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 ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن       ،هإنّ احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفر     

 وأشهد أن   ، من يهده اهللا فال مضلّ له، ومن يضلل فال هادي له           ،سيئات أعمالنا 
  . عبده ورسولهال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أنّ حممداً

  : أما بعد
 الشباب املسلم املتحمس هلذا الدين قد ابتلوا يف هـذا العـصر             فإن بعض 

  .بالفكر التكفريي وهو فكر اخلوارج الذي كاد ينقرض
هم تومن املؤسف أن هؤالء الشباب هم من أهل السنة أصالً، ولكن محاس           

 باملسلمني، وجهلهم بالنـصوص     وغريم على الدين، وما يفعله أعداء اإلسالم      
 يتربوا على أيدي العلماء، ومل يأخذوا عن األكابر؛ جعلهم          ة، والذين مل  يعالشر

  .يتبنون هذه األفكار اخلارجة عن مذهب أهل السنة واجلماعة
وأغلبهم ممن فيهم عاطفة دينية بال علم وال فقه وال بصرية وال جتربـة وال               

  .اعتبار عندهم ألهل العلم والفقه والتجربة والبصرية
يعرفون أم قد وقعوا يف فكـر اخلـوارج؛         وأكثر هؤالء الشباب رمبا ال      

ن هذا الفكر فكر اخلوارج استنكر ذلـك،        إ : وإذا قلت له   ،جلهلهم ذا الفكر  
  .وأخذ يدافع ظناً منه أنه مذهب أهل السنة واجلماعة

وهذا البحث قد كتبت معظمه قبل أكثر من عشر سنني حينما بدأت أمجع             
أن جمرد مجع املرويات ودراستها ومعرفة      املرويات الواردة يف الكفر؛ ألنين أعتقد       

أو كفر   ،كفر أكرب، وكفر أصغر   : الكفر كفران أن  منها ب دالالا سيخرج الدارس    
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  .اعتقادي وكفر عملي
  وهذا رد علمي واضح على فكر اخلوارج، فقد ورد عـن رسـول اهللا      

سـالم؛  رج من اإلخكثري من املعاصي اليت ال يشك املسلم أا ال تللفظ التكفري   
، فهل  »من حلف بغري اهللا فقد كفر      « قول رسول اهللا  : بل هو كفر أصغر، مثل    

  . !؟هو كفر أكرب
أميا عبد أبق مـن     «: وقال   »املراء يف القرآن كفر    «ومثل قول النيب    

  .!؟ من اإلسالمرجخفهل هو كفر أكرب م ،»مواليه فقد كفر حىت يرجع إليهم
الطعن يف النسب، والنياحة على  : الناس كفر اثنتان يف    « ومثل قول النيب    

  .فهذا ال يقوله عاقل !؟كفر أكرب خيرج من اإلسالموغريها فهل النياحة  »امليت
واملنهج الذي سرت عليه استقرائي استنباطي، حيـث قمـت باسـتقراء            
املباحث اخلاصة يف كتب السنة املطبوعة املتداولة، واستخراج األحاديث الواردة          

استنباط أحكام ومعاين ودالالت األحاديث مبا يوافق منـهج أهـل    يف الباب، و  
السنة واجلماعة، وقمت بتخريج األحاديث خترجياً موسـعاً، ومجـع الطـرق            

  .والروايات، ودراسة األسانيد واحلكم عليها، وعلى األحاديث
، فجاءت علـى    مقدمة ومتهيد وثالثة فصول    :وهذا البحث قد قسمته إىل    

   :الوجه اآليت
تكلمت فيه عن موقف اخلوارج، واملعتزلة، وأهل السنة يف حكـم   و 

  .ارتكاب املعاصي والذنوب
،قسمته إىل مطالبو الغلو وأسبابه وآثاره وعالجه :  

  .أسباب الغلو: املطلب األول
  .األدلة من الكتاب والسنة يف ذم الغلو: املطلب الثاين
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  .املترتبة على الغلو والتكفري اآلثار السلبية :املطلب الثالث
  . معاجلة الغلو:املطلب الرابع

 ،قسمته إىل مطالبالتكفري خطره وضوابطه :  
  .تعريف الكفر وأنواعه :املطلب األول
  .خطر التكفري :املطلب الثاين

  .ضوابط التكفري، وأصوله :املطلب الثالث
  .ضوابط تكفري املعني :املطلب الرابع

  . الشخص املؤهل إلصدار حكم التكفري:خلامساملطلب ا
التكفرياألحاديث الواردة يف .  

   جتاألحاديث واآلثار مستوعباً الطرق واأللفاظ ما أمكـن        وفيه خر
 وأقوال العلماء   الالت األحاديث ذكرت د مث  ذلك ودراسة أسانيدها،    

: وقسمته إىل مطالب.يف املراد بالكفر من األحاديث 
  .إطالق اسم الكفر على قتال املسلم :طلب األولامل

  .رمي اآلخر بالكفر  إطالق اسم الكفر على:املطلب الثاين
  .إطالق اسم الكفر على قتال املسلم ألخيه املسلم :املطلب الثالث
  .إطالق اسم الكفر على ترك الصالة :املطلب الرابع
  .كاهنالساحر أو الو أ عرافيق ال إطالق اسم الكفر على تصِد:املطلب اخلامس 

  . إطالق اسم الكفر على عبادة األوثان وتشييد القبور:املطلب السادس
  .دبرها إطالق اسم الكفر على إتيان املرأة يف :املطلب السابع
  .إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب أو النياحة :املطلب الثامن
  .لنوءمِطرنا با: إطالق اسم الكفر على قول :املطلب التاسع
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  .إطالق اسم الكفر على احللف بغري اهللا :املطلب العاشر
  . إطالق اسم الكفر على اجلدال يف القرآن الكرمي:املطلب احلادي عشر
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  .ين بعرض من الدنيادالبيع الق اسم الكفر على اط :املطلب الرابع عشر

  . على هروب العبدكفرإطالق اسم ال :املطلب اخلامس عشر
  . إطالق اسم الكفر على قتل غري قاتله:املطلب السادس عشر

  .على اجلاحدة حلق زوجهافر إطالق اسم الك :املطلب السابع عشر
  . الزوج على عدم طاعةكفرإطالق لفظ ال :املطلب الثامن عشر
  . إطالق اسم الكفر على عدم الشكر لنعم اهللا:املطلب التاسع عشر

  . إطالق لفظ الكفر على من أحب الكفر:املطلب العشرون
  . إطالق لفظ الكفر على الكذب:املطلب احلادي والعشرون

 إطالق اسم الكفر على بغض العـرب عامـة     :املطلب الثاين والعشرون  
  .وقريش واألنصار خاصة

طالق اسم الكفر على احلكم بغري ما أنـزل     إ :الثالث والعشرون املطلب  
  .»كفر دون كفر: قول ابن عباس«اهللا، 

هذا وأسأل اهللا الكرمي رب العرش العظيم أن يكون عملي خالصاً لوجهـه             
  .الكرمي، وأن يتقبل مين، وأن يهدي ضالة األمة للحق والصراط املستقيم

  برةباسم بن فيصل الجوا/ األستاذ الدكتور
  أستاذ الحديث بكلية الشريعة

  الجامعة األردنية
   األردن-عمان 
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تشعبت آراء الطوائف يف باب املعاصي والذنوب، فمنهم من أفرط، ومنهم           

  .من فَرط، ومنهم من اعتدل
واملقصود هنا ذكر هذه اآلراء باختصار ليتضح حكم مرتكب الذنب على           

وسنبني يف هذا البحث ثالثة مذاهب لـثالث        اختالف أنواعه عند كل طائفة،      
  : طوائف

  . مذهب اخلوارج واملعتزلة: املذهب األول
    يرى اخلوارج واملعتزلة أن أي  كبرية يرتكبها املسلم ومل ي تمنها، تكـون  ب 

 الكفر  -مع ختليدهم له يف النار    -خملدة له يف النار، إال أن اخلوارج يطلقون عليه          
 بل اسـم الفـسق يف       ؛ة ال يطلقون عليه الكفر وال اإلميان      واملعتزل... يف الدنيا 

الدنيا، واستدلت كلتا الطائفتني بنصوص الوعيد الواردة يف القرآن والسنة، وهلذا    
١( لتغليبهم نصوص الوعيد على نصوص الوعد؛اهم العلماء بالوعيديةمس(.  

 من  كثرياً–وغريه من أهل العلم- رمحه اهللا )٢(وقد ساق شارح الطحاوية
﴿ :فمن القرآن قول اهللا تعاىل:  ا، من القرآن والسنةاالنصوص اليت استدلو  

                   ﴾ ]٤٤: املائدة[.  
﴿ :وقوله تعاىل                             

                                         
  .)٣-٢( األهدل اهللا ، عبدالتكفري والنفاق ومذاهب العلماء فيه )١(
  ).٤٤٢-٤٣٩: ص (،شرح العقيدة الطحاوية )٢(
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                 ﴾ ]٩٣: النساء[.  
 :وقوله تعاىل                          

                                     

                            

                         ]٧٠-٦٨: الفرقان[.  
سباب املسلم  «:  قال  أن رسول اهللا     ومن السنة حديث ابن مسعود      

 أو النفـاق    )١(وغريها من األحاديث اليت ورد فيها الكفر       ،» وقتاله كفر  فسوق
كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كان يف             أربع من «: مثل

أخلف وإذا عاهـد غـدر،     ث كذب، وإذا وعد      إذا حد  :من النفاق حىت يدعها   خصلة  
واهللا ال  ، واهللا ال يـؤمن ،واهللا ال يؤمن«أو عدم اإلميان مثل ) ٢(»وإذا خاصم فجر  

  . وغري ذلك)٣(»هه بوائقَالذي ال يأمن جار«:  قال؟رسول اهللا قيل من يا »يؤمن
   :همذهبأوجه استدالل اخلوارج واملعتزلة ذه النصوص على م

﴿ : على من أتى معصية، مثل     فر الشارع الك  إطالق :الوجه األول      

                          ﴾ ]وغريه من النصوص.]٤٤: املائدة .  
، »....واهللا ال يؤمن  «: نفي اإلميان عمن ارتكب معصية، مثل      :الوجه الثاين 

  .)٤(»ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن«:  وقوله

                                         
  . ختريج هذه األحاديث يف مرويات الكفرسيأيت) ١(
  ).٥٨( ومسلم ،)٣٤(برقم  البخاري )٢(
  .)٤٦(برقم  ومسلم ،)٥٦٧٠(برقم  البخاري )٣(
  .من حديث أيب هريرة) ٥٧(برقم  ومسلم ،)٢٤٧٥(برقم  رواه البخاري )٤(



  تمهيـد

 

١٣ 

احلكم على من ارتكب معصية أنه من أهل النار، مثل قوله            :ه الثالث الوج
﴿ :تعاىل                                   ﴾ ]٩٣: النساء[ .  

ففي هذه النصوص وما شاها داللة عندهم على أن أهل املعاصي كفار يف             
  .يف النار عندهم وعند املعتزلةالدنيا عند اخلوارج، وخملدون 

  :مذهب املرجئة: املذهب الثاين
ـ         ر الفِ :املراد باملرجئة و ق اليت تنفي دخول األعمال يف معىن اإلميان، وسوا م

 هو التصديق   ،اإلميان: تأخريها عن اإلميان فقالوا   :  أي ،األعمال بذلك إلرجائهم 
اة اسم اإلميان علـى     بالقلب فقط، ومل يشترط مجهورهم النطق، وجعلوا للعص       

ال يضر مع اإلميان ذنب أصالً، ومقالتهم مشهورة يف كتـب           : الكمال، وقالوا 
  . )١( العقيدة

  :  أسسةومذهب املرجئة مبين على ثالث
  تعريف اإلميان وما يترتب عليه عندهم مـن أحكـام يف          : األساس األول 

ب ذلـك    وبـسب  ،الدنيا واآلخرة، وللمرجئة يف تعريف اإلميان اختالف طويل       
  ن ذلك أبو احلسن األشـعري    فرقة كما بي   ةتعددت فرقهم اليت بلغت اثنيت عشر     

فالفرقة األوىل منهم يزعمون أن اإلميان باهللا هو املعرفة باهللا          :  فقال -رمحه اهللا -
ورسله فقط،وأن ما سوى املعرفة من اإلقرار باللسان واخلضوع بالقلب واحملبـة          

خلوف منهما والعمل باجلوارح فلـيس بإميـان،        والتعظيم هلما، وا   هللا ولرسوله 
  .)٢ (...هو اجلهل به وزعموا أن الكفر باهللا

                                         
  ).١/١١٠( فتح الباري : انظر)١(
  ).١/١٣٢: ( مقاالت اإلسالميني)٢(
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 ومما احتج به املرجئة على مذهبهم    ،التمسك بنصوص الوعد  : األساس الثاين 
اآليات واألحاديث اليت وعد اهللا فيها عباده املوحدين بدخول اجلنة والنجاة من            

﴿ :قول اهللا عز وجل: النار، مثل                        

                                        ﴾ ]ــر . ]٥٣: الزمـ
ويدخل يف ذلك كل النصوص اليت وردت يف القرآن أو السنة مما وعد اهللا فيـه                

: قال رسـول اهللا     :  باملغفرة والرمحة والعفو، ومنها حديث أيب ذر قال        عباده
 ومن جاء بالـسيئة  ،من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا وأزيد: يقول اهللا عز وجل  «

ومن لقيين بقراب األرض خطيئة ال يـشرك يب          ....فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر    
  .)١(» لقيته مبثلها مغفرةً شيئا

ـ         تأ: األساس الثالث   نويل نصوص الوعيد، ومن غرائب تأويلهم ما سبق ِم
النتفـاء تـصديق      كفره الشارع، فإمنا كفره لعدم معرفته باهللا، أو        ن م  كلّ أنَّ

  .القلب بالرب تبارك وتعاىل
  زجروا عما ـ الوعيد إمنا قصد به ختويف الناس لين       وكذلك تأويلهم نصوص

  .)٢(وا عنه، وليس له حقيقة يف الواقع
 اً وسـط  ويعد ، أهل السنة الذي خيالف املذهبني السابقني      مجاهِريومذهب  

  وأنزلوا كـال ،بينهما حيث مجع أهل السنة بني نصوص الوعد ونصوص الوعيد 
لته بدون تعارض أو تناقض، فإذا كان املذهب األول قد أفرط، ناظراً            نـزمنها م 

                                         
  ).٢٦٨٧(رقم ب صحيح مسلم )١(
  ).١٩/١٥٠( جمموع الفتاوى البن تيمية : انظر)٢(



  تمهيـد

 

١٥ 

صاة املـسلمني  إىل نصوص الوعيد وحدها، وفتح بناء على ذلك أبوب جهنم لع       
  .وأغلق عنهم أبواب اجلنة

قد أفرط، ناظراً إىل نصوص الوعد وحدها، وفتح أبـواب           :واملذهب الثاين 
اجلنة جلميع العصاة حىت من وقع يف الشرك األكرب إذا كان قد عرف اهللا جمـرد                

  معرفة، أو صق بقلبه فقط، وأغلق عنه أبواب النار اليت قامت األدلـة علـى             د
فإن مذهب أهل السنة قد      . مث خروجهم منها   ،ة املؤمنني فيها  دخول بعض عصا  

 منـها   زل كـال  ـاعتدل، جلمعه بني نصوص الوعيد ونصوص الوعد معاً، فن        
لته، فالذنب الذي يخلّد صاحبه يف النار وجيعله مرتداً عن اإلسالم، هـو             نـزم

  .الكفر والشرك األكربان اللذان ميوت صاحبهما عليهما
 الكبائر ال خيرج فاعله من امللة، وال يخلّده يف النار، بل هو             وما عدامها من  

حتت مشيئة اهللا، إن شاء عذبه بقدر ذنبه، مث أخرجه من النار وأدخله اجلنة، وإن           
  .شاء غفر له ابتداء

: وعلى هذا املذهب احلق دلت نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعـاىل           
﴿                                                   

            ﴾ ] وقال تعـاىل  ]٤٨: النـساء ،: ﴿                  

                  .....﴾    إىل أن قال تعاىل : ﴿                     

                          ﴾ ]فجعــل الطــائفتني  ]١٠-٩: احلجــرات
  . خوة ملن أصلح بينهما من املؤمننيإاملقتتلتني من املؤمنني، وجعلهما 

، )١(»من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل اجلنة       «:  أنه قال  وصح عن النيب    
                                         

  ).٩٢(، ومسلم )١٢٣٨(برقم  رواه البخاري )١(
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  .)١(»خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال ذرة من إميان«: وأنه قال 
ويف هذه النصوص وأشباهها رد على اخلوارج واملعتزلة، وهو واضـح ال            

  .مزيد بيانإىل حيتاج 
والنصوص يف هذا الباب كثرية، فأهل احلق عملوا بالنصوص كلها، وأهل           

   .)٢(هبها فقطالباطل أخذت كل طائفة منها نصوصاً تؤيد مذ
فليس بني فقهاء   : إفراط وتفريط ووسطية، قال ابن تيمية     : فأصبح األمر بني  

       ين باطناً وظاهراً مبا جاء به الرسول       امللة نزاع يف أصحاب الذنوب إذا كانوا مقر
وما تواتر عنه، أم من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخرب اهللا ورسوله             

لد منهم فيها أحد، وال يكونون مرتدين مباحي الـدماء،          ، وال خي  إياهابدخوله  
  .ولكن األقوال املنحرفة قول من يقول بتخليدهم يف النار كاخلوارج واملعتزلة

  .)٣(ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار: وقول غُالة املرجئة الذين يقولون
 قـال   الوسطية يف العقيدة والفكر واملنهج كما هو ملا كان رمز األمة احلق    و
﴿ :تعاىل                 ﴾ ]وكان ضـالل أصـحاب      ]١٤٣:البقرة

  يف فهم النصوص الشرعية كان ال بد من بيان أسـباب            اًاملذاهب األخرى غلو 
  .الغلو وآثاره وِعالجه

                                         
  .من حديث أنس) ١٩٣( برقم ، ومسلم)٦٥٦٥، ٤٤٧٦( برقم  رواه البخاري)١(
وكذلك فتاوي شيخ اإلسالم ابن تيميـة       ) ١/١٥٠(راجع هلذا البحث شرح النووي على مسلم         )٢(

 ،١١٨،٢٩٣: ص(وشرح الطحاوية   ) ١٠/٢٣٠) (١٢/٤٦٦) (١٨٨،  ٢١٧،  ٢٤٢،  ٧/٢٥٨(
٤٧٩،٥٠١.(  

  ).٧/٢٧٩( جمموع الفتاوى : انظر)٣(



  
  
  
  

  

 
  أسبابه وآثاره وعالجه :الغلو

  : وفيه أربعة مطالب
  .باب الغلوأس: املطلب األول
  .األدلة من الكتاب والسنة يف ذم الغلو: املطلب الثاين

  .اآلثار السلبية املترتبة على الغلو والتكفري: املطلب الثالث
  .معاجلة الغلو: املطلب الرابع
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  أسبابه وآثاره وعالجه: الغلو: الفصل األول

 

١٩ 

 
  أسباب التكفير والغلو

 ال شك أن لكل مشكلة أسبابا ساعدت على إجيادها وتعقيدها، ومعرفـةُ           
إىل األسباب ال بد منها ملن أراد العالج، وأسباب هذه املشكلة ختتلف من بلـد           

آخر، لكن هناك أمورا ميكـن أن       إىل  ، ومن وقت    إىل أخرى ، ومن مجاعة    آخر
تكون أسبابا مشتركة بني الكثري من هؤالء األفراد وهذه اجلماعات يف كثري من             

  : األزمان واألوطان، فمن هذه األسباب
وبأحكـام الـتكفري      بكتاب اهللا عز وجل، وبسنة رسـول اهللا           اجلهل -١

وقواعده، وكالِم السلف يف ذلك، وكذا اجلهل مبقاصد الـشريعة، سـواء    
 أو جزئيـا راجعـا إىل تأويـٍل         - عند بعضهم    -قًا  بكان ذلك جهالً مطْ   

واجتهاٍد ملن مل تكمل أهليته، وإال فلو كملت أهلية االجتهاد عنده؛ ملا أقدم      
لى عمل حيوي املفاسد، وجير هذه الويالت على الدول املسلمة حكامـا            ع

  .!!وشعوبا، وعلى الدعوة والقائمني عليها
 ما أصام؛ إال بإمهاهلم كـثريا أو     - بعد الصحابة    -وهل أصاب املسلمني    

  .!روا به؟كِّقليالً من القواعد الشرعية، ونسيام حظا مما ذُ
عدم لزوم منهج السلف أمام فتنة احلكم بغري        : فري الغلو والتك   ومن أسباب  -٢

ما أنزل اهللا يف كثري من بالد املسلمني،وكذا عدم لزوم منهج الـسلف يف              
  . تغيري املنكرات الظاهرة، والتحديات الفاجرة، واألساليب املاكرة

وال شك أن فتنة احلكم بغري ما أنزل اهللا عمت فأَعمت، وطمت فأصمت،             
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، فال جيـوز التحـاكم يف التحليـل         التكفرية أسباب فتنة    وكانت من مجل  
يف الدماء، واألموال، واألعراض،    : والتحرمي، واإلباحة واحلظر، وغري ذلك    

  .واملسائل العامة واخلاصة؛ إال إىل شريعة اهللا سبحانه وتعاىل
﴿: يقول -عز وجل-فاهللا                    

  ﴾ ]ويقول سبحانه ]٥٠: املائدة: ﴿           

           ﴾ ]ويقول عز وجل ]٢١: الشورى: ﴿     

                               
  ﴾ ]واآليات يف تقرير هذا األصل األصيل كثرية ]٤٠: يوسف  .  

اجلهل بالسنن الكونية يف التمكني يف      : الغلو والتكفري  السبب الثالث يف فتنة      -٣
األرض، وأن ذلك ال يكون إال بالصرب والتحمل ألذى الكفار، فكيـف ال    

  ! نصرب على أذى املسلمني ؟
!!  الطعن يف كبار علماء السنة، والنيل منهم، ورميهم بأم علماء سـلطة            -٤

فهم جهلة بالواقع، وسطحيون، وملَبس عليهم من       : وعلى أحسن األحوال  
قبل احلكام، وهم علماء حيض ونفاس، أما الفتاوى العامـة يف النـوازل             

  !!إىل غري ذلك من االفتراءات... ه يف ذلكاملدهلمة؛ فليسوا مرجعا موثوقًا ب
 - مع عدم عصمتهم إال يف اإلمجاع الثابـت        -وال شك أن العلماء هم ورثة األنبياء        

أمرنـا  قـد    -عز وجل -وأن العلماء إليهم املفزع عند النوازل، وأن اهللا         
 ﴿ :بالرجوع إليهم، فقـال تعـاىل                            (﴾ 

﴿ :وقال سبحانه ]٤٣: النحل[                         
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                                                   ﴾ 
  .]٨٣: النساء[

 إىل غري ذلك من األدلة    )١(»فقهه يف الدين  د اهللا به خريا؛ ي    ِر ي نم :»وقال  
السيما يف  و،  الدالة على فضل العلماء وعلو شأم، وضرورة الرجوع إليهم        

  .النوازل، واهللا أعلم
 ألم  -فإذا أنكر العلماء على هؤالء الشباب مسلكهم يف الغلو يف التكفري          

 .كهم يف الـتفجري واالغتيـال   أو مسل-ال يتقيدون فيه بالضوابط الشرعية  
 أن ناء، ال يـستطيعو   أو جبن !! تسمعوا هلؤالء، فإم علماء سلطة    ال  : قالوا

  .!يصدعوا باحلق
فبعضهم : اخلطأ يف فهم املراد باملرجعية املوثوق ا يف الفتوى والتلقي عنها           -٥

ـ             ع يتخذ اخلطيب املفوه مرجعا؛ ألن صرخة ذاك اخلطيب اليت تكـاد تقتل
 مع أنه !عنه على إخالصه وصدقه واألخذ   -عنده-تدل   من الصدر؛  القلب

      لة للفتوى يف املهمـات  ال يلزم من اإلخالص والصدق ثبوت املرجعية املؤه
  .!والنوازل

املتنسك، أو   ومنهم من يتخذ الشاعر املفْلق مرجعا، أو يغتر بسمت العابد         
ن أن هؤالء هم أهل     فيظ!! مبن دخل السجن وخرج منه عدة مرات      يخدع  

إن مـن   «: قال  الفتوى يف املسائل املصريية، فيأخذ عنهم، مع أن النيب        
 وسواء كان املراد بـذلك      )٢(»التماس العلم عند األصاغر   : أشراط الساعة 

                                         
  .من حديث معاوية) ١٧٥(برقم  ومسلم ،)٧١(برقم  رواه البخاري )١(
  ).٦٩٥( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم،وغريه) ٦١(برقم  رواه ابن املبارك يف الزهد )٢(
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 جتربـة    األسنان الذين ليس هلم خربة بـشرع، وال        يثيحدأهل البدع، أو    
أن يتعظوا بذلك، وأن حيـذروا   فعلى هؤالء الشباب    !! بتاريخ لواقع، وال ِعظَة  

  .  باريهااملسلمني أن يعطوا القوس مما يؤول إىل الفنت واملهالك، وعلى
املعاملـة القاسـية،    : إن من هذه األسباب أيضا    :  ومن اإلنصاف أن يقال    -٦

 ملن له -يف كثري من البلدان-ئي من األجهزة األمنية املختصة      والقمع العشوا 
كان املرء بعيدا عن هـذا      أ سواء   -ىل ولو من بعيد   صلة بالدعوة إىل اهللا تعا    

 أشد وأنكى من     بالءً -يف بعض البلدان  -ء  يكر أم ال، بل رمبا ابتِلي الرب      الف
دعاة هذه األفكار، وذلك بسبب املعلومات املضلِّلة البعيدة عن احلقيقـة،           

  !!ن خالل رجل جاهل، أو ماكر متحاملاليت تبلغهم م
ا، لو عند من كان معتدالً قبل ذلك، ويزيد الغايل غلو         فيولِّد ذلك القمع الغ   

 فإن كثريا مـن  -وأكثرهم شباب مغرر م -وال يفتح له باب معرفة احلق       
شاء  إن-الشباب لو عرف احلق؛ النبرى للدفاع عنه،والرد على خصومه          

، لكن هذا األسلوب القمعي العشوائي؛ مل يأت بالثمرة املرجوة         -اهللا تعاىل 
إن -بل قد غرس يف النفوس روح االنتقام، ومقابلة البغي مبا هو أشد منـه          

 وتربية كثري من الشباب على هذا الفكر املنحرف، وانظـر حـال     -أمكن
ذلك، فكم مـن     الذين خرجوا من السجون، فإن حاهلم شاهد كبري على        

  .!!معتدل صار غاليا، وكم من غاٍل زاد احنرافًا، إال من رحم اهللا
ختلِّي بعض الدول عـن     : -يف اجلملة - يدل على فشل هذا األسلوب       ومما

األبـواب، ومل    ذلك، واللجوء إىل فتح باب احلوار مع متخصصني يف هذه         
يأت هذا التحول النافع إال بعد جتربة األسلوب القمعي، وظهـور كثـرة             
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  .مفاسده، واهللا أعلم
 مـن احلـزم أو      يلزم منه التحذير   أن التحذير من هذا األسلوب؛ ال     واعلم  

 أمام الفنت وأهلها، إال أن ذلك       -من أجهزة األمن  -احلسم، والوقوف بقوة    
  .  ال باألهواء والتشهي، واهللا املستعان- عز وجل-كله مقيد بشريعة اهللا 

 وجود االستعجال، والتعصب، واحلدة يف التعامل، وشعور الشباب بـأم           -٧
 وهذا  -ن املفرطني يف نظرهم   خبالف اآلخري -بذلك قائمون مبا أوجب اهللا      

  .!!جيعل الشاب جينح إىل املواجهة الدموية فما دوا
التعبئة احلماسية الثورية اخلاطئة للشباب، ِمن ِقبل دعاة هـذه          :  ومن ذلك  -٨

األفكار، واملنظِّرين هلا، فإن بعض دعاة هذا الفكر ملا وجدوا حب الشباب            
، ورغبتهم يف اجلنة وما قَرب إليها مـن  للدين، ورأوا غريم على حمارم اهللا     
، ث الواردة يف فضل اجلهـاد بالـسالح       قول أو عمل؛ ذكروا هلم األحادي     

فـإن اجلهـاد ذروة      -وهذا يف ذاته حسن   - يف سبيل اهللا     الشهادةوفضل  
 إال  -حـسب االسـتطاعة   - القيامة   هذا الدين، وهو ماٍض إىل يوم      سنام
الشباب بأن احلكام وأعوام يف بـالد      اخلطأ دخل عليهم عند ما أقنعوا        أن

 :تعـاىل املسلمني هم أول من يستحقون اجلهاد، وأنزلوا فـيهم قـول اهللا    
﴿                                           

   ﴾ ]١٢٣: التوبة[.  
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  لكتاب والسنة في ذم الغلولة من ااألد

منِهي عنه؛ ألنه تقَدم بني      -وهو جماوزة احلد الشرعي   -الغلو جبميع صوره    
﴿ : عن ذلك،فقال-عز وجل-وقد ى اهللا    يدي اهللا عز وجل ورسوله            

                                              ﴾ 
  .]١: احلجرات[

          ره، وتضييع العبد بعضوغَي هفْسالغلو إال ألنه يؤدي إىل ظُلِْم العبِد ن وما ذُم
ما أوجبه اهللا عليه، وقد يكون ما ضيعه أوجب مما غال فيه، والغلـو سـبب يف           

 عن الـدين، وتـشويه      االنقطاع عن العمل، وصد عن سبيل اهللا، وتنفري للناس        
  . )١(لسماحة اإلسالم ومجاله، وطَي لفراش مشولية هذا الدين

  : وقد وردت أدلة متنوعة يف ذم الغلو، فمن ذلك
 ﴿ :كما يف قولـه تعـاىل     ، ما جاء يف النهي عن الغلو صراحة       -أ       

                                                 

                      ﴾ ]٧٧: املائدة[.   
﴿ :وقال تعـاىل                                    

   ﴾ ]١٧١: النساء[.  
  .]١١٢: هود[ ﴾       ﴿ :وقال سبحانه

                                         
  .فتنة التفجريات واالغتياالت، أبو احلسن السليماين: كتاب:  انظر)١(



  أسبابه وآثاره وعالجه: الغلو: الفصل األول

 

٢٥ 

هلك املتنطعون،  «:  وقال أيضا  )١(»إياكم والغلو يف الدين   «: وقول النيب   
  .فهذه نصوص صرحية يف ذم الغلو )٢(»هلك املتنطعون، هلك املتنطعون

حلرج والعنِت، واحلـثِّ     ومنها ما جاء يف احلض على التيسري، ورفِْع ا         -ب
ومن ذلك قولـه     -ويف هذا ذم للغلو والتنطع أيضا        -على الرفق، وذم العنف     

﴿ :تعاىل                    ﴾ ]وقوله تعاىل]٧٨: احلج : ﴿     

                    ﴾ ] قوله تعاىل  و ،]١٨٥: البقـرة: ﴿       

      (﴾ ]ـا            ]٢٨: النساءفكل صور الغلو ال يريدها اهللا عز وجـل، أل 
  . عسر، وليست بيسر وال ختفيف

  . )٣(»بِعثْت باحلنيفية السمحة«: ومن ذلك قوله 
فـسددوا،  ،إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إال غلبه         «: وقوله  

  .)٤(حلديثا» ...وقاربوا
ي على  ـإن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعط          «: وقوله  

  .)٥(»العنف
  شـيء؛  نإن الرفق ال يكون يف شيء؛ إال زانه، وال ينـزع مِ          «:   وقوله

   .)٦(»إال شانه
                                         

  .وسنده صحيح) ٣٠٥٧(برقم أخرجه النسائي ) ١(
  ).٢٦٧٠ (برقم أخرجه مسلم ) ٢(
  . وسنده صحيحمن حديث أيب أمامة،) ٢٢٢٩١(برقم  )٢٦/٦٢٤( أخرجه أمحد ) ٣(
  . أيب هريرةعن) ٥٠٤٩(برقم ، والنسائي )٣٩(برقم أخرجه البخاري ) ٤(
  ).٢٥٩٣(برقم أخرجه مسلم عن عائشة ) ٥(
  ).٢٥٩٤(برقم أخرجه مسلم عن عائشة ) ٦(
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  . )١(» حرم الرفق؛ حرم اخلرينم :»وقوله 
  .)٢(»هل بيت خريا، أدخل عليهم الرفقإذا أراد اهللا بأ«: وقوله 

فأهـل اإلسـالم    :  ومنها األمر بالتوسط وعدم اإلفراط أو التفريط       -جـ
﴿ :وسط بني امللل، وأهل السنة وسط بني الفرق والنحل، قال تعـاىل                

                                             ﴾ 
 فال تعتمد إال شهادة العدل الوسط، وهذه صفة لألمة املـسلمة،            ،]١٤٣: البقرة[

فمن غال؛ شابه اليهود، ومن جفا؛ شابه النصارى، فنعوذ بـاهللا مـن سـبيل               
  .املغضوب عليهم، ومن سبيل الضالني

وعـده   يف رمي اجلمرات بالكبري من احلجارة،        ومل يرخص رسول اهللا     
 بن عمرو يف اشتغاله عن أهله بالعبادة، وحثَّ رسول          اهللا عبدغُلوا، ومل يرخص ل   

