيرهم، وهذا مالف الواقي، واليك البيان  
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   و                                                                  ال شك فىي كفىر القىاولين بىأن هللا تعىال   يىر قىادر على  مقىدور  يىرا وإن كىان هى

                                                                             ً الذ  أقدر القادرين عل  مقىدوراتةم، وال شىك فىي كفىر القىاولين بىأن هللا تعىال  كىان قىادراً 

                                               سكناتةم قبل أن يعبيةم القدرة عليةا فلمىا أعبىاهم  و                                عل  ملق مقدورات العباد وحركاتةم 

            ً                                               سبحانه عاج،اً عنةا، وال شك في كفر القاول ما شذت  كان وما شىاا    و                  القدرة عليةا صار ه

                                                                كما ال شك في كفر مىن ينفىي علىم هللا تعىال  باألشىياا قبىل وقوعةىا، تعىال  هللا            هللا لم يكن،

      العلىىي    و  وهى                        ً      ً                                     عمىا يقىىول الظىالمون علىىواً كبيىراً، بىىل مىا شىىاا هللا كىان، ومىىا لىم ياىىأ لىم يكىىن،

      .      القدير

       علىى  كىىل                                                                 هىىذا اعتقىىاد المسىىلمين كافىىة، يؤمنىىون بىىرب العىىالمين، وبقدرتىىه المبلقىىة

      .                                                           نية الكريمة كييرة في هذا المعن ، وليإ بعد بيان هللا تعال  بيان              ، وا يات القرآ        الممكنات

   و هى   و    ؟! أ                            حقيقىة مىذهب القدريىة والمعت،لىة   و                                 ولكن هل المعن  الذ  ذكرا الباح  هى

   ،  ؟!                              الرد عليةم والتانيي عل  بىدعتةم                                                ما فةمه عنةم الذين أل،موهم بالزم قولةم عل  سبيل

       ؟.                               ا كان ذلك كذلك فما حقيقة مذهبةم   وإذ

                                         الحسن األشعر  الىذ  كىان مىنةم نىم انتقىل عىنةم    و                              ي يبنا عل  هذا السؤال اإلمام أب

                 وامتلفىت المعت،لىة  "                                                            إل  مذهب أهل السنة حت  صار من كبار أومة أهىل السىنة، إذ يقىول  

                                                                           هل ي وصف هللا بالقدرة عل  جنإ ما أقدر عليه عبىادا أم ال؟ وهىم فرقتىان  ف،عمىت فرقىة 

                                   فعل من األفعال لم ي وصىف بالقىدرة على     و      سكون أ   و          عل  حركة أ                         منةم أنه إذا أقدر عبادا

                                                                         ذلك وال عل  ما كان مىن جىنإ ذلىك، وأن الحركىات التىي يقىدر البىارئ عليةىا ليسىت مىن 

                                                                          جنإ الحركات التي أقىدر عليةىا  يىرا مىن العبىاد، وزعمىت فرقىة أمىرى مىنةم أن هللا إذا 

          مىن جىنإ مىا    و             قىادر على  مىا هى   و                فعل من األفعال فةى   و      سكون أ   و                     أقدر عبادا عل  حركة أ

                  ]مقىىاالت اإلسىىالميين    . "                                                    أقىىدر عليىىه عبىىادا، وهىىذا قىىول ال بىىاوي و واوىىف مىىن المعت،لىىة

1 / 233   .]     

                                                                          فكالم المعت،لة كالم فلسفي دقيق، لسنا بحاجة إليه، ويكفينا فىي صىفات ربنىا تبىارك 

             بحىر الفلسىفة،                                                                      وتعال  ما أن،له إلينا من البينات والةىدى، ولكىنةم أقحمىوا أنفسىةم فىي ل ى  

                                هل ي وصف هللا تبارك وتعال  بالقىدرة                                                فوقعوا في ميل هذا الةذيان، ومالصة مقالتةم هي

                               إن قدرتىه العليىة المبلقىة هىي فىوق    و   ؟ أ                               عىال التىي مىنض عبىادا القىدرة عليةىا           عل  جنإ األف

   و أ                                         ً ا المكلفين قدرة على  أفعىالةم االمتياريىة فعىالً                                        ذلك؟ بمعن  أنه سبحانه منض بقدرته عباد  

                                                  لةم كذلك، فاإلنسان ـ عندهم ـ يملق أفعاله االمتياريىة    و    ً                         تركاً حسب مايذتةم التي منحةا ه

         د را على   ْـ ْ                                          ا هللا فيىه، وهللا سىبحانه وتعىال  قىادر على  أن ي قى مى                           بالمايذة والقىدرة التىي أودعة
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                        درا على  ذلىك نىم زالىت عنىه  ْـ ْ                                                      ذلك، وقادر عل  أن ين،ع منه هذا القىدرة، ال بمعنى  أنىه أقى

َّ                ً                                                 درة فأصبض عاج،اً عما أقدر عليه العباد!!، فةذا إن قاله أحد منةم كفى   الق                  رناا بىه، ولكنىا ال  َّـ 

       قالىه،   قىد                   القدريىة والمعت،لىة          واحىدا مىن    أن       بىل وال                                       نعلم أن عامة القدرية والمعت،لىة قىالوا، 

                 كىان ذلىك كىذلك لمىا    و                                                         وال نعلم أن المعت،لي يقىول مىا شىذت  كىان ومىا شىاا هللا لىم يكىن، ولى

      .                                                     العلماا في تكفيرهم، بل لحكموا عل  من لم يكفرهم بالكفر      امتلف 

                                                                       كان أول من قال بالقدر في البصرة معبىد ال ةنىي، فىانبلق يحيى  بىن يعمىر وحميىد 

    عمىا                                   معتمرين، لسؤال بعض أصحاب رسىول هللا                                 بن عبد الرحمن الحمير  حاجين أو

        ً               ةمىا دامىالً المسى د، فسىأله                                                   يقول هىؤالا فىي القىدر، فوافقىا عبىد  هللا بىن  عمىر رضىي هللا عن

َّ  فى  ـ                                                                               يحي  بن يعمر  يا أبا عبد الىرحمن، إنىه قىد دةىر ق ب ل نىا نىاك يقىر ون القىرآن، ويتق     رون  َّـ 

ْ            َّ             أْن ال قىدر  وأنَّ األمىىر أ ن ىف                       العلىم، وإنةىم ي،عمىىون      فىىإذا  "              فقىال ابىىن عمىر     .              ؟!. أ  مسىىتأن ف 

                     يحلىف بىه عبىد هللا بىن عمىر                                                          لق يت  أولذك فأمبرهم أني بر ا منةم وأنةم برآا مني، والذ  

     َّ          نىم حىدَّث عىن أبيىه    . "                      ً                                    أن ألحدهم ميل  أحد ذهباً فأنفقه ما قبل هللا منىه حتى  يىؤمن بالقىدر   و ل

      ]صىحيض    .                                              بحدي  جبريل في السىؤال عىن اإلسىالم واإليمىان واإلحسىان            عن رسول هللا 

                             [. ونقىىل النىىوو  فىىي شىىرحه لصىىحيض  9- 3 / 1                     . شىىرح السىىنة للبغىىو     113-   111 / 1      مسىىلم  

         ال؟. ]شىرح    و                                                            امتالف  العلماا في فةىم كىالم ابىن عمىر هىذا هىل المىراد بىه تكفيىرهم أ      مسلم

     [.   112 / 1           صحيض مسلم  

                                                                      بىىدأت مقىىاالت القدريىىة إذن بىىالظةور قرابىىة سىىنة سىىبعين للة ىىرة، وفىىي حيىىاة اإلمىىام 

                                                                            الاافعي كانت بدع المعت،لىة فىي  ايىة الظةىور، ولىم يكىن أهىل البىدع واألهىواا مسىتمفين 

                                                                    وقي أن اإلمام الاافعي رحمه هللا لم يبلغىه مىن مىذاهب المعت،لىة مىا يكفىرهم بىه             بةا، فةل ي ت

                 مبلىي على  مىذاهبةم         يىر     و                             هىذا فىي  ايىة البعىد، وإذا كىان هى   ،  ؟!         ذلىك عنىدهم           كان ميل     و ل

                                                                  ل أومة المذهب مىن بعىدا عىن ذلىك حتى  أجىازوا الصىالة ملىف المعت،لىة وقبلىوا   ـ          فكيف  ف

      .                  هذا أبعد من البعيد   ،         شةادتةم؟!

