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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 وبعد: ..الم على أشرف األنبياء واملرسلنياحلمد هلل رب العاملني، والصالة والس
اليت -ال ريب أن العقيدة اإلسالمية صافية نقية حمجة بيضاء، ولذا ما إن ظهرت البدع والفنت 

إال ووقف السلف بكل حزم وشجاعة  -وطمس نورها ء العقيدةتكدير صفاهبا أراد أهلها 
ويقني لردها واإلنكار عليها وعلى أهلها، ال أتخذهم يف هللا لومة الئم، فحفظ هللا هبم الدين 
وأمت هبم النعمة، ولوال فضل هللا مث تلك اجلهود اليت بذهلا أهل العلم الراسخني رّداً وبياانً، إعالانً 

وكشفًا للُغمَّة عن األمة الختلط احلق ابلباطل وقال من شاء يف ملنهج أهل السنة واجلماعة، 
فكانوا حبٍق محاة الدين والعقيدة، انصرين الدين مبا شاء والنتشرت البدع واخلرافات الباطلة،  

 قامعني للبدعة.للسنة، 
 هلل الذي جعل يف كلِّّ زمانِّ فرتٍة من الرسل بقااي من أهل العلم، يدعون من ضل إىل فـ"احلمد

رون بنور هللا أهل الَعَمى،  اهلُدى، ويصربون منهم على األذى، ُُييون بكتاب هللا املوتى، ويُبصِّّ
فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من ضال اتئه قد َهَدْوه، فما أحسن أثرهم على الناس، 

 .(1)"..وأقبح أثر الناس عليهم
تنة تكفري املسلمني واستباحة دمائهم، ف –منذ فجر اإلسالم –وإن من أشد ما ابتليت به األمة 

 طرفاً من عناية السلف بفقه التكفري، وبيان مسائله، والتحذير من الغلو فيه:  -هاهنا-ونذكر 
 التحذير من  تكفري أهل القبلة: -1

َكََّة وََكاَن اَنزِّاًل يفِّ  --َعْن َأِبِّ ُسْفَياَن، قَاَل: َسأَْلُت َجابِّرًا  َفَسأَلَُه  ،َبِنِّ فِّْهرٍ َوُهَو ُُمَاوٌِّر مبِّ
َلةِّ ُمْشرًِّكا؟ قَاَل: ُمَعاَذ اّللَِّّ  َرُجٌل:  ُتْم َتْدُعوَن َأَحًدا مِّْن أَْهلِّ اْلقِّبـْ فـََفزَِّع لَِّذلَِّك. قَاَل: َهْل   !" َهْل ُكنـْ

ْنُكْم َكافِّرًا؟ قَاَل: اَل " ُتْم َتْدُعوَن َأَحًدا مِّ  .(2)ُكنـْ
، -رضي هللا عنهما-ْبنِّ ُعَمَر َعْن اَنفٍِّع قَاَل: قَاَل َرُجٌل الو  ْركِّ لشِّّ : إِّنَّ ِلِّ َجارًا َيْشَهُد َعَليَّ ابِّ

ُ فـَُتَكذِّبَُه"  .(3)فـََقاَل اْبُن ُعَمَر: "أََفال تـَُقوُل: اَل إَِّلَه إِّال اّللَّ
                                 

 - 52يف فاحتة كتابه "الرد على اجلهمّية والزاندقة" )ص -رمحه هللا-من كالم اإلمام أمحد بن حنبل (1)
 /ط. دار املنهاج ابلقاهرة(.53

 ( إبسناد صحيح.2317أخرجه أبو يعلى يف "مسنده" رقم) (2)

  (.443احملجة" رقم) يف بيانأخرجه األصفهاين يف "احلجة ( 3)
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: -رمحه هللا–، يقول شيخ اإلسالم ف الصاحل مِّن الصحابة والتابعنيوهذا ما كان عليه السل
لسنة ال ُيكفِّرون من خالفهم، وإن كان ذلك املخالف ُيكفِّرهم؛ ألن الكفر حكم أهل العلم وا"

شرعي، فليس لإلنسان أن يعاقب مبثله؛ كمن كذب عليك، وزىن أبهلك، ليس لك أن تكذب 
عليه، وتزين أبهله؛ ألن الكذب، والزِّان حرام حلق هللا، وكذلك التكفري حق هلل فال ُيكفَّر إال َمْن 

 ورسوله، وأيضا ف ن تكفري الشخا املعني، وجواز قتله موقوف على أن تبلغه احلجة َكفَّره هللا
 .(1)"النبوية اليت ُيكفَّر َمْن خالفها وإال فليس كل من جهل شيئا من الدين ُيكفَّر