من عزم على الصيام أبدا، وكذا من عزم على ترك النوم، وترك النكاح،              اهللا  
 فلـم  )٣(»من رغب عن سنيت؛ فليس مـين «: على التوسط يف األمر، مث قال هلم 

ر  فيكفِّ يف العبادة والزهد، فكيف مبن يتجاوز احلد؛      ص يف جماوزة احلد حىت      يرخ
  !. وأمواهلم، وأعراضهم، أو جير على الدعوة شرا؟هم دماءيستحلُّاملسلمني و

                                         
  ).٢٩٩٢(برقم أخرجه مسلم عن جرير ) ١(
  ).١٢١٩(برقم ، وانظره يف الصحيحة )٢٤٤٢٧(برقم ) ٤٠/٤٨٨(أخرجه أمحد ) ٢(
  .عن أنس) ١٤٠١(برقم  ومسلم ،)٥٠٦٣(برقم أخرجه البخاري ) ٣(
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  بية المترتبة على الغلو والتكفيراآلثار السل

لو، يستحلون قتل   غلوالغالب أن األشخاص أو اجلماعة الذين يتصفون ذا ا        
  :  بالردة بأنفسهم، فيعتدون مرتني عليهمن حيكمون

ري، وإخراج كثري من املسلمني من ملة اإلسـالم      فكالغلو يف الت   :املرة األوىل 
  .بدون برهان

إعطاء أنفسهم حق تنفيذ العقوبات الذي هو حق لويل األمر،           :واملرة الثانية 
من ويكون من آثار ذلك إهدار ضرورات احلياة اليت من أعظمها حفظ النفس، و    

انتشار الفوضى يف األرض، وفقد املسلمني أمنهم يف ديارهم كما هو           آثار ذلك   
  .واقع مشاهد اليوم

لقد ظهرت النتيجة اخلطرية للتكفري يف كثري من البلدان بالتفجريات وقتـل          
  .األبرياء حتت اسم اإلسالم والتغيري وإقامة حكم اهللا

أعظمها التفجريات   ،ة جدا وهذه املفاسد واآلثار السيئة للتكفري والغلو كثري      
أذكر ما تيسر منها لرياجع الشباب أنفسهم، وليدركوا ما تـؤول           واالغتياالت،  

إليه أعماهلم، وليتقوا اهللا يف دينهم، وأمتهم، وبالدهم، وليفَوتوا الفرصة علـى            
املتربصني بأمتنا، وليحافظوا على منهج سلفهم الذي تتـرىب عليـه األجيـال،             

مِغبة السنة السيئة، فإن املرء يتحمل وزره ووزر من عمل بـه إىل      وليحذروا من   
  .يوم القيامة، واهللا املستعان
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  : فمن هذه املفاسد
 أن هذه التفجريات واالغتياالت تزِهق أرواح األبريـاء، ومنـهم أطفـال             -١

وشيوخ ونساء، وتقتل أنفسا معصومة الدم باإلسالم، واهللا عز وجل يقول           
﴿ :ناهيا عن ذلك                                 

                          ﴾  ]ويقول سـبحانه    ]٩٣: النساء ،: 
﴿                           ﴾ ]وقـال اهللا    ]١٥١: األنعام ،
﴿ :تعاىل                                      

                                             

      ﴾ ] ٣٢: املائدة [.  
لثيب الزاين،  ا: ال حيل قتل امرئ مسلم، إال بإحدى ثالث       «: ويقول النيب   

وهـؤالء يقتلـون     )١(»والنفس بالنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعـة      
   .!!املسلمني دون أن يقترفوا شيئًا من ذلك

زوال الدنيا؛ أهون على اهللا من قتل امـرئ مـسلم بغـري             لَ«: ويقول  
اإلشراك : أكرب الكبائر «:  قال أنس أن رسول اهللا     ، ومن حديث    )٢(»حق

سباب املـسلم فـسوق،     «: ، ويقول   )٣( احلديث »...باهللا، وقتل النفس  
                                         

  .من حديث ابن مسعود) ١٦٧٦(برقم  ومسلم ،)٦٨٧٨(برقم ه البخاري أخرج) ١(
وانظـر  ، من حديث ابـن عمـرو       ) ١٣٩٥(برقم   والترمذي   ،)٣٩٩٨(برقم  أخرجه النسائي   ) ٢(

  ).٤٩٥٣(برقم » صحيح اجلامع«
  ).٨٨(برقم  ومسلم ،)٦٨٧١(برقم أخرجه البخاري ) ٣(
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  . وغري ذلك من األحاديث)١(»وقتاله كفر
 إن هذه التفجريات دم البيوت، وتفسد املصاحل واملنشآت العامة، وتهلك           -٢

ه، فاملسلم معصوم املـال والـدم   أموال املسلمني، وهذا مما أُمجع على حترمي    
 والِعرض، إال حبق اإلسالم، وحسابه على اهللا تعاىل، وقد قال رسول اهللا           

إن دماءكم وأمـوالكم علـيكم      ... «: يف حجة الوداع، يوم احلج األكرب     
حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هـذا، أال فليبلـغ              

  .)٢(»...الشاهد الغائب
لتفجريات واالغتياالت تقتل عددا من غري املسلمني املستأمنني يف          إن هذه ا   -٣

بالد اإلسالم بعهد أمان من ويل األمر، سواء كانوا سائحني، أو خرباء يف              
كانوا عماالً، أو حنو ذلك، والنيب       علوم الدنيا اليت حيتاج إليها املسلمون، أو      

 م، ويـسعى   املسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواه       «:  يقول
  .)٣(»بذمتهم أدناهم

ذمـة  ...«:  قـال   أن رسول اهللا     -  -وقد ثبت من حديث علي      
املسلمني واحدة، يسعى ا أدناهم، فمن أخفر مسلما؛ فعليه لعنة اهللا، واملالئكة،            

   وال عدلٌ      قْوالناس أمجعني، ال ي فمـن  «:  وقوله )٤(»...بل منه يوم القيامة صرف
                                         

  .)٨١(برقم ، ومسلم )٤١(برقم أخرجه البخاري ) ١(
  .من حديث أيب بكرة) ١٦٧٩(برقم وبأرقام أخرى، وأخرجه مسلم ) ٦٧(برقم أخرجه البخاري ) ٢(
 بن عمـرو بـن      اهللا عبدمن حديث   ) ٢٦٨٣(برقم   وابن ماجه    ،)٢٧٥١(برقم  أخرجه أبو داود    ) ٣(

  ).٢٢٠٨(برقم » اإلرواء«العاص، وهو صحيح، وانظر
  ).١٣٧٠(برقم  ومسلم ،)١٨٧٠(برقم أخرجه البخاري ) ٤(
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  .)١( نقض عهده، وخاس به، وغدرهأي:  معناه»أخفر مسلما
ـ          إىل آحـاد  ةوإن كان نقْض العهد منهم مجيعا؛ فهل إقامة احلـد موكول

كما سيأيت إن   -ر   أن ذلك راجع لوالة األمور؟ فإذا كان لوالة األمو         والرعية، أ 
الة بلِّغوا و ي أن   همه، فالواجب علي  حد أن يتجاوز حد    فال جيوز أل   -شاء اهللا تعاىل  

 بالدعوة إىل اهللا تعاىل، وحتذير املسلمني       هم، وعلي همك، وذا تربأ ذمت   األمر بذل 
من شر من عِلم عنه نقض العهد، بأي أمر مما سبق ذكـره أو غـريه، وإمنـا                  

ذِّرون املسلمني، ليححروهم ال ليعتدوا عليهم، ملا وراء ذلك من املفاسدذت!!.  
ـ      ت قَ أنَّ: فاخلالصة ده؛من كبـائر الـذنوب،     ل املعاهِد الذي مل ينقض عه

وجالب لسخط اهللا يف الدنيا واآلخرة، ويف األحاديث السابقة ما يردع من كان             
  .له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

ن هذه التفجريات تزعزع األمن واالستقرار، وتنـزع الطمأنينة واهلدوء،          إ -٤
بيت وتثري الرعب والفزع بني الناس، ولو استحكمت هذه الفنت؛ ما حج ال           

 مظلوم، وال أَِمن أحد على نفسه وماله ونـسائه وأوالده،           رالعتيق، وال نصِ  
  .!!وال بِقي لنا دين وال دنيا يف مجيع بالد املسلمني

 على الِعوج املوجود    -فمن سعى يف زعزعة األمن واالستقرار       : وعلى ذلك 
  فقد سعى يف هدم جزء عظيم من ديننا، وخراب ما بقـي            -يف اتمعات   

  .!! جهلهومن خري يف دنيانا، عِلم ذلك أ
 إن هذه التفجريات تصد الناس عن سبيل اهللا، وتنفِّر من أراد أن يـدخل يف     -٥

اإلسالم، وتضِعف حجة الدعاة إىل اهللا تعاىل يف بالد الـشرق والغـرب،             
                                         

   ).٤/٢٥٣(لسان العرب ) ١(
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وجتعلهم يفزعون إىل الدفاع عن أنفسهم، ويبذلون يف ذلك جهودا مضنية،           
   م، بقـدر مـا          ؛قْبل منهم عدوهم  ومع ذلك ال يألنه ال يبحث عن براء 

       رهم، حىت ال يومنـهم صـرفًا وال       قْيبحث عن كيفية تشويه ص بل الناس
    بل هذه اجلهود والطاقات واألموال واألوقات من      ذعدالً، وكان األوىل أن ت

هؤالء الدعاة وغريهم للدفاع عن اإلسالم، ونقض شبهات أعدائه، وبيـان    
ت اليت عند خمالفيه، وبيان مجال اإلسالم ومساحته ويسره، إىل غـري            الثغرا

ذلك مما كان أعز وأكرم هلؤالء الدعاة وللمسلمني مجيعـا، لـوال هـذه              
  .!!التفجريات وآثارها

 إن هذه التفجريات يتذرع ا املتربصون باإلسـالم وأهلـه يف الـداخل              -٦
كاسدة، وعقائـدهم الفاسـدة،      ورائها بضاعتهم ال   نواخلارج، وينفِّقون مِ  

فيشوهون به صورة علماء املسلمني مجيعـا،       : فتراهم يهتبلون هذا الفساد   
 »إرهـابيون «وكذا طالب العلم واملصلحني واحملسنني، ويصفوم بـأم        

ودمِويون، وأعداء األمن، وذئاب البشرية، وأم يكرهون حيام، فـضالً          
إىل غري ذلك من    ... ي هذه األفكار  بر ي عن حياة غريهم، وأن منهج السنة     

  .!!االفتراءات
ن هذه التفجريات جعلت غري املسلمني يجلبون خبيلهم ورِجلـهم علـى            إ -٧

األعمال اخلريية، واجلامعات اإلسالمية، واملراكز واملعاهد الدعوية، وهـم         
حـرب العنـف   «: حتت ستاروإن حاولوا أن ينالوا من الدعوة الصحيحة        

  . إال أن تلك التفجريات قد مهدت هلم!!»ابواإلره
بيان ما أصاب املؤسسات، واجلمعيات اخلريية، والدور العلمية        : واملراد هنا 
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٣٢ 

 غريهم وإن كان من احملتمل أنَّ    من مضايقات بسبب أعمال هؤالء الشباب،       
ولـيس  ! !يقوم ببعض عمليات التفجري والفساد أيضا، وينسب ذلك إليهم        

  . قشة ذلكهذا موضع منا
جعل قد   إن هذه التفجريات جلبت الضغوط على املسلمني يف كل مكان، مما             -٨

 يـسيئون الظـن بدينـهم        ضعيفي اإلميان، اجلاهلني بدينهم     املسلمني بعض
 -نكما يف بعض البلـدا    - إن بعضهم خيجل من كونه مسلما        وعلمائهم، بل 

كر املسلمون  وانكشف بذلك ضعف املسلمني، وكانوا مستورين مهابني، وذُ       
  .ع فيهم من لـم يكن خيطر بباله ذلكِمبالسوء عند القاصي والداين، وطَ
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  معالجة الغلو والتكفير

الوقاية خـري مـن     «: خري عالج للغلو والتكفري أن نأخذ مبا يقوله األطباء        
  : ، وهذه الوقاية تتمثل يف نقاط منها»العالج

  .الصدق املشهورين بالعلم والورع ومونني تلقي العلوم عن املشايخ املأ-١
بـاع  تبهم، وِذكْر حماسنهم، وبيان فضل ا اإلشادة جبهود العلماء، ونشر مناق     -٢

أهل العلم يف احلق، وذكر املصاعب اليت يتعرض هلا العلماء، والتماس العذر            
فإن يف اجتمـاع   هلم فيما كان من هذا السبيل، حىت جتتمع القلوب عليهم،   

وب عليهم صالح الدنيا واآلخرة، وألن جنتمع على علمائنا يف مثل هذه            القل
 خري من االفتراق عليهم، وخري من التنازع        -وإن حصل خطأ ما    -املسائل  

وهذه مهمة منوطـة بأعنـاق      ،  املفضي للفشل، واخلزي، وسقوط هيبتهم    
  .طالب العلم

  فـالفتوى  :  الرجوع إىل املرجعية الصحيحة يف باا، فكل باب له مرجـع           -٣
 عند أهل االجتهاد واإلدراك، واخلـصومات عنـد   -السيما يف النوازل  و-

القضاة واحلكام، ومسائل الطب عند املتخصصني فيـه، وكـذا مـسائل            
االقتصاد واالجتماع والسياسة عند أهل الشأن يف ذلك، وخطط اجليـوش         

 ذلك  اخل، وإن كان العلماء ال يستغىن عنهم يف       ... عند القادة العسكريني،  
 لكن ذلك بضميمة املتخصصني واخلرباء يف       - لبيان احلكم الشرعي     -كله  

  .كل فن
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 .)١(»الساعة إذا وسد األمر إىل غري أهله؛ فانتظر      « :وقد قال رسول اهللا     
، وال يهدر أمر ألمر، والتخـصص لـه أصـل يف            فال يطْغى أَمر على أَمرٍ    

  . صهم مبا ال يخالف الشرعالشريعة، فيرجع ألهل االختصاص يف ختص
هم األئمـة اتهـدون، وإذا غفـل        : وأهل االختصاص فيما حنن فيه هنا     

  .بعضهم عن شيء؛ نبهه اآلخرون، وإذا فاته شيء؛ استدركه اآلخرون
٤-     وض العلماء، وطالب العلم، واملر ني بواجبـهم يف العـالج والتوجيـه        ب

وا، أو غُيبوا عن الساحة ألي سـبب  والتربية، ألن العلماء إذا ماتوا، أو غاب     
إن اهللا ال   «: كمـا قـال     ،من األسباب؛ رجع الناس إىل رؤوس جهال      

 ينتزعه، إمنا يقبض العلم بنـزع العلماء، حىت إذا مل يبق           اًيقبض العلم انتزاع  
 )٢(»عامل؛ اختذ الناس رؤوسا جهاالً، فسئلوا، فأفتوا بغري علم؛ فَضلُّوا وأضلوا      

إذا وسد األمر إىل غـري أهلـه، فـانتظر          « : قول رسول اهللا     وقد سبق 
 أمهية املبادرة للعالج قبل     - حفظهم اهللا    - فال خيفى على العلماء      »الساعة

  .استفحال اخلطر
ـ           -٥ ااالهتمام مبعرفة مقاصد الشريعة وروحها، وقواعـدها العامـة وكُليا ،

قاع األحكـام العامـة   وسلوك منهج أهل العلم يف معرفة حتقيق املناط، وإي   
  . مبيزان الشريعة، وحسن معرفة املصاحل واملفاسدعلى الفروع واجلزئيات

 نشر مذهب السلف يف كيفية التعامل مع املنكرات الظاهرة يف كثري مـن              -٦
 فإن مذهب السلف جيمع بـني       ، ومنها احلكم بغري ما أنزل اهللا      ،اتمعات

                                         
  ).٥٩ (برقم أخرجه البخاري ) ١(
  .-رضي اهللا عنهما-من حديث ابن عمرو ) ٢٦٧٣(برقم ، ومسلم )٢١٠٠(رواه البخاري برقم) ٢(
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 ولـو   ،تقليلـه  ة، وتعطيل الشر أو   النصيحة الصادقة، وعدم فتح باب الفتن     
كله، كما أن هذا املنهج يقوم علـى          إذا مل ميكن دفع الشر     ،بنسبة يسرية 
  .ظلم، مع االشتغال بالدعوة باحلكمةالصرب على ال

ـ   نشر مذهب السلف يف عالج الفكر املفضي إىل التكفري والتفجري          -٧ ذكر ، ب
اهِد أو املـستأمن، وأن   األدلة على حرمة دم املسلم، وحرمة قتل الكافر املع        

ما يقوم مقامها     أو ،األمان يثبت بإعطائه تأشرية الدخول يف بالد املسلمني       
 كل بلد، وقد    ألي غرض شرعي، أو مصلحة دنيوية يراها والة األمور يف         

جاءت السنة بأن كل ما فَِهم الكافر أنه أمـان؛ كـان   «: قال شيخ اإلسالم 
  .)١(» يقْصد خدعهأمانا، لئال يكون خمدوعا، وإن مل

األدلة الدالة على حرمة التفجريات واالغتياالت، وينـشر        وجيب أن تذكر    
  .ذلك بقدر االستطاعة بني املسلمني

  :ومن هذه األدلة
ــبحانه- أ ــول اهللا س ﴿ : ق                                    

                              ﴾ ]إىل غـري    ، ]٩٣: النساء 
  .ذلك من اآليات الدالة على حرمة قتل املسلم املعصوم

  .)٢(»سباب املسلم فسوق، وقتاله كفر«:  وقوله -ب
   .)٣(»ال ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض« : وقوله -ج

                                         
  ).٦٤ص (، البن تيميةبيان الدليل) ١(
  .من حديث أيب هريرة) ٢١٨(برقم  ومسلم ،)٤٨(برقم أخرجه البخاري ) ٢(
  .من حديث جرير) ٢٢٠(برقم  ومسلم ،)١٢١(برقم بخاري أخرجه ال) ٣(
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أـم كـانوا    حدثنا أصحاب حممد    :  قال  وعن عبد الرمحن بن أيب ليلى      -د
فنام رجل منهم، فانطلق بعـضهم إىل حبـل معـه،            يسريون مع النيب    

   .)١(»ال حيل ملسلم أن يروع مسلما« :ففزع، فقال رسول اهللا  فأخذه،
ال يشري أحدكم على أخيه بالسالح، فإنـه ال يـدري؛ لعـل             « : وقوله   - ه

  .)٣(»يقع يف حفرة من النار يف يديه، ف)٢(الشيطان ينـزغ
من محل  «: قال  أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنهما  - ومن حديث ابن عمر      -و

ايل األحيـاء  جتعل ع  فكيف باملتفجرات اليت)٤(»علينا السالح؛ فليس منـا  
  .!والعمارات سافلها؟

جييء «: قال  أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنهما     - ومن حديث ابن عباس      -ز
تل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تـشخب دمـا،           املقتول بالقا 

   .)٥(» قتلين ؟ حىت يدنيه من العرشيمرب، سلْ هذا ِف يا: فيقول
                                         

بسند صحيح، وصـححه األلبـاين يف       ) ٢٣٠٦٤(برقم  ، وأمحد   )٥٠٠٤(أخرجه أبو داود برقم     ) ١(
  ).٤٤٧(برقم » غاية املرام«

نزغ الـشيطان   : اخلليل يف العني  : بالغني املعجمة قال  «) ١٣/٢٧: (قال احلافظ يف الفتح   : ينـزغ) ٢(
ويف رواية الكشميهين بالعني املهملة ومعنـاه       .... زغاً محل بعضهم على بعض بالفساد     بني القوم ن  

أنه يغري بينهم حىت يضرب أحدمها اآلخر بسالحه فيحقـق  : رمى به، واملراد: قلع، ونزع بالسهم  
  .»الشيطان ضربته

ملـسلم  من حديث أيب هريرة، ويف رواية       ) ٢٦١٦(برقم  ومسلم  ) ٧٠٧٢(برقم  أخرجه البخاري   ) ٣(
  .) حىت وإن كان أخاه ألبيه وأمه،من أشار إىل أخيه حبديدة؛ فإن املالئكة تلعنه(): ٦٦٠٩(برقم 

من حديث  ) ٢٧٧(برقم  ويف رواية ملسلم    ) ٢٧٦(برقم  ومسلم  ) ٧٠٧٠ (برقم  أخرجه البخاري   ) ٤(
  .»من سلّ علينا السيف؛ فليس منا«:  قال أن رسول اهللا ،سلمة بن األكوع

  .بإسناد صحيح) ١٩٤١(برقم وأمحد ) ٣٩٩٩(، والنسائي )٣٠٢٩(برقم الترمذي أخرجه ) ٥(
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 ابـن   اهللا عبـد من حديث    )٢( والترمذي )١(ما جاء عند النسائي    ومن ذلك 
لزوال الـدنيا أهـون     «: قال  أن رسول اهللا     -رضي اهللا عنهما  -عمرو  
  .)٣(»ل امرئ مسلم بغري حقاهللا من قت على

قيام والة األمور مبـا  : -والذي البد منه يف هذا الباب      - ومن الدواء النافع     -٨
أوجبه اهللا عليهم من احلكم مبا أنزل اهللا عز وجل يف كل صغرية وكبرية، يف      
الظاهر والباطن، يف األقوال واألفعال، والعقائد والنيات، واالبتعاد عن كل          

سري يف رعيتهم مبا أمرهم اهللا به، فإن هلم حقوقًا، وعلـيهم         ما حرم اهللا، وال   
              ـما، ومن كل هواجبات، فإن فعلوا؛ فسيجعل اهللا هلم من كل ضيق فرج
خمرجا، وسيكفيهم اهللا شر الفنت الظاهرة والباطنة، ويـدحر عـدوهم يف            

 يريد بذلك مرضـاة     -الداخل واخلارج، وقد وعد اهللا من حكَّم شرع اهللا        
﴿: خبري الدنيا واآلخرة، فقال تعاىل     -اهللا                         

                                          

    ﴾  ]وغري ذلك من اآليات، ]٩٦: األعراف.  
  
  

                                         
  ).٣٩٩٠(، )٣٩٨٩(برقم ) ١(
  ).١٣٩٥ (برقم ) ٢(
، وله شاهد من حـديث  )٤٣٩( ويف غاية املرام ،)٥٠٧٨ (برقم وصححه األلباين صحيح اجلامع   ) ٣(

  ).٢٦١٩(برقم  ابن ماجهالرباء بن عازب رواه 
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  خطره وضوابطه رفيالتك
  : وفيه مخسة مطالب

  .تعريف الكفر وأنواعه:   املطلب األول
  .خطر التكفري:    املطلب الثاين

  .ضوابط التكفري، وأصوله:   املطلب الثالث
  .ضوابط تكفري املعني:    املطلب الرابع

  .الشخص املؤهل إلصدار حكم التكفري:   اخلامساملطلب 
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  تعريف الكفر وأنواعه

  : تعريف الكفر لغةً
  .الستر والتغطية: أصل الكفر يف لغة العرب

 ومنه سسترهم البذور بالتراب، ومنه قولـه تعـاىل       وا الزراع كفاراً؛ ل   م: 
﴿                    ﴾ ]أعجب الزراع نباته:  أي]٢٠:احلديد.  

  . تعاىلألنه ستر نعم اهللا، أو كافر كافراً ألن الكفر غطى قلبه كلهومسي ال
  .، وهو الذي غطاه السالحاًكافر: ويقال لالبس السالح

ألنه يستر بظلمته كل شيء، وكفر الليل الشيء،        :  كافراً الليل املظلم مسي  و
  .غطاه: وكفر عليه
  . لستره ما فيه:  كافراًالبحرومسي 

  .إذا جحده حقه: كافرين فالن حقي :ويأيت مبعىن اجلحد يقال
﴿ :قال تعاىل              ﴾ ]جاحدون:  أي]٤٨: القصص.  

كَفَّره: ورجل منعمت كَرشسان الذي ال تهو اِملح.  
  .جاحد ألنعم اهللا: ورجل كافر

 دخل  ا كقوله تعاىل حكاية عن الشيطان يف خطيئته إذ        ؛ مبعىن الرباءة  رفْالكُو
  .)١(تربأت: أي ]٢٢: إبراهيم[ ﴾      ﴿ :النار

                                         
  .)ك ف ر(: ن منظور، القاموس احمليط للفريوز أبادي مادةلسان العرب الب) ١(
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  : الكفر اصطالحاً
  .آمنا باهللا وكفرنا بالطاغوت، الكفر نقيض اإلميان

  : وهو أنواع
  :كفر أكرب خمرج من امللة: أوالً

ة وهو كل ما حكمت نصوص الشريعة عليه بأنـه خمـرج مـن الـدائر              
  !اًاإلسالمية، وأن الواقع فيه خالد يف النار أبد

  : وكفر أصغر غري خمرج من امللة:ثانياً
طلق عليه الشارع كلمة الكفر، وقامت األدلة على أنه مل يرد           وهو كل ما أَ   

حقيقة الكفر األكرب املخرج من امللة والدائرة اإلسالمية، وإمنـا أراد التهديـد             
  .والزجر الشديد

  .بيان الكفر املخرج من امللة: هذا املبحثواملقصود من 
  . وشك ونفاق،وإعراض، تكذيب، وجحود، وعناد، :وهو ستة أنواع

 بسبب اختالف مواقف الناس جتاه احلق الذي         التنوع وإمنا تنوع الكفر هذا   
  : أرسل اهللا به رسله، وأنزل به كتبه

  :  كفر التكذيب-١
، بل ما جاء به الرسول فمن الناس من يكفر بلسانه وقلبه، وال يقبل 

 :يعتقد كذبه، فهذا كافر ظاهرا وباطنا يف أحكام الدنيا واآلخرة، كما قال تعاىل
﴿                            

         ﴾ ]وهذا هو .]٨٤-٨٣:النمل 
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كفر التكذيب، وهذا القسم قليل يف الكفار، فإن اهللا تعاىل أيد رسله، وأعطاهم 
  . )١(من الرباهني واآليات على صدقهم ما أقام به احلجة، وأزال به املعذرة

  :  كفر اجلحود-٢
ـا          بقلبه أن ومن الناس من يتيقن      ه احلق، ولكنه يكتم ذلك ويكذبه بلـسانه، ورمب

ـاىل يف      .فْر اليهود مبحمد    كُفِْر فرعون مبوسى، وكُ   حاربه ببنانه، وذلك كَ    ـال تع  ق
  . ]١٤: النمل[ ﴾     ﴿: فرعون وقومه
﴿ :ليهوديف ا تعاىلوقال              ﴾ ]٨٩:البقرة[ .  

﴿ :عز وجل قالو                  ﴾ ]١٤٦:البقرة[.  
  : مطلق، ومقيد: وهذا هو كفر اجلحود، وهو نوعان

  . ما أنزل اهللا، وإرساله الرسول، مجلةً،أن جيحد: فاملطلق
أن جيحد فرضا من فروض اإلسالم، أو حترمي حمـرم مـن            : واخلاص املقيد 

 أو تقدميا لقول من  ، عمدا ،ا نفسه، أو أخرب اهللا به     حمرماته، أو صفة وصف اهللا      
  .)٢(راضغخالفه عليه لغرض من األ

  :  كفر العناد-٣
  ِقرومنهم من ي         ا، بلسانه وقلبـه، وال ينقـاد لـه، بغـضا وباطنا  به ظاهر

ومعارضة هللا ورسله، وطعنا يف حكمة اآلمر به وعدله، فهو وإن كـان     ،واستكبارا
 فإن معاندته له وحمادته تنايف هذا التصديق، وذلك ككفر إبليس           ،ا احلق ذمصدقًا  
جيحد أمر اهللا، وال قابله باإلنكار، وإمنا تلقاه باإلباء واالستكبار،           م فإنه لَ  اللعني،

                                         
  ).١/٣٦٥: (مدارج السالكني )١(
  ).١/٣٦٧: (مدارج السالكني )٢(
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﴿ :قال تعاىل                           ﴾ ]ـال  . ]٣٤: البقرة وق
  . ]٦١: اإلسراء[ ﴾    ﴿: تعاىل ذاكرا عنه

  .وهذا هو كفر عناد، أو كفر استكبار وإباء
  : عراض كفر اإل-٤

 له، وال يسمعه عمـدا      يصغنه، ال يصدقه وال يكذبه، وال ي       ومنهم من يعرض ع   
       ﴿ :واستهتارا واستكبارا، كما قال تعاىل    

       ﴾ ]٤-٣: فصلت[.  
. . وتدبر ما فيه من حجـج اهللا ،هفاستكربوا عن اإلصغاء ل «: يقول الطربي 

  .)١(» إعراضا عنه واستكبارا؛فهم ال يصغون له فيسمعوه
﴿ :مث قال تعاىل                                           

                         ﴾ ]٥:فصلت[.  
كما يقول  .  استثقاالً ملا يدعو إليه وكراهة له      ؛ال نسمع ما تدعونا إليه    : أي

  .الطربي، وهذا هو كفر اإلعراض
ويعفأنْ يعرض بـسمعه    : وأما كفر اإلعراض  «: فه ابن قيم اجلوزية فيقول    ر

 وال يعاديه، وال يصغى إىل      ،وقلبه عن الرسول، ال يصدقه وال يكذبه، وال يواليه        
  .)٢(»لبتةاجاء به ما 

ـاء بـه    «: وأوضحه يف مكان آخر، فقال  ـا ج وكفر إعراض حمض ال ينظر فيم
الرسول، وال حيبه، وال يبغضه، وال يواليه، وال يعاديه، بل هو معرض عـن متابعتـه                

                                         
  ).٢٤/٩١(: تفسري الطربي )١(
  ).١/٣٣٨: (مدارج السالكني )٢(
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٤٥ 

  .)١(» هـومعادات
عم من التكذيب، فكل من كـذب       فْر أَ والكُ«: وذكره شيخ اإلسالم فقال   

كَذِّبا، بل من يعلم صدقه ويقر به، وهو مـع          ل كافر م  الرسول كافر، وليس ك   
 ،ذلك يبغضه أو يعاديه كافر، أو من أعرض فلم يعتقد ال صدقه وال كذبه كافر              

  .)٢(»وليس مبكذب
  :  كفر النفاق-٥

ومن الناس من يكفر به باطنا، ويذعن له ظاهرا رئاء النـاس، أو ابتغـاء               
  .فر النفاقمصلحة من املصاحل الدنيوية، وهذا هو ك

  :  كفر الشك-٦
ء، وهذا هو كفر الشك،     يمن الناس من يظل يف شك وتردد، ال جيزم بش         و

  ال يستمر شكه إال إذا ألزم نفسه اإلعراض عن النظر يف آيـات              على أن الشاك 
، فال يسمعها وال يلتفت إليها، وأما مع التفاته إليهـا،           مجلةً،  صدق الرسول   

هـا مـستلزمة للـصدق، والسـيما        عه شك؛ ألن  ونظره فيها، فإنه ال يبقى م     
  .)٣(مبجموعها، فإن داللتها على الصدق كداللة الشمس على النهار

  : وبعد أن فصلنا أنواع الكفر نبني بعد ذلك
  : أن الكفر يكون باالعتقاد والقول والعمل

كاعتقاد الشريك هللا تعاىل يف اخللق والتدبري، أو يف اسـتحقاق            : باالعتقاد -١
                                         

  ).١/٩٤(: مفتاح دار السعادة )١(
  ).١٦٦: (التسعينية )٢(
  ).١/٣٣٨: ( مدارج السالكني:انظر )٣(
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 أو الذبح أو النذر أو الركوع أو السجود         ،من العبادة كدعاء غري اهللا    شيء  
 الصاحبة، أو الولـد، أو إباحـة         اعتقاد لغري اهللا، أو النقص له سبحانه، أو      

  . الزىن، أو اخلمر وحنو ذلك
 اهللا تعاىل، أو رسوله، أو مالئكتـه، أو ديـن اإلسـالم،             بسكَ : والقول -٢

 ،، أو آياته، أو رسوله، فهذا كفر كيف كان        وكذلك االستهزاء باهللا تعاىل   
  أم غري مستحل، كما قال تعاىل   سواء كان جاد ا، مستحالا أم مازح: ﴿    

                                                

                              ﴾ ]٦٦-٦٥: التوبة[.  
كالسجود للصنم والقرب، والشمس والقمر، وإلقاء املـصاحف يف          : والعمل -٣

 وحنو ذلك مما يكفر به املرء وإن كان مصدقًا، إال أن يكـون              ،القاذورات
امكره .  
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  يرفر التكخط

كَة من ورع ودين، أو شذرة مـن     سكان عنده م  ال يسارع يف التكفري من      
التكفري وبيل العاقبة، بشع الثمرة، تتصدع لـه القلـوب        ألن  علم ويقني، ذلك    

  .)١(املؤمنة، وتفزع منه النفوس املطمئنة
نه يعين خروجه من ظلمـات  أومعلوم ما يعنيه دخول اإلنسان يف اإلسالم،     

 اهللا املستقيم، وترك سبل الشيطان      ه لصراط فر إىل نور اإلميان، ويعين اهتداء     الك
 من حقوق، وعليه    ميف مجاعة املسلمني، له ما هل      عدو اإلنسان، ويعين أنه عضو    

ما عليهم من واجبات، يتعاون معهم على الرب والتقوى ال على اإلمث والعدوان،             
  ...ويعين أنه يطمع يف مغفرة اهللا ورمحته وثوابه والنجاة من عقابه