                                                                 ومىىىن الغريىىىب أن ينقىىىل  الاىىىافعية عىىىن اإلمىىىام الاىىىافعي أنىىىه نىىىال فىىىي كتىىىاب األم 

      منصىىور    و                                                                والممتصىىر علىى  قبىىول شىىةادة أهىىل البىىدع واألهىىواا إال المبابيىىة وينفىىرد  أبىى

                                    بىىأن الاىىافعي أشىىار فىىي كتىىاب القيىىاك إلىى     [   713                                البغىىداد  فىىي كتابىىه أصىىول الىىدين ]  

                                 ا!، لىىذا فىىإن مىىن جىىاا بعىىدا كىىالرافعي                                        رجوعىىه عىىن قبىىول شىىةادة المعت،لىىة وأهىىل األهىىوا

                                                                          والنىىوو  و يرهمىىا لىىم يلتفتىىوا إلىى  مىىا حكىىاا وانفىىرد بىىه مىىن مسىىألة الرجىىوع عىىن ق بىىول 

    [.    131-   131  /  2                        . كفاية األميار للحصني    213 / 3                 الم موع للنوو           ]وانظر    .       شةادتةم
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                                                                  اإلمىىام أحمىىد ابىىن حنبىىل رحمىىه هللا مىىن أعىىرف النىىاك بمىىذاهب القدريىىة والمعت،لىىة 

          ً                                                               يرهم ا العاً عليةا، ومي ذلك لم يكفرهم، فقد صض عنه أنه سذل عىن الرجىل يكىون لىه    وأك

     ورو      [.   171                   ]السىنة للمىالل    . "                      القىدر ال يمرجىه مىن اإلسىالم "                  قرابة قىدر ؟ فقىال  

               ]السىنة للمىالل    . "                إذا كىان داعيىة فىال "                                             عنه من  ريقين أنه سذل عن عيادة القىدر  فقىال 

        إليىه فىال    و                                  القىدر  فقىال  إن كىان يماصىم فيىه ويىدع                      [. وسذل عىن الصىالة ملىف   121    

                                 وصض عنه أنىه سىذل عمىن قىال بالقىدر     [.   112                            ]السنة لعبد هللا بن أحمد    .         يصل  ملفه

   "                 ً             ً     إن هللا لىم يكىن عالمىاً حتى  ملىق علمىاً فعلىم "                        ]إذا جحد العلم، إذا قال           ؟. فقال           ً يكون كافراً 

    [.    129                    . السنة للمالل    112                            ]السنة لعبد هللا بن أحمد    . [    كافر   و             ف حد علم هللا فة

          محىال، ومىي         شىبيه بال    هىذا    ،  ؟!                              ال يعىرف مىذاهب القدريىة والمعت،لىة               فةل اإلمام أحمد 

ىى                                  والعلمىىاا الىىذين فىىي عصىىرا يصىىلون ال      و             ذلىىك فقىىد كىىان هىى    .                      ي واألعيىىاد ملىىف المعت،لىىة   م 

   !،               ً               عتقىىدونةم كفىىاراً ويصىىلون ملفةىىم؟!           فةىىل كىىانوا ي   . [  22   / 7                   المغنىىي البىىن قدامىىة         ]انظىىر 

                           األفعىال فةىذا مىن بىاب كفىر دون                                               فإذا ن قل عن اإلمام أحمد أنه كفر القاولين بملق         مستحيل، 

      .   كفر

ْ                                             ونْةيه عن الصالة ملف القدر  إن كان يماصم فيه ويدع                       إليه دليل عل  أنىه يىرى    و  

           و لىيإ بكىافرو   ـ      عنىدا   ـ       ي أنىه                  ً           ً               إذا لم يكن مماصماً فيه وداعياً إليه، وهذا يعن   ه             صحة االقتداا ب

      .      مبتدعا                                 الكفر  الممرب  من الملة وإن كان

                      رجحىوا  اإلمىام  الم تةىد    و                                                     ومن العلمىاا الىذين أ لقىوا القىول  بعىدم تكفيىر المعت،لىة أ

               القاسىم األنصىار     و                                                             ابن دقيق العيد، وابن أبي شريف، وأقىرا عليىه الاىعراني، واإلمىام أبى

      إحكىام         ]انظىر    .                                 الىدواني، وابىن ح ىر الةيتمىي، واألشىمر                               تلميذ إمام الحرمين، وأقرا عليه 

              . شىرح الىداوني    127 / 2                               . اليواقيت وال واهر للاىعراني    211 / 2                        األحكام البن دقيق العيد 

       . بغيىىىىة    733   ،   711 / 2                             اإلعىىىىالم بقوا ىىىىي اإلسىىىىالم للةيتمىىىىي    .   292 / 2                  للعقاوىىىد العمىىىىدية 

                ي عيىاض وابىن رشىد           وكىذا القاضى   . [   233                                          المسترشدين للايح عبد الرحمن الماةور 

      .             ، و يرهم كيير                                          ال د، وقد تقدم نقل نصوصةم في المبح  السابق

                                                 كان ب وارا مس د قليىل ال مىي وبالبعىد منىه مسى د أكيىر    و  فل "                  قال اإلمام النوو     ـ 

    ً                                                                           جمعاً فالمس د البعيد أول  إال في حالين  أحدهما أن تتعبىل جماعىة القريىب لعدولىه عنىه، 

     [.   193   / 3           ]الم موع    . "      ً                مبتدعاً كالمعت،لي و يرا                            الياني أن يكون إمام البعيد

           قىال المبيىب    . "                                وما كير جمعه أفمل إال لبدعة إمامىه "                        وقال النوو  في المنةاب    ـ 

    كىان    و  فل   . [   271   / 1                ]مغني المحتاب    . "                    كمعت،لي وقدر  ورافمي "                  الاربيني في شرحه  
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                     الاىافعيون القىول بصىحة                                                            الاافعية م معين عل  كفر المعت،لة والقدرية فةل يبلق الفقةاا 

    .                             ل  وقوع أ  امتالف في المسألة؟!                               الصالة ملفةم؟! ودون أدن  إشارة إ

                                                     لىم يىى،ل السىىلف والملىىف يىرون الصىىالة وراا المعت،لىىة ونحىىو هم  "            قىىال النىىوو      ـى و

       . مغنىىىي    213  /  3           ]الم مىىىوع    . "                           ةم وإجىىىراا سىىىاور األحكىىىام علىىىيةم  ـ             ةم وموارنتىىى  ـ          ومناكحتىىى

    [.    171   / 3                          المحتاب للمبيب الاربيني 

   . "                                    مىىي أن الصىىحيض عىىدم تكفيىىرهم بملىىق األفعىىال "           المىىالكي                   قىىال اإلمىىام القرافىىي  ـ ىى

     [.  72   /  12           ]الذميرة 

ض جىالل الىدين المحلىي الفقيىه األصىولي الاىافعي أن منكىر  ملىق هللا تعىال    ـ     َّ                                                              ورجَّ

            ً    وال نكفىر أحىداً مىن  "                                                             ألفعال العباد ال يكفرون، وأشار إل  أن بعض العلماا كفروهم، قال  

                                         ه أفعىال  عبىادا وجىواز  ر يتىه يىوم القيامىة،     قىـ   ْـ ْ  ل      هللا وم                                  أهل القبلة ببدعته، كمنكىر  صىفات  

     [.   321   / 2                              ]شرح المحلي عل  جمي ال وامي    . "             ومنا من كفرهم

َّ                           ولم يبين المصنف من لم ي كف "                                    قال المبيب الاربيني في شرح المنةاب    ـ           ر ببدعته  َّـ 

َّ   كف       ومن ي         ]مغنىي    . "              ه أفعىال  عبىادا  ـ    ق ْ ْ ـْ ْ                                      ومن القسم األول منكر صفات  هللا تعال  ومل       ر بةا،  َّـ 