اخلوارج، ": -رمحه هللا– أبو طالب املكيارج، وقد قال وإمنا بدأت هذه البدعة على يد اخلو 
األئمة ابلسيف إلنكار املنكر، فوقعوا يف أنكر املنكر من تكفري األئمة، وإنكارهم خرجوا على 

 .(2)"السلطان، وتكفريهم األمة ابلصغائر، وهذا من أبدع البدع، وهؤالء كالب أهل النار
 وقوع املسلم يف املعاصي والكبائر ال يستلزم كفره:-2

حنن نرجو جلميع أهل " أمره يقول:عن وكيع بن اجلراح قال: مسعت سفيان الثوري يف آخر 
 .(3)"الذنوب والكبائر الذين يدينون ديننا، ويصلون صالتنا وإن عملوا أي عمل

 :(4)قال ابن أِب داود يف قصيدتهو   
 وال تكفرن أهل الصالة وإن عصوا *** فكلهم يعصي وذو العرش يصفح

 وال تعتقد رأي اخلوارج إنه *** مقال ملن يهواه يردي ويفضح
أنه ال يكفر أحد من أهل  ::"وقد أمجعت العلماء ال خالف بينهم-رمحه هللا-قال ابن بطة و 

 .(5)وخناف على املسيء" ،نرجو للمحسن ،وال خنرجه من االسالم مبعصية ،القبلة بذنب
 .(6)"مذهب أهل احلق أنه ال ُيكفَّر املسلم ابملعاصي كالقتل والزان": -رمحه هللا –وقال النووي 

 جيب االحرتاز من تكفري املسلمني ابلذنوب": -رمحه هللا–شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال 

                                 
  (.2/492"الرد على البكري" )( 1)

 (.1/397"قوت القلوب")( 2)

 (.7/13أخرجه اخلطيب يف "اتريخ بغداد" ) (  3)

 .(54 - 53/ 2(،  و"طبقات احلنابلة" )593 - 591/ 3: "الشريعة" لآلجري )ينظر (4)

 ( البن بطة.  292"الشرح واإلابنة" ) ص/  (5)

 (.150/ 1"شرح النووي على مسلم" ) (6)
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 .(1)"اإلسالم واخلطااي، ف نه أول بدعة ظهرت يف
 األمر ابلتثبت قبل إصدار األحكام: -3

ابلتثبت فيها قبل إصدار األحكام على الناس  -عز وجل-وخلطورة هذه املسألة فقد أمر هللا 
ُنوْا واالا ت اُقوُلوْا : ﴿-وتعاىلسبحانه -قال  ي َّ ب ا ت ا ِبيِل اّللِه ف ا ا الَِّذينا آماُنوْا ِإذاا ضارابْ ُتْم يف سا َيا أاي ُّها

نْ ياا ُغونا عاراضا اْلْايااِة الدُّ ت ا الاما لاْستا ُمْؤِمناً ت اب ْ ْن أاْلقاى ِإلاْيُكُم السَّ  [.94﴾ ]النساء: ِلما
بيل هللا التثبت فيمن أشكل عليهم أمره ومل يعلموا اجملاهدين يف س -عز وجل-فقد أمر هللا 

: "فتأنوا يف قتل من أشكل عليكم أمره -رمحه هللا– قال ابن جرير ،حقيقة إسالمه و ال كفره
فلم تعلموا حقيقة إسالمه وال كفره وال تعجلوا فتقتلوا من التبس عليكم أمره، وال تتقدموا على 

 .(2) لكم وهلل ولرسوله"ا حرابً قتل أحد إال على قتل من علمتموه يقينً 
 ق فيه الشروط وتنتفي عنه املوانع:قتكفري املعَّيَّ حىت تتحالتحرهز من  -4

 .السلف الصاحل كانوا يتحرزون من تكفري املعني إال وفق ضوابط وقواعد معينة
َفاتِّ هللاِّ  -عن يـُْوُنُس بُن َعْبدِّ اأَلْعَلى، مسِّْعُت َأاَب َعْبدِّ هللاِّ الشَّافِّعِّيَّ يـَُقْوُل  -َوَقْد ُسئَِّل َعْن صِّ

 فـََقاَل:  -َوَما يُؤمُِّن بِّهِّ  -تـََعاىَل 
َا نَبِّيُُّه  َا كَِّتابُُه، َوَأْخبَـَر هبِّ َفاٌت، َجاَء هبِّ أُمََّتُه، اَل َيَسُع َأَحداً  -َلْيهِّ َوَسلَّمَ َصلَّى اّللَُّ عَ -"هللِّ َأمْسَاٌء َوصِّ