 اهللا والنجـاة مـن       أنه أصبح من أهل األمل يف رضا       كلهويعين فوق ذلك    
سخطه، فهل جيوز ألحد من البشر أن يخرج من دخل هذه الدائرة اليت هـذا               

 اهللا حممـد     ال إلـه إال    :ب قاعدة قواعد اإلسالم   شأا، من دخلها خمتاراً من با     
اجلنة  ملن قاهلا صادقاً خملصاً من قلبه، دخول          أثبت الرسول    وقدرسول اهللا؟   

 حذر علماء اإلسالم من تكفري من دخل يف اإلسالم، إال إذا            ،واخلروج من النار  
  ... فرت شروط التكفري وانتفت موانعهاتو

ما يترتب عليه من أحكام عديدة، ووجوه من الوعيد         ومن مساوئ التكفري    
شديدة، كوجوب اللعنة، والغضب، والطبع على القلب، وحبـوط األعمـال،           

                                         
  . حممدخالد علي. د) ٣٩:ص(احلكم بغري ما أنزل اهللا وأصول التكفري  )١(
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 وعدم املغفرة، مث اخللود أبد اآلبدين يف عذاب من رجز ألـيم،             واخلزي والعار، 
هذا إىل جانب مفارقة الزوجات، وعداوة األهل واألصحاب، واستحقاق القتل،         
وعدم املرياث، وحترمي الصالة عليه، وإبعاد دفنه عن مقابر املـسلمني، إىل غـري      

 أن  بعدئـذٍ لك مما هو مزبور يف مصنفات الفقه ودواوين األحكام، فال جـرم     ذ
  .يقف الشرع الشريف من أمر التكفري موقفًا صارما وزاجرا

وملا كان للتكفري خطره العظيم الذي تترتب عليه أحكام كثرية، تتعلق مبن            
الكفر يف الدنيا واآلخرة، ومبن له به صلة من قرابة وأزواج، ومبا له             بحكم عليه   

م من االنزالق يف هذا   إلسالبه ارتباط كماله ووظائفه وغريها، فقد حذر علماء ا        
  ...قتحام لعقباته، تبعاً لتحذير الشارع من ذلكالباب واال

 تكفري املسلم بذنب فعله، وال خبطـأٍ      وال جيوز   «: فقال ابن تيمية رمحه اهللا    
﴿ :فيه، كاملسائل اليت تنازع فيها أهل القبلة، فإن اهللا تعاىل قال             

                                                        

                                                ﴾ 
  .]٢٨٥: البقرة[

ن اهللا تعاىل أجاب هذا الدعاء وغفر للمـؤمنني          أ )١(وقد ثبت يف الصحيح   
  بقتاهلم، قاتلهم أمري املؤمنني علي      واخلوارج املارقون الذين أمر النيب       .خطأهم

أيب طالب أحد اخللفاء الراشدين، واتفق على قتاهلم أئمة الدين من الصحابة             بنا
وقـاص  والتابعني ومن بعدهم، ومل يكفرهم علي بن أيب طالب وسعد بـن أيب       

وغريمها من الصحابة، بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم، ومل يقاتلهم علي حـىت             
                                         

  ).١٢٦(برقم  صحيح مسلم )١(
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 فقاتلهم لدفع ظلمهم وبغيهم، ؛سفكوا الدم احلرام، وأغاروا على أموال املسلمني    
  .م أمواهلمِنغ ومل ي، حرميهمِبس وهلذا مل ي؛ال ألم كفار

 يكفروا مع أمر اهللا     وإذا كان هؤالء الذين ثبت ضالهلم بالنص واإلمجاع مل        
ورسوله بقتاهلم، فكيف بالطوائف املختلفني الذين اشتبه عليهم احلق يف مسائل           

 فال حيل ألحد من هـذه الطوائـف أن تكفـر           !؟غلط فيها من هو أعلم منهم     
 وال تستحل دمها وماهلا، وإن كانت فيها بدعة حمققـة، فكيـف إذا              ،األخرى

د تكون بدعة هؤالء أغلظ، والغالب أـم         وق !كانت املكفرة هلا مبتدعة أيضاً؟    
  .مجيعاً جهال حبقائق ما خيتلفون فيه

واألصل أن دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم حمرمة من بعـضهم علـى            
  .بعض، ال حتل إال بإذن اهللا ورسوله

كم وأمـوالكم وأعراضـكم   دماء إنّ«:  خطبهم يف حجة الوداعلَما قال النيب   
  . ه.ا)٢()١(» هذاممكم هذا يف بلدكم هذا يف شهركعليكم حرام كحرمة يو

ـ واألدلة الدالة على وجوب صيانة عرض املسلم واحترامه          دل بفحـوى   ت
 على جتنب القدح يف دينه بأي قادح، فكيف إخراجـه عـن امللـة               ،اخلطاب

 هذه جناية ال تعدهلا جناية، وجرأة ال متاثلـها          اإلسالمية إىل امللة الكفرية، فإنَّ    
املسلم أخو  «:  ن هذا اترئ على تكفري أخيه من قول رسول اهللا         جرأة، وأي 

 )٤(»كفـر  سباب املسلم فسوق وقتاله   « :وقوله   )٣(»ه، وال يسلمه  ماملسلم ال يظل  
                                         

  .من حديث ابن عمر) ٢٥٨٠(برقم  ومسلم ،)٢٤٤٢(برقم  رواه البخاري )١(
  ).٢٨٨-٣/٢٨٢( جمموع الفتاوى )٢(
  .من حديث ابن عمر) ٢٥٨٠: (، ومسلم)٢٤٤٢: (أخرجه البخاري )٣(
  .من حديث ابن مسعود) ١١٦: (، ومسلم)٦٠٤٤: (البخاريأخرجه  )٤(



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

٥٠ 

، إىل جانـب    )٢)(١(»ن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام     إ«: وله  ـوق
  : األحاديث اخلاصة بالترهيب العظيم من تكفري املسلمني

 رسـول اهللا  أنَّ: -وكان من أصحاب الشجرة- حدثَ ثابت بن الضحاك  فَ -١
 ا فهو كما قال، ومن قتل نفـسه             «:  قالمن حلف مبلة غري اإلسالم كاذب

 ا بكفر فهو             بشيء عبه يف نار جهنم، ولعن املؤمن كقتله، ومن رمى مؤمن ذِّب
  .)٣(»كقتله

أميـا  «:  قالن رسول اهللا   أ: -رضي اهللا عنهما  -  بن عمر  اهللا عبد وأخرب   -٢
 إن كان كمـا قـال، وإال        ،ا أحدمها اء  رجل قال ألخيه يا كافر، فقد ب      

  .»جل أخاهر الرفَّإذا كَ«: ، ويف رواية ملسلم)٤( متفق عليه»رجعت عليه
ال يرمي رجل رجالً بالفـسوق،      «:  يقول  يبِمع الن ه س أن :  وعن أيب ذر   -٣

  .)٥(»م يكن صاحبه كذلك لَرتدت عليه، إنْوال يرميه بالكفر إال ا
يا كافر  : ذا قال الرجل ألخيه   إ«:  قال  رسول اهللا    أنَّ:   وعن أيب هريرة   -٤

  .)٧)(٦( رواه البخاري»ا أحدمهافقد باء 
 كان كافرا كفرا شرعيا فقد       املقول له إنْ   واحلاصل من هذه األحاديث أنَّ    

                                         
  .من حديث ابن عمر) ١١٦: (، ومسلم)١٧٤٢: (أخرجه البخاري )١(
  ).٥٨٥ -٤/٥٨٤(: السيل اجلرار )٢(
  ).٦١٠٥(: البخاريرواه  )٣(
  ).١١١: ( ومسلم،)٦١٠٤(: البخاريرواه  )٤(
  ).٦٠٤٥: (البخاريرواه  )٥(
  ).٦١٠٣: (البخاري )٦(
  .يأيت ختريج هذه األحاديث بالتفصيل يف فصل مرويات الكفرس )٧(
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عـرةُ ذلـك    م يكن رجعت للقائل م     لَ  وإنْ ا املقول له،  صدق القائل، وذهب    
  .-رمحه اهللا- )١(دل األجوبة كما يقول احلافظ ابن حجرـوإمثه، وهذا من أعالقول 

إذا قال ذلك مـسلم     «: -رمحه اهللا -ن القول قول احلليمي     سوكذا من أح  
  : ملسلم، فهذا على وجهني

  .ر بذلكفَ، كَرفْه كُد أراد أن الدين الذي يعتقإنْ
  .م يكفر لَ، أراد أنه كافر يف الباطن، ولكنه يظهر اإلميان نفاقًاوإنْ
.    اه .م يرد شيئًا مل يكفر؛ ألن ظاهره أنه رماه مبا ال يعلم يف نفـسه مثلـه                 لَ وإنْ

  .)٢(ولكنه يبوء بإمث هذه الكبرية
من كفّر  : »املعلّم« حممد بن علي املازري يف كتاب        اهللا عبدقال اإلمام أبو    

جيـب  .  فهو فاسق  ن أهل القبلة فإن كان مستبيحا ذلك فقد كفر وإالّ         أحدا م 
   ا ألمثاله         على احلاكم إذا رره مبا يكون رادعبه ويعزفع أمره إليه أن يؤد،  فإن ت ك ر

  .واللّه تعاىل أعلم. مع القدرة عليه فهو آمثٌ
﴿ :تعـاىل وقد قال مجاعة من أهل العلم يف قول اهللا                         

           ﴾ ] يا كافر يا فاسـق،  :  هو قول الرجل ألخيه    ]١١: احلجـرات
وهذا موافق هلذا احلديث، فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق املسلم وتكفـريه            

  .)٣(ببيان ال إشكال فيه
                                         

  ).١٠/٤٨١: (فتح الباري )١(
)٢( عدا ابن حجر اهليتمي يف كتاب الزواجر عن اقتـراف الكبـائر           ه) :الكـبرية الثانيـة    ) ٢/١٢٥

  .ن بعد املائةوواخلمس
  ).١٧/٢١: (التمهيد البن عبد الرب )٣(
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وعلى ما أرشد إليه الشرع املطهر مضى العلماء مـن الـسلف واخللـف              
يذِّرح          ـك،  ون من العجلة يف التكفري ويرهبون؛ محاية ألعراض املسلمني أن تهتن

  .وصيانة لدمائهم أن تسفك
ما يضرك شهدت على مسلم بكفـر       «: قال العالء بن زياد التابعي اجلليل     

  .)١( »قتلته أو
، ما وجد   »التكفري«: والذي ينبغي االحتراز منه   «: وقال أبو حامد الغزايل   

 : استباحة الدماء واألموال من املصلني إىل القبلة، املصرحني بقول    إليه سبيالً، فإنَّ  
 خطأ، واخلطأ يف ترك ألف كافر يف احلياة أهون          ،ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا      
  .)٢(»من اخلطأ يف سفك دم ملسلم

 اهللا  ن أنَّ يعشهد على م   ي ه ملن أعظم البغي أنْ    إن«: وقال ابن أيب العز احلنفي    
  .)٣(» هذا حكم الكافر بعد املوت يغفر له وال يرمحه، بل خيلده يف النار، فإنَّال

نة ينهيان عن تفسيق املسلم وتكفريه ببيان       القرآن والس «: وقال ابن عبد الرب   
 كل من ثبت له     ال إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي ال مدفع له، أنَّ           

، مث أذنب ذنبا، أو تـأول تـأويالً،         عقد اإلسالم يف وقت بإمجاع من املسلمني      
 يكن الختالفهم بعد إمجاعهم معـىن        مل ،فاختلفوا بعد يف خروجه من اإلسالم     

 ة، وال خيرج من اإلسالم املتفق عليه إال باتفاق آخر، أو سنة ثابتة ال         يوجب حج
 علـى أن    -وهم أهل الفقه واألثر   -معارض هلا، وقد اتفق أهل السنة واجلماعة        

                                         
  ).٤/١٩٨: ( أعالم النبالء وسري،)٢/٢٤٦: (حلية األولياء )١(
  ).٢٦٩: (االقتصاد يف االعتقاد )٢(
  ).٢/٤٣٦: (املصدر السابق )٣(
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من اإلسالم، وخالفهم أهل البدع، فالواجب       -وإن عظم - خرجه ذنبه  ي أحدا ال 
 ال يكفر إال من اتفق اجلميع على تكفريه، أو قام على تكفريه دليل              يف النظر أنْ  

  .)١(»ال مدفع له من كتاب أو سنة
وباب التكفري باب خطري، أقدم عليه كثري مـن النـاس           «: وقال القرطيب 
  .)٢(»ا شيئًةسِلموا، وال نعدل بالسالمفَيه الفحول ففسقطوا، وتوقف 

 بكفر مسلم أمكن محل كالمـه        ال يفىت  والذي حترر أنْ  : وقال ابن عابدين  
 أو كان يف كفره اختالف، ولو رواية ضعيفة، فعلـى هـذا             ،على حممل حسن  

 بالتكفري فيها، وقد ألزمت نفـسي أن ال         فأكثر ألفاظ التكفري املذكورة ال يفىت     
  .)٣(أفيت بشيء منها

ينبغي للمفيت أن حيتاط يف التكفري مـا أمكنـه          «: يقول ابن حجر اهليتمي   
يعـين  [مـا زال أئمتنـا      و وغلبة عدم قصده، سيما من العوام،        ،لعظيم خطره 

  .)٤(» على ذلك قدميا وحديثًا]الشافعية
كَفِّـر   ي وليس ألحد أنْ  «: -رمحه اهللا تعاىل  - شيخ اإلسالم ابن تيمية   وقال  

بين له احملجة، ومن قَام عليه احلجة، وت    أخطأ وغلط حىت ت    إنْولمني  أحدا من املس  
 ذلك عنه بالشك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة،           لْز ي م لَ ،ثبت إسالمه بيقني  

 مسائل التكفري والتفسيق هي مـن        فاعلم أنَّ  ، وإذا تبني ذلك   ...وإزالة الشبهة 
                                         

  ).١٧/٢٢: (التمهيد )١(
  ).١٢/٣١٤: (، وعنه فتح الباري)٣/١١١: (املفهم )٢(
  ).٤/٢٢٤: (حاشية ابن عابدين )٣(
  ).٤/٨٤(: حتفة احملتاج )٤(
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الوعد والوعيد يف الدار اآلخرة، وتتعلـق  ا مسائل األمساء واألحكام اليت يتعلق     
١(»ا املواالة واملعاداة والقتل والعصمة وغري ذلك يف الدار الدنيا(.  

فلعن املسلم املعني حرام، وأشد منه رميه       «: وقال ابن ناصر الدين الدمشقي    
  :  وخروجه عن اإلسالم، ويف ذلك أمور غري مرضية،بالكفر

 هذه امللة الزكية، ومتكينهم بذلك من القدح        أنه إمشات األعداء بأهل   : منها
  .يف املسلمني، واستضعافهم لشرائع هذا الدين

ره بعدد من تبعـه     زأنه رمبا يقتدى بالرامي فيما رمى، فيتضاعف وِ       : ومنها
  .»كُفٍْر مسلمابى ن رمسلَم م يلَّ أنْمأمثًا، وقَ

فهل بعد «: ري، مث قالمث ذكر األحاديث اليت ذكرناها يف الترهيب من التكف       
        ن ملن اتبع هـواه، ورمـى       هذا الوعيد من مزيد يف التهديد، ولعل الشيطان يزي

بالكفر واخلروج من اإلسالم أخاه، أنه تكلم فيه حبق ورماه، وأنه مـن بـاب               
اجلرح والتعديل، ال يسعه السكوت عن القليل من ذلـك، فكيـف باجلليـل؟     

 الرجال العقبات، مرتقيها على خطـر،       هيهات هيهات، إن يف جمال الكالم يف      
: ومرتقبها هوى ال منجى له من اإلمث وال وزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخـاه      

  .)٢(»هاج ذلك؟ لتحقق أنه اهلوى الذي صاحبه هالكأما السبب الذي 
 احلكم على الرجل املسلم خبروجه مـن ديـن          علم أنَّ ا«: وقال الشوكاين 

م عليه  ِدقْنبغي ملسلم يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن ي       اإلسالم، ودخوله يف الكفر ال ي     
إال بربهان أوضح من الشمس، فإنه قد ثبت يف األحاديث الصحيحة املروية من             

                                         
  ).١٢/٤٦٨: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم )١(
  ).٣٦ -٣٥: (الرد الوافر )٢(
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ففي . ا أحدمها يا كافر، فقد باء     : طريق مجاعة من الصحابة أن من قال ألخيه       
هذه األحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكرب واعظ عـن التـسرع يف              

  .)١(»لتكفريا
وباجلملـة  «: -رمحه اهللا -  بن حممد بن عبد الوهاب     اهللا عبدوقال الشيخ   

 يتكلم يف هذه املسألة إال بعلم وبرهان مـن اهللا،  الَّفيجب على من نصح نفسه أ 
وليحذر من إخراج رجل من اإلسالم مبجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج    

لدين، وقد استزل الشيطان أكثـر      رجل من اإلسالم أو إدخاله من أعظم أمور ا        
  .)٢(»الناس يف هذه املسألة

 نكري ابن الوزير على من يسارع يف تكفري املبتدعة من املسلمني،            وقد اش دت
ـ            هم، فكـان   وذكر ثالثة عشر وجها للتوقف يف تكفري من فحشت بدعته من

  : قال مما
   خوف اخلطأ العظيم يف ذلك، فقد صح عن رسول اهللا         : الوجه األول «

  :  مث قال-فذكر أحاديث الترهيب من التكفري وغريها- »تعظيم ذلك
ويف جمموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ يف تكفري املؤمن وإخراجه مـن     «

 ، وخاصة مع قيامه بأركـان اإلسـالم       ،اإلسالم مع شهادته بالتوحيد والنبوات    
 بدعة، لعـل     يف ٍةطلْ وظهور أمارات صدقه يف تصديقه؛ ألجل غَ       ،وجتنبه للكبائر 

مث من العرب الكبـار يف ذلـك أن   . .املكفر له ال يسلم من مثلها، أو قريب منها    
م يكفروا من كفر املسلم متأوالً يف تكفريه غري متعمد، مع أن هـذه              اجلمهور لَ 

                                         
  ).٤/٥٧٨: (السيل اجلرار )١(
  ).٨/٢١٧: (الدرر السنية )٢(
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ـ            ع األحاديث الكثرية تقتضي ذلك، والنصوص أصح طرق التكفري، فـإذا ترو
كفره، فكيف ال يكون الورع أشد من اجلمهور من تكفري من اقتضت النصوص     

م يرد يف كفره نص واحد، فاعترب تورع اجلمهور هنا، وتعلم الورع            تكفري من لَ  
  .»منهم يف ذلك

أن الوقف عن التكفري عند التعارض واالشتباه أوىل     : الوجه التاسع «: مث قال 
  يف حق من حقوق الغين     اًوأحوط، وذلك أن اخلطأ يف الوقف على تقديره تقصري        

  .احلميد العفو الواسع، أمسح الغرماء، وأرحم الرمحاء، وأحكم احلكماء
 املسلمني املؤمنني، هواخلطأ يف التكفري على تقديره أعظم اجلنايات على عباد    

ى عليه، وظلمه أكرب الظلم، وأفحـشه،       عد حبق املخلوق املسلم، بل ت     فقد أخلَّ 
 وأن حممدا رسـول اهللا، وأن       فأخرجه من اإلسالم وهو يشهد أن ال إله إال اهللا         

مجيع رسله وكتبه وما جاء فيها عن اهللا حق ال شك فيه، وال ريب يف شيء منه                 
على اجلملة، وإمنا أخطأ يف بعض التفاصيل، وقد صرح بالتأويل فيما أخطأ فيه،             
فإن وصف اهللا بوصف نقص فالعتقاده أنه وصف كمال، وإن نسب إليه قبيحا             

عمـد هـو القلـب      فمحل الت  ،د القبيح يف ذلك   ن تعم فالعتقاده أنه حسن، وإ   
احملجوب عا سرائره، واحلاكم فيه عالَّنوبم الغي.  
 ت اخلوارج أشد العقوبة، وذُ    وِقوقد عت أقبح الذم على تكفريهم لعصاة      بم

لمني مع تعظيمهم يف ذلك ملعاصي اهللا تعاىل، وتعظيمهم هللا تعاىل بـتكفري             سامل
ين جليـل،   ر أن يقع يف مثل ذنبهم، وهذا خطر يف الـد          أمن املكفِّ عاصيه، فال ي  

ذر املتوقف يف الـتكفري،     شدة االحتراز فيه من كل حليم نبيل؛ وألجل هذا ع         فينبغي  
  .بل كما قامت عليه الدالئل والرباهني... وكان هذا هو الصحيح عند احملققني
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جلمل اكَفِّر أهل   لَم ي   أن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب      : الوجه العاشر 
ال «:  فيهم السرية يف الكافرين، مع صحة قول رسول اهللا           رِسم ي ني، ولَ فِّوِص

  .)١(» وال يبغضك إال منافق،حيبك إال مؤمن
 فيهم السرية يف أهـل  رِس يموسار فيهم السرية يف البغاة على إمام احلق، ولَ   

فت أحكـام   ِرال سريته يف ذلك ما ع     أنه لو «:  وهلذا قال اإلمام أبو حنيفة     ؛الكفر
  .)٢(»البغاة، وإمنا كان فعله فيهم حجة على البعد عن التكفري

وكالم األئمة يف خطر التكفري، والتنفري من العجلة فيه، من الكثرة مبكان،            
حبيث يتعذر استقصاؤه، وقد اقتصرت على نقل أطراف من متفرقات كالمهـم       

   .حيصل منها املقصود، واهللا املوفق
  

                                         
  .من حديث علي ) ٧٨(برقم رواه مسلم  )١(
  ).٤٥١-٤٢٠: (إيثار احلق على اخللق: انظر )٢(
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  ضوابط التكفير، وأصوله

ال ينبغي ملؤمن أن خيوض يف مسائل التكفري من قبل أن يقف على أصوله،              
 بويتحقق من شروطه وضوابطه، وإال أورد نفسه املهالك واآلثام، وباء بغـض           

الرمحن؛ ذلك أن مسائل التكفري من أعظم مسائل الدين وأكثرها دقة، ال يتمكن     
  .كابر من أهل العلم الواسع، والفهم الثاقبمنها إال األ
  :  وشروطههأصولضوابط التكفري وأهم 

  : )١(-عز وجل- وحق هللا التكفري حكم شرعي -١
التكفري حكم شرعي، وحق حمض للرب سبحانه، ال متلكـه هيئـة مـن              
اهليئات، أو مجاعة من اجلماعات، وال اعتبار فيه لعقل أو ذوق، وال دخل فيـه               

ه ظلم ظامل متادى يف ظلمه وغيه،        أو عداوة ظاهرة، وال حيمل علي      حلماسة طاغية 
  .يكفر إال من كفره اهللا ورسولهوإمنا ال 

وهذا خبالف ما كان يقولـه      «: -رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيمية   يقول  
ال نكفـر إال مـن      : بعض الناس كأيب إسحاق اإلسفراييين ومن اتبعه، يقولون       

ا هلم، بل هو حق اهللا، وليس لإلنسان أن يكـذب           فإن الكفر ليس حق   . كفرنا
بـل  على من يكذب عليه، وال يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة مع أهله،          

 ألن هذا   ؛.. يكن له أن يستكرهه على ذلك      ولو استكرهه رجل على اللواطة مل     
                                         

  .خالد علي حممد. د) ٢٠١: ص( كتاب املنقذ من الغلو :انظر) ١(
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حرام حلق اهللا تعاىل، ولو سب النصارى نبينا، لَم يكن لنا أن نـسب املـسيح،          
  .)١(»..روا أبا بكر وعمر، فليس لنا أن نكفر علياة إذا كفَّوالرافض

ـ        «: وقال يف مكان آخر    رون مـن   فلهذا كان أهل العلم والـسنة ال يكفِّ
 وإن كان ذلك املخالف يكفرهم؛ إذ الكفر حكم شـرعي، فلـيس             ،خالفهم

لإلنسان أن يعاقب مبثله، كمن كذب عليك وزىن بأهلك، ليس لك أن تكذب             
 حرام حلق اهللا تعاىل، وكذلك التكفري        ألن الكذب والزىن   ين بأهله؛ عليه، وال تز  

  .)٢(»حق هللا، فال يكفر إال من كفره اهللا ورسوله
  : األصل يف املسلم العدالة-٢

ومن ضوابط التكفري أن األصل يف املسلم الظاهر العدالة بقاء إسالمه وبقاء            
، وال جيوز التـساهل  عدالته حىت يتحقق زوال ذلك عنه مبقتضى الدليل الشرعي  

  : فريه أو تفسيقه؛ ألن يف ذلك حمذورين عظيمنيكيف ت
افتراء الكذب على اهللا تعاىل يف احلكم واحملكوم عليه يف الوصف            : أحدمها
  .الذي نبزه به

عن : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان ساملًا منه، ففي صحيح مسلم           : الثاين
إذا كفر الرجل أخاه    «:  قال  النيب   أن: -رضي اهللا عنهما  - ابن عمر    اهللا عبد

  .)٣(»ا أحدمهافقد باء 
  : وعلى هذا فيجب قبل احلكم على املسلم بكفر أو فسق أن ينظر يف أمرين

                                         
  ).٥/٢٤٤: (منهاج السنة) ١(
  ).٢٥٧: ( البكريالرد على )٢(
  ).١١٤:ص(سيأيت خترجيه  )٣(



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

٦٠ 

داللة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر            : أحدمها
  .أو الفسق

عني حبيـث تـتم     انطباق هذا احلكم على القائل املعني أو الفاعل امل        : الثاين
  .)١( وتنتفي موانعه،شروط التكفري أو التفسيق يف حقه

 مقطـوع بـه يف   -رمحه اهللا-كما يقول الشاطيب  إن أصل احلكم بالظاهر   
 مع  فإن سيد البشر ،األحكام خصوصا، وبالنسبة إىل االعتقاد يف الغري عموما       

  إعالمه بالوحي يهـم، وإن علـم     ري األمور على ظواهرها يف املنافقني وغري      ج
﴿ :، فإن املنافقني الذين قالوا    )٢(بواطن أحواهلم                        

     ﴾ ]هم يف الظاهر مؤمنون يصلون مع النـاس، ويـصومون،           .]٨:البقرة 
هم كما كان املنافقون على     هم ويوارثون ويغزون، واملسلمون يناكحون  ،  وحيجون

 يف املنافقني حبكم الكفـار املظهـرين        ، ومل حيكم النيب     د رسول اهللا    عه
للكفر، ال يف مناكحتهم، وال موارثتهم، وال حنو ذلك، بل ملا مات عبداهللا بـن               

ورثه ابنه عبداهللا وهو من خيـار        -وهو من أشهر الناس بالنفاق    -أيب بن سلول    
 يف دماء غريهـم، ال      يف دمائهم وأمواهلم كحكمه    فكان حكمه   ... املؤمنني

  .)٣( إال بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثري منهم منهايستحل شيئًا
﴿ :ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعاىل              

                               

                                         
  .-رمحه اهللا تعاىل- للشيخ ابن عثيمني) ٨٩-٨٧: (القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن )١(
  ).٢/٢٧١: (املوافقات )٢(
  ).٢٠١-١٩٨: (شيخ اإلسالم ابن تيميةاإلميان ل: انظر )٣(
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         ﴾ ]كما يقول الشوكاين يف تفسريه-  واملراد]٩٤ :النساء- 
ي املسلمني عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسالمه، نه

  .وتقية عوذًاإمنا جاء بذلك ت: ويقولوا
 فصبحنا احلرقـات مـن      ،يف سرية  بعثنا رسول اهللا    «: وحديث أسامة 

 فطعنته، فوقع يف نفسي من ذلك،       .ال إله إال اهللا   : جهينة، فأدركت رجالً، فقال   
يا رسـول   : قلت!. ؟»ال إله إال اهللا، وقتلته    : أقال«:  ، فقال فذكرته للنيب   

أفال شققت عن قلبه حىت تعلم أقاهلا       «:  قال. اهللا، إمنا قاهلا خوفًا من السالح     
  .)١(» فما زال يكررها علي حىت متنيت أين أسلمت يومئذ!؟»أم ال

معناه أنك إمنا كلفت بالعمل بالظـاهر، ومـا     «: -رمحه اهللا - قال النووي 
ينطق به اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إىل معرفة ما فيه، فـأنكر عليـه                

 الفقـه  وفيه دليل على القاعدة املعروفة يف     ... امتناعه من العمل مبا ظهر باللسان     
  .)٢(»أن األحكام فيها بالظاهر، واهللا يتوىل السرائر: واألصول

  :  ال يكفر إال من اتفق أهل السنة على تكفريه-٣
أنه ال يكفر إال من اتفق أهل السنة على تكفريه، أو           : ومن ضوابط التكفري  

  .قام على تكفريه دليل ال معارض له
كل من ثبت   «: -اهللا تعاىل رمحه  -قال حافظ املغرب أبو عمر بن عبد الرب         

له عقد اإلسالم يف وقت بإمجاع من املسلمني، مث أذنب ذنبا، أو تأول تـأويالً               
 يكن الختالفهم بعد إمجاعهم معـىن       فوا بعد يف خروجه من اإلسالم، مل      فاختل

                                         
  .)١٥٩(برقم ومسلم ) ٤٢٦٩(برقم  رواه البخاري )١(
  ).٢/١٠٤: (شرح النووي لصحيح مسلم) ٢(
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يوجب حجة، وال خيرج من اإلسالم املتفق عليه إال باتفاق آخر، أو سنة ثابتة ال          
  .معارض هلا
 على أن أحـدا ال   -وهم أهل الفقه واألثر   -فق أهل السنة واجلماعة     وقد ات 
  . من اإلسالم، وخالفهم أهل البدع-وإن عظم-خيرجه ذنبه 

 يكفر إال من اتفق اجلميع على تكفريه، أو قام علـى    فالواجب يف النظر أالَّ   
  .)١(»كتاب أو سنةن ِمتكفريه دليل ال مدفع له 

 لَـم   -يف كفر اخلوارج  : يعين- يف ذلك    وإذا وقع الشك  «: وقال ابن بطال  
               يقطع عليهم باخلروج من اإلسالم؛ ألن من ثبت له عقد اإلسالم بـيقني، لَـم

  .)٢(»خيرج منه إال بيقني
  .»عنه بالشكذلك ل ز يمل ومن ثبت إسالمه بيقني،«: وسبق قول شيخ اإلسالم

كفر إال مـا  وال ن«: -رمحه اهللا -قول اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب        و
  .)٣(»أمجع عليه العلماء كلهم

  :  الكفر أصل وشعب-٤
  .ٍبعمن ضوابط التكفري أن الكفر ذو أصل وش -أ

وملا كان اإلميان أصالً لـه شـعب        «: -رمحه اهللا -يقول ابن قيم اجلوزية     
متعددة، وكل شعبة منها تسمى إميانا، فالصالة من اإلميان، وكذلك الزكـاة،            

كاحلياء، والتوكـل، واخلـشية مـن اهللا،        :  واألعمال الباطنة  واحلج، والصيام، 
                                         

  ).١٧/٢١(: التمهيد) ١(
  ).١٢/٣١٤(فتح الباري ) ٢(
  ).١/٧٠(الدرر السنية ) ٣(
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واإلنابة إليه، حىت تنتهي هذه الشعب إىل إماطة األذى عن الطريق، فإنه شـعبة              
  .من شعب اإلميان

وهذه الشعب منها ما يزول اإلميان بزواهلا كشعبة الشهادة، ومنها مـا ال             
ا شعب متفاوتـة تفاوتـا      يزول بزواهلا كترك إماطة األذى عن الطريق، وبينهم       

عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة، ويكون إليها أقرب، ومنها مـا يلحـق              
  .بشعبة إماطة األذى، ويكون إليها أقرب

   وكذلك الكفر ذو أصل وشع  ب، فكما أن شعب اإلميان إميـان، فـشب ع
الكفر كفر، واحلياء شعبة من اإلميان، وقلة احلياء شعبة مـن شـعب الكفـر،               

الصدق شعبة من شعب اإلميان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والـصالة            و
ا مبوالزكاة واحلج والصيام من شعب اإلميان، وتركها من شعب الكفر، واحلكم            

أنزل اهللا من شعب اإلميان، واحلكم بغري ما أنزل اهللا من شعب الكفر، واملعاصي              
  .انكلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب اإلمي

  .قولية وفعلية: ان قسمانوشعب اإلمي
  .قولية وفعلية: وكذلك شعب الكفر نوعان

ومن شعب اإليمان القولية شعبة يوجب زواهلا زوال اإليمان، فكذلك من           
  .شعبه الفعلية ما يوجب زواهلا زوال اإليمان

وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر باإلتيان بكلمة الكفـر           
ا، وهي شعبة من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبة مـن شـعبه              اختيار

  .)١( »كالسجود للصنم واالستهانة باملصحف
                                         

  ).٢٨-٢٧: (الصالة) ١(



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

٦٤ 

يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبد أن         ال  يذكر ابن القيم أنه     و -ب
مـان                يسما، وال من قيام شعبة من شعب اإليا، وإن كان ما قام به كفرى كافر

  .ن كان ما قام به إيمانابه أن يسمى مؤمنا، وإ
كما أنه ال يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عاِلما، وال من                

  . معرفة بعض مسائل الفقه والطب أن يسمى فقيها وال طبيبا
وال ميتنع ذلك أن تسمى شعبة اإلميان إميانا، وشعبة النفاق نفاقًا، وشـعبة             