     [.   372  -     371  /  3                      المحتاب شرح المنةاب 

                     كىافر، واسىتين  مىن ذلىك    و                                                 وذكر ابن ح ر الةيتمي أن من قال إنه يملق أفعاله فةى  ـ 

                               أ  فىىال يكفىىر، قىىال رحمىىه هللا فىىي سىىردا                                           مىىن يقىىول هىىذا بىىالمعن  الىىذ  تقولىىه المعت،لىىة،

            ]ال،واجىر عىن    . "                                                    قال إنه يملق فعل نفسه، ال بالمعن  الذ  تقوله المعت،لىة   و أ "          للمكفرات  

ْ    وزْعىم   "                                           وصرح في موضي آمر كذلك بعىدم التكفيىر إذ قىال      [.  71   / 1                 اقتراف الكباور     أن     

    [.    733   / 2             وا ي اإلسالم          ]اإلعالم بق   . "       ً به أيماً      ر   ْـ ْ                              هللا تعال  ال يملق فعل العبد ال كف

                                               القول بتكفيىر المعت،لىة القدريىة؟! بىل ودعىوى إجمىاع                          فكيف يصض بعد هذا إ الق    ـ 

                      تىىدين فىىي النكىىاح والصىىالة                                                    الاىىافعية واألشىىاعرة علىى  تكفيىىرهم ومعىىاملتةم معاملىىة المر

             لىىم يىى،ل السىىلف  "                                                  ؟! كيىىف يصىىض هىىذا واإلمىىام النىىوو  الاىىافعي األشىىعر  يقىىول          والىىذباوض

                                      منىىاكحتةم ومىىوارنتةم وإجىىراا سىىاور األحكىىام  و                                والملىىف يىىرون الصىىالة وراا المعت،لىىة 

        ؟!. "     عليةم

                                                                       ومىىن الغريىىب ادعىىاا  الباحىى  أن ابىىن أميىىر الحىىاب يكفىىر القىىاولين بملىىق أعمىىالةم،   ـ ىى

         ابىن أميىر        شىرح بىه      الىذ                                                 ه عل  دعواا بنال  امض من كتاب التقرير والتحبير  ـ          واستدالل

      .                    ب التحرير البن الةمام   كتا       الحاب
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                ال يكفىىر القىىاولين    "                التقريىىر والتحبيىىر "                                   والحقيقىىة التىىي ال شىىك فيةىىا هىىي أن صىىاحب 

               ولعىل سىبب المبىأ   ،                مىا ادعىاا الباحى      بمىالف                    قاول بعدم تكفيىرهم،    و                  بملق أعمالةم، بل ه

                                                                      في فةىم عبارتىه يرجىي إلى   موضىةا مىن جانىب، وإلى  تسىرع الباحى  وعىدم ترويىه مىن 

      .        جانب آمر

                                                                             والدليل عل  أن ابن أمير الحاب يقول بعدم تكفير القاولين بملق أعمالةم أمران 

ْ    وجْةىل   "                      األول  قال ابن الةمام                                            ً   المبتىدع كالمعت،لىة مىانعي نبىوت الصىفات زاوىدةً ال     

                                                                      يصىىلض عىىذرا، لوضىىوح األدلىىة مىىن الكتىىاب والسىىنة الصىىحيحة، لكىىن ال يكفىىر، إذ تمسىىكه 

   ع                                                     كر ابن أمير الحاب فىي تذييلىه على  هىذا المبحى  المبتىد    فذ   . "     العقل   و        الحدي  أ   و         بالقرآن أ

             ولعىل إلى  هىذا  "                                                           الممالف ألهل السنة في مسألة الصىفات وملىق األفعىال، وأضىاف قىاوال  

           التحريىر مىي         ]انظىر    . "     العقل   و        الحدي  أ   و                                          أشار المصنف ماضيا بقوله إذ تمسكه بالقرآن أ

ْ    ف ْعلىه     [.   713  -     712  /  7                   التقرير والتحبيىر         األفعىال                                  الممىالف  فىي مسىألة الصىفات وملىق    

                                                                         ماىىموال بإشىىارة المصىىنف الىىواردة فىىي المبتىىدع الىىذ  ال يكفىىر ببدعتىىه  دليىىل واضىىض علىى  

      .                       مالف ما نسبه الباح  إليه

                                                          ابىىن الةمىىام فىىي موضىىعين مىىن كتابىىه أن المبتىىدع الممىىالف فىىي مسىىألة                اليىىاني  ذكىىر  

                                  ضعين، نم قىرن بىين الممىالف فىي مسىألة                                            الصفات ال يكفر، وأقرا ابن أمير الحاب في المو

                                                                           ملق األفعال والممالف في مسىألة الصىفات وجعلةمىا مىن بابىة واحىدة، فىدل هىذا على  أنىه 

  -     712   / 7  .    231   / 2                              التحرير مي التقرير والتحبير         ]انظر    .                          يسو  بينةما في عدم التكفير

713   ] .    

                    إنىه يملىق أفعىال نفسىه     قىول                                             كيف لم يكفر جمةور العلماا المبتدع الىذ  ي         فإن قلت    ـ 

        ؟!.       بمايذته

                                                               أنه يقول إنه يملق أفعىال نفسىه االمتياريىة بقىدرة أودعةىا هللا فيىه، هىذا    و         فال واب ه

    مىا                                                                         ما سمعته مرات من أستاذ  ووالد  الايح أحمد ابن الايح محمىد سىعيد اإلدلبىي رحمة

         أنىه يفعىل        يعتقىد    كان    و                                فسيض جناته، وفيه إشارة إل  أنه ل    ما                         هللا تعال  رحمة واسعة وأسكنة

                       ً                                             من تلقاا ذاته لكفر قبعاً، ولكنىه إذ يعتقىد أنىه يفعىل ذلىك بقىدرة أودعةىا هللا    و            ذلك بقدرته ه

   و                                       المعبي بقدرته وإرادته وحكمتىه  فبىذلك ين ى   و                                    فيه وبمايذة أقدرا هللا عليةا وهللا تعال  ه

    نمىىا   }إ                                                                     مىىن الكفىىر، مىىي مىىا ينمىىاف إلىى  ذلىىك مىىن الاىىبةة التىىي تمسىىك بةىىا فىىي قولىىه تعىىال 

                       من سورة العنكبوت[.    13      ]ا ية    .                      ً             ً تعبدون من دون هللا أوناناً وتملقون إفكاً{
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                                                            عىىرف هىىذا المبتىىدع قىىدر نفسىىه فكىىبض جمىىاح  رورهىىا لقىىال  إن العبىىد لىىه    و      ولكىىن لىى

   و                                                                      الكسىىب، كمىىا قىىال تعىىال  }لةىىا مىىا كسىىبت وعليةىىا مىىا اكتسىىبت{، وهللا تبىىارك وتعىىال  هىى

                                             ق واألمر{. وليإ في إسناد الملىق للعبىاد فىي ا يىة                                    المالق، كما قال جل شأنه }أال له المل

ى                                                   بوا ألنفسىةم، فىاهلل تبىارك وتعىال  لىه ذلىك، كمىا أن لىه أن                               الكريمة دليل عل  جىواز أن ينس 

      .                                     يقسم بمملوقاته وليإ لةم أن يقسموا بةا

                       الىذ  ينكىر صىفات هللا تعىال                                            وكيىف لىم يكفىر جمةىور العلمىاا المبتىدع           فىإن قلىت    ـى 

                                                             اليابتة بالقرآن الكريم من العلم والقدرة والكالم ونحوها؟!.