َا، َوَصحَّ َعْن َرُسْولِّ هللاِّ   -َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -قَاَمْت َعَلْيهِّ احُلجَُّة َردََّها، أَلنَّ الُقْرآَن نـََزَل هبِّ
َا، فَ ِّْن َخاَلَف َذلَِّك بـَْعَد ثـُُبوتِّ احُلجَّةِّ َعَلْيهِّ، فَـ  ُهَو َكافٌِّر، َفَأمَّا قـَْبَل ثـُبـُْوتِّ احُلجَّةِّ، الَقْوَل هبِّ

جلَ  لرَّوِّيَّةِّ َوالفِّْكرِّ، َواَل ُنَكفُِّر ابِّ ، َواَل ابِّ لَعْقلِّ ، أَلنَّ عِّْلَم َذلَِّك اَل يُْدَرُك ابِّ جلَْهلِّ َا َفَمْعُذوٌر ابِّ ْهلِّ هبِّ
َا، َونـُْثبُِّت هَ  َها التَّْشبِّْيَه، َكَما نـََفاُه َعْن َأَحداً، إِّالَّ بـَْعَد انتَهاءِّ اخَلرَبِّ إِّلَْيهِّ هبِّ ، َونـَْنفِّي َعنـْ ذِّهِّ الصََّفاتِّ

هِّ، فـََقاَل: } ِميُع الباِصرْي نـَْفسِّ ُهوا السَّ ْيٌء وا ِمْثِلِه شا  .(3)["11{ ]الشُّْوَرى: لاْيسا كا
: "إنَّ التكفري له شروط وموانُع، قد تنتفي يف حقِّّ -رمحه هللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيميَّة 

َدتِّ الشروط، وانتفتِّ املوانع، يـُبَـنيِّّ  ، إالَّ إذا ُوجِّ َعنيَّ
ُ
، وإن تكفري املطَلق ال يستلزم تكفرَي امل املعنيَّ

                                 
 (.13/31) "ُمموع الفتاوى" (1)

 (.223/ 4"تفسري الطربي") (2)

 ( .80 - 79/  10"سري أعالم النبالء" ) (3)
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أي: َمن قال أو فعل كذا،  -هذا أنَّ اإلمام أمحَد وعامَّة األئمة الذين أطلقوا هذه العمومات 
 نِّه.مل ُيَكفِّروا أكثر َمن َتَكلَّم هبذا الكالم بعي -فقد كفر 

ف نَّ اإلمام أمحد مثاًل قد ابَشَر اجلهميَّة الذين دَعوه إىل َخْلق القرآن، ونْفيِّ الصفات، وامتحنوه 
وسائَر علماء وقته، وفتنوا املؤمننَي واملؤمنات الذين مل يوافقوهم على التََّجهُّم ابلضرب، واحلبس، 

دة، وترك ختليصهم من أيدي العدو، والقتل، والعزل عنِّ الوالايت، وَقْطع األرزاق، وَردِّّ الشها
ُيَكفُِّرون كلَّ  -مَِّن الوالة والقضاة وغريهم  -حبيث كان كثرٌي مِّن أوِل األمر إذ ذاك مَن اجلهميَّة 

ْلق القرآن، وُيكمون فيه  يًّا موافًقا هلم على نـَْفيِّ الصفات، مثل القول ِبِّ َمن مل يكْن َجْهمِّ
ُْكمِّهم يف الكافر.  حبِّ

ام أمحد دعا للخليفة وغريه ممن َضرَبَه وحبسه، واستغفَر هلم، وَحلَّلهم مما فعلوه به من مث إنَّ اإلم
الظلمِّ والدعاءِّ إىل القول الذي هو ُكفر، ولو كانوا مرتديَن عنِّ اإلسالم، مل جَيُز االستغفار هلم، 

واألعماُل منه ومِّن غريه ف نَّ االستغفار للُكفَّار ال جيوز ابلكتاب والسُّنَّة واإلمجاع، وهذه األقوال 
َُعيَّننَي مَِّن اجلَْهميَّة الذين كانوا يقولون: إنَّ القرآن خملوٌق، 

مَن األئمة صرُيٌة يف أهنم مل ُيَكفِّروا امل
أي: بقول اجلهميَّة  -وإنَّ هللا ال يـَُرى يف اآلخرة، وقد نُقِّل عن أمحد ما يدلُّ على أنه َكفَّر به 

 نِّني.قوًما ُمَعيَّ  -وعقيدهتم 
َدْت فيه شروط  فُيحَمل األمر على التفصيل؛ فيقال: َمن ُكفِّر بعينه، فَلِّقِّيام الدليل على أنَّه ُوجِّ
التكفري، وانتفْت موانعه، وَمن مل ُيَكفَّر بعينه َفالنْتِّفاء ذلك يف حقِّّه، هذا مع إطالق قوله 