مـن  «و. »فمن تركها فقد كفـر «: كقولهالكفر كفرا، وقد يطلق عليه الفعل    
  .»حلف بغري اهللا فقد كفر
، طالقة من خالل الكفرفال يستحق اسم كافر على اإل        فمن صدر منه خلَّ   

إنه فعل فسوقًا، وإنه فسق بذلك احملرم، وال يلزمه         : وكذا يقال ملن ارتكب حمرما    
ملنتـهب ال   اسم فاسق إال بغلبة ذلك عليه، وهكذا الزاين والسارق والشارب وا          

يسمى مؤمنا، وإن كان معه إميان، كما أنه ال يسمى كافرا، وإن كان ما أتى به              
من خصال الكفر وشعبه؛ إذ املعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات             

  .)١(كلها من شعب اإلميان
قد جيتمع يف الرجل كفر وإميان، وشرك وتوحيد،        يذكر ابن القيم أنه      و - ج

  .فاق وإميانوتقوى وفجور، ون
وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غريهم من أهـل البـدع              
كاخلوارج واملعتزلة والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وختليـدهم           

                                         
  .بتصرف يسري يف أوله) ٣٤: (الصالة) ١(
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  .مبنية على هذا األصل، وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإمجاع الصحابة
﴿ :قال تعاىل                          ﴾ ] ١٠٦: يوسـف[، 

  .فأثبت هلم إميانا به سبحانه مع الشرك
﴿ :وقال تعاىل                           

                                     

    ﴾ ]١٤: احلجرات[.  
فأثبت هلم إسالما وطاعة هللا ورسوله مع نفي اإلميان عنهم، وهو اإلميـان             

﴿ :املطلق الذي يستحق امسه مبطلقه                                

                                 ﴾ ]١٥: احلجرات[.  
ا معهم من طاعـة اهللا      مبوهؤالء ليسوا منافقني يف أصح القولني، بل هم مسلمون          

  .ورسوله، وليسوا مؤمنني، وإن كان معهم جزء من اإلميان أخرجهم من الكفر
 كفـرا، وهـو     هللا، أو فعل ما مساه رسول اهللا        وإذا حكم بغري ما أنزل ا     

         ا أن املعاصي كلـها     ملتزم لإلسالم وشرائعه، فقد قام به كفر وإسالم، وقد بين
  شعب من شب الكفر، كما أن الطاعات كلها شعب من شعب اإلميان، فالعبد        ع

      تقوم به شعبة أو أكثر من شا، وقد ال     عب اإلميان، وقد يسمى بتلك الشعبة مؤمن 
  .)١(كما أنه قد يسمى بشعب الكفر كافرا، وقد ال يطلق عليه هذا االسميسمى، 

وأصل ضالل املعتزلة واخلوارج وغريهم أنهم نـازعوا يف هـذا األصـل،           
وجعلوا اإلميان شيئًا واحدا، إذا زال بعضه زال مجيعه، فحكموا بأن صـاحب             

                                         
  ).٣٣: (الصالة) ١(
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عضه، وبقاء بعضه، كما    الكبرية ليس معه شيء من اإلميان، ومل يقولوا بذهاب ب         
فـال  . )١(»خيرج من النار من كان يف قلبه مثقال حبة من اإلميان          «: قال النيب   

  .)٢( »يزول اإلميان بزوال بعض األعمال
  :  الكفر يف أصله نوعان-٥

  : كما يقول ابن قيم اجلوزية: ومن ضوابط التكفري أن الكفر نوعان
       .كفر عمل «-أ

  . وكفر جحود وعناد-ب
 جاء به جحودا وعنادا مـن  ا علم أن الرسول    مبأن يكفر    :ر اجلحود فكف

  .أمساء الرب وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، وهذا الكفر يضاد اإلميان من كل وجه
  : فينقسم إىل ما يضاد اإلميان وإىل ما ال يضاده :وأما كفر العمل

فالسجود للصنم، واالستهانة باملصحف، وقتل النيب، وس٣(د اإلميانه يضاب(.  
 اإلميان عن الزاين والسارق وشارب اخلمر، وعمن        وقد نفى رسول اهللا     

ال يأمن جاره بوائقه، وإذا نفى عنه اسم اإلميان، فهو كافر من جهـة العمـل،              
  .وانتفى عنه كفر اجلحود واالعتقاد

سالم وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم األمة بكتاب اهللا وباإل        
 هذه املسائل إال عنهم، فإن املتأخرين لَم يفهمـوا          ىقّ ولوازمهما، فال تتلَ   والكفر

  : مرادهم، فانقسموا فريقني
                                         

  .من حديث أيب سعيد) ١٨٤(برقم  ومسلم ،)٢٢(برقم رواه البخاري ) ١(
  ).٥١١-٧/٥١٠(:  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم اإلميان:رانظ) ٢(
  .)٤٦- ٤٢:ص( الستة  أنواع الكفرتتقدم) ٣(
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  .)١(ا باخللود يف النار أخرجوا من امللة بالكبائر، وقضوا على أصحافريٍق
  .)٢( اإلميان جعلوهم مؤمنني كامليوفريٍق
  .اوفَ، وهؤالء جاولَفهؤالء غَ

 الذي هو يف املذاهب     ،سنة للطريقة املثلى والقول الوسط    وهدى اهللا أهل ال   
  .كاإلسالم يف امللل

فهاهنا كفر دون كفر، ونفاق دون نفاق، وشرك دون شرك، وفسوق دون    
  .)٣(»فسوق، وظلم دون ظلم

ا قال،  مبكفر هو جحد باهللا، و    : الكفر كفران  «:-رمحه اهللا - قال املروزي 
  وكفر هو عمل ضد اإلميـان       .ا قال مبه، و فذلك ضده اإلقرار باهللا، والتصديق ب     

  .الذي هو عمل
، واهللا ال يؤمن، واهللا     ال يؤمن واهللا  «:  أنه قال  أال ترى ما روي عن النيب       

  . )٤(»أمن جاره بوائقهيالذي ال  «:قال قيل ومن يا رسول اهللا» ال يؤمن
هـة  فإذا لَم يؤمن فقد كفر، وال جيوز غري ذلك إال أنه كفر مـن ج    : قالوا

  .)٥(»العمل؛ إذ لَم يؤمن من جهة العمل
  

                                         
  .وهم اخلوارج) ١(
  .وهم املرجئة) ٢(
  .)٢٩(الصالة البن القيم ) ٣(
  .من حديث أيب هريرة) ٦٠١٦(برقم رواه البخاري ) ٤(
  ).٥١٨-٢/٥١٧ (تعظيم قدر الصالة) ٥(
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  :  وجوب إقامة احلجة-٦
أن املسلم ال يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إال بعـد أن       : ومن ضوابط التكفري   - أ

  .تقام عليه احلجة، وتزال عنه الشبهة
﴿ :قال تعاىل                    ﴾ ]١٥: اإلسراء[.  
﴿ :بحانهوقال س                                

                      ﴾ ]١١٥: التوبة[.  
﴿ :-تبارك وتعاىل-وقال                          

          ﴾ ]١١٥:النساء[.  
إىل غري ذلك من اآليات اليت تدل داللة واضحة ال لبس فيها وال غمـوض        

ستبني اهلـدى مـن     يأن اهللا ال يعذب أحدا إال بعد قيام احلجة وإزالة الشبهة، ف           
  .وسبيل الرشد من سبيل الغوايةالضاللة، 

باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامـة احلجـة       « :)١(قال اإلمام البخاري  
﴿ :عليهم، وقـول اهللا تعـاىل                                

            ﴾« ]١١٥: التوبة[.  
ذه اآلية الكرميـة إىل أن قتـال    شار البخاري   أ«: -رمحه اهللا - قال العيين 

 وإظهار بطالن دالئلهم،    ،اخلوارج وامللحدين ال جيب إال بعد إقامة احلجة عليهم        
    ا تدل على أن اهللا ال يؤاخذ عباده حىت يبني هلم ما            هوالدليل عليه هذه اآلية؛ ألن

                                         
  .)٦(برقم الباب ) ٨٨(ستتابة املرتدين برقم الكتاب صحيح البخاري كتاب ا) ١(
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  .)١(»يأتون وما يذرون
   :-رمحه اهللا- شيخ اإلسالم ابن تيميةل وقا
، والتكفري من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا ملا قاله الرسـول             «

لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هـذا ال            
 يسمع تلـك  وم عليه احلجة، وقد يكون الرجل مليكفر جبحد ما جيحده حىت تق 

 آخـر أوجـب     النصوص، أو مسعها ومل تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض         
  .تأويلها، وإن كان خمطئًا

إذا : وكنت دائما أذكر احلديث الذي يف الصحيحني يف الرجل الذي قال          
 ليعذبين  ر اهللا علي  ِد، فواهللا لئن قَ   وين يف اليم   مث اسحقوين، مث ذر    ،مت فأحرقوين 

 ما  ما محلك على  : له ففعلوا به ذلك، فقال اهللا    . عذابا ما عذبه أحدا من العاملني     
  .)٢(له فغفر. خشيتك: فعلت؟ قال

فهذا رجل قد شك يف قدرة اهللا، ويف إعادته إذا ذري، بل اعتقـد أنـه ال        
وهذا كفر باتفاق املسلمني، لكن كان جاهالً ال يعلم ذلك، وكان مؤمنا            !! يعاد

خياف اهللا أن يعاقبه، فغفر له بذلك، واملتأول من أهل االجتهاد، احلريص علـى              
  .)٣(» أوىل باملغفرة من ذلكل متابعة الرسو

فليس ألحد أن يكفر أحدا من املـسلمني، وإن أخطـأ           «: وقال رمحه اهللا  
 لَم يزل   ، بيقني ه حىت تقام عليه احلجة، وتبني له احملجة، ومن ثبت إسالم          ،وغلط

                                         
  ).١٩/٣٦٩: (عمدة القاري) ١(
  .)٢٧٥٦(برقم ومسلم ) ٣٤٨١(برقم رواه البخاري ) ٢(
  ).٣/٢٣١: (جمموع الفتاوى) ٣(
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  .)١( »عنه ذلك بالشك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة، وإزالة الشبهة
فال يأمث أحد إال بعد العلم وبعد قيام احلجة عليه، واهللا «: الذهيباإلمام يقول 
 وقد .]١٥: اإلسراء[ ﴾     ﴿ :وف، قال تعاىلؤلطيف ر

ِزل الواجب والتحرمي على النيب كان سادة الصحابة باحلبشة ين  فال يبلغهم إال
ون باجلهل حىت يبلغهم النص، وكذا بعد أشهر؛ فهم يف تلك األمور معذور

  .)٢(»يعذر باجلهل من لَم يعلم حىت يسمع النص، واهللا أعلم
واألحاديث يف هذا الباب كثرية، منها حديث طلب الصحابة أن يكـون           «

ا كما يفعل املشركون، وغري ذلك      هلم ذات أنواط يعكفون عليها، ويتربكون       
، وال الذين طلبوا أن يكون هلـم ذات   الليثينيمن األحاديث، ومل يكفر النيب  

أنواط، مما يربهن على أن اجلاهل معذور جبهله حىت تقوم عليه احلجة، وهـؤالء              
، وهم خري الناس، فكيف بغريهم مع غلبة اجلهل، وبعد العهد بآثار             هنرهم قَ 
  .)٣(»؟النبوة

ـ               ل والبد أن نؤكد هاهنا أن قيام احلجة ال يكتفى فيه مبجرد بالغهـا، ب
يضاف إىل ذلك التمكن من فهمها، وعدم وجود شبهة تقاومهـا، ويف ذلـك              

وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها، قد يكون الرجل  : بن تيمية ايقول شيخ اإلسالم    
د تكون عنده ومل تثبـت عنـده، أو         لَم تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق، وق      

ـ ذره اهللا يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يع       مل   ا، فمـن
                                         

  ).٤٦٦-١٢/٤٦٥: (املصدر السابق) ١(
  ).١٢: (الكبائر) ٢(
  ).٩: (الدر النضيد) ٣(
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فإن اهللا يغفر له خطـأه كائنـا        كان من املؤمنني جمتهدا يف طلب احلق وأخطأ،         
  .)١(كان ما
  : ال فرق بني أصول وفروع، أو اعتقاد وفتيا-ب

على أن التفريق بني األصول والفروع، أو بني األحكام الفرعية واألصـول        
، وال جاء عـن   كتاب أو السنة   دليل من ال   االعتقادية يف العذر باجلهل ليس عليه     

  .الصحابة أو التابعني
وهذا شيخ اإلسالم الذي يفتري عليه البعض أنه ال يعذر يف األصول يقول             

  : يف كالم هو أبني من فلق الصبح
 ال يكفر، بـل وال يفـسق إذا     إن املتأول الذي قصده متابعة الرسول       «

  .ليةاجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس يف املسائل العم
ر املخطئني فيها، وهذا القـول ال       وأما مسائل العقائد فكثري من الناس كفَّ      

يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، وال عن أحد مـن أئمـة               
املسلمني، وإمنا هو يف األصل من أقوال أهل البدع، الـذين يبتـدعون بدعـة               

 ذلك يف كثري مـن      ويكفرون من خالفهم كاخلوارج واملعتزلة واجلهمية، ووقع      
وليس هـو   ... أتباع األئمة، كبعض أصحاب مالك والشافعي وأمحد وغريهم       

       قول األئمة األربعة وال غريهم، وليس فيهم مر كل مبتدع، بل املنقوالت      كفَّ ن
الصحيحة عنهم تناقض ذلك، ولكن قد ينقل عن أحدهم أنه كفر من قال بعض       

 ليحذر، وال يلزم إذا كان القـول        األقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر      
كفرا أن يكفر كل من قاله مع اجلهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر يف حـق الـشخص                 

                                         
  ).٢٣/٣٤٦: (املصدر السابق) ١(
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  .)١(»ع كثبوت الوعيد يف اآلخرة يف حقه، وذلك له شروط ومواناملعني،
   شيخ اإلسالم ابن تيميـة   وسلك اإلمام ادد حممد بن عبد الوهاب منهاج         

يله يف عدم اإلكفار يف أصول الدين وفروعه إال بعـد   واستنهج سب ،-رمحه اهللا -
  .قيام احلجة وبيان احملجة

أين أكفر بالظن واملـواالة، أو أكفـر       : وأما ما ذكر األعداء عين    «: فيقول
اجلاهل الذي لَم تقم عليه احلجة، فهذا بهتان عظيم؛ يريدون به تنفري الناس عن              

  .)٢(»دين اهللا ورسوله
  :ئل الدقيقة اخلفية آكد وأوىل من العذر يف غريها العذر يف املسا- ج

وال ريب أن اخلطأ يف دقيـق       «: -رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيمية   يقول  
العلم مغفور لألمة وإن كان ذلك يف املسائل العلمية، ولوال ذلك هللك أكثـر              

  !.فضالء األمة
ع كونه  وإذا كان اهللا يغفر ملن جهل حترمي اخلمر لكونه نشأ بأرض جهل م            

مل يطلب العلم، فالفاضل اتهد يف طلب العلم حبسب ما أدركـه يف زمانـه               
 حبسب إمكانه هو أحق بأن يتقبل       ومكانه، إذا كان مقصوده متابعة الرسول       

﴿ :اهللا حسناته، ويثيب على اجتهاداته، وال يؤاخذه مبا أخطأ حتقيقًا لقوله               
                   ﴾ ]٣(»]٢٨٦: البقرة(.  

                                         
  ).٢٤٠-٥/٢٣٩: (منهاج السنة) ١(
  ).٢٥، القسم اخلامس(: مؤلفات اإلمام حممد بن عبد الوهاب) ٢(
  ).١٦٦-٢٠/١٦٥: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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  : العذر يف الزمان واملكان الذي يغلب فيه اجلهل ويقل العلم أوىل وآكد-د
كثري من الناس قد ينـشأ يف األمكنـة         و«: -رمحه اهللا -ل شيخ اإلسالم    قا

واألزمنة اليت يندرس فيها كثري من علوم النبوات، حىت ال يبقى من يبلغ ما بعث               
الكتاب واحلكمة، فال يعلم كثريا مما يبعث اهللا به رسوله، وال           اهللا به رسوله من     

يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا ال يكفر، وهلذا اتفق األئمة على أن مـن           
 أو كان حديث العهد باإلسالم، فأنكر       ،نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم واإلميان      

 بكفره حىت يعرف ما جاء      شيئًا من هذه األحكام الظاهرة املتواترة؛ فإنه ال حيكم        
  .)١(»به الرسول 

إن قيام احلجة خيتلف باختالف األزمنة واألمكنـة        «: ل ابن قيم اجلوزية   قا
بقعـة  واألشخاص، فقد تقوم حجة اهللا على الكفار يف زمان دون زمـان، ويف     

ا تقوم على شخص دون آخر، إما لعـدم عقلـه           وناحية دون أخرى، كما أنه    
  حيضر  طاب، ومل نون، وإما لعدم فهمه كالذي ال يفهم اخل       ومتييزه كالصغري وا 

  .)٢(»هترمجان يترجم ل
  :العجـز -٧

ن من العلم أو العاجز     كتممـمن ضوابط التكفري أن العذر يف حق غري ال        و
  .عنه أوىل وآكد من املتمكن منه، القادر على حتصيله

 ﴿ :قال اهللا تعاىل                ﴾ ]٢٨٦: البقرة[.  

                                         
  ).١١/٤٠٧(: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
  ).٤١٤: (طريق اهلجرتني) ٢(
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 ﴿ :وقال سبحانه                      
                                  

                              

                                
      ﴾ ]٩٩-٩٧: النساء[.  

 بشرط الـتمكن    :واحلجة على العباد إمنا تقوم بشيئني     «: قال شيخ اإلسالم  
ا العاجز عن العلم كانون أو      ا أنزل اهللا، والقدرة على العمل به، فأم       مبمن العلم   

العاجز عن العمل فال أمر عليه وال ي، وإذا انقطع العلم ببعض الدين أو حصل              
لك يف حق العاجز عن العلم أو العمل بقولـه، كمـن            العجز عن بعضه كان ذ    

انقطع عن العلم جبميع الدين، أو عجز عن مجيعه كانون مثالً، وهذه أوقـات             
  : وقال.)١(»...الفترات
ينبغي أن يعلم أن للقلوب قدرة يف باب العلم واالعتقاد العلمـي، ويف              ف«

 والنسيان هو من بـاب      باب اإلرادة والقصد، ويف احلركة البدنية أيضا، فاخلطأ       
  .)٢(»العلم، يكون إما مع تعذر العلم عليه، أو تعسره عليه

وإذا تبني هذا فمن ترك بعض اإلميـان الواجـب          «: وقال أيضا رمحه اهللا   
سالة، أو لعدم متكنـه  أن ال تبلغه الر: لعجزه عنه، إما لعدم متكنه من العلم، مثل       

 يكن ذلك من اإلميـان والـدين         ومل ا يعجز عنه،  مب يكن مأمورا    ل، مل ممن الع 
نِزلة صـالة   مبالواجب يف حقه، وإن كان من الدين واإلميان الواجب يف األصل            

                                         
  ).٢٠/٥٩: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
  ).١/٢٨: (االستقامة) ٢(
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املريض، واخلائف، واملستحاضة، وسائر أهل األعذار الذين يعجزون عن إمتـام           
الصالة، فإن صالتهم صحيحة حبسب ما قدروا عليه، وبه أمـروا إذ ذاك، وإن              

  .)١(»..ى اإلمتام أكمل وأفضلكانت صالة القادر عل
 النجاشي صاحب احلبشة يف اليـوم       نعى لنا رسول اهللا     : قال أبو هريرة  

   .)٢(»استغفروا ألخيكم«: الذي مات فيه، فقال 

اإلسالم مل يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك فلم يهـاجر     وكثري من شرائع  «
 ، شهر رمضان   وال يصوم  ، الصلوات اخلمس  ومل جياهد بل قد روي أنه مل يصلِّ       

 ألن ذلك يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهـو ال           ؛وال يؤدي الزكاة الشرعية   
 قطعاً أنه مل يكن ميكنه أن حيكـم بينـهم حبكـم             وحنن نعلم ميكنه خمالفتهم،   

  .)٣(» على ذلكه ألن قومه ال يقرون...لقرآنا

  : أـاخلط -٨
ظاهرا، الـذي قـصد    ومن ضوابط التكفري أن املؤمن باهللا ورسوله باطنا و        « -أ

 كان أوىل أن    ، يعرف احلق   ومل ، وما جاء به الرسول إذا أخطأ      ،باع احلق تا
  .يعذره اهللا يف اآلخرة من املتعمد العامل بالذنب

فإن هذا عاص مستحق للعذاب بال ريب، وأما ذلك فليس متعمدا للذنب،            
  .بل هو خمطئ، واهللا قد جتاوز هلذه األمة عن اخلطأ والنسيان

                                         
  ).٤٧٩-١٢/٤٧٨: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
  . واللفظ ملسلم)٩٥١(برقم ومسلم كتاب اجلنائز ) ١٢٤٥(برقم رواه البخاري كتاب اجلنائز ) ٢(
  ).٢١٨ – ١٩/٢١٧: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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اتفق أهل السنة واجلماعـة  « )١(:-رمحه اهللا-بن تيمية  ا شيخ اإلسالم    يقول
على أن علماء املسلمني ال جيوز تكفريهم مبجرد اخلطأ احملض، بل كل أحد             

، وليس كل من يترك بعض كالمه       يؤخذ من قوله ويترك إال رسول اهللا        
عـاء  خلطأ أخطأه يكفر، وال يفسق، بل وال يأمث، فإن اهللا تعاىل قـال يف د          

﴿ :املؤمنني                        ﴾ ]ويف الصحيح ]٢٨٦: البقرة 
 ﴿ :وقال اهللا قبل ذلـك    . )٢(قد فعلت : أن اهللا تعاىل قال   «: عن النيب   

                ﴾ ]وقال سبحانه . ]٢٨٦: البقرة :﴿         

                              ﴾ ]٥: األحزاب[.  
التكفري خيتلف حبسب اختالف حال الشخص، فليس كل ومن ضوابطه أن     -ب

خمطئ، وال مبتدع، وال جاهل، وال ضال يكون كافرا، بل وال فاسقًا، بل             
  .)٣(وال عاصيا

وقد يتعذر أو يتعـسر علـى       «: -اهللارمحه  -بن تيمية   اقال شيخ اإلسالم    
السالك سلوك الطريق املشروعة احملضة إال بنوع من احملـدث؛ لعـدم القـائم              

 حيصل النور الصايف، بأن مل يوجـد إال         ق املشروعة علما وعمالً، فإذا مل     بالطري
النور الذي ليس بصاف، وإال بقي اإلنسان يف الظلمة، فال ينبغـي أن يعيـب               

ر فيه ظلمة، إال إذا حصل نور ال ظلمة فيه، وإال فكم ممن             الرجل وينهى عن نو   
عدل عن ذلك خيرج عن النور بالكلية، إذا خرج غريه عن ذلـك، ملـا رآه يف                 

  .»...طرق الناس من الظلمة
                                         

  ).٥/٢٥٠: (منهاج السنة) ١(
  .)١٢٦(برقم  واحلديث رواه مسلم) ٣٥/١٠٠: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٢(
  ).١٢/١٨٠: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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  :  جاحد املعلوم من الدين بالضرورة-٩
 كفر إذا كان معلوما   من ضوابط التكفري أن جاحد احلكم امع عليه إنما ي          - أ

من الدين بالضرورة، وأما امع عليه الذي لـيس معلومـا مـن الـدين             
كون بنت االبن هلا الـسدس مـع        «: بالضرورة، فال يكفر بإنكاره، مثل    

  .جممع عليه، وليس معلوما بالضرورة فال يكفر منكره. »البنت
والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة إمنا هو احلكم الـشرعي؛            

ين والصالة والزكاة واحلج؛ وألنه يلزم من جحده تكذيب الرسول          ألنه من الد  
١(كذا قال السبكي . ها.، وهذا حمل جيب التمهل فيه(.  

تـارة  : املسائل اإلمجاعية : قال ابن دقيق العيد   «: وقال ابن حجر العسقالين   
وب الصالة مـثالً، وتـارة ال       يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوج      

  .ترا التوايصحبه
  .يكفر جاحده ملخالفة التواتر، ال ملخالفة اإلمجاع: فاألول
  .ال يكفر به: والثاين

الصحيح يف تكفري منكر اإلمجاع تقييـده       «: قال شيخنا يف شرح الترمذي    
  .)٢(»بإنكار ما يعلم وجوبا من الدين بالضرورة كالصلوات اخلمس

 الدين بالـضرورة   معلوما من    يء كون الش   وأيضا فمن ضوابط التكفري أن     -ب
، فحديث العهد باإلسالم، ومن نشأ ببادية بعيدة قد ال يعلم هذا            أمر إضايف 

بالكلية، فضالً عن كونه يعلمه بالضرورة، وكثري من العلماء يعلم بالضرورة      
                                         

  ).٢/٥٨٨(: فتاوى السبكي) ١(
  ).١٢/٢١٠(:  فتح الباري:انظر) ٢(
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 سجد للسهو، وقضى بالدية على العاقلة، وقـضى أن الولـد            أن النيب   
ة، وأكثر النـاس ال يعلمـه       للفراش، وغري ذلك مما يعلمه اخلاصة بالضرور      

  . )١(ةـلبتا
   :جيب التفريق بني التكفري املطلق وتكفري املعني -١٠

هو احلكم بالكفر على القول أو الفعل أو االعتقاد الـذي           : التكفري املطلق 
 بدون حتديـد    طالقينايف أصل اإلسالم ويناقضه، وعلى فاعليها على سبيل اإل        

  .أحد بعينه
تيانه بأمر يناقض اإلسالم،  على املعني بالكفر إل  احلكمفهو  : أما تكفري املعني  

  .ستيفاء شروط التكفري فيه، وانتفاء موانعهبعد ا
يقـول ابـن    ،   والتعيني طالقومن ضوابط التكفري أنه جيب التفريق بني اإل       

فإن نصوص الوعيد اليت يف الكتاب والـسنة، ونـصوص          «: -رمحه اهللا –تيمية  
و ذلك ال يستلزم ثبوت موجبها يف حق املعني، إال          األئمة بالتكفري والتفسيق وحن   

 جدت الشروط، وانتفت املوانـع، ال فـرق يف ذلـك بـني األصـول               إذا و
  .)٢(»والفروع

فإذا رأيت إماما قد غلظ على قائل مقالته، أو كفره فيهـا،         «: ويقول أيضاً 
 فال يعترب هذا حكما عاما يف كل من قاهلا، إال إذا حصل فيه الـشرط الـذي                

  .)٣(»يستحق التغليظ عليه، أو التكفري له
                                         

  ).٩٧: (الفرقان) ١(
  ).١٠/٣٧٢: (الفتاوى البن تيمية) ٢(
  ).٦/٦١: (املصدر السابق) ٣(
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، وإن خالف ذلك    فالعلم واإلميان واهلدى فيما جاء به الرسول        «: وقال
رى يف اآلخرة، أو    ، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن اهللا ي       طالقكفر على اإل  

م موسى، أو أنه اختذ إبـراهيم       أنه على العرش، أو أن القرآن كالمه، أو أنه كلّ         
  بأنه كافر، أو مشهود له بالنار، فهذا يقـف      »املعني«ا احلكم على    أم.. كفرخليالً  

  .»...على الدليل املعني، فإن احلكم يقف على ثبوت شروطه، وانتفاء موانعه
 من هؤالء اجلهال وأمثاهلم، حبيث حيكـم        »املعني«إذا عرف هذا فتكفري     «

أن تقوم على أحدهم احلجة     عليه بأنه من الكفار، ال جيوز اإلقدام عليه، إال بعد           
ا أنها أنهم خمالفون للرسل، وإن كانت هذه املقالة ال ريب         الرسالية، اليت يتبني    

  .)١(»)املعينني(كفر، وهذا الكالم يف تكفري مجيع 
وهلذا كنت أقول للجهمية من احللولية والنفاة الذين نفوا أن         «: يضاًأويقول  

 كافرا؛ ألين أعلم    أنا لو وافقتكم كنت   : نتهماهللا تعاىل فوق العرش ملا وقعت حم      
أن قولكم كفر، وأنتم عندي ال تكفرون؛ ألنكم ج٢(»اله(.  

 ومن جالسين يعلم ذلك مين، أين من أعظم الناس نهيا           ،هذا مع أين دائما   «
عن أن ينسب معني إىل تكفري وتفسيق ومعصية، إال إذا علم أنه قد قامت عليه               

ليت من خالفها كان كافرا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيا أخرى،     احلجة الرسالية ا  
وإين أقرر أن اهللا قد غفر هلذه األمة خطأها، وذلك يعم اخلطأ يف املسائل القولية               

 يشهد زعون يف كثري من هذه املسائل، ومل    واملسائل العملية، وما زال السلف يتنا     
  ...أحد منهم على أحد ال بكفر، وال بفسق، وال معصية

                                         
  ).٥٠٠-١٢/٤٩٧(: صدر السابقملا) ١(
  ).٤٦: ( على البكريدالر) ٢(
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 القول بتكفري من إطالقوكنت أبني هلم أن ما نقل عن السلف واألئمة من           
 والتعـيني،   طـالق يقول كذا وكذا، فهو أيضا حق، لكن جيب التفريق بني اإل          

وهذه أول مسألة تنازعت فيها األمة من مسائل األصول الكبار، وهي مـسألة             
  ).الوعيد(

﴿ :فإن نصوص القرآن يف الوعيد مطلقة، كقوله تعـاىل                   

             ﴾ ] من فعل كذا فلـه     : وكذلك سائر ما ورد   . ]١٠: النـساء
من قال كذا   : نزلة قول من قال من السلف     مبكذا، فإن هذه مطلقة عامة، وهي       

فهو كذا، مث الشخص املعني يلتغي حكم الوعيد فيه بتوبة، أو حسنات ماحية،              
  .ائب مكفرة، أو شفاعة مقبولةأو مص

، والتكفري هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا ملا قاله الرسـول      
لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هـذا ال            

 يسمع تلـك  وم عليه احلجة، وقد يكون الرجل مليكفر جبحد ما جيحده حىت تق 
ت عنده، أو عارضها عنده معارض آخـر أوجـب           تثب النصوص، أو مسعها ومل   
  : ويقول.»)١(تأويلها، وإن كان خمطئًا

إن القرآن  : ومع هذا فالذين كانوا من والة األمور يقولون بقول اجلهمية         «
خملوق، وإن اهللا ال يرى يف اآلخرة، وغري ذلك ويـدعون النـاس إىل ذلـك،                

نهـم  إفرون من لَم جيبهم، حىت      ويمتحنونهم، ويعاقبونهم إذا لَم جييبوهم، ويك     
إن القرآن خملوق،   : كانوا إذا أمسكوا األسري لَم يطلقوه حىت يقر بقول اجلهمية         

                                         
  ).٢٣١-٣/٢٢٩: (موع فتاوى شيخ اإلسالمجم) ١(
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وغري ذلك، وال يولون متوليا، وال يعطون رزقًا من بيت املال إال ملـن يقـول                
 ترحم عليهم، واسـتغفر هلـم،   -رمحه اهللا تعاىل-ذلك، ومع هذا فاإلمام أمحد    

 لعلمه بأن  ي هم مكذبون للرسول      هم لَمبني هلم أن       ،وال جاحدون ملا جاء بـه ،
  .)١(»ولكن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال هلم ذلك

املبتدعة احملرمة املتـضمنة    الباطلة  األقوال  «: -رمحه اهللا -وقال ابن أيب العز     
نهي عما أمر   هى عنه، أو ال   ا ن ه، أو األمر مب   نفي ما أثبته الرسول، أو إثبات ما نفا       

   ـ به، يقال فيها احلق، ويثبت هلا الوعيد الذي دلت عليه النصوص، وي بـ ني ا  أنه
وكما قد قال كثري من أهل السنة املـشاهري         .. من قاهلا فهو كافر   : كفر، ويقال 

بتكفري من قال خبلق القرآن، وأن اهللا ال يرى يف اآلخرة، وال يعلم األشياء قبـل           
  ...وقوعها

هل تشهدون أنه من أهل الوعيـد، وأنـه         : إذا قيل : املعنيوأما الشخص   
كافر؟ فهذا ال نشهد عليه إال بأمر جتوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغـي أن          

ي    ده يف النار، فـإن هـذا   خلِّشهد على معني أن اهللا ال يغفر له، وال يرمحه، بل ي
  .حكم الكافر بعد املوت

 مسعت رسول اهللا    :  قال  هريرة   عن أيب : وهلذا ذكر أبو داود يف سننه     
كان رجالن يف بين إسرائيل متواخيني، فكان أحدمها يذنب، واآلخـر           «: يقول

  . أقصر: جمتهد يف العبادة، فكان ال يزال اتهد يرى اآلخر على الذنب، فيقول
  . أقصر: فوجده يوما على ذنب، فقال له

  . علي رقيبا؟تثِْعبين وريب، أَخلِّ: فقال
                                         

  ).٣٤٩-٢٣/٣٤٨: (املصدر السابق) ١(
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  . - اجلنةدخلكأو ال ي-واهللا ال يغفر اهللا لك : لفقا
أكنـت يب  : فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب العاملني، فقال هلذا اتهد      

ـ  : ، وقال للمذنب  ؟ قادرا ؟ أو كنت على ما يف يدي      عاملاً ل اجلنـة   اذهب فادخ
  .»اذهبوا به إىل النار: برمحيت، وقال لآلخر
  . )١(هت أوبقت دنياه وآخرم بكلمٍةلّكَيده لتوالذي نفسي ب: قال أبو هريرة

  .وهو حديث حسن
وألن الشخص املعني ميكن أن يكون جمتهدا مغفورا له، أو ميكن أن يكون             
ممن لَم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، وميكن أن يكون لـه إميـان عظـيم                 

، مث   فاسـحقوين  تإذا مِ «: وحسنات أوجبت له رمحة اهللا، كما غفر للذي قال        
مث غفر اهللا له خلشيته، وكان يظن أن اهللا ال يقـدر علـى مجعـه                . )٢(»ذروين

وإعادته، أو شك يف ذلك، لكن هذا التوقف يف أمر اآلخرة ال مينعنا أن نعاقبه يف      
  .الدنيا؛ ملنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن تاب وإال قتلناه

 له يكفر بشروط    إنه كفر، والقائل  : مث إذا كان القول يف نفسه كفرا، قيل       
وانتفاء موانع، وال يكون ذلك إال إذا صار منافقًا زنديقًا، فال يتصور أن يكفـر        
أحد من أهل القبلة املظهرين اإلسالم، إال من يكون منافقًا زنديقًا، وكتاب اهللا             

ف اخللق فيه ثالثة أصنافيبني ذلك، فإن اهللا صن :  
ـ  الـذين ال ي   كفار من املشركني ومن أهل الكتاب، وهـم       : صنف ون رِق

  . ادتنيـبالشه
                                         

  ).٣٦٤(: شرح الطحاويةحتقيقه ليف  وحسنه أيضا األلباين) ٤٩٠١: (أخرجه أبو داود) ١(
  .)٢٧٥٦(برقم ومسلم ) ٣٤٨١(برقم رواه البخاري ) ٢(
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  .مؤمنون باطنا وظاهرا: وصنف
  .أقروا به ظاهرا ال باطنا: وصنف

         وهذه األقسام الثالثة مذكورة يف أول سورة البقرة، وكل من  أنـه    ثبـت 
     ا بالشهادتني، فإنه ال يكون إال زنديقًا، والزنديق    ِقكافر يف نفس األمر، وكان مر

  . ه. أ)١(»هو املنافق

                                         
  ).٤٣٨-٢/٤٣٥: (شرح العقيدة الطحاوية) ١(



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

٨٤ 

 
  )١(موانع تكفير المعين

  .اإلكراه، والعجز، واجلهلو ،اخلطأ :يشتمل على أربعة موانعو
  :)٢(اخلطأ: األول

 عصم هذه األمة من أن جتتمع على اخلطأ كما قـال         إن اهللا سبحانه وتعاىل   
جلماعة،  ويد اهللا مع ا    ، أمة حممد على ضاللة    -أو قال –إن اهللا ال جيمع أميت       «النيب  

  .)٣(»ومن شذ شذ يف النار
وأما آحادها فغري معصومني من اخلطأ، بل كل ابن آدم يقع يف اخلطأ إمـا               

كل ابن آدم خطاء، وخـري اخلطـائني    «تعمداً أو غري متعمد كما قال النيب     
  .)٤(»التوابون

  .)٥(»إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«: ويقول 
                                         

 وألن الناس خيلطون بني التكفري املعـني واملطلـق، وإن كـان           ، عنواناً ألمهيته   أحببت أن أفرد له    )١(
  .ضوابط التكفري املتقدمة هي يف تكفري املعني أيضاً

  .)٧٥:ص(وقد تقدم يف الضابط الثامن من ضوابط التكفري  )٢(
بـاين  نه األل وحـس ) ٣٩٥٠(بـرقم    الفنت   ابن ماجه و) ٢١٦٧(برقم  رواه الترمذي كتاب الفنت     ) ٣(

 ).١٣٣١(مبجموع طرقه يف السلسلة الصحيحة 

وحسنه األلباين يف صحيح  )٤٢٥١(ه وابن ماج ،  )٢٤٩٩(برقم  رواه الترمذي كتاب صفة القيامة      ) ٤(
 ).٤٣٩١(برقم اجلامع 

) ٣٩(بـرقم   وحسنه النووي يف األربعني النوويـة       ) ٢٠٤٥(برقم   كتاب الطالق    ابن ماجه رواه  ) ٥(
  ). ٨٢(برقم رواء من طرق أخرى وصححه األلباين يف اإل



  خطره وضوابطه: التكفير: الفصل الثاني

 

٨٥ 

طلق على إمث العمد وعلى غري العمد، أما إطالقه على العمد فكما            واخلطأ ي 
﴿ :يف قوله تعـاىل                                                

         ﴾ ] تعاىلوأما إطالقه على غري العمد فكما يف قوله          ]٣١: اإلسـراء: 
﴿                       ﴾ ]وقوله تعاىل . ]٩٢: النساء: ﴿    

        ﴾ ]٥:األحزاب[
)١(.  