                              فىىإن قلىىت  المعت،لىىة تنكىىر الصىىفات  "                                       فىىال واب مىىا ذكىىرا ابىىن ح ىىر الةيتمىىي بقولىىه  

                                                                     اليمانيىىة ولىىم يكفىىروهم؟!. قلىىت  هىىم ال ينكىىرون أصىىلةا، وإنمىىا ينكىىرون زيادتةىىا    و        السىىبعة أ

   . "                                                           تعىدد القىدماا، فيقولىون إنىه تعىال  عىالم بذاتىه قىادر بذاتىه وهكىذا               ً    عل  الذات، حىذراً مىن 

    [.    711   / 2                      ]اإلعالم بقوا ي اإلسالم 

                                       ومىىن الكفىىر قىىول  المعت،لىىة هللا قىىادر بذاتىىه ال  "                           وإن تع ىىب فاع ىىب لقىىول الباحىى  

    . "                                                     ً بقدرة، عالم بذاته ال بعلم، ألنه يل،م منه نفي كونه قادراً 

                 ً      ً                          ا نفىي  كونىه قىادراً عالمىاً، ولىذلك لىم يكفىرهم العلمىاا                   ال يل،م من قولةم هىذ   بل       أقول  

      .    بةذا

                ينىادرا فىي مسىألة    و                                                 ذكر الباح  قول اإلمام الاافعي رحمه هللا لحفال الفرد وهى    ـ 

                                       ، واستاىىةد بةىىذا القىىول عىىدة مىىرات فىىي موضىىوع  "                    لقىىد كفىىرت  بىىاهلل العظىىيم "           ملىىق القىىرآن 

      .                   يصل إل  الكفر األكبر                                                التكفير، وأ فل تأويل الاافعية لةذا الكلمة بما ال 

              مبتىدع، وامتلىف    و                           وأما من يقول بملق القرآن فة "              في الم موع                  قال اإلمام النوو 

                حامىد األسىفراييني    و                              علي الببر  في اإلفصىاح والاىيح أبى و                           أصحابنا في تكفيرا، فأ لق أب

                                                                   بأنه كافر، ونقل المتولي تكفير من يقول بملق القرآن عىن الاىافعي، وقىال                   ومتابعوا القول  

                                                                          القفال وكييرون من األصىحاب  ي ىوز االقتىداا بمىن يقىول بملىق القىرآن و يىرا مىن أهىل

        الصىواب،    و                   ً         نم أضاف النوو  قاوالً  ]وهذا ه   . "      المذهب   و                     قال صاحب العدة  هذا ه   .     البدع

                                             قبىىل  شىةادة أهىىل األهىواا إال المبابيىىة، ألنةىم يىىرون  أ "                             فقىد قىىال الاىافعي رحمىىه هللا تعىال  

                                              ولىىم يىى،ل السىىلف والملىىف يىىرون الصىىالة وراا المعت،لىىة    . "                        الاىىةادة بىىال،ور لمىىوافقيةم

                                                              ةم ومىوارنتةم وإجىراا  سىاور األحكىام علىيةم، وقىد تىأول اإلمىام الحىافص   ـ                  ونحو هم ومناكحتى

                       قىىل عىىن الاىىافعي و يىىرا مىىن                                             بكىىر البيةقىىي و يىىرا مىىن أصىىحابنا المحققىىين مىىا ن     و         الفقيىىه أبىى
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                                                                               العلماا من تكفيىر القاوىل بملىق القىرآن على  أن المىراد كفىران النعمىة، ال كفىران المىروب 

ل ةم عل  هذا التأويل ما ذكرته مىن إجىراا أحكىام اإلسىالم علىيةم[ م       نحىوا  ب و   .                                                                        عن الملة، وح 

      البحىر    .   213  -     217   / 3          للنىوو           ]الم مىوع   .                                   قول ال،ركاي والحصني وابن أمير الحاب ي

   / 7                     . التقريىىىر والتحبيىىىر    131  -     131   / 2                 . كفايىىىة األميىىىار    279   / 2           لل،ركاىىىي        المحىىىيط

717    .]    

                                          خطأ الباحث في فهم كالم ابن أمير الحاج:

                                                            قال ابن أمير الحىاب  ون قىل عىن الاىافعي ال أرد شىةادة أحىد مىن أهىل  "            قال الباح   

                         أنىىه لىىم ييبىىت عنىىدا مىىا يفيىىد                                                    األهىىواا إال المبابيىىة فىىإنةم يعتقىىدون حىىل الكىىذب، والظىىاهر 

هم                                                        يعني أنه لىم يبلىي على  مىا يقمىي بكفىر المعت،لىة مىن أقىوالةم،  "               نم قال الباح      . "      كفر 

ْ                                              فأما حْمل كالمه عل  جميعةم فال يليق بعلم الاافعي وجاللته       " .      

                                                                    أقول  كىأن الباحى  فةىم مىن كىالم ابىن أميىر الحىاب أنىه يعتىرض على  الاىافعي فىي 

                              ، وأنىه يعتىذر عنىه بأنىه لىم ييبىت                             ـى فىي ال ملىة ـ ومىنةم المعت،لىة                       قبول شةادة أهىل األهىواا

       !.                              عل  ما يقمي بكفرهم لرد شةادتةم      ا لي   و                                        عندا ما يفيد كفر المعت،لة، وأن الاافعي ل

                                                    ابن أمير الحاب ال يقول بكفر المعت،لة، كما سىبق بيانىه،            ير هذا، ف   و        الواقي ه     ولكن 

                   أنىه تىأن  وربىط كالمىه    و                  ذ  فةمىه الباحى ، ولى  الى   و                                 إذن فال يسىتقيم فةىم عبارتىه على  النحى

      .                        بعمه ببعض لتبين له مرادا

         ال ارتبىا     "                                      والظاهر أنه لم ييبت عندا مىا يفيىد كفىرهم "                           تعليق ابن أمير الحاب بقوله 

                                                                                 له بقبول الاىافعي شىةادة أهىل األهىواا، بىل بتعليلىه اسىتيناا المبابيىة مىن المبتدعىة الىذين 

ىىلَّ الكىىذب فىىي                                يقبىىل شىىةادتةم، فقىىد علىىل الاىىافعي                                    َّ          رحمىىه هللا اسىىتينااهم بكىىونةم يعتقىىدون ح 

                                  لابةة فال جىرم كانىت شىةادتةم مىردودة،    و                                            الاةادة لموافقيةم، وإذا كانوا يستحلون ذلك ول

                                                                     وهنا يأتي تعليق ابن أمير الحاب بأن الاافعي لم ييبت عندا ما يفيد كفىر                 وهذا ال مرية فيه. 

           لىم يعتقىدوا    و                     الاةادة لكفرهم حت  ولى   و         فةم مردود                    فقد نبت عندا كفرهم،    و       ، أما ه        المبابية

                                                                              حل الكذب في الاةادة لموافقيةم، وقد ذكر في كتابه كفرهم في أكير من موضي، من ذلىك 

    قبل   ـ          ً      ً                                مبينىىاً ومعلىىالً اسىىتينااهم مىىن المبتدعىىة الىىذين تىى  او                         أنىىه قىىال فىىي مبحىى  شىىراوط الىىر

                           ل  أبي المباب، كان يى،عم أن                                   إال المبابية من الرافمة المنسوبين إ "                  شةادتةم، إذ يقول  

       نىم قىال    . [   231   / 2                    ]التقريىر والتحبيىر    . "     ً                  جعفراً الصادق اإلله األصىغر و    ً             علياً اإلله  األكبر 

بىات الكفىر ينبغىي أن يكىون كىافراً  "                     في مبح  أنواع ال ةل                                                         ً وكذا المتلبإ بايا مىن موج 
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   . "        ط الىراو                                                                 بال مالف، وحينذذ ينبغي تكفيىر المبابيىة، لمىا قىدمناا عىنةم فىي فصىل شىراو

    [.    713   / 7                    ]التقرير والتحبير 

ْ                                                              فظةر بةذا أْن ال ارتبا  بين تعليق ابن أمير الحاب على  كىالم الاىافعي وبىين قبىول             

      .                               عت،لة في النال الذ  أوردا الباح                                        شةادة أهل األهواا، وأنه ال م ال إلقحام الم
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                          الورع في باب التكفير:

                                  مالىك وعىن أبىي حنيفىة مىن أنىه إذا كىان                        وما أشاعه بعض الناك عىن  "            قال الباح   

                           ً                                                   في المسألة تسعة وتسعون وجةاً بالتكفير ووجىه واحىد بتىرك التكفيىر فينبغىي للمفتىي تىرك 

                                                                            التكفير  ليإ له مستند، والمذكور في بعض كتىب الحنفيىة أن ذلىك فىي امىتالف الروايىات 