 ابلتكفري على سبيل الُعُموم.
؛ والدَّليل على هذا األصل: الكتاب،  والسُّنَُّة، واإلمجاع، واالعتبار، فالتكفري العامُّ كالوعيد العامِّّ

َعنيَّ أبنه كافر، أو مشهود له ابلنار، فهذا 
ُ
جيب القول إبطالقه وعمومه، وأما احلكم على امل

عني، ف نَّ احلكم يقف على ثـُُبوت شروطه، وانتفاء موانعه"
ُ
؛ انتهى كالم (1)يقف على الدليل امل

 .خمتصرًا –رمحه هللا  - شيخ اإلسالم
 
 

                                 
 (.498، 489، 487/ 12"ُمموع الفتاوى" ) (1)
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 ال يكفر من أكره على كلمة الكفر: -5
ْلُبُه : } -تعاىل–و دليل هذا يف القرآن يف قوله  ق ا فارا اِبهلِل ِمْن ب اْعِد ِإمياانِِه ِإالَّ ماْن ُأْكرِها وا ماْن كا

عالاْيِهْم  راحا اِبلُكْفِر صاْدرًا ف ا ِئنٌّ اِبإِلميااِن والاِكْن ماْن شا اٌب عاِظيمٌ ُمْطما ُْم عاذا {  غاضاٌب ِمنا هللِا واَلا
 [ .106]النحل:

، (1)أو املستضعفني من املؤمنني مبكة -رضي هللا عنهما-وسبب نزوهلا قصة عمار بن ايسر 
: "وأمجع العلماء على: أن من أكره على كلمة الكفر جيوز له أن يقول -رمحه هللا-قال البغوي 

 .(2)وإن أىب أن يقول حىت يقتل كان أفضل" ،قد ال يكون كفراً وإذ قال بلسانه غري معت بلسانه،
 أخطأ  يف مسائل علمية أو عملية:اجتهد فعدم تكفري من  -6

 عن َحَسُن ْبُن َعْبدِّ اْلَعزِّيزِّ اجْلََروِّيُّ ، قَاَل: "َكاَن الشَّافِّعِّيُّ " يـَنـَْهى النـَّْهَي الشَّدِّيَد َعنِّ اْلَكاَلمِّ يفِّ 
َا يـَُقاُل فِّيهِّ: َأْخطَْأَت"اأْلَْهَواءِّ َويـَقُ  ُبُه قَاَل: َكَفْرَت ، إِّمنَّ  .(3)وُل: َأَحُدُهْم إَِّذا َخاَلَفُه َصاحِّ

لِّيُل َعَلى -رمحه هللا-قال ابن عبد الرب  ْن َأْن ُُيَرَِّم َما َقاَم َلُه الدَّ :"َواَل ََيَْتنُِّع َأَحٌد مِّْن َأْهلِّ اْلعِّْلمِّ مِّ
رُُه ، َوإِّْن َكاَن َغيْـ -َصلَّى اّللَُّ َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ -، َومِّْن ُسنَّةِّ َرُسولِّهِّ -َعزَّ َوَجلَّ -حَتْرَِّيِّهِّ مِّْن كَِّتابِّ اّللَِّّ 

فِّرٌي َواَل ُُيَالُِّفُه يفِّ َذلَِّك، َدلِّيٌل اْسَتَدلَّ بِّهِّ، َوَوْجٌه مَِّن اْلعِّْلمِّ َذَهَب إِّلَْيهِّ، َولَْيَس يفِّ َشْيٍء مِّْن َهَذا َتكْ 
 ُ َا فِّيهِّ اخلَْطَأُ َوالصََّواُب، َواّللَّ  .(4)بَِّرمْحَتِّهِّ"يـَُوفُِّّق َمْن َيَشاُء  -َعزَّ َوَجلَّ -ُخُروٌج مَِّن الدِّينِّ، َوإِّمنَّ

حنيفة  أِب، كذا قول السلف وأئمة الفتوى:" ه -رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ال يؤمثون ُمتهدًا خمطئًا يف املسائل األصولية وال يف  ؛والشافعي والثوري وداود بن علي وغريهم

وف عن الصحابة : هذا هو القول املعر وقالوا ،كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغريه  ،الفرعية
ون أحدًا من اجملتهدين والتابعني هلم إبحسان وأئمة الدين أهنم ال يكّفرون وال يفّسقون وال يؤمثّ 

 .(5)" املخطئني، ال يف مسألة عملية وال علمية
 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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