هللا   قال رسول ا   : قال ،أنس ا الدليل من السنة فهو حديثُ     وأم :» هللا أشد 
فرحاً بتوبة عبده حني يتوب إليه من أحدكم على راحلته بأرض فالة، فانفلتت             

اللهم أنت  :  قال فلما وجدها قال من شدة الفرح     . ..عليها طعامه وشرابه  منه و 
  .)٢(» أخطأ من شدة الفرح!عبدي وأنا ربك

ماعة على اتفق أهل السنة واجل«: -رمحه اهللا-بن تيمية ايقول شيخ اإلسالم   
أن علماء املسلمني ال جيوز تكفريهم مبجرد اخلطأ احملض، بل كل أحد يؤخذ من        

، وليس كل من يترك بعض كالمه خلطأ أخطـأه          قوله ويترك إال رسول اهللا      
﴿ :يكفر، وال يفسق، بل وال يأمث، فإن اهللا تعاىل قال يف دعاء املـؤمنني                  

                   ﴾ ]ويف الصحيح عن النيب . ]٢٨٦: البقرة :» أن اهللا
 ﴿ :وقال اهللا قبل ذلك   . )٣(»قد فعلت : تعاىل قال                 ﴾ 

﴿ :وقال سبحانه. ]٢٨٦: البقرة[                          

         ﴾ ]٥: األحزاب[.  
                                         

 ).٢٠/٢٠(جمموع الفتاوى ) ١(

  .)٢٧٤٧(برقم رواه مسلم ) ٢(
  .)١٢٦(برقم  واحلديث رواه مسلم) ٣٥/١٠٠: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٣(
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  :اجلهل: ثانياً
والتكفري من الوعيد، فإنه وإن     «: -رمحه اهللا - شيخ اإلسالم ابن تيمية   يقول  

، لكن قد يكون الرجل حـديث عهـد         كان القول تكذيبا ملا قاله الرسول       
وم عليه بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا ال يكفر جبحد ما جيحده حىت تق          

 يسمع تلك النصوص، أو مسعها ومل تثبت عنده، أو        د يكون الرجل مل   احلجة، وق 
فليس ألحـد أن    ان خمطئًا،   عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها، وإن ك       

يكفر أحدا من املسلمني، وإن أخطأ وغلط حىت تقام عليه احلجة، وتـبني لـه               
إال بعد   يزل عنه ذلك بالشك، بل ال يزول          مل ، بيقني هاحملجة، ومن ثبت إسالم   

  .)١(»إقامة احلجة، وإزالة الشبهة
فال يأمث أحد إال بعد العلم وبعد قيام احلجـة عليـه، واهللا             «: يقول الذهيب 

﴿ :وف، قال تعاىل  ؤلطيف ر                     ﴾ ]١٥:اإلسراء[. 
فـال   لنيب نِزل الواجب والتحرمي على اباحلبشة ي وقد كان سادة الصحابة  

يبلغهم إال بعد أشهر؛ فهم يف تلك األمور معذورون باجلهل حىت يبلغهم النص،             
  .)٢(»وكذا يعذر باجلهل من لَم يعلم حىت يسمع النص، واهللا أعلم

واألحاديث يف هذا الباب كثرية، منها حديث طلب الصحابة أن يكون هلم            
شركون، وغري ذلك من    ا كما يفعل امل   ذات أنواط يعكفون عليها، ويتربكون      

 الليثيني، وال الذين طلبوا أن يكـون هلـم ذات           األحاديث، ومل يكفر النيب     
أنواط، مما يربهن على أن اجلاهل معذور جبهله حىت تقوم عليه احلجة، وهـؤالء              

                                         
  ).٤٦٦-١٢/٤٦٥ (جمموع الفتاوى) ١(
  ).١٢: (الكبائر) ٢(
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 غلبة اجلهل، وبعـد العهـد       ، وهم خري الناس، فكيف بغريهم مع      هم قرنه   
  .)١(؟النبوة بآثار
  :زـالعج: ثالثاً

شريعة اإلسالم شريعة سهلة ميسرة فقد جاءت حمكمة شاملة جلميع أنواع           
احلياة ومتناسبة مع أحوال البشر وطاقام، وهلذا جعلت األحكـام يف حـال             
الضرورة خمتلفة عن األحكام يف حال السعة والرخاء، وقد جـاء هـذا املعـىن         

 ﴿ :قال اهللا تعـاىل   : مصرحاً به يف مواضع كثرية يف كتاب اهللا                 

      ﴾ ]٢٨٦: البقرة[.  
 ﴿ :وقال سبحانه                      

                                  
                              

                                
       ﴾]٩٩-٩٧: النساء[.  

واحلجة على العباد إمنا تقوم بشيئني بشرط التمكن من      «: قال شيخ اإلسالم  
ا أنزل اهللا، والقدرة على العمل به، فأما العاجز عن العلم كـانون أو              مبالعلم  

  . )٢(...العاجز عن العمل فال أمر عليه وال ي
 عنه، إما لعدم متكنه     وإذا تبني هذا فمن ترك بعض اإلميان الواجب لعجزه        «

                                         
  ).٩: (الدر النضيد) ١(
  .)٧٥-٧٤ :ص(تقدم الكالم عليه ) ٢(
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ا يعجز عنه، ولَم يكن ذلك      مب تبلغه الرسالة، مل يكن مأمورا       أالَّ: من العلم، مثل  
من اإلميان والدين الواجب يف حقه، وإن كان من الدين واإلميان الواجـب يف              

نِزلة صالة املريض، واخلائف، واملستحاضة، وسائر أهل األعذار الذين         مباألصل  
م صحيحة حبسب ما قدروا عليه، وبـه        ام الصالة، فإن صالته    إمت يعجزون عن 

  .)١(»..أمروا إذ ذاك، وإن كانت صالة القادر على اإلمتام أكمل وأفضل

  :اإلكراه: رابعاً
  .)٢(إلزام الغري بأمر هو له كاره: اإلكراه لغةً
ى بشخص لو مل يفعل املأمور      كل ما أد  : نه شيخ اإلسالم بأنه   بي :واصطالحاً

  .)٣( إىل ضرب أو حبس، أو أخذ مال، أو قطع رزق يستحقه، أو حنو ذلكبه
  :)٤(وشروطه أربعة

أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يهدد به، واملأمور عاجزاً عن الدفع؛             : األول
  .ولو بالفرار

  .أن يغلب على ظن املكره أنه إذا امتنع أوقع به ما هدده به: الثاين
 العـادة   ت به فورياً، أو بعد زمن قريب جداً، أو جر         أن يكون ما هدده   : الثالث

  .أنه ال خيلف ما هدده به
                                         

  ).٤٧٩-١٢/٤٧٨: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ١(
  .)١٢/٣١١(، ومبعناه فتح الباري )١٣/٥٣٥(لسان العرب ) ٢(
  ).١/٥٦: (املصريةفتاوى الجمموع ) ٣(
  .)١/٢٦٦( كتاب منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري للدكتور عبد ايد بن سامل املشعيب :انظر) ٤(
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  .)١( يظهر من املأمور ما يدل على اختيارهأالَّ: الرابع
﴿ :والدليل عليه قوله تعـاىل                              

                                      

     ﴾ ]١٠٦: النحل[.   
أما اعتبار هذا املانع، وإباحة إظهار ما خيالف الدين يف حال اإلكراه، فقـد    

: من رده على التقية؛ أحد عقائد الرافضة      ضذكره شيخ اإلسالم رمحه اهللا، فقال       
 الدين شيء، وإظهار الدين الباطل شيء آخر، فهذا مل يبحه اهللا قط؛             وكتمان«

  .)٢(»ح له النطق بكلمة الكفريبإال ملن أكره حبيث أُ
فأباح سبحانه عند اإلكراه أن ينطق الرجل بالكفر        «: وقال يف موضع آخر   

بلسانه، إذا كان قلبه مطمئناً باإلميان، خبالف من شرح بالكفر صدراً، وأبـاح             
 هلم عن مـواالم، وعـن ابـن         ني أن يتقوا من الكافرين تقاة، مع يه       للمؤمن
يثبـت   ع يف أن األقوال ال    وهلذا مل يكن عندنا نزا    » إن التقية باللسان  « :عباس

 بغري حق، وال إميان املكره      هحق املكره بغري حق فال يصح كفر املكر        حكمها يف 
  .)٣(»بغري حق

ة الكفر، جاز له التكلم ا، مع    وإذا أكره على كلم   «: ويف موضع آخر قال   
  .)٤(»طمأنينة يف قلبه باإلميان

                                         
  .)٣٣٠-١٢/٣٢٧(فتح الباري كتاب اإلكراه ) ١(
  .)٦/٤٢٤(منهاج السنة ) ٢(
  .)٣٢٠-٢/٣١٩(االستقامة ) ٣(
  ).٨/٥٠٤: (جمموع فتاوى شيخ اإلسالم) ٤(
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وقد روي عن احلسن «وهذا املانع معترب عند السلف لداللة النصوص عليه،     
هـه اللـصوص،    ِركْوعن ابن عباس فيمن ي    »  إىل يوم القيامة   )١(التقية«: أنه قال 
لزبري، والـشعيب،   ، وبه قال ابن عمر، وابن ا      »ليس بشيء «: طلّق امرأته، قال  يفَ

  .)٢ ( ذكره البخاري يف صحيحه»واحلسن
  .)٤(وأبو حنيفة ) ٣(كما اعتربه الشافعي

                                         
  .»إبطان اإلسالم إذا خشي على نفسه يف بلد الكفر«: ويقصد بالتقية هنا )١(
): ١٢/٣٢٨(ذكره تعليقاً، وقال احلافظ يف القـتح        ) ١٢/٣٢٦( صحيح البخاري كتاب اإلكراه      )٢(

وقال احلـافظ أيـضاً يف    . صله عبد بن محيد وابن أيب شيبة من رواية عوف األعرايب عن احلسن            و
وأما قول ابن عمر وابن الـزبري فأخرجهمـا   ،  ...أما قول ابن عباس فوصله ابن أيب شيبة       «: الفتح

وأمـا قـول    .وأما قول الشعيب فوصله عبد الرزاق، بسند صحيح        ...احلميدي يف جامعه والبيهقي   
وهـذا سـند صـحيح    ... ة عن احلسنحدثنا أبو عوانة عن قتاد: ، فقال سعيد بن منصور  احلسن
  .احلسن إىل

  ).٤/٣٠٤(األم ) ٣(
  ).٤٤-١٢/٤٣(املبسوط ) ٤(
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  الشخص المؤهل إلصدار حكم التكفير

مسائل التكفري من املسائل الكربى اليت ال جيوز أن يتصدى هلا إال األئمـة              
رواح وإنفاق لألموال   الكبار ملا يترتب على ذلك من تقتيل وتشريد وإزهاق لأل         

  .واضطراب يف األمة
مع عدم عصمتهم إال يف اإلمجـاع       -وال شك أن العلماء هم ورثة األنبياء        

قد أمرنـا    عز وجل -وأن العلماء إليهم املفزع عند النوازل، وأن اهللا          -الثابت
﴿ :بالرجوع إليهم، فقال تعاىل                      ﴾ ]٤٣: النحل[ 

﴿ :وقال سـبحانه                                            

                                         ﴾ ]وقال ]٨٣: النساء ،
 :»ا؛ يفقهه يف الدينمن يرد ا١(»هللا به خري(.   

إىل غري ذلك من األدلة الدالة على فضل العلماء وعلو شأم، وضـرورة             
 أن من أشراط الـساعة      وقد أخرب النيب    الرجوع إليهم، السيما يف النوازل،      

ألن العلماء إذا ماتوا، أو غابوا، أو غُيبوا عن الساحة          تصدي األصاغر للفتوى،    
إن اهللا «: كما قـال  ،األسباب؛ رجع الناس إىل رؤوس جهال    ألي سبب من    

إذا مل ولكن يقبض العلم بقبض العلمـاء حـىت           ِمن العباد  ا ينتزعه، يقبض العلم انتزاع  ال  
قال  و )٢(»وأضلواضلُّوا  وا، فأفتوا بغري علم؛ ف    لُِئسيبق عامل؛ اختذ الناس رؤوسا جهاالً، فَ      

                                         
  ).١٧٥(، ومسلم )٧١(برقم رواه البخاري  )١(
  .-رضي اهللا عنهما-من حديث ابن عمرو ) ٢٦٧٣(برقم ومسلم ) ١٠٠(برقم رواه البخاري  )٢(
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   مع أن النيب   )١(»مر إىل غري أهله، فانتظر الساعة     سد األ إذا و :» رسول اهللا   
  .)٢(» العلم عند األصاغرأن يلْتمس: إن من أشراط الساعة«: قال

العلمـاء،  ب طعنهمأهل األهواء من قدمي الزمان يسلكون مسلكًا مريبا يف          و
إليهم، كما سبق أن أسقطوا هيبة       ويسقطون هيبتهم من النفوس، حىت ال يرجع      

من استخف بالعلماء؛ ذهبت آخرتـه، ومـن        «: ، وقد قال ابن املبارك    األمراء
  .  اه )٣(»استخف باألمراء، ذهبت دنياه، ومن استخف باإلخوان؛ ذهبت مروءته

 األسنان الذين ليس هلـم      يثيان املراد بذلك أهل البدع، أو حد      وسواء ك 
باب أن  فعلى هـؤالء الـش    !! بتاريخ خربة بالشرع، وال جتربة لواقع، وال ِعظَة      

املـسلمني أن    يتعظوا بذلك، وأن حيذروا مما يؤول إىل الفنت واملهالك، وعلـى          
  . يعطوا القوس باريها

  

                                         
  ).٥٩ (برقم ه البخاري  أخرج)١(
، وذكـره األلبـاين يف      )٢/٦٢(وأبو عمرو الداين يف الفنت      ) ٦١(برقم  رواه ابن املبارك يف الزهد       )٢(

  .)٦٩٥(برقم السلسلة الصحيحة 
  .)٨/٣٦١(سري أعالم النبالء  )٣(



  

 
  التكفيـر المرويات الوارة في

  : وفيه ثالثة وعشرون مطلباً
  .إطالق اسم الكفر على قتال املسلم: املطلب األول
  .اآلخر بالكفرإطالق اسم الكفر على رمي : املطلب الثاين
  .إطالق اسم الكفر على قتال املسلم ألخيه املسلم: املطلب الثالث
  .إطالق اسم الكفر على ترك الصالة: املطلب الرابع

أو  عـراف إطالق اسم الكفر على تـصدِيق ال      : املطلب اخلامس 
  .كاهنالساحر أو ال
  .عبادة األوثان وتشييد القبور على الكفر اسم إطالق:املطلب السادس

  .إطالق اسم الكفر على إتيان املرأة يف دبرها: ملطلب السابعا
  .إطالق اسم الكفر على الطعن يف النسب أو النياحة: املطلب الثامن
  .مِطرنا بالنوء: إطالق اسم الكفر على قول: املطلب التاسع
  .إطالق اسم الكفر على احللف بغري اهللا: املطلب العاشر

  .القرآن الكرمي يف اجلدال على الكفر سمإطالق ا:املطلب احلادي عشر
  .على الرغبة عن األبكفر إطالق اسم ال: املطلب الثاين عشر
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  .إطالق اسم الكفر على التربؤ من النسب: املطلب الثالث عشر

 ين بعرض دالبيع  على   اسم الكفر  اطالق :املطلب الرابع عشر  

  .من الدنيا
  .ى هروب العبد علكفرإطالق اسم ال: املطلب اخلامس عشر
  .إطالق اسم الكفر على قتل غري قاتله: املطلب السادس عشر

  .على اجلاحدة حلق زوجهافر إطالق اسم الك: املطلب السابع عشر
  . على عدم طاعة الزوجكفرإطالق لفظ ال: املطلب الثامن عشر
  .إطالق اسم الكفر على عدم الشكر لنعم اهللا: املطلب التاسع عشر

  . إطالق لفظ الكفر على من أحب الكفر:املطلب العشرون
  .إطالق لفظ الكفر على الكذب: املطلب احلادي والعشرون

إطالق اسم الكفر على بغض العـرب     : املطلب الثاين والعشرون  
  .عامة وقريش واألنصار خاصة

طالق اسم الكفر على احلكم بغـري       إ: املطلب الثالث والعشرون  
  .»ن كفركفر دو: قول ابن عباس«ما أنزل اهللا، 
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  ل المسلما اسم الكفر على قتإطالق

سـباب  «: قال رسـول اهللا  :  قال-- بن مسعود   اهللا عبدعن  ] ١[
  .)١(»املسلم فسوق وقتاله كفر

                                         
  : له طرق عن ابن مسعود) ١(

  : أيب وائل كل من ورواه عن ، وائل وهو شقيق بن سلمة عن ابن مسعودوأب: األوىل
  : منصور بن املعتمر عن أيب وائل-١

بـرقم  ) ١/٨١(، ومسلم   )٦٠٤٤(برقم  ) ١٠/٤٦٤(رواه البخاري كتاب األدب     
بـرقم  ) ٣٤( والطيالـسي    ،)٤١١٣(برقم  ) ٧/٢٢١(حترمي الدم   والنسائي  ) ٦٤(
 والبخـاري يف األدب     ،)٤٣٤٥،  ٤١٧٨،  ٣٩٠٣(برقم  ) ٧/١٩(وأمحد  ) ٢٥٨(

، وابـن   )٨٤٦(برقم  ) ٢/٣١٢(والطحاوي يف مشكل اآلثار     ) ٤٣١١(املفرد برقم   
، )٣٥٣٧(برقم  ) ٢/٣١٤(والنسائي يف الكربى    ) ٥٩٣٩(برقم  ) ١٣/٢٦٦(حبان  

واملـروزي يف   ) ١٠/٢٠٩) (٨/٢٠(، والبيهقي   )٦٥٤(برقم  ) ٢/٦٤٩ (هوابن مند 
كلهم من طريق شعبة عن     ) ١٠٩٠،  ١٠٨٧(برقم  ) ٢/١٠١٨(تعظيم قدر الصالة    

  .ر عن أيب وائل بهمنصو
من طريـق   ) ٨/١٢٣(وأبو نعيم يف احللية     ) ١٠٤(برقم  ) ١/٢١٢(ورواه احلميدي   

  . الفضل بن عياض عن منصور عن أيب وائل به
  .من طريق سفيان عن منصور) ٣٥٧٦(برقم ) ٢/٣١٤(ورواه النسائي يف الكربى 
ألبار عن  من طريق أيب حفص ا    ) ٤٩٨٨(برقم  ) ٨/٤٠٥(ورواه أبو يعلى يف مسنده      

  .منصور به
= 
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من طريق جرير   ) ١٠٩٢(واملروزي برقم   ) ٤١١٤(برقم  ) ٧/١٢٢(ورواه النسائي   
  .عن منصور به موقوفاً

   : األعمش عن أيب وائل-٢
، وأمحـد   )٢٥٦(بـرقم   ) ١/٢٠٧(، والطيالسي   )٦٤(برقم  ) ١/٨١(رواه مسلم   

) ٧/١٢٢(م  ، والنسائي حترمي الد   )١٠٨٩(، واملروزي برقم    )٣٩٠٣(برقم  ) ٧/١٩(
بـرقم  ) ١/٢٧(، وابن ماجه    )٣٥٧٤(برقم  ) ٢/٣١٤(يف الكربى   ) ٤١١١(برقم  

) ٢/٦٤٩(وابن منـده  ) ٨٤٦(برقم ) ٢/٣١٢(والطحاوي يف مشكل اآلثار    ) ٦٩(
  . كلهم من طريق شعبة عن األعمش عن أيب وائل به) ٨/٢٠(والبيهقي ) ٦٥٤(برقم 

من طريق حفص بن غياث عن      ) ٧٠٧٦(برقم  ) ١٣/٢٦(ورواه البخاري يف الفنت     
  . األعمش به

  . من طريق عيسى بن يونس عن األعمش به) ١٢٩٩/ (٢(ورواه ابن ماجه كتاب الفنت 
  . من طريق قيس بن الربيع عن األعمش به) ١٠/٢١٥(ورواه أبو نعيم يف احللية 

  .من طريق أيب حفص األبار عن األعمش به) ٤٩٨٨(برقم ) ٨/٤٠٥(ورواه أبو يعلى 
من طريق منصور بـن أيب األسـود عـن          ) ١٠٩٣(برقم  ) ٢/٢٠( املروزي   ورواه

  .األعمش به
   : زبيد عن أيب وائل-٣

والنـسائي يف   ) ٦٤(بـرقم   ) ١/٨١(ومسلم  ) ٤٨(برقم  ) ١/١١٠(رواه البخاري   
، )٢٤٨(بـرقم   ) ٣٣(، والطيالسي   )٧/١٢٢(،  )٣٥٧٤(برقم  ) ٢/٣١٤(الكربى  
) ١/٢٤ (ة، وأبو عوان  )٤٣٤٥،  ٤١٧٨،  ٣٩٠٣،  ٣٦٤٧(برقم  ) ٦/١٧٥(وأمحد  

برقم ) ٢/١٠١٨(واملروزي  ) ٨/٢٠(والبيهقي  ) ٦٥٤(برقم  ) ٢/٦٤٩(وابن منده   
  .كلهم من طريق شعبة عن زبيد به) ١٠٨٨(

، )١٩٨٣(برقم ) ٤/٣١١(والترمذي كتاب الرب ) ١١٦(برقم ) ١/٨١(ورواه مسلم 
وأبو يعلـى   ) ٤١٢٦(برقم  ) ٧/١٩٤(وأمحد  ) ٤١١١(برقم  ) ٧/١٢٢(والنسائي  

= 
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والطحاوي يف املشكل برقم    ) ٥/٣٤(وأبو نعيم يف احللية     ) ٥٢٧٦(برقم  ) ٩/١٨٣(
  من طريق سفيان عن زبيد به ) ١٩٠١(واملروزي برقم ) ٨٤٧(

  .من طريق حممد بن طلحة عن زبيد عن أيب وائل به) ٦٤(ورواه مسلم برقم 
  : بن مسعوداهللا  عن عبد-عوف بن مالك بن نضلة-األحوص أيب : الثانية

) ٢/٢٩(من طريق حممد بن دينار، والبيهقي       ) ٥١١٩(برقم  ) ٩/٥٥(رواه أبو يعلى    
  .من طريق زائدة كالمها عن إبراهيم بن مسلم اهلجري عن أيب األحوص عن عبداهللا

من طريق علي بن عاصم عن إبراهيم عن أيب         ) ٤٢٦٢(برقم  ) ٧/٢٩٦(ورواه أمحد   
  .األحوص به

من طريقه عن أيب إسحاق عن      ) ٤٦(وابن ماجه برقم    ) ٣٠٤(ورواه الطيالسي برقم    
  .أيب األحوص عن ابن مسعود مرفوعاً

واخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد  ، )٤١١٢(برقم ) ١٢٢-٧/١٢١(ورواه النسائي  
  .من طريق أيب إسحاق، عن أيب األحوص موقوفاً) ٨٧-١٠/٨٦(

من طريـق   ) ١٠١٠٥(رقم  ب) ١٠/١٢٩(، والطرباين   )١٠٩٥(ورواه املروزي برقم    
  .احلسن، عن أيب األحوص، عن ابن مسعود موقوفاً

   :اهللا بن مسعود، عن أبيه عن عبد الرمحن بن عبد: الثالثة
) ٧/١٢٢(، والنـسائي    )٢٦٣٤(برقم  ) ٢٢-٥/٢١(رواه الترمذي كتاب اإلميان     

برقم ) ٩/٢٢٧(وأبو يعلى   ) ٤٣٩٤،  ٣٩٥٧(برقم  ) ٧/٦٨(وأمحد  ) ٤١١٠(برقم  
كلهم من طريق عبد امللك بن عمري، عن عبـد          ) ١٠٩٤(واملروزي برقم   ) ٥٣٣٢(

  . حسن صحيح: وقال الترمذي. اهللا بن مسعود عن أبيه الرمحن بن عبد
  :اهللا بن مسعود مسروق عن عبد: الرابعة

من ) ١٠٤١(برقم ) ٤/٢٥٦(، ويف طبقات احملدثني   )٥/٢٣(رواه أبو نعيم يف احللية      
عن ليث بن أيب سليم عن طلحة بن مصرف عن مـسروق            طريق إمساعيل بن عياش     

  . اهللا به عن عبد
= 
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 قتال املسلم كفـر « قال رسول اهللا : عن سعد بن أيب وقاص قال     ]٢[
                                         = 

   :األسود عن ابن مسعود موقوفاً: اخلامسة
، واخلطيب البغـدادي يف تارخيـه       )٤١٠٨(برقم  ) ١٢٢-٧/١٢١(رواه النسائي   

اهللا بن   من طريق أبان عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبد          ) ٨٧-١٠/٨٦(
  .»كفر  وقتالهسباب املسلم فسوق«مسعود 

بل مسعتـه مـن     : يا أبا إسحاق أما مسعته إال من أيب األحوص؟ قال         «: فقال له أبان  
  . »وهبرية    األسود، 

   :هبرية عن ابن مسعود موقوفاً: السادسة
من طريـق    )٨٧-) ١٠/٨٦(، واخلطيب يف تارخيه     )١٢٢-٧/١٢١(رواه النسائي   

  .يث األسود السابقكما يف حد...أبان عن أيب إسحاق عن أيب األحوص
   : الشيباين، عن ابن مسعود موقوفاًوأيب عمر: السابعة

حدثين التيمي عـن أيب عمـرو       : من طريق بشر قال   ) ١٠٩٧(رواه املروزي برقم    
  .الشيباين به موقوفاً

  .سليمان بن طرخان: والتيمي هو
  :عامر عن ابن مسعود: الثامنة

ا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفـر حـدثنا          حدثن: وقال) ٩٩١(برقم  ) ٢/٧٢٨(رواه ابن بطة    
    حدثنا احلسن بن   : ثنا أبو علي إمساعيل بن حممد الصفار قال       حممد بن إمساعيل الواسطي وحد

سباب املؤمن  «: حدثنا ابن منري عن الصلت عن عامر عن ابن مسعود قال          : علي بن عفان قاال   
  .»فسوق، وأخذ برأسه كفر

ثالثة منها يف الصحيحني مما ال يدع جماالً للشك  ، طرق حلديث ابن مسعودفهذه مثاين
  .يف صحته وثبوته، وله شواهد
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  .)١(»وسبابه فسوق
وقتالـه   سباب املـسلم فـسوق    «:  قال  عن النيب     عن أيب هريرة     ]٣[

  .)٢( » كفر
                                         

  : روي عن سعد من طريقني) ١(
  : عمر بن سعد عن أبيه: الطريق األوىل

 بـرقم  )٧/١٢١(حتـرمي الـدم   ، والنسائي كتاب )١٥١٩(برقم ) ٣/١٠٥(رواه أمحد  
 وعبـد الـرزاق بـرقم       ،)٣٥٦٧(برقم  ) ٢/٣١٣(احملاربة  يف  ، ويف الكربى    )٤١٠٦(
) ٨٤٥(برقم  ) ٢/٣١١ ( يف املشكل  والطحاوي) ١٣٨(وعبد بن محيد برقم     ) ٢٠٢٢٤(

من ) ١٠٩٨(برقم  ) ٢/١٠٢٣(، واملروزي يف تعظيم قدر الصالة       )٣٢٤(والطرباين برقم   
  .طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيب إسحاق السبيعي عن عمر بن سعد عن سعد

  . واحلديث صحيح،وقوإسناده حسن، عمر بن سعد صد
   :حممد بن سعد عن أبيه: الطريق الثانية

من طريق شريك والطرباين    ) ٣٩٤١(برقم  ) ٢/١٣٠١(رواه ابن ماجة كتاب الفنت      
 كالمها عن ابن إسحاق عن حممد       ،من طريق روح بن مسافر    ) ٣٢٥(يف الكبري برقم    

  .سعد عن أبيه بنا
) ٤٢٩(البخاري يف األدب املفرد     ، و )١٥٣٧(برقم  ) ٣/١١٦(ورواه أمحد يف املسند     

والطرباين ) ٨٤٤(برقم  ) ٢/٣١١(، والطحاوي يف مشكل اآلثار      )١/٨٩(ويف تارخيه   
) ١٠٩٩(برقم  ) ٢/١٠٢٣(واملروزي يف تعظيم قدر الصالة          ،  )٣٢٥(يف الكبري برقم    

  .  عن حممد بهبن أيب زائدة عن أيب إسحاقامن طريق زكريا 
  .»يح ورجاله ثقاتإسناده صح«: قال البوصريي