      . "         عن صاحبيه   و             أ  عن اإلمام أ

          أقول 

                   الكفر شىيا عظىيم، فىال  "                                                      ـ أما عند الحنفية فقد نقل ابن ن يم عن الفتاوى الصغرى  

                     نقىل رحمىه هللا عىن المالصىة     كمىا    . "                 ً                          أجعل المؤمن كىافراً متى  وجىدت روايىة أنىه ال يكفىر

                                                                        إذا كان في المسألة وجوا توجب التكفير ووجه واحد يمني التكفير فعل  المفتىي  "        و يرها  

      والىذ   "                 نىم قىال ابىن ن ىيم     . "                    ً             يمني التكفير، تحسيناً للظن بالمسىلم                       أن يميل إل  الوجه الذ  

ىل حسىن أ ْحم  ْ          تحىرر  أنىه ال ي فتى  بتكفيىر مسىلم أمكىن  حمىل  كالمىه على  م              كىان فىي كفىرا    و                                                    

                      وقد أمىذ التمرتاشىي قىول    . [   171  -     173   / 1                ]البحر الراوق    . "           رواية ضعيفة   و        امتالف ول

     293   / 7                                    مببوع مي الدر الممتار ورد المحتىار                 ]تنوير األبصار ال   .                    ابن ن يم هذا واعتمدا

                                                 ونقىل الحصىكفي عىن الىدرر و يرهىا ميىل مىا نقىل ابىن ن ىيم                       بعة بوالق اليالية[.     293  -

                            ونقل ابن عابدين عىن ابىن ن ىيم     [.   293   / 7                ]الدر الممتار    .                       عن المالصة و يرها، وأقرا

   .                تحىرر لديىه، وأقىرا                          ونقىل عنىه قولىه السىالف الىذ     .                               ما نقله عن المالصة و يرها، وأقرا

   و                                                     كمىىا نقىىل ابىىن عابىىدين فىىي التعليىىق علىى  عىىدم تكفيىىر المسىىلم ولىى    [.   297   / 7              ]رد المحتىىار 

                              كانىت الروايىة لغيىر أهىل مىىذهبنا،    و  ولى "                                          لروايىة ضىعيفة عىن ميىر الىدين الرملىي أنىه قىال  

   / 7              ]رد المحتىىار    .     وأقىىرا   . "                                           ً     ويىىدل علىى  ذلىىك اشىىترا  كىىون مىىا يوجىىب الكفىىر م معىىاً عليىىه

                ووجىه واحىد يمنعىه          التكفيىر                              إذا كان في المسىألة وجىوا توجىب "                وقال شيمي زادا      [.   293

   / 1              ]م مىي األنةىر    . "                    رجض الوجىوا على  الوجىه  ـ                                         يميل العالم إل  ما يمني مىن الكفىر، وال تى

292   .]     

                                                                        وأما المالكية فقد نقل القاضي عياض عىن جماعىة مىن المحققىين أنةىم قىالوا  الىذ    ـ 

                                                             مىىن التكفيىىر فىىي أهىىل التأويىىل، فىىإن اسىىتباحة دمىىاا المصىىلين الموحىىدين                 ي ىىب  االحتىىراز  

   .                                                                      مبر، والمبأ في ترك ألف كافر أهون من المبأ فىي سىفك مح مىة مىن دم مسىلم واحىد

                                  كيىىف وقىىد قىىالوا إن كىىان للتكفيىىر تسىىعة  "                      وقىىال الاىىيح محمىىد علىىيو     . [   233   / 2         ]الاىىفا 

   / 2                    ]فىىتض العلىىي المالىىك    . "          بىىالكفر           ً                                   وتسىىعون وجةىىاً ولعدمىىه وجىىه واحىىد فإنىىه ي قىىدم وال ي فتىى

713   .]     
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                                                                         وأما الاافعية فقد نقل الاعراني عن اإلمام تقي الىدين السىبكي رحمىه هللا أنىه قىال    ـ 

                                                                  ً            اعلم يا أمي ـ وفقني هللا وإياك ـ أن اإلقدام عل  تكفير المؤمنين عسر جداً، وكل مىن فىي  "

                           قولةم ال إلىه إال هللا محمىد رسىول                                                     قلبه إيمان يستعظم القول بتكفير أهل األهواا والبدع مي 

                     ]اليواقيىت وال ىواهر    . "                                                      هللا، والمبأ في قتل مسلم أرجض في اإلنم من ترك قتل ألف كىافر

                                                              بنحىىوا قىىال اإلمىىام الغ،الىىي رحمىىه هللا. ] انظىىر  االقتصىىاد فىىي االعتقىىاد     و   [.    121   / 2

113     .]     

                  قالتىه إال إذا كانىت                                                  ً   هىذا بعىض أقىوال أهىل الىورع مىن الفقةىاا، ال يكفىرون قىاوالً بم  ـ 

         ً                         ِّ                                      تناقض أصالً من أصىول اإليمىان مناقمىة بيِّنىة، ومسىتندهم فىي عىدم التسىرع فىي التكفيىر 

              ً                                                 ال يرمي رجل رجالً بالفسوق وال يرميه بالكفر إال ارتدت عليه إن لم يكىن  "            قول النبي 

     [.   322  -     321   /  11               . جامي األصول    323   /  11                ]صحيض البمار     . "          صاحبه كذلك

            ، وأن فقةىاا  "      شىاوعات "                                                  وي تع ب ممن يظن أن ما سردته من أقوال العلمىاا م ىرد   ـ 

                                                                                الحنفية إنما يرجحون عدم التكفير فيما إذا امتلفىت الروايىات عىن اإلمىام وصىاحبيه فقىط!. 

   و                                             ابىن عابىدين أن الروايىة الواحىدة بعىدم التكفيىر ولى و          التمرتاشىي  و                     وقد قدمت عن ابن ن يم 

                                                      ات المتعىددة بىالتكفير، بىل إن ميىر الىدين الرملىي يقىدم ميىل                          كانت ضعيفة أول  مىن الروايى

      .     فتأمل   .                                     كانت في  ير المذهب الحنفي الذ  الت،مه   و                      تلك الرواية الواحدة ول

 

                       كيفية إسالم المرتد:

                                                          الحكم الارعي لمن وقي في ردة أنه ي ب عليه الرجوع إلى  اإلسىالم  "            قال الباح   

                         د بنية المال  مىن الكفىر صىض                 َّ الردة، بل إن تاةَّ     سبب    و                             بالنبق بالاةادتين مي ترك ما ه

      . "   منه

                             أن تحبط أعماله الصىالحة، وإذا    و                                     حكم من يأتي بأحد أنواع هذا الكفريات ه "      وقال  

ْ                     َّ      ً      قال أستغفر هللا قبل أن ي دد إيمانىه بقولىه أشىةد أْن ال إلىه إال هللا وأشىةد أنَّ محمىداً رسىول                                              

                                       اةادتين بنية الىدمول فىي اإلسىالم  فىال ي،يىدا                                 عل  حالته هذا أ  قبل أن ينبق بال   و    هللا وه

      . " {                  لم يكن هللا ليغفر لةم }                     ً      ً                       قوله أستغفر هللا إال إنماً وكفراً، ألنه يكذب قول هللا تعال  

                ً                                           قال ابن ن يم نقالً عن جىامي الفصىولين و يىرا  إن المرتىد ال ينفعىه  "             وقال الباح   

      . "   قال                                                اإلتيان بالاةادتين عل  وجه العادة ما لم يرجي عما 
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                                          إن كان المرتد ممىن ال تأويىل لىه فىي كفىرا فىأت   "                إسحاق الايراز      و            أقول  قال أب

كم بإسىالمه، وإن كىان ممىن يى،عم أن النبىي     و                      ب عى  إلى  العىرب وحىدها أ                                                    بالاةادتين ح 

                    َّ                     يىىر الىىذ  ب عىى  لىىم يصىىضَّ إسىىالمه حتىى  يتبىىرأ مىىي    و                 ً             ممىىن يقىىول إن محمىىداً نبىىي ي بعىى  وهىى

                                                    لف اإلسىالم، ألنىه إذا اقتصىر على  الاىةادتين احتمىل أن يكىون                       الاةادتين من كل ديىن مىا

                   َّ                اسىتباحة محىرم لىم يصىضَّ إسىالمه حتى  يرجىي    و                                    أراد ما يعتقدا، وإن ارتد ب حىود فىرض أ

    [.    271   /  19          ]المةذب    . "                          عما اعتقدا ويعيد الاةادتين

                                                 إن ارتىىد ب حىىود فىىرض لىىم يسىىلم حتىى  يقىىر بمىىا جحىىدا ويعيىىد  "                وقىىال ابىىن قدامىىة  

              آيىة مىن كتىاب هللا    و      َّ                                        ً  ألنه كىذَّب هللا ورسىوله بمىا اعتقىدا، وكىذلك إن جحىد نبيىاً أ            الاةادتين،

                                                  وانظر ]المقني البن قدامة مي شرحه اإلنصاف للمىرداو      [.   233   /  12          ]المغني    . "     تعال 

11  /   771     -  772   ] .    

                                         وكيفية توبته أن يتبرأ عن األديىان كلةىا سىوى  "                                وقال المر يناني في مبح  المرتد  

        قىىال ابىىن    . "                                       تبىىرأ عمىىا انتقىىل إليىىه كفىىاا، لحصىىول المقصىىود   و               نىىه ال ديىىن لىىه، ولىى        اإلسىىالم، أل

                ]الةدايىىة مىىي فىىتض    .                    ً                                         الةمىىام فىىي شىىرحه معلقىىاً عليىىه  قيىىل لكىىن هىىذا بعىىد أن يىىأتي بالاىىةادتين

                                              بعد أن يىأتي بالاىةادتين. ]البنايىة شىرح الةدايىة                        وقال العيني في شرحه     [.  31   / 2         القدير 

2 /   311    .]    

       وتوبتىه  "                في مبح  المرتد       912                                              وقال الايح إبراهيم بن محمد الحلبي المتوف  سنة 

    [.    731   / 1               ]ملتق  األبحر    . "              عما انتقل إليه   و                             بالتبر  عن كل دين سوى اإلسالم أ

                          فعل ولم يوجىد إمىام يسىتتيبه    و                         ما قولكم فيمن ارتد بقول أ                       وسذل الايح محمد عليو 

          ؟. فأجىاب        باإلسىالم   و                         ك فةىل ي حكىم عليىه بىالكفر أ                                ونبق بالاةادتين وصل  وصىام بعىد ذلى

                                                                       ً    ي حكم عليه باإلسالم، ويكفىي فىي توبتىه نبقىه بالاىةادتين لتمىمنه أركانةىا، مصوصىاً مىي 

    [.    713  -     713   / 2                   ً                    عن االستغفار  الباً. ]فتض العلي المالك    و                الصالة التي ال تمل

                  الىردة أ  شىر ، ألنىه                                                      لم يذكر العلمىاا فىي إتيىان المرتىد بالاىةادتين للرجىوع عىن   ـ 

ً                ً                     فمىن نبىق بةمىا بلسىانه ي عىد مسىلماً قمىاًا، وال ي عىد مسىلماً ديانىة إال إذا قالةمىا          ِّ  داهر بيِّن،     ً                              

                                                   نا  بالظاهر، وأما حقيقة اعتقادا في قلبىه فبينىه وبىين   ـ        ً                           صادقاً من قلبه، واألحكام الظاهرة ت

                ن نيتىه المىال  مىن                              ً           ً                    ربه، ومن أت  بالاةادتين مؤمنىاً بةمىا صىادقاً مىن قلبىه فمعنى  ذلىك أ

                                                                           الكفر والعودة إلى  اإلسىالم، فىال معنى  إذن الشىترا  شىر  زاوىد فىي اإلتيىان بالاىةادتين، 

              هىذا فىي المرتىد    . "                    بنيىة الىدمول فىي اإلسىالم "   و أ   "                   بنية المال  مىن الكفىر "            كقول من قال 
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             ، فرجوعىه إلى        بمحمىد    و               كفر باهلل تعال  أ   و                    انتقل إل  دين  يرا أ   و                الذ  جحد اإلسالم أ

      .                     اإلسالم يكون بالاةادتين

ْ          وأمىىا المرتىىد ب ْحىىد فريمىىة أ                       ذلىىك ـ كالىىذ  ينكىىر وجىىوب    و               اسىىتحالل محىىرم ونحىى   و              

                          ينكىىر نبىىوة سىىيدنا عيسىى  عليىىه    و                                          ً  الصىىيام فىىي هىىذا العصىىر ووجىىوب  ح ىىاب المىىرأة مىىيالً أ

                                                                            الصالة والسالم ـ  فةذا ال يكفي إتيانه بالاىةادتين لصىحة رجوعىه إلى  اإلسىالم، بىل ال بىد 

                  الىذ  جحىدا وبتبروىه                                                        من الرجوع عن سبب الردة، وذلك بإقرارا واعتقادا الاىيا         مي ذلك 

                                                                                  مما انتقل إليه، وإذا أت  بالاىةادتين على  وجىه العىادة بىدون اعتقىاد مىا جحىدا وتبروىه ممىا 

                      مصر  عل  عقيىدة كفريىة،    و                                                    انتقل إليه فال يصض رجوعه إل  اإلسالم، ألنه ربما يتاةد وه

            ردتىه قبىل أن                                                 ما حكمه إذا تاب وأناب من المكفر الذ  كىان سىبب      لكن    .                 فليإ ذلك بنافي له

                  ، وقد صىرح الحنفيىة                                        بعدهما؟ الظاهر صحة رجوعه إل  اإلسالم بذلك   و                 يأتي بالاةادتين أ

       بةذا. 

                             يتمىمن االعتىراف بالىذنب والرجىوع    و                                    واالستغفار معناا  لب المغفرة مىن هللا، فةى

                               استحالل محرم نم استغفر ربىه منىه     و     يمة أ                                        عنه، فكيف ي قال لمن تلفص بكالم فيه جحد فر

                                          نم إذا قام وتوضأ وصىل  مىي الرجىوع عىن الكلمىة    ، !                   ؟                     ً      ً غفارا ال ي،يدا إال إنماً وكفراً       إن است

                     ً          هىىذا مىىا ال أعلىىم أن أحىىداً مىىن علمىىاا    ،  ؟!     ً مرتىىداً                                       ً التىىي بىىدرت منىىه أفي عىىد مىىي كىىل هىىذا كىىافراً 

                          د والتعظىىىيم هلل تبىىىارك وتعىىىال                           كيىىىف وصىىىالته تاىىىتمل علىىى  التاىىىة   .                المسىىىلمين قىىىد قالىىىه

        ؟!.                 التحميد واالستغفار و                        والمموع له وعل  التسبيض 

   و هى  ـ              إن صىل  وتعبىد   ـ                                                   إن الىذ  ال ينفعىه اسىتغفارا بىل وال صىالته وسىاور عباداتىه 

                    لىم يرجىي عمىا اعتقىدا،  و   نىة                        ً                         ِّ الذ  اعتقد ما يعارض أصالً مىن أصىول اإليمىان معارضىة بيِّ 

          وأكيىر  مىن                     لكىن إلى  العىرب ماصىة          بالرسىالة                                      فالذ  شةد هلل تعال  بالوحدانية ولمحمىد 

                                                                       ً     الصالة والصيام والح  واالسىتغفار وتىالوة القىرآن  فىإن هىذا كلىه لىيإ بنافعىه شىيذاً حتى  

                                  وكىىذا مىىن اعتقىىد أن أحكىىام اإلسىىالم التىىي    .                   رسىىول هللا إلىى  العىىالمين                ً يىىؤمن بىىأن محمىىداً 

   و        الت ىار أ   و        النسىاا أ   و        الرجىال أ   و       الع ىم أ   و                                      شرعةا هللا سبحانه وتعىال  فيةىا دلىم للعىرب أ

                                                                ذلك، فإن ميل هذا ال تنفعه صالته وعبادته واستغفارا وتاةدا حت  يرجىي      نحو   و         الفقراا أ

      .                    عن تلك العقيدة ا نمة

       ً    من شيذاً مىن                                       ً      ً                      أما المؤمن بكل ما ي ب اإليمان به إنباتاً ونفياً إذا بدرت منه لفظة تتم

                                                                              الكفر دون أن يقصدا فإن تأسفه وندمه واستغفارا مما بدر منىه كىاف للحكىم برجوعىه إلى  
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               بعىىدا فينبغىىي أن    و                                                                 اإلسىىالم عنىىد الحنفيىىة، وأمىىا إذا انمىىم إلىى  ذلىىك إتيانىىه بالاىىةادتين قبلىىه أ

                                    تكون صحة إسالمه حينذذ محل اتفاق.