  : روي من طريقني) ٢(
  :من طريق حممد بن سريين عن أيب هريرة: األوىل

حدثنا أبو بكر ابن أيب شيبة،     ) ٣٩٤٠(برقم  ) ٢/١٢٩٩(رواه ابن ماجة كتاب الفنت      
= 
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: مـر رسـول اهللا      :  قال --عن النعمان بن عمرو بن مقرن        ]٤[
 ـان، وال برجلني يستبوأحدمها يقول لصاحبه هجراً، وقوالً سـباً،  ، ك بينهما لَم

 وأنت أحق به، ويقول اآلخر      ،ذلك لك : يقول امللك  ك ذلك عليه،  لَمـفريد ال 
  . وأنت أحق به،ذلك لك: لك ذلك عليه يقول امللك فريد امل،قوالً حسناً

 ، أتى جملساً من جمالس األنصار فحدثها بشأن الرجلني        مث إنَّ رسول اهللا     
  .»وقتاله كفر سباب املسلم فسوق«: وما رد عليهما امللك مث قال رسول اهللا 

ـ       وكانا إذا : وكان يف القوم رجالن سابان قال     : قال هما  التقيا ال يزال يكـون بين
إين : ، وأخذ اآلخر يستعد لسانه، فجاء حىت أشرف عليه وهو ساكت، فقال لـه             شر

                                         = 
  .ثنا حممد بن احلسن األسدي، ثنا أبو هالل عن ابن سريين عن أيب هريرة عن النيب 

إسناد حديث أيب هريرة حسن، وأبو هالل امسه حممـد        «: وقال البوصريي يف الزوائد   
  .»سليم خمتلف فيه، وكذلك حممد بن احلسن األسدي، وباقي رجال اإلسناد ثقات بنا

  .صدوق فيه لني: حممد بن سليم
  .حممد األسدي صدوق فيه لني

   : سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرةوأب: الثانية
من طريق حممد بن    ) ١١٠١(برقم  ) ٢/١٠٢٥(ة  رواه املروزي يف تعظيم قدر الصال     

ن أيب كثري   باهللا اخلزاعي حدثنا رجاء بن صبيح احلرشي صاحب السقط عن حيىي             عبد
  . عن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن أيب هريرة

من طريق حيىي بن محاد ثنا رجاء أبو حيىي         ) ١١٠٢(برقم  ) ٢/١٠٢٦(ورواه املروزي   
 كثري حيدث عن أيوب عن أيب سـلمة          أيب يعين ابن مسعت حيىي   : صاحب السقط قال  

  .عن أيب هريرة 
  . رجاء بن صبيح وهو ضعيف، ولكنه توبع كما تقدم:ويف إسناده
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فحلفـت أين ال    . »سباب املسلم فسوق وقتاله كفـر     «:  يقول مسعت رسول اهللا    
  . )١( بعد هذا أبداًسابوأنا ال أُ:  بعد هذا أبداً، وقال اآلخرسابأُ

فـسوق،    املسلم سباب«: قال رسول اهللا    :  قال -- عن أنس    ]٥[
   .)٢(»وقتاله كفر

                                         
  ).١١٠٠(برقم ) ٢/١٠٢٤(رواه املروزي يف تعظيم قدر الصالة  )١(

حدثنا جرير، عن منصور، عن أيب خالد الواليب،        : حدثنا إسحاق وأمحد بن عمر قاال     
  احلديث...مر رسول اهللا : عمرو بن مقرن قال بناان عن النعم

بـرقم  ) ١٧/٣٩(والطرباين  ) ٢٣٧٤٥(برقم  ) ٣٩/١٥٤(وأخرجه أمحد يف املسند     
  .من طريق األعمش عن أيب خالد بنحوه خمتصراً) ٨٠(

وذكره الطرباين يف مسند عمرو بن » سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«ومل يذكر أمحد  
  .النعمان

  .ملعجم الكبري للطرباين عمرو بن النعمان بن مقرنوجاء يف ا
من طريق جرير عن ) ١٠٨٧(برقم ) ٢/٣٢١(ورواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 

  .»سباب املسلم فسوق وقتاله كفر«: بلفظ. أيب خالد به خمتصراً
  .وإسناده مرسل النعمان بن عمرو، تابعي، ويف سنده أبو خالد الواليب مقبول

  .صدوق: قال الذهيب. صدوق مل يدرك النعمان بن عمرو:  حامتقال أبو
 الغفـار  من طريق عبد  ) ١١٠٣(برقم  ) ٢/١٠٢٦( رواه املروزي يف تعظيم قدر الصالة        )٢(

  . داود عن ابن هليعة حدثنا يزيد بن أيب حبيب عن سنان بن سعد عن أنس به بنا
 حدثنا  ئبن يزيد املقر  اهللا   من طريق عبد  ) ١١٠٤(برقم  ) ٢/١٠٢٦(ورواه املروزي   

  .ابن هليعة حدثنا يزيد بن أيب حبيب به
اهللا بن يزيد املقرئ وروايته   أحد العبادلة وهو عبدهويف إسناده ابن هليعة وقد روى عن 

= 
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قتال املـؤمن كفـر وسـبابه    «:  بن مغفل عن رسول اهللا  اهللا عبد ]٦[
  .)١(»فسوق

                                         = 
  . وقد توبع،عنه صحيحة

اهللا بن وهب، أخربين عمرو بن       من طريق عبد  ) ٤/٤٣٨(رواه احلاكم يف املستدرك     
  .يد بهاحلارث وابن هليعة عن يز

حدثنا حممد بن بكر، حـدثنا أبـو   ) ٩٩٠(برقم ) ٢/٧٢٧(بانة رواه ابن بطة يف اإل   )١(
 يعين ابن   –حدثين محيد   : حدثين أيب، قال  :  قال يدرالوليد اجلاو  بناداود، ثنا املنذر    

شهدت احلسن وعمرو بن كيسان سأله عن هـذا  : ، قاليب عن صاحل العرا   –مهران  
، وهو يرد على عمر،     »قتال املؤمن كفر وسبابه فسوق    «يا أبا سعيد    : احلديث فقال 

  .اهللا بن مغفل عن رسول اهللا  ثنيه عبدحد: وقال
  .ويف إسناده صاحل العرايب مل أجد ترمجته

  : داللة معاين احلديث، ومجع أقوال العلماء يف توجيه الكفر الوارد فيه
ـ   ، احلديث لنا هذا م    فتأ«): ٢/٣١٤(ال الطحاوي يف مشكل اآلثار      ق : ه فوجدنا قولَ
هو اخلروج عن األمر    : مكشوف املعىن، والفسوق املراد فيه    » سباب املسلم فسوق  «

﴿ :احملمود إىل األمر املذموم، ومثله قولـه تعـاىل يف إبلـيس                       ﴾ 

 يف الفأرة وفيما ذكـره   الرسول فخرج عن أمر ربه، ومنه قولُ    : أي] ٥٠:الكهـف [
رواه  (.»مخس فواسق يقتلن يف احلرم واإلحرام«: ها مما أباح قتله يف احلرم واإلحراممع

   ).من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ١١٩٨(، ومسلم برقم )٣٣١٤(البخاري برقم 
  .فكان ذلك الفسوق الذي كان منهن هو خروجهن إىل األذى الذي يؤذين به الناس

ر باهللا تعاىل حىت يكون مرتداً، ولكنه على        ؛ ليس على الكف   »قتاله كفر «: وكان قوله 
 به إياه، واستهالك به إياه؛ ألن الكفر هو التغطية للشيء التغطية اليت تستهلكه، تهتغطي

= 
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﴿ :ومنه قوله تعاىل                    ﴾] ٢٠: احلديد[.  
، »الـزراع «ريدوا هاهنا هم    وال اختالف بني أهل العلم بالتأويل أن الكفار الذين أُ         

  .ألم يغطون ما يزرعون يف األرض التغطية اليت يستهلكونه به
           ِردبه الكفر باهللا تعاىل، بل   ومما يدل على أن ذلك الكفر املذكور يف هذا احلديث مل ي 

 أخاه فال يكون بقتله إياه كافراً باهللا تعاىل، وإذا مل يكن بقتله إيـاه               لُتقد وجدناه يقْ  
  . يكون كافراًافراً باهللا تعاىل، كان بقتاله إياه أحرى أالّك

: مث ذكر حـديث   ....  يف حديث الكسوف   ومثل ذلك ما روي عن رسول اهللا        
» بكفـرهن «:  يا رسول اهللا؟ قال    مِل: ، قيل »رأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء     «

سيأيت خترجيه  (. »...يكفرن العشري ويكفرن اإلحسان   «: يكفرن باهللا تعاىل؟ قال   : قيل
  .)٧٨-٧٧-٧٦ برقم ١٧٠ -١٦٩ :مفصالً ص

  .إليهنسبق  ِفعلَهن هذا كفراً لتغطيتهن به اإلحسان الذي فجعل رسول اهللا 
ج شيء يف اجلاهلية،    ركان بني األوس واخلز   : ومثله أيضاً ما روي عن ابن عباس قال       

 رسـول اهللا عليـه       فأيت السيوف،بفتذاكروا ما كان بينهم، فثار بعضهم إىل بعض         
﴿ : ذلك له، فذهب إليهم، فنـزلت هذه اآليةرِكذُالسالم فَ             

                  ...﴾ــه ﴿ : إىل قول                   

    ﴾] ٢٦(رقم ب ١٢٣: سيأيت خترجيه ص (.]١٠٣-١٠١: آل عمران(.  
فلم يكن مبا كان منهم من القتال مما أنزل اهللا تعاىل عنـده هـذه      : مث قال الطحاوي  

اآلية اليت ذكر فيها ما كان منهم بالكفر على الكفر باهللا تعاىل ولكن كـان علـى                 
تغطيتهم ما كانوا عليه قبل ذلك من األلفة واألخوة، حىت إذا كان منهم مـا كـان         

راد به الكفر باهللا عز وجل، ولكن الكفـر الـذي           مي كفراً ال ي   سذلك، فَ من  هم  من
  .ذكرناه سواه

= 
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﴿ :ومثل ذلك ما قد روي عن ابن عباس يف تأويله قول اهللا تعاىل                        

                   ﴾ ]كمن كفر باهللا  وليس ة،هي كفر : قال]... ٤٤: املائدة
  ).٩٤ برقم ١٨٦-١٨٣: ص  مفصالًسيأيت خترجيه (  ه.ا...واليوم اآلخر
 باب خـوف    ، كتاب اإلميان   الباري، تحف (.اخلروج: الفسق يف اللغة   «:قال احلافظ 

  ).١/١٣٨املؤمن أن حيبط عمله 
اخلروج عن طاعة اهللا ورسوله، وهو يف عرف الشرع أشد من العصيان، : ويف الشرع
  . ]٧: احلجرات [﴾    ﴿ : تعاىلقال اهللا

م على من سبه بغري حق بالفسق، ومقتضاه الرد كففي احلديث تعظيم حق املسلم واحل
  . على املرجئة
هذا وإن تضمن الرد على املرجئة، لكن ظاهره يقـوي  : إن قيل » قتاله كفر «: ومعىن
  .  اخلوارج الذين يكفّرون باملعاصيمذهب

إن املبالغة يف الرد على املبتدع اقتضت ذلك، وال متمسك للخوارج فيه،            : فاجلواب
ألن ظاهره غري مراد، لكن ملا كان القتال أشد من السباب ألنه مفض إىل إزهـاق                 

هي  عرب عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ومل يرد حقيقة الكفر اليت ،الروح
 تقرر مـن     ما اخلروج عن امللة، بل أطلق عليه الكفر مبالغة يف التحذير، معتمداً على           

﴿ : ومثل قوله تعاىل   ، مثل حديث الشفاعة   ،خيرج عن امللة   القواعد أن مثل ذلك ال      

                                                

      ﴾] أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ ألن قتال املؤمن من شأن          ]١١٦: النساء ،
الكفر اللغوي، وهو التغطية، ألن حق املسلم على املسلم أن          الكفار، وقيل املراد هنا     

والن يعينه وينصره، ويكف عنه أذاه، فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا احلق، واأل             
= 
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١٠٥ 
                                         = 

أليق مبراد املصنف، وأوىل باملقصود من التحذير من فعل ذلك، والزجر عنه، خبالف             
قد يؤول هذا الفعل بشؤمه إىل الكفر، وهذا        : أي» كفر«: الثالث، وقيل أراد بقوله   

 مل حيصل التفريـق بـني        وأبعد منه محله على املستحل لذلك، ولو كان مراداً         ،بعيد
عن املسلم بغري تأويل يكفر أيضا، مث ذلك حممول على السباب والقتال، فإن مستحل ل

مفعله بغري تأويل، ومثل هذا احلديث قوله       ن  :»  ال ترجعوا بعدي كفاراً يـضرب
﴿ :، ونظريه قوله تعاىل»...بعضكم رقاب بعض                   

   ﴾ ] ـ   ]٨٥:البـقــرة ﴿ :اىل بـعـد قــولـه تـع               

                        ...﴾] فدل على أن بعض األعمال . ]٨٥: البقرة
  . ه.ا» يطلق عليها الكفر تغليظاً

باب ) ١/١٠٦( ذه الترمجة    ، كتاب اإلميان  ،وقد ترجم اإلمام البخاري يف صحيحه     
 وال يكفَّر صاحبها بارتكاا إال بالشرك، لقول النيب         ،عاصي من أمر اجلاهلية   امل) ٢٢(
 :»فيك جاهلية ؤروقول اهللا تعاىل» إنك ام: ﴿              

           ﴾] ١١٦: النساء[ .      مث ذكر حديث أيب ذر أنه سفعريه   رجالً ب
  .احلديث» ... إنك امرؤ فيك جاهلية! رته بأُمه؟ييا أبا ذر أع :»بأمه فقال النيب 

وحمصل الترمجة أنه ملا قدم     «: قال احلافظ يف الفتح معلقاً على ترمجة اإلمام البخاري        
أراد  ، ال كفر اجلحد   ،جمازاً على إرادة كفر النعمة    » الكفر«طلق عليها   يأن املعاصي   

 بنيأن ي    خالفاً للخوارج الذين يكفرون بالذنوب، ونص       ،خرج عن امللة   أنه كفر ال ي 
 القرآن يروهو قوله تعاىل   ؛ عليهم د : ﴿                  ﴾ ف ر ما صي 

   .دون الشرك حتت إمكان املغفرة
ـ          ضرغَ: قال ابن بطال  : وقال احلافظ  ذنوب  البخاري الرد علـى مـن يكفـر بال

= 
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١٠٦ 

                                         = 
 واآلية ترد عليهم ألن املراد ؛إن من مات على ذلك خيلد يف النار     : كاخلوارج، ويقول 

﴿ :بقوله                  ﴾ من مات على كل ذنب سوى الشرك.  
واستدل املؤلف أيضاً على أن املؤمن إذا ارتكب معصية ال يكفر بأن اهللا أبقى عليـه                

﴿ :الفق .اسم املؤمن                                    ...﴾  مث قال :
﴿                                    ﴾] ١٠-٩:احلجرات[ 

امها مسلمني مع التوعد    فسم»  املسلمان بسيفهما  إذا التقى «: واستدل أيضاً بقوله    
  .بالنار

  .» سائٍغإذا كانت املقاتلة بغري تأويٍل: واملراد هنا
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١٠٧ 

 
  بالكفراآلخر رمي  م الكفر علىإطالق اس

 يرمي رجل رجالً ال«:  يقولمسعت رسول اهللا :  قال عن أيب ذر     ]٧[
  .)١(» إن مل يكن صاحبه كذلك،ليه إال ارتدت ع، وال يرميه بالكفر،بالفسوق
قـال   ميا رجلأ«:  قالعن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا       ]٨[

  .)٢(»ألخيه كافر باء به أحدمها
                                         

، ويف األدب املفرد بـرقم      )٦٠٤٥(برقم  ) ١٠/٤٦٤(رواه البخاري كتاب األدب     ) ١(
وأمحـد      ،  )١١٢(بـرقم   ) ١/٧٩(واللفظ له، ومسلم كتـاب اإلميـان        ) ٤٣٢(
) ٢/٦١٨(، وابن منده    )٢١٤٦٥(برقم  ) ٣٥/٣٦٩(،)٢١٥٧١(برقم  ) ٣٥/٤٥٠(

بـرقم  ) ٢/٣٢٢(والطحاوي يف مشكل اآلثار       ،  )١/٢٣(عوانة   ، وأبو )٥٩٣(برقم  
كلهم من  ) ٢٠٣٤(برقم  ) ٤/٤٣١(والبزار  ) ٥٦،  ٥٥(بو عوانة برقم    أ، و )٨٦٢(

 بن معمر   أخربين حيىي : اهللا بن بريدة قال    طريق عبد الوارث ثنا حسني املعلم عن عبد       
  .عن أيب األسود عن أيب ذر به

  :روي من طريقني عن ابن عمر )٢(
  :اهللا بن دينار عن ابن عمر عن عبد: الطريق األوىل

ومـن طريقـه رواه البخـاري كتـاب األدب       ) ٢/٩٨٤(رواه مالك يف املوطـأ      
، )٢٦٣٧(بـرقم   ) ٥/٢٣(والترمذي كتاب اإلميان       ،  )٦١٠٤(برقم  ) ١٠/٥١٤(

، ١٠/٢٠٨(، والبيهقـي    )١/٢٢(، وأبو عوانة    )٥٩٣٣(برقم  ) ١٠/١٥٨(وأمحد  
  .اهللا بن دينار به عن عبد) ٨٥٦(برقم ) ٢/٣٢٠(والطحاوي 
بـرقم  ) ٢/٥٨٠(وابـن منـده        ) ٢/٢٣(، وأبو عوانة    )٦٠(برقم  ) ١/٧٩(ورواه مسلم   

= 
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                                         = 

من طريق إمساعيل بن جعفـر أخـربين        ) ٢٥٠(برقم  ) ١/٤٨٤(، وابن حبان    )٥٢١(
  .ن دينار عن ابن عمراهللا ب عبد

برقم ) ٢/٦١٩(وابن منده   ) ٥٩١٤،  ٥٢٥٩،  ٤٦٨٧(برقم  ) ٩/٣١٤(ورواه أمحد   
  .اهللا بن دينار به من طريق سفيان عن عبد) ٥٩٥(

) ٥٩٤(بـرقم   ) ٢/٦١٩(وابن منده   ) ٥٠٧٧،  ٥٠٣٥(برقم  ) ٩/٧٣(ورواه أمحد   
  .اهللا بن دينار به من طريق شعبة عن عبد

من طريق يزيد بن اهلاد ) ٥٢١(برقم ) ٢/٥٨٠( وابن منده )١/٢٣(ورواه أبو عوانة 
  .دينار به بنااهللا  عن عبد
  :نافع عن ابن عمر: الطريق الثانية

مـن طريـق    ) ٦٢٨٠(برقم  ) ١٠/٣٨٠(وأمحد  ) ٦٠(برقم  ) ١/٧٩(رواه مسلم   
  .اهللا بن عمر عن نافع به عبيد
بـرقم  ) ٨/٣٦٧( وأمحـد  ،)٤٦٨٧(برقم  ) ٤/٢٢١(داود كتاب السنة     رواه أبو و
) ١/٢٢( وأبـو عوانـة      ،)٥٩٧(بـرقم   ) ٢/٦٢٠(وابن منده   ) ٥٢٦٠،  ٤٧٤٥(

كلهم من طريق فـضيل بـن   ) ٨٦١(برقم ) ٢/٣٢٢ ( يف مشكل اآلثار  والطحاوي
  .غزوان عن نافع عن ابن عمر
من ومن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر         ) ١/٣٦٩(ورواه الطحاوي يف املشكل     

  .طريق صخر عن نافع
  .من طريق أيوب عن نافع) ١/٢٢(وأبو عوانة ) ٥٩٦(برقم ) ٢/٦٢٠(بن منده ورواه ا

من طريق  ) ٨٥٥(برقم  ) ٢/٣٢٠(والطحاوي يف املشكل    ) ٢/٢٣(ورواه أبو عوانة    
  .بكري بن األشج عن نافع عن ابن عمر

من طريق  ) ٨٦٠(برقم  ) ١/٣٢١(الطحاوي  ) ٥٨٢٤(برقم  ) ١٠/٨٤(ورواه أمحد   
  .عصخر بن جويرية عن ناف
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١٠٩ 

الرجل ألخيه يـا    إذا قال «:  قال  أن رسول اهللا      عن أيب هريرة     ]٩[
  .)١(»كافر فقد باء به أحدمها

 مـا أكفـر   «:  اهللا   قال رسول :  قال  عن أيب سعيد اخلدري      ]١٠[
  .)٢(»رجل رجالً قط إال باء أحدمها ا إن كان كافراً، وإال كفر بتكفريه

 املؤمن كقتله،   نعلَ«:  قال  عن ثابت بن الضحاك أن رسول اهللا         ]١١[
  .)٣(»ومن كَفّر مسلماً فقد باء ا أحدمها

                                         
، قال حدثنا حممد وأمحد بن )٦١٠٣(برقم ) ١٠/٥١٤(رواه البخاري كتاب األدب ) ١(

حدثنا عثمان بن عمر أخربنا علي بن املبارك عن حيىي بن أيب كثري عن أيب   : سعيد قاال 
  ...سلمة عن أيب هريرة 

من طريق سلمة بـن الفـضل       ) ٢٤٨(برقم  ) ١/٤٨٣(رواه ابن حبان يف صحيحه      ) ٢(
 ،من طريق مندل بـن علـي      ) ٨٦٤(برقم  ) ٢/٣٢٣(يف مشكل اآلثار    والطحاوي  

كالمها عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حممود عن لبيـد عـن أيب            
  . سعيد واللفظ البن حبان

  .ويف إسناده حممد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن
 من طريق مندل بن علي عـن      ) ٨٦٤(برقم  ) ٢/٣٢٣(ورواه الطحاوي يف املشكل     

ما شهد رجل على رجل بالكفر إال باء ا أحـدمها إن كـان      «: ابن إسحاق به بلفظ   
  .» وإن مل يكن كافراً كفر بتكفريه إياه،كافرا فهو كما قال

  .ل ضعيف، وابن إسحاق مدلس وقد عنعندنويف إسناده ِم
من طريق أيب معاوية عن األعمش عـن أيب         ) ١٣٤٠(برقم  ) ٢/٦٨(رواه الطرباين   ) ٣(

  .اهللا وهو خالد احلذاء عن أيب ِقالبة عن ثابت عبد
ميان والنـذر   وكتاب األ ) ٦١٠٥(برقم  ) ١٠/٥١٤(ورواه البخاري كتاب األدب     

= 
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كفوا عن أهل ال إلـه      «: قال رسول اهللا    :  قال  عن ابن عمر     ]١٢[
  .)١(» من كفر أهل ال إله إال اهللا فهو إىل الكفر أقرب،تكفروهم بذنب  اهللا الإال

ال «:  يقول مسعت رسول اهللا    :  عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      ]١٣[
 من أهل القبلة بذنب وإن عملوا بالكبائر، وصلوا مع كـل إمـام،              تكفروا أحداً 

  .)٢(»وجاهدوا مع كل أمري
                                         = 

، )١٦٣٩١(بـرقم   ) ٢٦/٣١٦(يف املـسند    وأمحـد   ) ٦٦٥٢(برقم  ) ١١/٥٣٧(
من طريق أيوب عن    ) ١٣٣٠،  ١٣٢٩،  ١٣٢٦،  ١٣٢٤(برقم  ) ٢/٦٣(والطرباين  

  .» بكفر فهو كقتلهومن رمى مؤمناً، لعن املؤمن كقتله«: ظأيب قالبة عن ثابت بلف
، وأمحد يف   )٢٦٣٦(برقم  ) ٥/٢٢(والترمذي  ) ١١٠(برقم  ) ١/١٠٤(ورواه مسلم   

 ،١٣٣٢ ،١٣٣١(بـرقم   ) ٢/٦٥(، والطرباين   )١٦٨٥(برقم  ) ٢٦/٣١٢(املسند  
ى ومن رم «:  وفيه ، قالبة به  ومن طريق حيىي بن أيب كثري حدثين أب       ) ١٣٣٧ ،١٣٣٤

  .»مؤمناً بكفر فهو كقتله
حدثنا أمحد بن داود املكي ثنا عثمـان        ) ١٣٠٨٩(برقم  ) ١٢/٢٧٢(رواه الطرباين يف الكبري     ) ١(

اهللا بن عثمان الشامي ثنا الضحاك بن حمرة عن علي بن زيد عن سعيد بن املـسيب       عبد بنا
  .عمر بهابن عن 

 بن حمرة عن علي بن زيد       وفيه الضحاك «): ١/١٠٦(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      
  .»حتجاج ماختلف يف االاوقد 
  .وحكم عليه بالوضع) ٤٠٩٧(الشيخ ناصر يف السلسلة الضعيفة برقم أورده و
  .اهللا الشامي وهو يضع احلديث ويف إسناده أيضا عثمان بن عبد:  قلت

ـ ) ٥٢(برقم ) ١/٥٤(يف املقصد العلي    رواه أبو يعلى كما      )٢(  ا عمـر بـن  حدثنا أبو خيثمة ثن
  .، وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيفيونس حدثنا عكرمة ثنا يزيد الرقاشي عن أنس به

= 
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 جابراً، وهو جماور مبكة، وهو نازل يف        سألت:  عن أيب سفيان قال    ]١٤[
: هل كنتم تدعون أحداً من أهل القبلة مـشركاً؟ قـال          : بين فهر فسأله رجل   

  .)١(ال: هل كنتم تدعون أحداً منهم كافراً؟ قال: قال. اهللا ففزع لذلك عاذم
ـ «: قال رسول اهللا    :  عن علي وجابر رضي اهللا عنهما قاال       ]١٥[ ينب 

تكفروهم بذنب، وال تشهدوا علـيهم       أهل ال إله إال اهللا ال     : ةاإلسالم على ثالث  
ذ ن إىل يوم القيامة م    بشرك، ومعرفة املقادير خريها وشرها من اهللا، واجلهاد ماضٍ        

 إىل آخر عصابة من املسلمني، ال ينقض ذلك جور جـائر وال             بعث اهللا حممداً    
  .)٢(»عدل عادل

                                         = 
 ثنا ،بن احلصني من طريق عمرو) ٢٨٦٥( برقم )٣/٤٠٣(رواه الطرباين يف األوسط و

  . ثنا علي بن عروة عن عائشة،علي بن أيب سارة
  .ط وفيه علي بن أيب سارةرواه الطرباين يف األوس): ١/١٠٧(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

وهو متروك، وعلي بن زيد      العقيلي   وهو ضعيف جداً، وفيه عمرو بن احلصني      : قلت
  .وهو ابن جدعان ضعيف

حدثنا ابن منري حدثنا األعمـش عـن أيب         ) ٢٣١٧(برقم  ) ٤/٢٠٧(رواه أبو يعلى    ) ١(
  .سفيان به

ين يف الكبري ورجالـه  رواه أبو يعلى، والطربا) ١/١٠٧(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      
  . طلحة بن نافع:بو سفيان هوأ و.رجال الصحيح

من طريق إمساعيل بـن حيـىي       ) ٤٧٧٢(برقم  ) ٥/٣٨٩(رواه الطرباين يف األوسط     ) ٢(
التيمي عن سفيان عن سعيد عن أيب إسحاق عن احلارث عن علي، واألوزاعي عـن     

ن أيب الزبري عن جابر     حيىي بن أيب كثري عن سعيد بن املسيب عن علي، وابن جريج ع            
  .احلديث... قال رسول اهللا : قاال

= 



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

١١٢ 
                                         = 
رواه الطرباين يف األوسط وفيه إمساعيل بـن        ) ١/١٠٦(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      
  .حيىي التيمي كان يضع احلديث

  :  وأقوال العلماء باملراد بالتكفريديثداللة األحا
من قال ألخيه كـافر      «نيب  شارحاً قول ال  ) ٦/٤٦١(قال ابن عبد الرب يف التمهيد       

  : ما نصه» فقد باء ا أحدمها
 ر املسلمفِّكَالنهي عن أن ي: واملعىن فيه عند أهل الفقه واألثر من أهل السنة واجلماعة«

 بذنب، أو بتأويل ال خيرجه من اإلسالم عند اجلميع، فورد النهي عـن              أخاه املسلم 
 يف القرآن واردون لفظ النهي وهذا      د ربتكفري املسلم يف هذا احلديث وغريه بلفظ اخل       

  ...والسنة ومعروف يف لسان العرب
ومثل هذا كثري من اآلثار اليت وردت بلفظ التغليظ، وليس على ظاهرها عند أهـل               

 ألصول تدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة امع عليها، واآلثـار            ،احلق والعلم 
  ...ة أيضاً من جهة اإلسنادتالثاب

فهذه األصول كلها تشهد على أن الذنوب ال يكفر ا أحد، وهذا يـبني              «: مث قال 
أنه ليس على ظاهره،    » يا كافر؛ فقد باء ا أحدمها     : من قال ألخيه  «: لك أن قوله    

  ...و يا كافرأوأن املعىن فيه النهي عن أن يقول أحد ألخيه كافراً 
 ثبت له عقد اإلسالم     ومن جهة النظر الصحيح الذي ال مدفع له أن كل من          : مث قال 

يف  فـاختلفوا بعـد   ، مث أذنب ذنباً، أو تأول تـأويالً ،املسلمنيمن إمجاع بيف وقت   
 وال خيرج   ،وجب حجة ي  من اإلسالم مل يكن الختالفهم بعد إمجاعهم معىن        هخروج

  .من اإلسالم املتفق عليه إال باتفاق آخر أو سنة ثابتة ال معارض هلا
 على أن أحداً ال خيرجه ذنبه       -وهم أهل الفقه واألثر   -ة  وقد اتفق أهل السنة واجلماع    

 من اإلسالم، وخالفهم أهل البدع؛ فالواجب يف النظر أن ال يكفر إال             -وإن عظم -
= 
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  . أو قام على تكفريه دليل ال مدفع له من كتاب أو سنة،من اتفق اجلميع على تكفريه

  .ول أحدمهاقد احتمل الذنب يف ذلك الق: أي» فقد باء ا«: وأما قوله
  .»احتمله: باء بذنبه أي«: قال اخلليل بن أمحد رمحه اهللا

﴿ :ومثله قوله عز وجل            ﴾] ٦١: البقرة[.  
 ﴿: وقوله                     ﴾] ١١٢: النساء[.  

إن كان كذلك   » يا كافر «: لهيريد أن املقول    »  أحدمها  ا فقد باء «: واملعىن يف قوله  
 فإن مل يكن كذلك     ، القائل له ذلك لصدقه يف قوله      لىفقد احتمل ذنبه، وال شيء ع     
 وهذا غاية يف التحذير،     ،واحتمله بقوله ذلك  مث عظيم،   إفقد باء القائل بذنب كبري، و     

  ...والنهي عن أن يقال ألحد من أهل القبلة يا كافر
اعة من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة يف هـذا          ت مج لّوقد ض : وقد قال رمحه اهللا   

  .املذنبني الباب فاحتجوا ذه اآلثار ومثلها يف تكفري
﴿ :وجل  ليست على ظاهرها، مثل قول اهللا عز بآياتواحتجوا من كتاب اهللا     

                          ﴾] ٤٤:املائدة[.  
، إال بعـد العلـم      يكفر أحد  وردت آيات يف القرآن حمكمات تدل على أنه ال        وقد  
﴿:  منها قوله تعاىل،والعناد                            

        ﴾]  وقولـه تعـاىل    ]٧١: آل عمران ، :﴿                  

    ﴾]  يف معىن ما ذكرنا، كلها تدل على معاندة         ة إىل آيات كثري   ]٧٨:آل عمران 
  . ه. ا»...الكفار، وأم إمنا كفروا باملعاندة واالستكبار

 ،)١٠/٤٨٠(ما ينهى عن السباب واللعن      : قال احلافظ يف الفتح كتاب األدب باب      
عبيد اهللا بن عمر عن نافع عن ابـن عمـر           من طريق   ) ١١١(وأخرجه مسلم برقم    

= 
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  .»ر الرجل أخاه فقد باء ا أحدمهاإذا كفّ«: مرفوعا بلفظ
  أنـت كـافر، فـإن   :  أو قـال لـه  ،أنت فاسق: وهذا يقتضي أن من قال آلخر    «

مل  كـان ليس كما قال كان هو املستحق الوصف املذكور، وأنه إذا كان كما قال،       
 ولكن ال يلزم من كونه ال يصري بـذلك          ،قال لكونه صدق فيما     ،يرجع عليه شيء  

 بل يف هذه الصورة     ،أنت فاسق :  أن ال يكون آمثا يف صورة قوله له         وال كافراً  فاسقاً
إن قصد نصحه أو نصح غريه ببيان حاله جاز، وإن قصد تعيريه وشـهرته              : تفصيل

  »...بذلك وحمض أذاه مل جيز
رجع عليه الكفـر إن كـان       : لاختلف يف تأويل هذا الرجوع، فقي     «: وقال النووي 

 ألم يكفـرون    ،حممول على اخلوارج  : مستحالً، وهذا بعيد من سياق اخلرب، وقيل      
   .املؤمنني، هكذا نقله عياض عن مالك وهو ضعيف

 -أي احلـافظ  -: ألن الصحيح عند األكثرين أن اخلوارج اليكَفَّرون ببدعتهم، قلت        
 من الصحابة ممـن شـهد لـه         ر كثرياً أن منهم من يكفِّ   : وملا قاله مالك وجه وهو    

 باجلنة واإلميان، فيكون تكفريهم من حيث تكذيبهم للشهادة املذكورة         اهللا   رسول
أن احلديث سيق لزجر املسلم     :  والتحقيق ...ال من جمرد صدور التكفري منهم بتأويل      

  .عن أن يقول ذلك ألخيه املسلم، وذلك قبل وجود فرقة اخلوارج وغريهم
  . وهذا ال بأس به، ومعصية تكفريه، رجعت عليه نقيصته ألخيهمعناه: وقيل
، ريـد الكفـر   باملعاصي  :  كما قيل  ،خيشى عليه أن يؤول به ذلك إىل الكفر       : وقيل

  .فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء اخلامتة
 قال ذلك ملن يعرف منه اإلسالم، ومل يقم لـه شـبهة يف       ن م وأرجح من اجلميع أنَّ   

  .كافر، فإنه يكفر بذلكزعمه أنه 
فمعىن احلديث فقد رجع عليه تكفريه، فالراجع التكفري ال الكفر، فكأنه كفر نفـسه         
= 
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                                         = 
 أن هلكونه كفر من هو مثله،ومن اليكفره إال كافر يعتقد بطالن دين اإلسالم، ويؤيد  

  .»وجب الكفر على أحدمها«يف بعض طرقه 
 جحد املعلوم من دين اإلسالم حيث جاء الكفر يف لسان الشرع، فهو «: قال القرطيب 

 ، وترك شكر املنعم   ،بالضرورة الشرعية، وقد ورد الكفر يف الشرع مبعىن جحد النعم         
سيأيت (،    ه.ا»يكفرن اإلحسان ويكفرن العشري   «: سعيد ويف حديث أيب  . والقيام حبقه 

  ).٨٠خترجيه برقم احلديث 
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  لمسلم ألخيه المسلمإطالق اسم الكفر على قتال ا

 ال ترجعوا بعدي كفـاراً،    «:  قال  عن النيب    --عن ابن عمر     ]١٦[
  .)١(»يضرب بعضكم رقاب بعض

                                         
  :اثنانحممد بن زيد، ورواه عن حممد بن زيد  رواه عن ابن عمر) ١(

  :واقد بن حممد بن زيد: األول
، وكتـاب الـديات     )٦١٦٦(بـرقم   ) ١٠/٥٥٣(رواه البخاري كتـاب األدب      

، ومـسلم كتـاب     )٧٠٧٧(برقم  ) ١٣/٢٦(، والفنت   )٦٨٦٨(برقم  ) ١٢/١٩١(
) ٤٦٨٦(بـرقم   ) ٤/٢٢١(، وأبوداود كتاب الـسنة      )٦٦(برقم  ) ١/٨٢(اإلميان  

، ٥٨٠٩، ٥٥٧٨(، بـرقم  )٩/٤١١(محد وأ) ٧/١٢٦(والنسائي كتاب حترمي الدم     
) ١/٢٥(وأبو عوانة   ) ١٩٠٢١(برقم  ) ١٥/٣٠(وابن أيب شيبة يف املصنف      ) ٥٨١٠

) ١/٤١٦(وابن حبان يف صـحيحه      ) ٦٥٨(برقم  ) ٢/٦٥٣(وابن منده يف اإلميان     
كلهم من طريق شعبة عن واقد بن حممد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر               ) ١٨٧(برقم  

  .دة وبعضهم فيه زيا،به
من طريق عاصم بن حممد     ) ٦٧٨٥(برقم  ) ١٢/٨٥(ورواه البخاري كتاب احلدود     

  .عن واقد بن حممد به
  :من طريق عمر بن حممد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر: الثاين

) ٦٦(برقم ) ١/٨٢(ومسلم ) ٤٤٠٣(برقم ) ٨/١٠٦(رواه البخاري كتاب املغازي 
   وهب عن عمر بن حممد عن أبيه من طريق ابن) ٦٥٩(برقم ) ٢٥/٦٥٣(وابن منده 

من طريق الوليد بن مسلم نا عمر بـن     ) ٣٩٤٣(برقم  ) ٢/١٣٠٠(ورواه ابن ماجة    
  .حممد عن أبيه
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ال ترتـدوا بعـدي   «:  قال قال رسـول اهللا   عن ابن عباس     ]١٧[
  . )١(»كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض

:  يف حجة الـوداع     قال قال يل النيب       اهللا عبدعن جرير بن     ]١٨[
  .)٢(»ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، استنصت الناس«

                                         
برقم ) ٣/٥٧٣(، وكتاب احلج )٧٠٧٩(برقم ) ١٣/٢٦(رواه البخاري كتاب الفنت ) ١(

من طريق حممـد بـن      ) ٢١٩٣(برقم  ) ٤/٤٢١(والترمذي كتاب الفنت    ) ١٧٣٩(
  .أبيه عن عكرمة عن ابن عباسفضيل عن 

برقم ) ٨/١٠٧(وكتاب املغازي ) ١٢١(برقم ) ١/٢١٧(رواه البخاري كتاب العلم  ) ٢(
) ١٣/٢٦(وكتاب الفـنت    ) ٦٨٦٩(برقم  ) ١٢/١٩١(وكتاب الديات   ) ٤٤٠٥(

، )٧/١٢٧(، والنسائي   )٦٥(برقم  ) ١/٨١(، ومسلم كتاب اإلميان     )٨٠٨٠(برقم  
بـرقم  ) ٣١/٥٠٤(، وأمحـد    )٣٩٤٢(برقم  ) ٢/١٣٠٠(وابن ماجة كتاب الفنت     

، )٦٤٤(برقم  ) ٦٢: ص(، والطيالسي   )١٩٢٥٩،  ١٩٢١٦،  ١٩٢١٦،  ١٩١٦٧(
، والطحاوي  )١٩٢٧(برقم  ) ١/٣٩٥(والدارمي كتاب احلج    ) ١/٢٥(وأبو عوانة   

وابن حبان  ) ٢٤٠٢(برقم  ) ٢/٣٨٣(، والطرباين   )٣/١٩٤(يف شرح مشكل اآلثار     
) ١٩٠٢٣(برقم  ) ١٥/٣٠(وابن أيب شيبة    ) ٥٩٤٠(برقم  ) ١٣/٢٦٨(يف صحيحه   
مسعت أبا زرعة : كلهم من طريق شعبة عن علي بن مدرك قال ) ٣/٦٥٧(وابن منده   

  . جرير عن جرير بناعمرو  بنا
بـرقم  ) ٣١/٥٧٣(، وأمحـد    )١٩٠٢٢(بـرقم   ) ١٥/٣٠(ورواه ابن أيب شـيبة      

برقم ) ٢/٣٤٧(، والطرباين )٣٥٩٧(، ويف الكربى )٧/١٢٨(، والنسائي )١٩٢٦٠(
اهللا بن منري عن إمساعيل بن أيب خالد عن قيس بن أيب حازم              من طريق عبد  ) ٢٢٧٧(

  ...بلغنا عن جرير: قال
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أال «: خطب النـاس فقـال    :  أن رسول اهللا     عن أيب بكرة     ]١٩[
 ال ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب      «: وفيه،  »...تدرون أي يوم هذا   

  .)١(»...بعض
                                         

  : روي عن أيب بكرة من أربعة طرق) ١(
  :بن أيب بكرةاعبد الرمحن : األوىل

 واحملاربني امةس، ومسلم كتاب الق)٧٠٧٨(برقم ) ١٣/٢٦(رواها البخاري يف الفنت 
، والنسائي يف الكربى كتاب احلج      )١٦٧٩(برقم  ) ٣/١٣٠٥ (اص والديات والقص

) ٢٠٤٠٧(بـرقم   ) ٣٤/٤٧(، وأمحد يف املسند     )٤٠٩٣(برقم  ) ٤٤٣-٢/٤٤٢(
كلهم من طريق حيىي بن ) ١٥٦٧(برقم ) ٣/٢١٠(وابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين 

  . أبيهبن أيب بكرة عناالرمحن  سعيد عن قرة عن حممد بن سريين عن عبد
من طريق أيوب   ) ٤٤٠٦(برقم  ) ٨/١٠٨(،  )٥٥٥(برقم  ) ١٠/٧(ورواه البخاري   

  .عن ابن سريين عن عبد الرمحن به
ال ترجعـوا   «من طريق قرة بلفظ     ٨/١٨٩(والبيهقي  ) ٨٥٩(ورواه الطيالسي برقم    

  .»بعدي ضالالً
  :محيد بن عبد الرمحن عن أيب بكرة: الثانية

من طريق أيب عامر ثنا     ) ٢٠٤٩٨(برقم  ) ٣٤/١٣٦(وأمحد  ) ٣/١٣٠٥(رواه مسلم   
رجل وعن  بن أيب بكرة    احدثين عبد الرمحن    : قرة بن خالد عن حممد بن سريين قال       

  .يف نفسي أفضل من عبد الرمحن محيد بن عبد الرمحن عن أيب بكرةآخر هو 
ومل يسمه من   ) ٢٠٤٠٧(وأمحد برقم   ) ١٦٧٩(ومسلم  ) ١٣/٢٦(ورواه البخاري   

سعيد عن قرة عن حممد بن سريين عن عبد الرمحن بـن أيب بكـرة                نباطريق حيىي   
  .ورجل أفضل يف نفسي من عبد الرمحن عن أيب بكرة

= 
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بعـدي   ال ترجعـوا  «:  قال قال رسول اهللا       عن ابن مسعود     ]٢٠[
  .)١(» يضرب بعضكم رقاب بعضراًكفا

]٢١[  عن الص احبي  ن  قال قال رسول اهللا  :» أنا فرطكم على احلوض
                                         = 

يب عامر ثنا قـرة عـن       من طريق أ  ) ١٧٤١(برقم  ) ٣/٥٧٣(ورواه البخاري أيضا    
ال ترجعـوا   «: ولكن مل يذكر قوله    ...بن أيب بكرة  اسريين عن عبد الرمحن      بن حممد
  .»كفاراً بعدي

  :احلسن عن أيب بكرة: الطريق الثالثة
حدثنا أسود بن عامر أخربنا    : قال) ٢٠٤٤٩(برقم  ) ٣٤/١٠٠(رواه أمحد يف املسند     

 وعن حممد بن سـريين      ،محاد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن احلسن عن أيب بكرة           
  .»...ال ترجعوا بعد كفاراً«:  قالعن أيب بكرة أن رسول اهللا 

  :ين عن أيب بكرةريد بن سحمم: الطريق الرابعة
  .الطريق السابقةكما يف ) ٢٠٤٤٩(برقم ) ٣٤/١٠٠(رواها أمحد يف املسند 

  :روي عن ابن مسعود من طريقني) ١(
  :اهللا عن أبيه عن عبد الرمحن بن عبد: األوىل

من طريق  ) ٥٣٢٦(وأبو يعلى برقم    ) ٣٨١٥(برقم  ) ٦/٣٦٤(رواه أمحد يف املسند     
  .اهللا عن أبيه عن عبد امللك بن عمري عن عبد الرمحن بن عبدوهب بن جرير عن أبيه 

  :اهللا مسروق عن عبد: الثانية
) ١٥٢٠، ١٥١٩(برقم ) ٢/٢٠٢(والبزار ) ٧/١٢٧(رواه النسائي كتاب حترمي الدم 

من طريق األعمش عن مسلم أيب الـضحى        ) ١٠٣٠١(برقم  ) ١٠/١٩٢(والطرباين  
  .مسعود بنااهللا  عن مسروق عن عبد

  .مرسالً عن مسروق عن النيب ) ٧/١٢٧(ه النسائي وروا
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  .)١(»بكم األمم، فال ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض إين مكاثر
 وخطبنا رسـول اهللا      قال بايعت رسول اهللا       عن أيب الغادية     ]٢٢[
   إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إىل يوم       ! سيا أيها النا  «:  يوم العقبة فقال

تلقون ربكم عز وجل كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هـذا، أال        
أال ال ترجعـوا بعـدي      «:  مث قال  »اللهم اشهد «: قال .نعم: قالوا» هل بلغت؟ 

  .)٢(»كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض
]٢٣[   عن أيب ح ر اً بزمـام ناقـة     كنت آخـذ  : اشي عن عمه قال   قَة الر
يهـا النـاس    أيا  «:  يف أوسط أيام التشريق أذود عنه الناس فقال        اهللا   رسول

                                         
، وأبـو   )٧٤١٤(برقم  ) ٨/٩٣(والطرباين  ) ١٩٠٨٦(برقم  ) ٣١/٤٣٤(رواه أمحد   ) ١(

من طريق جمالد بن سعيد عن قيس بن أيب حازم عـن   ) ١٤٥٢(برقم  ) ٣/٣٩(يعلى  
  .الصناحبي

  . ليس بالقويوإسناده ضعيف فيه جمالد بن سعيد
رواه أمحد وأبو يعلى، وفيه جمالد بن سعيد        ): ٧/٢٩٥(ع الزوائد   قال اهليثمي يف جمم   

  .وفيه خالف
واللفظ له، وابـن سـعد يف الطبقـات         ) ٢٠٦٦٦(برقم  ) ٣٤/٢٦٤(رواه أمحد   ) ٢(

كالمها  )١/٤٧(والدواليب يف الكىن    ) ٩١٢(برقم  ) ٢٢/٣٦٣( والطرباين   )٣/٢٦٠(
  .احلديث ...اديةمسعت أبا غ: من طريق ربيعة بن كلثوم حدثين أيب قال

  .وإسناده حسن من أجل ربيعة بن كلثوم بن جرب وأبيه كذلك
  .وأبوه صدوق خيطئ. ربيعة بن كلثوم صدوق يهم

 قال هذا يف حجـة      واملشهور أن رسول اهللا     » العقبة«: لكن فيه خطأ وهو قوله    
  .الوداع
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  .»؟...أتدرون يف أي شهر أنتم
  .)١(احلديث» ...بعضأال ال ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب  «وفيه

  على باب رسـول اهللا       كنا جلوساً :  عن أيب سعيد اخلدري قال     ]٢٤[
 كأمنـا  ع هذا بآية، فخرج علينا رسول اهللا  نـز، وي ةيع هذا بآ  نـزنتذاكر ي 

ترجعوا  ؟ ال ذا أمرمت  أم ،هؤالء أذا بعثتم  يا  «: تفقأ يف وجهه حب الرمان فقال     
  .)٢(» يضرب بعضكم رقاب بعضكفاراً بعدي
أرأيـت إن لقيـت     ! يا رسول اهللا  : عن املقداد بن األسود أنه قال      ]٢٥[

ب إحدى يدي بالسيف فقطعهـا، مث الذ مـين          رجالً من الكفار، فقاتلين فضر    
أسلمت هللا، أفأقتله يا رسول اهللا بعد أن قاهلا؟ قال رسـول اهللا             : بشجرة، فقال 

 :» إنه قطع يدي مث قال ذلك بعـد أن         ! يا رسول اهللا  : فقلت: قال» ال تقتله
لتك قبـل أن    نـزال تقتله، فإن قتلته فإنه مب      «قطعها أفأقتله؟ قال رسول اهللا      
                                         

ن علي عن طريق عفان ثنا محاد بن سلمة ع   ) ٢٠٦٩٥(برقم  ) ٣٤/٢٩٩(رواه أمحد   ) ١(
  .زيد عن أيب حرة بنا

، وقد قوى بعض العلماء رواية محاد بن        ويف إسناده علي بن زيد بن جدعان ضعيف       
  .سلمة عنه

، والبزار كما يف كشف األسـتار       )٥٤٤٢(برقم  ) ٦/٤٥(رواه الطرباين يف الكبري     ) ٢(
كالمها من طريق عبد الرمحن بن املبارك ثنا سويد أبو حامت           ) ١٧٩(برقم  ) ١/١٠١(

  احلديث ... كنا جلوساً: ثنا قتادة عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال
 ،رواه الطرباين يف الكبري واألوسط، والبزار     : )١/١٥٦(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      

ـيس بـالقوي    : حامت ضعفه النسائي، وابن معني يف رواية، وقال أبو زرعة          بناوفيه سويد    ل
  .حديثه حديث أهل الصدق
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  .)١(»يقول كلمته اليت قال لته قبل أننـزله، وإنك مبتقت
 يف اجلاهلية   يءكان بني األوس واخلزرج ش    :  قال  عن ابن عباس     ]٢٦[

 فتذاكروا ما كان بينهم، فثار بعضهم إىل بعض بالسيوف، فأتى رسـول اهللا      
﴿ لت إليهم هذه اآليـة  نـز إليهم، ف  فَذُِكر ذلك له فذهب رسول اهللا           

                                         
) ١٢/١٨٧(وكتاب احلدود ) ٤٠١٩(برقم ) ٧/٣٢١(ي كتاب املغازي رواه البخار) ١(

واللفظ له، وأبوداود كتـاب     ) ١/٩٥( ورواه مسلم كتاب اإلميان      ،)٦٨٦٥(برقم  
برقم ) ٥/١٧٤(، والنسائي يف الكربى كتاب السري       )٢٦٤٤(برقم  ) ٣/٤٥(اجلهاد  

 وأمحد )١٤٠٥٣(برقم ) ١٢/٣٧٨، ١٠/١٢٦(وابن أيب شيبة يف املصنف ) ٨٥٩١(
 وعبد الـرزاق يف املـصنف       ،)٢٣٨١١،  ٢٣٨١٧،  ٢٣٨٣١(برقم  ) ٣٩/٢٣١(
 ،)٦٠-٥٥(بـرقم   ) ٢٠٤ -١/٢٠١( وابن منده    ،)١٨٧١٩(برقم  ) ١٠/١٧٣(

بـرقم  ) ١/٣٨١( وابن حبان يف صحيحه      ،)١/٤٠٧(والطحاوي يف مشكل اآلثار     
 كلهم من طريق  ) ٨/١٩٥(والبيهقي  ) ٥٨٥،  ٥٨٤رقم  / ٢٠(، والطرباين   )١٦٤(

الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد اهللا بن عدي بن اِخليار عن املقـداد بـن               
  احلديث ... يا رسول اهللا: األسود أنه أخربه أنه قال

بـرقم  ) ١/٢٠٣( وابن منـده     ،)٢٠/٥٩٥( والطرباين   ،)٤٧٥٠(ورواه ابن حبان    
د الرمحن  من طريق الوليد بن مسلم عن األوزاعي عن الزهري عن محيد بن عب            ) ٥٩(

   .به عن عبيد اهللا بن عدي بن اخليار
وزاعي، وتفرد به الوليد، والصواب  ألاهذا حديث وهم من حديث      : مث قال ابن منده   

من حديث األوزاعي عن إبراهيم بن مرة عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد اهللا      
  .عدي بنا
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          ﴾ ]١(]١٠١: آل عمران(.  

                                         
) ١٢/١٢٦(  اينوالطـرب ) ٨٥٢(برقم  ) ٢/٣١٦(رواه الطحاوي يف مشكل اآلثار      ) ١(

كلهم من طريـق    ) ١٢٦٦٧،  ٧٥٣٣(، برقم   )٣/٣٧٥(والطربي  ) ١٢٦٦٦(برقم  
قيس بن الربيع عن األغر بن الصباح عن خليفة بن حصني عن أيب نصر األسدي عن                

  .ابن عباس
فلم يكن مبا كان منهم ِمن القتال مما أنزل اهللا تعاىل هذه اآلية «: وقال الطحاوي بعده

 تقدم كالم الطحـاوي كـامالً   (.»... كان منهم الكفر باهللا تعاىل  اليت ذكر فيها ما   
  ).١٠٣-١٠٢:ص
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  ةإطالق اسم الكفر على ترك الصال

ن بـني   إ«: ل يقو مسعت النيب   :  قال  اهللا عبد عن جابر بن     ]٢٧[ 
  .)١(»الرجل وبني الشرك والكفر ترك الصالة

                                         
  :  طرقمخسةاحلديث روى عن جابر من ) ١(

  :من طريق أيب سفيان عن جابر: األوىل
، واللفظ له، والترمذي كتاب اإلميان )٨٢(برقم ) ١/٨٨(رواها مسلم كتاب اإلميان  

، وابن أيب شـيبة يف      )١٤٩٧٩(م  برق) ٢٣/٢٢٨(، وأمحد   )١٦١٨(برقم  ) ٥/١٤(
، وابن منده يف    )٢/١٤(، والطرباين يف الصغري     )١٠٤٤٤(برقم  ) ١١/٣٤(املصنف  
، )١٤٥٣(برقم  ) ٤/٣٠٤(وابن حبان يف صحيحه     ) ٢١٩(برقم  ) ٢/٣٨٣(اإلميان  

بـرقم  ) ٢/٨٧٣(، واملروزي يف تعظيم قدر الـصالة  )٨/٢٥٦( احللية  يف وأبو نعيم 
كلهم من طرق   ) ٣/٣٣٦(، والبيهقي   )١٩٥٣(برقم  ) ٣/٤٥٦(وأبو يعلى   ) ٨٨٦(

  .عن األعمش عن أيب سفيان عن جابر
  . حسن صحيح وأبو سفيان امسه طلحة بن نافع : قال الترمذي

  : عن جابر-حممد بن تدرس-أبو الزبري : الثانية
، )٣٣٠(بـرقم   ) ١/١٤٥(والنسائي يف الكربى    ) ٨٢( برقم   )١/٨٨(رواها مسلم   

واآلجري ) ٢١٧(برقم  ) ٢/٣٨١(، وابن منده    )١٢٣٦(برقم  ) ١/٢٢٤(والدارمي  
، وأبـو عوانـة     )٣/٣٦٦(والبيهقي يف سننه    ) ٢٦٦(برقم  ) ٢/٦٤٥(يف الشريعة   

كلهم من طريق ابـن جـريج       ) ٨٩١(،  )٨٨٨(برقم  ) ٨٧٤(، واملروزي   )١/٦١(
  .اهللا حنوه أنه مسع جابر بن عبد أخربين أبو الزبري

= 
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                                         = 

وأبو داود كتاب السنة    ) ١٠٤٤٣(برقم  ) ١١/٣٣(ملصنف  ورواه ابن أيب شيبة يف ا     
بـرقم  ) ١/٣٤٢(وابـن ماجـة     ) ٢٦٢٠(بـرقم   ) ٥/١٤(والترمذي  ) ٤/٢١٩(
، والدارقطين يف )٢١٨(برقم ) ٢/٢٨٣(، وابن منده   )١/٦١(، وأبو عوانة    )١٠٧٨(

، واملروزي يف   )٢٦٧(برقم  ) ١/١٨٢(والقضاعي يف مسند الشهاب     ) ٢/٥٣(سننه  
كلهم من طرق عن سفيان الثوري عن       ) ٨٨٧(برقم  ) ٢/٨٧٣(الصالة  تعظيم قدر   

  . حسن صحيح: وقال الترمذي. أيب الزبري عن جابر حنوه
والآللكـائي يف اعتقـاد أهـل الـسنة         ) ١٥١٨٣(برقم  ) ٢٣/٣٦٥(ورواه أمحد   

  .من طريق ابن أيب الزناد عن موسى بن عقبة عن أيب الزبري به) ٢/٨٢٠(
  .من طريق عمرو بن زيد أخربين أبو الزبري به) ٨٩٠(برقم ) ٢/٨٧٦(ورواه املروزي 
  .من طريق ليث عن أيب الزبري به) ٢٦٧(برقم ) ٢/٦٤٥(ورواه اآلجري 

  :عمرو بن دينار عن جابر: الطريق الثالثة
، )١٧٨٣(بـرقم  ) ٣/٣١٨(وأبـو يعلـى     ) ٢٦٥(برقم  ) ٢/٦٤٥(رواه اآلجري   

، والقضاعي يف   )١/١٣٤( يف الصغري    ، والطرباين )٨٩٢(برقم  ) ٢/٨٧٦(واملروزي  
كلهم من طريـق أيب  ) ٣/٣٦٦(، والبيهقي )٢٦٧(برقم  ) ١/١٨٢(مسند الشهاب   

. داود، ثنا محاد بن زيد عن عمرو بن دينار حنـوه           بناالربيع الزهراين، وهو سليمان     
  .وهذا إسناد رجاله رجال الصحيحني

   :عن وهب بن منبه: الطريق الرابعة
حدثنا حممد بن حيـىي،  ) ٨٨٩(برقم  ) ٢/٨٧٥(تعظيم قدر الصالة    رواه املروزي يف    

ثنا إمساعيل بن عبد الكرمي الصنعاين، حدثين إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه عـن        
  .»هذا ما سألت عنه جابراً«: أبيه عقيل عن وهب بن منبه قال

  .»لشرك والكفر ترك الصالةبني ا                                 «:  يقولوفيه أنه مسع النيب 
= 
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العهد الذي بيننا   «: قال رسول اهللا عليه وسلم    :  قال  عن بريدة    ]٢٨[
  .)١(»الصالة فمن تركها فقد كفر وبينهم

                                         = 
من طريق أيب   ) ٨٢٩-٢/٨٢٨(والاللكائي  ) ٩٤٧(برقم  ) ٢/٩٠٤(ورواه املروزي   

 فيكم  نبأكنتم تعدون الذ  :  وسأله رجل  مسعت جابراً   :  عن أيب الزبري قال    ةخيثم
  .»ترك الصالة«:  قال؟ئل ما بني العبد وبني الكفروس، »ال«:  قال؟شركاً

  .ل الصحيحني، وأبو خيثمة زهري بن حربوإسناده صحيح رجاله رجا
  :»بني الرجل والكفر ترك الصالة«:  قالعن احلسن عن جابر أن النيب : الطريق اخلامسة

حدثنا سفيان حدثنا أبو أسامة عن هشام عـن احلـسن   ) ٢١٩١(برقم ) ٤/١٣٧(رواه أبو يعلى    
  .جابر عن

علته عنعنة احلـسن البـصري      ولكن   ،ويف إسناده سفيان بن وكيع ساقط احلديث وقد توبع        
  .سوهو مدلِّ

، من طريق احلسن بن سفيان، ثنا سويد بن سعيد،       )٦/٦٧٢(أبو نعيم يف احللية     رواه  
  .رجاء املصري عن هشام بن حسان عن احلسن عن جابر به بنااهللا  ثنا عبد

، ويف  )١/٢٣١(، والنـسائي    )٢٦٢١(برقم  ) ٥/١٤(رواه الترمذي كتاب اإلميان     ) ١(
، واحلاكم  )١٤٥٤(برقم  ) ٤/٣٠٥(، وابن حبان    )٣٢٩(برقم  ) ١/١٤٥(الكربى  

من طريق الفضل بن موسـى عـن        ) ٨٩٤(برقم  ) ٢/٨٧٧(، واملروزي   )١/٦٧(
  .اهللا بن بريدة عن أبيه احلسني بن واقد عن عبد

  . »حسن صحيح غريب«: وقال الترمذي
  .ووافقه الذهيب» ةنعرف له عل صحيح ال«: وقال احلاكم

، )١٠٧٩(بـرقم   ) ١/٣٤٢(، وابن ماجة    )٢٦٢١(برقم  ) ٥/١٤(رمذي  ورواه الت 
، )٣/٣٦٦(، والبيهقـي    )٢/٥٢(، والدارقطين   )٢٢٩٣٧( برقم   )٣٨/٢٠(وأمحد  

= 
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 إال ليس بني العبد والـشرك «:  قالعن أنس بن مالك عن النيب      ]٢٩[
  .)١(»فإذا تركها فقد كفر، ترك الصالة

                                         = 
كلهم من طريق علي بن شـقيق عـن   ) ٨٩٦(، )٨٩٥(برقم  ) ٢/٨٧٨(واملروزي  

  .احلسني بن واقد عن أبيه به
، واآلجـري يف    )٣/٣٦٦(، والبيهقـي    )٢٣٠٠٧( برقم   )٣٨/١١٥(ورواه أمحد   

، كلهم من طريق زيد بن احلباب عن حسني بـن           )٢٦٨(برقم  ) ٢/٦٤٦(الشريعة  
  .واقد به

من طريق الفضل بن موسى حدثنا حسني بن واقد عن          ) ٨٩٤(ورواه املروزي برقم    
  .اهللا بن بريدة عن أبيه عبد

اضح من طريق حيىي بن و) ١٠٤٤٥(برقم ) ١١/٣٤(ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف      
  .به عن حسني

اهللا بن بريدة به،     كي ثنا عبد  تمن طريق خالد بن عبيد الع     ) ٢/٥٢(ورواه الدارقطين   
  . متروك احلديثوالعتكي

من طريق األوزاعي عن حيىي     ) ١٤٦٣(برقم  ) ٤/٣٢٣(ورواه ابن حبان يف صحيحه      
:  بلفظ بن أيب كثري عن أيب قالبة عن عمه وهو أبو املهلب اجلرمي عن بريدة مرفوعاً              

  .»روا بالصالة يف يوم الغيم فإنه من ترك الصالة فقد كفربكِّ«
  : روي عن أنس من طريقني) ١(

  : يزيد الرقاشي عن أنس: األوىل
، واملـروزي يف قـدر تعظـيم        )١٠٨٠(برقم  ) ١/٣٤٢(رواها ابن ماجة يف سننه      

من طريق األوزاعي عن عمرو بن سعد عن        ) ٨٩٨،  ٨٩٧(برقم  ) ٢/٨٧٩( الصالة
  .زيد الرقاشيي

= 
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 ال يـرون    كان أصحاب رسول اهللا     «:  قال عن أيب هريرة     ]٣٠[
  .)١(»غري الصالة من األعمال تركه كفرشيئاً 

                                         = 
من طريق عمر بن يونس ثنا عكرمـة بـن          ) ٨٩٩(برقم  ) ٢/٨٨٠(ورواه املروزي   

  . بهحدثين أنس: مسعت الرقاشي يقول: عمار قال
  .» لضعف يزيد بن أبان الرقاشي؛وهذا إسناد ضعيف«: قال البوصريي

من طريق النضر بن حممد ثنا عكرمة ثنا يزيد   ) ٩٠٠(برقم  ) ٢/٨٨٠(ورواه املروزي   
  .الرقاشي عن أنس

  :الربيع بن أنس عن أنس: الثانيةالطريق 
جعفر بن محد الفريايب    حدثنا  ) ٣٣٧٢(برقم  ) ٤/٢١١(رواها الطرباين يف األوسط     

أيب داود األنباري ثنا هاشم بن القاسم عن أيب جعفر الرازي عـن              بناحممد  نا  : قال
ة متعمـداً فقـد   من ترك الـصال   «: الربيع بن أنس عن أنس قال قال رسول اهللا          

  .»جهاراً كفر
ورجاله موثقون إال حممد بن أيب داود فإين        : )١/٢٩٥(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      

مل أجد مهـ ترمجن.  
  .هو أم الأ فال أدري ،ذكر ابن حبان يف الثقات حممد بن أيب داود البغداديوقد 

يه ببخارى حدثنا قـيس     أخربنا أمحد بن سهل الفق    ) ١/٧(رواه احلاكم يف املستدرك     ) ١(
اهللا بـن    قتيبة بن سعيد حدثنا بشر بن املفضل عن اجلريري عن عبد           حدثنا بن أنيف 

  .احلديث ...شقيق عن أيب هريرة قال
  .صحيح على شرطهما: قال احلاكم

إال أنـه مل    .من طريق قتيبة به   ) ٢٦٢٢(برقم  ) ٥/١٥(ورواه الترمذي كتاب اإلميان     
  ...كان أصحاب رسول اهللا : اهللا بن شقيق قال يذكر أباهريرة ففيه عن عبد

= 
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  .)١(»من مل يصل فهو كافر«:  قالعن علي  ]٣١[
                                         = 

من طريق حممد بن عبيد بن حساب ومحيد        ) ٩٤٨(برقم  ) ٢/٩٠٤(ورواه املروزي   
  . حنو لفظ الترمذي.حدثنا اجلريري به: حدثنا بشر بن املفضل قال:  قاالةبن مسعد

 وقد فيه قيس بن أنيف ومل أعرفه،): ١/٢٢٧( صحيح الترغيب  يفقال الشيخ األلباين
 لكين وجدت له شاهداً عـن     ،خالفه الترمذي ومل يذكر فيه أبا هريرة وهو الصواب        

  . اهللا بنحوه جابر بن عبد
ما : قلت له : اهللا قال  عن جماهد بن جرب عن جابر بن عبد        أخرجه املروزي يف الصالة   

:  قـال ؟كان يفرق بني الكفر واإلميان عندكم من األعمال يف عهد رسـول اهللا        
  .»الصالة«

والاللكائي يف اعتقـاد    ) ٨٩٢(برقم  ) ٢/٨٧٧(الصالة  قدر  رواه املروزي يف تعظيم     
: من طريق يعقوب بن إبراهيم ثنا أيب عن ابن إسـحاق قـال      ) ٢/٨٢٩(أهل السنة   

  .حدثين أبان بن صاحل عن جماهد به، وإسناده حسن
: ىي قال حدثنا حيىي بن حي   ) ٢/٨٢٨(والاللكائي  ) ٩٤٧(برقم  ) ٢/٩٠٤(ورواه املروزي   

أكنتم تعدون الذنب   : ، وسأله رجل  مسعت جابر   :  الزبري قال  أيبأخربنا أبو خيثمة عن     
  .»ترك الصالة«:  ما بني العبد وبني الكفر؟ قال:ال، وسئل: فيكم شركا؟ قال

، )٦٣(بـرقم   ) ١٢٦(، والعدين يف اإلميان     )٤٢(رواه ابن أيب شيبة يف اإلميان برقم        ) ١(
برقم ) ٥٦٧( يف اإلبانة ص   ة، وابن بط  )٢٧٧(برقم  ) ٢/٦٥٣(ة  جري يف الشريع  واآل