                    هللا ليغفىىر لةىىم{ علىى  أن                                              ومىىن الغريىىب اسىىتدالل الباحىى  بقولىىه تعىىال  }لىىم يكىىن   ـ ىى

                                           ً                                   استغفار ميل ذلك الرجل إنما ي،يدا إنما وكفىراً، حيى  إن ذلىك الرجىل يبلىب المغفىرة فىي 

                      را ـ تكىذيب هلل تعىال  فىي                                                        الحىال التىي أمبىر هللا تعىال  فيةىا بعىدم المغفىرة، فةىذا ـ فىي نظى

     !.        إمبارا

                    ا نم كفروا نىم آمنىوا                                                      لقد قال هللا تبارك وتعال  في كتابه الكريم }إن الذين آمنو      أقول  

        مىن سىورة      173                        ً                                   ً        نم كفروا نم ازدادوا كفراً لم يكن هللا ليغفر لةم وال ليةديةم سبيالً{ ]ا يىة 

                                                                      ً النسىاا[، وقىال تبىىارك وتعىال  }إن الىىذين كفىروا وصىدوا عىىن سىبيل هللا قىىد ضىلوا ضىىالالً 

  ـى      123        ]ا يتىان      ً                                                           ً  بعيداً، إن الذين كفروا ودلموا لم يكن هللا ليغفىر لةىم وال ليةىديةم  ريقىاً{ 

   مىن    "                  الذين كفروا ودلمىوا "                     ـ يا ذو  الح   ـ ضمن       يندرب     فةل    .               من سورة النساا[     123

                                                                          آمن باهلل ومالوكته وكتبىه ورسىله واليىوم ا مىر وبكىل مىا ي ىب اإليمىان بىه نىم بىدرت منىه 

        ؟!.                  ا فاستغفر ربه منةا               ً                     لفظة تتممن شيذاً من الكفر دون أن يقصد

 

               ضابط المكفرات:

                                                        والحق أنه ال ي كفىر أحىد مىن أهىل القبلىة إال بإنكىار متىواتر مىن  "             دقيق العيد         قال ابن 

                                        ً                                  ً الاىىريعة عىىن صىىاحبةا، فإنىىه حينذىىذ يكىىون مكىىذباً للاىىرع، ولىىيإ ممالفىىة  القوا ىىي مأمىىذاً 

   / 2                ]إحكام األحكىام    . "    داللة و                                                         ً للتكفير، وإنما مأمذا ممالفة القواعد السمعية القبعية  ريقاً 

211   .]     

            وال يكفىر أحىد  "       312                                     اإلي ي عبد الرحمن بن أحمد المتوف  سنة                 وقال عمد الدين

       إنكىار     و              بمىا فيىه شىرك، أ   و                                                             من أهل القبلة إال بما فيه نفىي  الصىاني القىادر الممتىار العلىيم، أ

لم م يا محمد    و         النبوة، أ    و                        ً   إنكار أمىر م مىي عليىه قبعىاً، أ   و           به ضرورة، أ                          إنكار ما ع 

   / 2                   ]العقاود العمدية    . "                           فالقاول به مبتدع وليإ بكافر                                استحالل  المحرمات، وأما  ير ذلك

                                                المببوع مي شرح الدواني وحاشية الكلنبو  و يرا[.      297  -     291

   و      وكىذا لى "                         وقال التفتىازاني فىي شىرحه     . "                      واالستة،اا بالاريعة كفر "             وقال النسفي  

      . وفىي    211  ،    213   / 1                          ]العقاوىد النسىفية وشىرحةا    . "                                  أ لق كلمة الكفىر اسىتمفافا ال اعتقىادا
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                                          أ  إن من قال قوال يتممن االستة،اا واالسىتمفاف    . [   191  -     191                       الببعة العيمانية 

      .                                              كافر، وال شك في هذا إذا كان القاول يعني ما يقول   و  فة

                                                                       هذا بعض كلمات العلماا في التكفير، و يرهىا كييىر، وكلةىا ترجىي إلى  مىا ينىاقض 

ْ                َّ        شىىةادة أْن ال إلىىه إال هللا وأنَّ محمىىدا ر "                                مناقمىىة بينىىة، فمىىن أنكىىر أحىىد هىىذين    "     سىىول هللا       

                     واإليمىان بةىذين األصىلين    .                                              أت  بما يناقض واحدا منةما عامدا متعمدا فقد كفر   و        األصلين أ

                                             الوحي الذ  ن،له هللا تبارك وتعىال  على  نبيىه محمىد    و                                يستل،م اإليمان بالقرآن الكريم، وه

ن وأنكر بعض مىا فيىه داللىة  عليىه                                                  ، وفي القرآن أصول العقاود السمعية، فمن بلغه القرآ                              

      .                  وال شبةة له فقد كفر

                                         ولىىيإ ممالفىىة القوا ىىي مأمىىذا للتكفيىىر، وإنمىىا  "                              ورحىىم هللا ابىىن دقيىىق العيىىد إذ يقىىول 

      .                   فتأمله ينفعك بإذن هللا   . "                                                مأمذا ممالفة القواعد السمعية القبعية  ريقا وداللة

               إنكىار أمىر م مىي    و أ "                                                ورحم هللا عمىد الىدين اإلي ىي إذ يقىول فىي جملىة المكفىرات 

                                                             فقد يقي من بعض العلماا دعوى اإلجماع على  شىيا وال يكىون ذلىك الاىيا    . "         عليه قبعا

      .                 م معا عليه، فتنبه

 

    :                ال عبرة بكل خالف

                  نىىم مىىن المعلىىوم عنىىد  "                                                لقىىد أحسىىن الباحىى  إذ قىىال فىىي بعىىض المواضىىي مىىن بحونىىه  

      . "              له حص من النظر   ا                                 الفقةاا أنه ال عبرة بكل مالف إال مالف

                                                يقتمىي عىىدم التمسىك بىاألقوال الواهيىىة لم ىرد أنةىا قىىول    و                  أقىول  هىذا صىىحيض، وهى

                                                             فىىالن، فىىال بىىد مىىن الرجىىوع إلىى  كتىىاب هللا تعىىال  وسىىنة المصىىبف  عليىىه أفمىىل    و     فىىالن أ

    فىال               قىال هللا عى، وجىل  }   .              والتسليم  لةما                                             الصالة والسالم، واالحتكام  إليةما، والرضا بةما، 

     ممىىا      حرجىىا        أنفسىىةم    فىىي       ي ىىدوا   ال    نىىم       بيىىنةم     شىى ر      فيمىىا        يحكمىىوك     حتىى         يؤمنىىون   ال      وربىىك

     {.        تسليما         ويسلموا      قميت

 

                 إشكال وجواب:

            ، فلىم يسىتين  {                               إال من أ كىرا وقلبىه مبمىذن باإليمىان }                              قد يقول قاول  لقد قال هللا تعال  

ا، وقال تعال    َّ               نَّ إنمىا كنىا نمىوض   ـ                    ولىذن سىألتةم ليقولى }                                             من النبق بكلمة الكفر سوى المكر 
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  ،  {                                 ؟! ال تعتىذروا قىد كفىرتم بعىد إيمىانكم                             هلل وآياتىه ورسىوله كنىتم تسىتة،وون             ونلعب، قىل أبىا

      أفلىيإ     شىك،    و                                                                    فحكم عليةم بالكفر ر م أنةم قد قالوا كالما عل  وجه اللعب ال عن اعتقاد أ

                                                                              في هذا دليل عل  أن القول الكفر  مكفر بذاته وإن لم يكن معه اعتقاد الكفر؟!.

      إشىارة    و هى   {                               إال مىن أ كىرا وقلبىه مبمىذن باإليمىان }                            فال واب أن االسىتيناا فىي قولىه 

                                                                            إل  ما وقي من عمار بن ياسر رضي هللا عنةما من النبق بكلمة الكفر فىي حالىة اإلكىراا، 

                                                              دليل ما ورد في السنة النبوية الاريفة من عدم التكفيىر بغيىر حالىة    ، ب                   وليإ المراد الحصر  

           اإلكراا

   عىن       مالك    بن     أنإ                 مسلم في صحيحه عن          ما رواا    وهو    ،               حالة سبق اللسان        ومن ذلك 

       أحىدكم    مىن      إليىه      يتىوب     حىين      عبىدا       بتوبىة      فرحا     أشد     هلل            أنه قال  "      وسلم      عليه   هللا     صل       النبي 

      فىىأت    ،    منةىىا      فىىأيإ   ،      وشىىرابه        عامىىه        وعليةىىا     منىىه         فانفلتىىت   ،   فىىالة      بىىأرض        راحلتىىه     علىى      كىىان

   ،    عنىدا       قاومىة     بةىا    هىو     إذا      كىذلك    هىو       فبينىا   ،      راحلتىه    مىن     أيىإ    قىد   ،    دلةا   ي ف        فاضب ي      ش رة

    . "     الفرح     شدة    من      أمبأ  ،    ربك      وأنا       عبد     أنت       اللةم       الفرح     شدة    من     قال    نم   ،       بمبامةا      فأمذ

                           المكفىرات وهىو ال يقصىد المعنى                                    أن يقول المسىلم قىوال أو يفعىل فعىال مىن         ومن ذلك 

                   بعينىي رسىول هللا صىل  هللا                                    الايمان عن علي رضي هللا عنه أنىه قىال    ى  رو             الكفر ، فقد

              فىإن بةىا دعينىة    ،                          انبلقىوا حتى  تىأتوا روضىة مىاخ        فقىال            والمقىداد                           عليه وسىلم أنىا وال،بيىر  

         فىىإذا نحىىن    ،                حتىى  أتينىىا الروضىىة  ،                          فانبلقنىىا تعىىادى بنىىا ميلنىىا    ،    منةىىا   ا    فمىىذو   ،         معةىىا كتىىاب

       لنلقىين    و        الكتاب أ   َّ نَّ              فقلنا لتمرج    ،                  قالت ما معي كتاب   ،                       قلنا لةا أمرجي الكتاب  ف  ،          بالظعينة 

            فىإذا فيىه مىن   ،                                  فأتينا به رسىول هللا صىل  هللا عليىه وسىلم   ،                   فأمرجته من عقاصةا   ،        اليياب 

                           يمبرهم ببعض أمر رسىول هللا صىل    ،                                            حا ب بن أبي بلتعة إل  ناك بمكة من الماركين 

        يىا رسىول        قىال     ؟!.              يا حا ب مىا هىذا                               فقال رسول هللا صل  هللا عليه وسلم   ،           عليه وسلم هللا

ى   ،                          إني كنت امرأ ملصىقا فىي قىريو   ،   علي   ْ لْ          هللا ال تع    ى        وكىان م    ن                       ن معىك مىن المةىاجرين م 

                          ذلىىك مىىن النسىىب فىىيةم أن أتمىىذ    ي              فأحببىىت إذ فىىاتن  ،                                  لةىىم قرابىىات يحمىىون أهلىىيةم وأمىىوالةم 

     فقىال    .                                                 ولم أفعله ارتدادا عن ديني وال رضا بالكفر بعىد اإلسىالم   ،                      عندهم يدا يحمون قرابتي

               يىىا رسىىول هللا دعنىىي             فقىىال عمىىر   .  كم  ـ    قىى   د                أمىىا إنىىه قىىد ص                            رسىىول هللا صىىل  هللا عليىىه وسىىلم

            ا لىي على  مىن       لعىل هللا    ؟         ومىا يىدريك  ،                 إنىه قىد شىةد بىدرا         فقال   .                    أضرب عنق هذا المنافق

   "                          إنىي كنىت امىرأ ملصىقا فىي قىريو      قولىه "  .                                          شةد بدرا فقال اعملوا ما شذتم فقد  فرت لكىم

     ".                         وال رضا بالكفر بعد اإلسالم            وتأمل قوله "   . م                ولم أكن من أنفسة    لةم           كنت حليفا    أ  
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    فقىد     شىك   و             ال عىن اعتقىاد أ          واالسىتة،اا               عل  وجه اللعىب       كفريا      كالما               وأما الذ  قال 

                                                    كفر، ألن ميل هذا دليل عل  االستمفاف بالدين، وهو كفر. 

 

    :             خاتمة البحث

                                                                      ي ب الحذر الاديد من التسرع في تكفيىر المسىلمين، ألن مىن كفىر مسىلما فقىد بىاا   ـ 

                                                                                  بةذا الكلمة أحدهما، إن كان المقول له كافرا فقد القت محلةا، وإال رجعت عل  القاوىل إذا 

      .                   ً لم يكن القاول متأوالً 

                               و                                        أ  إذا قال مسلم عن رجل آمر مسىلمو إنىه كىافر  فىإن كىان الرجىل ا مىر كىافرا فقىد 

        فقد صىار            في الحقيقة                                                              القت الكلمة محلةا وبرئ القاول ، وإن كان الرجل ا مر ليإ بكافر

                                                  إذا كان قاول كلمة التكفير قد قالةا اجتةادا له فيه    إال                     ألنه سم  اإلسالم كفرا،               القاول كافرا، 

                   َّ                                              في اجتةادا، كما كفـَّر الموارب سيدنا عليىا رضىي هللا عنىه باالجتةىاد المبىأ            شبةة وأمبأ 

                                          ولم يكفرهم بذلك، حي  إنةم كانوا متأولين. 

                               الفاعىل فإنىه ي حكىم عليىه بىالكفر،    و                            فعل فعال يدل عل  كفر القاوىل أ   و            من قال قوال أ  ـ 

ً   ذا فىي الحكىم قمىاًا،                                                                في ستتاب، فإن تاب فبةا ونعمت، وإال فإنه ي عامىل معاملىة المرتىد، وهى                

    .                     وهذا ميدان عمل القاضي

              الفعىل  المعنى     و                                                          أمىا فيمىا بىين المكلىف وبىين هللا تعىال  فإنىه إن قصىد بىذلك القىول  أ  ـ 

                                 وإن لم يقصد به المروب  من اإلسىالم،                        فقد كفر ومرب من اإلسالم      َّ               الكفر َّ الذ  يدل عليه 

        أن يقصىد    و                                                                   إذ ال ي اتر  لمروب  المرا من اإلسالم أن يقصد المروب  منه، بل الماتر  ه

                                                              إذا لىم يقصىد المعنى  الكفىر  ف مةىور العلمىاا ال يىرون تكفيىرا، فإنمىا  فى             َّ   المعن  الكفر َّ ، 

      . ي                   هذا ميدان عمل المفت و                                      األعمال بالنيات، وهذا في الحكم ديانة،

    على   و                                                             جمةور العلمىاا حكمىوا على  الم سىمة الىذين لىم ي سىموا ت سىيما صىريحا   ـ 

      .                          المعت،لة بالبدعة، ال بالكفر و        الموارب 

 

                                                   مىىىن كىىىل أخ ناصىىىض أن يمصىىىني بصىىىالض الىىىدعاا وأن ال يبمىىىل علىىىي    و        هىىىذا وأرجىىى

    .           بملحوداته
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   بىن     حمىد               صىالح الىدين بىن أ                                                     وهذا آمر ما تم تحريرا بيد كاتبه الفقير إلى  هللا تعىال  

     ، فىىي     1992   / 3   /  23          ، الموافىىق     1312   /  12   / 9                      اإلدلبىىي، ضىىحوة يىىوم عرفىىة           محمىىد سىىعيد 

           ، والحمىد هلل        اليسيرة           والتنقيحات                        تريال، سوى بعض اإلضافات                       بييرفوند، من ضواحي مون

                            الذ  بنعمته تتم الصالحات.

 

 

 

 