كلهم من طريق حممد بن أيب إمساعيـل     ) ٩٣٣(برقم  ) ٢/٨٩٨(، واملروزي   )٧٧٥(
يا أمري املؤمنني ما    :  وهو يف الرحبة، فقال    أتى رجل عليا    : عن معقل اخلثعمي قال   

سناده ضعيف فيه معقل    ، وإ »من مل يصلِّ فهو كافر    «: ترى يف املرأة ال تصلي؟ فقال     
  .جمهولاخلثعمي وهو 
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  . )١(»فقد كفرمن ترك الصالة «:  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال]٣٢[
رفعه إىل النيب   وال أعلمه إال وقد     :  عن ابن عباس قال محاد بن زيد       ]٣٣[
 رى اإلسالم، وقواعد الدين ثالثة    «:  قالتـرك    ، عليهن أسس اإلسالم   ،ع نم 

واحدة منهن فهو ا كافر حالل الدم، شهادة أن ال إله إال اهللا، والصالة املكتوبة،      
ال كافراً، وجتده كثري املال مل يزك، فال يزال ا «: مث قال ابن عباس .»وصوم رمضان
  .)٢(»ده كثري املال مل حيج فال يزال بذلك كافراً، وال حيل دمهحيل دمه، وجت

  .)٣(»الكفر ترك الصالة«:  قال بن مسعود اهللا عبد عن ]٣٤[
                                         

حدثين احلسن بـن عيـسى      ) ٩٣٩(برقم  ) ٢/٩٠١(رواه حممد بن نصر املروزي      ) ١(
حدثنا شريك عن مساك عن عكرمة      : حدثنا حيىي بن عبد احلميد قال     : البسطامي قال 

  .»من ترك الصالة فقد كفر«: عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال
  .اهللا صدوق كثري اخلطأ بدويف إسناده شريك بن ع

  .ورواية مساك عن عكرمة مضطربة
 يعقـوب بـن     ، حدثنا أبو يوسف اجليزي    )٢٣٤٩( برقم   )٤/٢٣٦(رواه أبو يعلى     )٢(

، حدثنا مؤمل، حدثنا محاد بن زيد، حدثنا عمرو بن مالك النكري، عن أيب              اسحاق
  .اجلوزاء، عن ابن عباس

مه، والطرباين يف الكبري، فاقتصر على ثالثة       رواه أبو يعلى بتما   ): ١/٤٨(قال اهليثمي   
  منها، ومل يذكر كالم ابن عباس املوقوف، وإسناده حسن

  . احلفظسيئ بن إمساعيل صدوق لمؤفيه م: قلت
بـرقم  ) ٧٧(، والعدين يف اإلميان     )٢٦٩(برقم  ) ٢/٦٤٦(رواه اآلجري يف الشريعة     ) ٣(

) ٩/٢١٤(، والطرباين يف الكبري )١٧٧٣(برقم ) ١/٣٥٩(اهللا يف السنة  ، وعبد)١١(
بـرقم  ) ٤/٨٢٧(لكـائي   ، والال )٨٧٢(برقم  ) ٥٦٦(، وابن بطة    )٨٩٣٩(برقم  

= 
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ال «: كان أصحاب حممـد     :  بن شقيق العقيلي قال    اهللا عبد عن   ]٣٥[
  .)١(»من األعمال تركه كفر غري الصالة يرون شيئاً

                                         = 
  .عن ابن مسعودبن عبد الرمحن كلهم من طريق املسعودي عن القاسم ) ١٥٣٣(

  .القاسم مل يسمع من ابن مسعود: قال اهليثمي
  .دوق اختلطاهللا بن عتبة املسعودي ص ويف إسناده عبد الرمحن بن عبد

من طريق حيىي بن سـعيد عـن        ) ٢٥٣٤(برقم  ) ٤/٨٢٧(ورواه الاللكائي بنحوه    
اهللا بن   قيل لعبد : اهللا قال  املسعودي، حدثنا احلسن بن سعد عن عبد الرمحن بن عبد         

  .فذكر حنوه... مسعود
اهللا بن  من طريق عبد) ٢٦(برقم ) ٩٢-٩١( عمر العدين يف كتاب اإلميان       وورواه أب 
اهللا بـن    قرئ عن املسعودي عن احلسن بن سعد عن عبد الرمحن بن عبـد            يزيد امل 

﴿ إن اهللا ليكثر ذكر الصالة يف القرآن      : اهللا بن مسعود   مسعود قال قيل لعبد         

            ﴾] ٢٣: املعارج[ .﴿                ﴾] فقال ]٢: املؤمنون 
 فقال  ،تركإال أن ت   الرمحن عبد أبا ما كنا نرى ذاك يا    : على مواقيتها، فقال  : اهللا بدع

  .  ضعيف.تركها كفر: اهللا عبد
 أسـد بـن موسـى       من طريق ) ٨٩٤٠(برقم  ) ٩/٢١٤(رواه الطرباين يف الكبري     و
اهللا واحلـسن بـن سـعد عـن          ن عبد عن القاسم ع  الرمحن   بن عبد املسعودي   ثنا
  .الرمحن به عبد
  .، واحلسن بن سعد والقاسم مل يسمعا من ابن مسعود)٧/١٢٩(قال اهليثمي و

واملروزي يف تعظيم قـدر الـصالة       ) ٢٦٢٢(برقم  ) ٥/١٥(رواه الترمذي اإلميان    ) ١(
اهللا بـن   من طريق بشر بن املفضل عن اجلريري عن عبـد         )٩٤٨(برقم  ) ٢/٩٠٤(

  .شقيق وهو صحيح اإلسناد
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بـني  «: قال رسول اهللا    :  قال -رمحه اهللا - عن احلسن البصري     ]٣٦[
  .)١(»العبد والكفر ترك الصالة

                                         
 حـدثنا   »وهو ابن راهويـة    «حدثنا إسحق ) ٩٠١(قم  بر) ٢/٨٨١(رواه املروزي   ) ١(

  .عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن احلسن به
  .، لكنه مرسلوإسناده صحيح

 اسم الكفر علـى تـارك   طلق املصطفى   أ): ٤/٣٢٤(قال ابن حبان يف صحيحه      
 منه الصالة، إذ ترك الصالة أول بداية الكفر، ألن املراد إذا ترك الصالة واعتاده ارتقى 

اه ذلك إىل اجلحد، فأطلق إىل ترك غريها من الفرائض، وإذا اعتاد ترك الفرائض أد 
            اسم النهاية اليت هي آخر شعب الكفر على البداية اليت هي أول شـ   ع بها وهي ترك 

  .الصالة
ذكر البيان بأن العرب تطلق يف لغتها اسم الكافر على مـن            ): ٤/٣٢٨(وقال أيضاً   

 املعاصي اليت يؤول متعقبها إىل الكفر على حسب ما تأولنا هـذه             أتى ببعض أجزاء  
ال ترغبوا عن آبائكم؛ فإنه من يرغب عن أبيه فقـد           «: مث ذكر حديث  : األخبار مثل 

  .)٦٢ برقم ١٥٧:ص سيأيت(. »كفر
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  قيصِدتَ اسم الكفر على إطالق

  كاهنال أو رـحساالأو  افرعال

من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً «:  قال  بن مسعود    اهللا عبدعن   ]٣٧[
   .)١(» فقد كفر مبا أنزل على حممد ،فسأله فصدقه مبا يقول

                                         
  :  روي عن ابن مسعود من مخسة طرق)١(

  :هبرية عن ابن مسعود: األوىل
وابـن  ) ٣٨١(والطيالسي برقم   ) ٥٤٠٨(رقم  ب) ٩/٢٨٠(رواه أبو يعلى يف مسنده      

) ٨/١٣٦(والبيهقي ) ١٩٤٦، ١٩٤٥، ١٩٤١(برقم  ) ٢٨٧: ص(يف مسنده   اجلعد  
، وذكر الطيالسي الكاهن فقـط،  اهللا سحاق عن هبرية عن عبداكلهم من طريق أيب    

  .عرافالومل يذكر البزار 
 أبو يعلى من وأخرجه): ١٠/٢٢٧(قال احلافظ يف الفتح كتاب الطب، باب الكهانة       

  .حديث ابن مسعود بسند جيد، ولكن مل يصرح برفعه، ومثله ال يقال بالرأي
ق عن ابن مسعود، ومل     اسحامن طريق أيب    ) ١٩٤٢(برقم  ) ٢٨٧(ورواه ابن اجلعد    

  .ساحرال: يذكر
  :علقمة عن ابن مسعود: الثانية

ن إبراهيم  من طريق األعمش ع   ) ١٠٠٠٥(برقم  ) ١٠/٩٣(ورواه الطرباين يف الكبري     
  .»يؤمن مبا يقول«: اهللا ومل يذكر ساحراً، وفيه عن علقمة عن عبد

  :أبو الزعراء: الثالثة
من طريق سعيد بـن عـامر       ) ١٤٧٦(برقم  ) ٢/٢٧٠(ورواه الطرباين يف األوسط     

= 



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

١٣٤ 

 أو امرأةً يف    ،من أتى حائضاً  «:  قال  عن النيب    عن أيب هريرة     ]٣٨[
  .)١(» فقد كفر مبا أنزل على حممد؛ أو كاهناً،دبرها

                                         = 
عراء عـن  ابن الز -ئاهللا بن هان وهو عبد–أيب حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن        

  .ابن مسعود
رواه الطرباين يف الكبري واألوسط إال أنـه        : )٥/١١٨(ي يف جممع الزوائد     قال اهليثم 

   .  وكذلك رواية البزار ورجال الكبري ثقات،قهفصد: قال
  :قتادة عن ابن مسعود: الرابعة

من طريق معمر عـن     ) ٢٠٣٤٨(برقم  ) ١١/٢١٠(ورواه عبد الرزاق يف املصنف      
له وصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنـزل         من أتى كاهناً فسأ   : قتادة أن ابن مسعود قال    

  .على حممد
  :حبة العرين: اخلامسة

والطـرباين يف  ) ١٩٥٥، ١٩٥٤،  ١٩٥٣(برقم  ) ٢٨٩(ورواه ابن اجلعد يف مسنده      
من طريق شعبة نا سلمة بن كهيل عن حبة العرين ) ١٤٧٦(برقم ) ٢/٢٧٠(األوسط 

  .ومل يذكر ساحراً. عن ابن مسعود به
  :طرق عن أيب هريرةأربعة ن احلديث روي م) ١(
  :أبو متيمة عن أيب هريرة: األوىل         

) ١/٢٤٢( الطهارة    يف ، والترمذي )٣٩٠٤(برقم  ) ٤/١٥(الطب  يف  رواها أبوداود   
، وابـن   )٩٠١٧(برقم  ) ٥/٣٢٣(والنسائي يف الكربى عشرة النساء      ) ١٣٥(برقم  
، وابـن بطـة )٤/٢٥٢(، وابن أيب شيبة )٦٣٩(برقم ) ١/٢٠٩( الطهارة   يف ماجة

، والدارمي )١٠١٦٧، ٩٢٩٠(برقم ) ١٥/١٦٤(وأمحد ، )١٠١٤(برقم ) ٢/٨٣٧(
، والطحاوي )١٠٧(برقم ) ٤٥(، وابن اجلارود يف املنتقى    )١١٤١(برقم  ) ١/٢٠٧(

= 
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١٣٥ 
                                         = 

بـرقم  ) ١٥/٤٢٩(، ويف مـشكل اآلثـار     )٣/٤٥(النكاح  /يف شرح معاين اآلثار     
  ).٧/١٩٨(، والبيهقي )٦١٣٠(

ومل يذكر فيه الكاهن، ورواه البخاري يف       ) ٩٠١٦(سائي يف الكربى برقم     ورواه الن 
كلـهم مـن   » فقد برئ مما أنزل على حممد «وجاء فيه   ) ١٧-٣/١٦(التاريخ الكبري   

  .طريق محاد بن سلمة عن حكيم األثرم عن أيب متيمة اهلجيمي عن أيب هريرة
يمة مساع من أيب هريـرة      أليب مت ع عليه وال يعرف     هذا حديث ال يتاب   : قال البخاري 

  .البصريني يف
  ...هذا إسناد صحيح) ٢٠٠٦(برقم ) ٧/٦٨(رواء قال الشيخ ناصر يف اإل

  :من طريق احلارث بن مخلَّد عن أيب هريرة: الثانية
من طريق إمساعيل بن عيـاش عـن   ) ٣/٤٤(رواها الطحاوي يف شرح معاين اآلثار     

سهيل وهو ابن أيب صاحل عن احلارث بن مد بهلَّخ.  
  .وإمساعيل بن عياش ضعيف يف احلجازيني وهذا منها، واحلارث جمهول

  :من طريق ِخالَس عن أيب هريرة: الثالثة
من طريق حيىي بن سعيد عن عوف بن أيب مجيلة ثنـا    ) ٩٥٣٦(برقم  ) ١٥/٣٣١(رواه أمحد   

كفـر  من أتى كاهناً أو عرافاً فقد     «:  وفيه هريرة واحلسن عن النيب       عن أيب  السِخ
  .  »مبا أنزل على حممد

من طريق روح بن عبادة ثنا عـوف        ) ٨/١٣٥(وعنه البيهقي   ) ١/٨(ورواه احلاكم   
  . عن خالس وحممد بن سريين عن أيب هريرة

من حديث ابن سريين، ورواه إسحق بـن        صحيح على شرطهما مجيعاً   : قال احلاكم 
  .أخربنا النصر عن عوف به) ١/٤٣٤(راهويه 

  :ن جرب عن أيب هريرةجماهد ب: الرابعة
نيس عـن ليـث بـن       من حديث بكر بن خ    ) ٢/٢٥(أخرجه العقيلي يف الضعفاء     

= 
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كاهنـاً   مـن أتـى   «:  قال  عن النيب     اهللا عبد عن جابر بن     ]٣٩[
  .)١(»فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد

ما من  «:  يقول ول اهللا   مسعت رس :  قال  عن واثلة بن األسقع      ]٤٠[
رجل يأيت كاهناً فيسأله إال حجبت منه التوبة أربعني ليلة، فإن آمن مبا يقول              

   .)٢(»فقد كفر
                                         = 

  .وإسناده ضعيف، ليث وبكر ضعيفان. سليم عن جماهد به أيب
: وقال) ٣٠٤٥(برقم  ) ٣/٤٠٠( كتاب الطب    "كشف األستار "رواه البزار كما يف     ) ١(

  .ن يزيد عن أيب نضرة عن جابر بهثنا سعيد ب ثنا غسان بن مضر سيار، بناحدثنا عقبة 
 خـال   ،رواه البزار ورجاله رجال الصحيح    : )٥/١١٧(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      
  .، وعقبة بن سيار أو ابن سنان ثقةعقبة بن سنان وهو ضعيف

  .املنذر بن مالك، ثقة: وأبو نضرة هو
 بـن   وله شاهد من حديث جابر وعمـران      ... «): ٢/٢٢٧(قال احلافظ يف الفتح     

  .»حسني أخرجها البزار بسندين جيدين
حدثنا إبراهيم بن حممد بـن عـرق        : وقال) ٢٢٥(برقم  ) ٢٢/٩٤(رواه الطرباين   ) ٢(

: مصفى، ثنا بقية عن أيب حممد عيسى بن سنان عن واثلة قال            بنااحلمصي ثنا حممد    
  . احلديث»...ما من رجل يأيت كاهناً فسأله«: قال رسول اهللا 
ومل يلق واثلة، ضعف ومل يترك : ، قال الذهيبن احلديثيى بن سنان لَويف إسناده عيس

  .وفيه بقية وهو مدلس وقد عنعن
، وقال حدثنا علي بن عبد العزيز،       )١٦٩(برقم  ) ٢٢/٦٩(رواه الطرباين يف الكبري     و

أمحد الوسطي، ثنا حيىي بن احلجاج، ثنا عيسى بن سنان، عن أيب بكر       بناثنا سليمان   
  .احلديث... مسعت واثلة:  قالبشري بنا

= 
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كاهناً  من أتى «: قال رسول اهللا    :  قال  بن عمر    اهللا عبد عن   ]٤١[
   .)١(»أو عرافاً فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على حممد

من  ليس منا «: قال رسول اهللا    :  قال  عن عمران بن حصني      ]٤٢[
تطري أو تطري له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن عقد عقـدةً،                  

  .)٢(»ومن أتى كاهناً فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أُنزل على حممد 
                                         = 

» فإن آمن مبا يقـول    «: رواه الطرباين، ويف رواية عنده أيضاً     ) ٥/١١٨(قال اهليثمي   
  .، وفيه سليمان بن أمحد الواسطي وهو متروك)صدقه: (مكان

من طريق يوسف بن أسباط ثنا سفيان الثوري عن   ) ٨/٢٤٦(رواه أبو نعيم يف احللية      ) ١(
  .احلديث...اهللا بن عمر عن سعيد بن وهب، عن عبدأيب إسحاق السبيعي، 

 أيب إسحاق، عـن أيب هـبرية بـن          غريب من حديث الثوري، عن    : وقال أبو نعيم  
  .ضعيفوهو يف إسناده يوسف بن أسباط : قلت. اهللا بن مسعود مرمي، عن عبد أيب

  .والصحيح أن احلديث حمفوظ من حديث ابن مسعود، وليس من حديث ابن عمر
حدثنا حممد بن   : وقال) ٣٠٤٤(برقم  ) ٣/٣٩٩(البزار كما يف كشف األستار      رواه  ) ٢(

... مرزوق ثنا شيبان ثنا أبو محزة العطار، عن احلسن، عن عمـران بـن حـصني               
  .احلديث

 ورجاله رجال الصحيح خـال      ،رواه البزار : )٥/١١٧(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      
  .زة العطار وإسحاق وهو أبو مح،إسحاق بن الربيع وهو ثقة

  .صدوق تكلم فيه للقدر: قال عنه احلافظ: قلت
فالسند جيد لوال عنعنـة     «): ٢١٩٥(قال الشيخ ناصر يف السلسلة الصحيحة برقم        

  .» مع اخلالف يف ثبوت مساعه منه باجلملة،احلسن البصري فإنه مدلس
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من عقد عقدةً فيها رقيـة      «:  عن احلسن البصري يرفع احلديث قال      ]٤٣[
حر، فقد سِكلَ إليهاومن سلّق علقة و١(»حر فقد كفر، ومن ع(.  

                                         
   .عن أبان عن احلسن) ١٩٧٧٢(برقم ) ١١/١٧(رواه عبد الرزاق ) ١(

  .رسل، احلسن هو البصري تابعيواحلديث م
هو الذي يأخذ عن مـسترق الـسمع،   : الكاهن: قال الشيخ عبد الرمحن آل الشيخ    

 ألن اهللا تعاىل حرس الـسماء       ؛وكانوا قبل املبعث كثرياً، وأما بعد املبعث فإم قليل        
بالشهب، وأكثر ما يقع يف هذه األمة ما خيرب به اجلن أولياءهم من اإلنس عن األشياء       

 بذلك  لغائبة مبا يقع يف األرض من األخبار، فيظنه اجلاهل كشفاً وكرامة، وقد اغتر            ا
هللا وهو من أولياء الـشيطان      ياء  كثري من الناس يظنون املخرب هلم بذلك عن اجلن أول         

﴿ :كما قال تعاىل                                            

                                              

                                ﴾] ١٢٨: األنعام.[)  يد فتح ا
٢/٤٨٧.(  

  .اسم للكاهن واملنجم والرمال وحنوهم: العراف: قال ابن تيمية
 ومن الكهنة من    ،املسروق ومكان الضالة وحنو ذلك     يتعاطى معرفة الشيء  : والعراف

   يزعم أن جنياً ي  لقي إليه األخبار، ومنهم مني مارات أعطيه وعي إدراك الغيب بفهم أُد
  .يستدل ا عليه
 وكانوا يف اجلاهليـة     ،الكاهن الذي يتعاطى اخلرب عن األمور الغيبية      : قال ابن حجر  

 فمعظمهم كان يعتمد على تابعه من اجلن، وبعضهم كان يدعي معرفة ذلك              ،كثرياً
 وهذا األخري يسمى    ،على مواقعها من كالم من يسأله     ا  مبقدمات وأسباب يستدل    

  ).٣٥/١٧٣جمموع الفتاوى  (.العراف
= 
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                                         = 
 ،متسك به اخلوارج على أصوهلم الفاسدة يف التكفري بالذنوب«): ٦/٢٤(قال املناوي 

 فمعناه قد كفر النعمة أو سترها، فإن اعتقد صدقه          ،ومذهب أهل السنة أنه ال يكفر     
  .طالع على الغيب كفر حقيقة على ما مر بسطه االاهيف دعو
كافر أن من فعل هذه املذكورات واستحلها فقد كفر، ومن مل يستحلها فهو             : املراد

 احلـائض  ء وإال ملا أمر يف وط ،، وليس املراد حقيقة الكفر    ة غري مر  مر النعمة على ما  
  . كما بينه الترمذي وغريهةالكفار

 أم يتوقف   مللةوهل الكفر يف هذا املوضع كفر دون كفر فال ينقل عن ا           : قال القرطيب 
  . فال يقال خيرج عن امللة أو ال خيرج؟،فيه

  ).٢/٤٨٦فتح ايد  (. أمحد رمحه اهللا تعاىل انتهى خمتصراًوهذا أشهر الروايتني عن
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  إطالق اسم الكفر على

  عبادة األوثان وتشييد القبور

أَيكـم  «:  يف جنازة فقـال    كان رسول اهللا    :  قال  عن علي    ]٤٤[
 إال كسره، وال قرباً إال سواه، وال صـورة إال           ثناًطلق إىل املدينة فال يدع ا و      ين
أنا يا رسول اهللا، فانطلق، فهاب أهل املدينة، فرجع، فقال          : فقال رجل » طخهال

مل ! يا رسول اهللا  : فانطلق مث رجع فقال   : أنا أنطلق يا رسول اهللا، قال     : علي  
        وا وثناً إال كسرته، وال قرباً إال س هـا، مث قـال         أدعه، وال صورة إال لطختيت

،  ِمن هذا فقد كفر مبا أنزل على حممد          من عاد لصنعة شيءٍ   «: رسول اهللا   
  إال تاجر خري، فإن أولئك هم املسبوقون،ال تكونن فتاناً مختاالً وال تاجراً     : قال مث

  .)١(»بالعمل

                                         
، وأبو يعلـى    )٩٧(، والطيالسي   )٦٥٨،  ٦٥٧(برقم  ) ٢/٧٨(رواه أمحد يف املسند     ) ١(

  .، عن احلكم بن عتيبة، عن أيب حممد اهلُذيل، عن علي)٦٠٥(
  .من طريق احلكم به) ١١٧٠(برقم ) ٢/٣٦٦(اهللا يف زوائد املسند  ورواه عبد

  .وإسناده ضعيف، أبو حممد اهلذيل جمهول
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  دبرها إتيان المرأة في اسم الكفر على إطالق

 أو امـرأةً يف  ،من أتى حائضاً«:  قال  عن النيب     عن أيب هريرة     ]...[
  .)١(» فقد كفر مبا أنزل على حممد؛ أو كاهناً،دبرها
: عن الذي يأيت امرأته يف دبرها فقـال     --  وقد سئل ابن عباس    ]٤٥[
  . )٢(»هذا يسألين عن الكفر«

وهـل يفعـل    «: ئل عن ذلك فقال    أنه س-  - وعن أيب الدرداء   ]٤٦[
  . )٣(»؟ذلك إال كافر

                                         
  .١٣٥-١٣٤:ص) ٣٨(تقدم خترجيه برقم  )١(
  .صحيح إسناده )٢(

، والنسائي يف الكـربى     )٢٠٩٥٣(برقم  ) ١١/٤٤٢(رواه عبد الرزاق يف املصنف      
 من طريق معمر عن )١٠١٥(برقم ) ٢/٧٣٨(وابن بطة  ،  )٩٠٠٤(برقم  ) ٥/٣٢١(

  ...باسسئل ابن ع: ابن طاوس عن أبيه قال
  .صحيح) ٣(

، عن معمـر، عـن قتـادة، عـن          )٢٠٩٥٧(برقم  ) ١١/٤٤٣(رواه عبد الرزاق    
  .الدرداء أيب

من طريق حيىي بن سعيد عن قتادة عن عقبة ) ١٠١٦(برقم ) ٢/٧٣٩(ورواه ابن بطة 
  .»ال يفعل ذلك إال الكافر«: وساج عن أيب الدرداء قال نبا
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  .)١(» فقد كفرمن أتى ذلك«:  أنه قالوعن أيب هريرة  ]٤٧[
  .)٢(أتسألين عن الكفر:  عن ذلك فقالئلس أنه س وعن طاو]٤٨[
وس، وسعيد، وجماهد، وعطاء أم كانوا ينكرون إتيـان          وعن طا  ]٤٩[

  .)٣(»هو الكفر«: النساء يف أدبارهن، ويقولون
                                         

، والنسائي يف الكـربى     )٢٠٩٥٨( برقم   )١١/٤٤٣(رواه عبد الرزاق يف املصنف      ) ١(
  .، عن معمر، عن ليث، عن جماهد، عن أيب هريرة)٩٠٢١(برقم ) ٥/٣٢٤(

  .من طريق إمساعيل عن ليث عن جماهد به) ١٠١٧(ورواه ابن بطة برقم 
  .من طريق سفيان عن ليث عن جماهد به) ١٠١٨(ورواه ابن بطة برقم 

  .قد توبع، وويف إسناده ليث بن أيب سليم وهو ضعيف
من طريق أيب سعيد املـؤدب،      ) ٩٠٢١(برقم  ) ٥/٣٢٤(ورواه النسائي يف الكربى     

  »....من أتى«: عن علي بن بذمية، عن جماهد، عن أيب هريرة قال
  .وفيه أبو سعيد املؤدب حممد بن مسلم صدوق يهم

أنا : ، من طريق عبد الرزاق قال     )٩٠٠٧(برقم  ) ٥/٣٢١(رواه النسائي يف الكربى     ) ٢(
: سأل عن ذلـك، فقـال     أخربين إبراهيم بن أيب بكر مسع طاوساً ي       : ابن جريج قال  

  .أتسألين عن الكفر
 حمله الصدق، وقال احلـافظ   : يف إسناده إبراهيم بن أيب بكر األخنس قال عنه الذهيب         

  .، وقد توبعمستور: عنه
 ، من طريق عبد الرمحن بن مهدي نا حممد        )٩٠٠٦(برقم  ) ٥/٣٢١(ورواه النسائي   

سألت طاوساً عن الرجل يأيت املرأة يف دبرهـا         : بن مسلم، عن عمرو بن قتادة قال      ا
  .تلك كفرةٌ: قال

، أخربنا حممد بن يزيد، ثنا يونس بن بكـري       )١١٨٥(برقم  ) ٢/٧٣٩(رواه الدارمي   ) ٣(
  ...حدثين ابن إسحاق، حدثين أبان بن صاحل، عن طاوس، وسعيد، وجماهد، وعطاء

  .ونس بن بكر صدوق خيطئ، وابن اسحاق وقد صرح بالتحديث، فيه يوإسناده حسن
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  طعنال اسم الكفر على إطالق

  أو النياحةفي النسب 

اثنتان يف الناس مهـا     «: قال رسول اهللا    : ال ق عن أيب هريرة     ]٥٠[
  .)١(» والنياحة على امليتالطعن يف النسب،: م كفر

                                         
  :روي عن أيب هريرة من طريقني) ١(

  :عن أيب صاحل، عن أيب هريرة: األوىل
، وأمحـد يف  )٣/٣٩٠(، وابن أيب شيبة يف املصنف     )٦٧(برقم  ) ١/٨٣(رواه مسلم   

بـرقم  ) ٢/٦٥٤(، وابن منده    )٨٩٠٥،٩٦٩٠،١٠٤٣٤(برقم  ) ١٤/٤٨٢(املسند  
كلهم من  ) ٨/٣٠٥(، وأبو نعيم يف احللية      )٢/٢٦(، وأبوعوانة   )٦٦٠،٦٦٢،٦٦٣(

  .طريق األعمش، عن أيب صاحل به
  .ذكوان السمان: وأبو صاحل هو

  :من طريق كرمية بنت احلَسحاس: الثانية
ثالث من الكفر باهللا، شق اجليب، والنياحة على امليت،     «: عن أيب هريرة مرفوعاً بلفظ    

  .»والطعن يف النسب
، واحلـاكم يف املـستدرك      )١٤٦٥(بـرقم   ) ٤/٣٢٦(رواه ابن حبان يف صحيحه           

)١/٣٨٣(   ثين إمساعيل بن عبيداهللا ، كالمها من طريق بشر بن بكر، عن األوزاعي حد
  .حدثتين كرمية به

  . ووافقه الذهيب.صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: قال احلاكم
 قـال الـذهيب يف امليـزان يف         ):٥/٤١٢(قال الشيخ ناصر يف السلسلة الصحيحة       

= 
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 بن أيب املهاجر، يشري إىل أا جمهولـة،         هللاتفرد عنها إمساعيل بن عبيد ا     : كرمية ترمجة

  .ومع ذلك وثقها ابن حبان
 السلـسة   :انظـر . ثالث من عمل اجلاهلية   : للحديث شواهد صحيحة بلفظ   : قلت

  ).١٨٠١(الصحيحة برقم 
  : داللة احلديث
  : أن معناه: وفيه أقوال أصحها: )٢/٥٧ (سلممل ه شرح يفقال النووي

  .مها من أعمال الكفار وأخالق اجلاهلية
  .أنه يؤدي إىل الكفر: والثاين
  .أنه كفر النعمة واإلحسان: والثالث
 حتـرمي الطعـن يف النـسب       ظأن ذلك يف املستحل، ويف هذا احلديث تغلي       : والرابع

  .ه وقد جاء يف كل واحد منهما نصوص معروف،والنياحة
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  ءوا بالنَنَرِطم :قول اسم الكفر على إطالق

 صـالة   صلى بنا رسول اهللا     :  عن زيد بن خالد اجلهين أنه قال       ]٥١[ 
ل، فلما انصرف أقبل على الناس      الصبح باحلديبية على أثر سماٍء كانت من اللي       

: قـال « ::قـال ،  اهللا ورسوله أعلم  : قالوا،  »أتدرون ماذا قال ربكم؟   «: فقال
نا بفـضل اهللا ورمحتـه      رمِط: أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر يب، فأما من قال         
 كـذا وكـذا،     )١(مطرنا بنوء : فذلك مؤمن يب، وكافر بالكواكب، وأما من قال       

  .)٢(»الكواكب مؤمن ب،فذلك كافر يب
                                         

هي منازل القمر، وهي مثان وعشرون منـزلة، ينـزل كلَّ ليلة منـزلة منها، : النوء) ١(
﴿: ومنه قوله تعاىل                                   ﴾] ٣٩: يـس[ ،

  ).٥/١٢٢(النهاية يف غريب احلديث 
، ومن طريقه رواه البخاري كتاب      )١/١٩٢(سقاء  رواه مالك يف املوطأ كتاب االست     ) ٢(

، )١٠٣٨(بـرقم   ) ٢/٥٢٢(، وكتاب االستسقاء    )٨٤٦(برقم  ) ٢/٣٣٣(األذان  
بـرقم  ) ٤/١٦(، وأبوداود كتاب الطب     )٧١(برقم  ) ١/٨٣(ومسلم كتاب اإلميان    

، كلهم مـن    )٥٠٣(برقم  ) ٢/٥٦٩(، وابن منده    )١/٢٦(، وأبو عوانة    )٣٩٠٦(
اهللا بن عتبة، عن زيد بـن        عبد بناعبيد اهللا    بن كيسان، عن     طريق مالك عن صاحل   

  .خالد اجلهين به
خمتـصراً، واحلميـدي    ) ٧٥٠٣(برقم  ) ١٣/٤٦٦( ورواه البخاري كتاب التوحيد   

، )٥٠٥(برقم  ) ٢/٥٧٠(، وابن منده    )٣/١٦٥(، والنسائي   ٨١٣(برقم  ) ٢/٣٥٦(
= 



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

١٤٦ 

، فقال  مطر الناس على عهد النيب      : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال       ]٥٢[
:  وقال بعـضهم    رمحة اهللا،  ؟ قالوا هذه  أصبح من الناس شاكر، ومنهم كافر     «: النيب  

﴿ لت هذه اآليـة   نـزف» لقد صدق نوُء كذا وكذا                  ﴾ 
﴿  بلغحىت ]٧٥: الواقعة[                   ﴾ ]١(]٨٢: الواقعة(.  

 إىل ما قـال     أمل تروا «: قال رسول اهللا    :  قال ريرة   عن أيب ه   ]٥٣[
ما أنعمت على عبادي ِمن نعمٍة إال أصبح فريق منهم ا كافرين            «: ؟ قال »ربكم

  . )٢(»الكواكب، وبالكواكب: يقولون
                                         = 

لهم من طريق سفيان    ، ك )٥٢١٤(برقم  ) ٥/٢٧٧(، والطرباين   )١/٢٧(وأبو عوانة   
  .عن صاحل به

برقم ) ٥/٢٧٧(، والطرباين )٤١٤٧(برقم ) ٦/٤٣٩(ورواه البخاري كتاب املغازي  
، كلهم من طريق سليمان بن بـالل        )٥٠٦(برقم  ) ٢/٥٧٠(، وابن منده    )٥٢١٦(

  .عن صاحل به
، من طريق عبدالعزيز بن أيب سلمة عـن         )٥٢١٤(برقم  ) ٥/٢٧٧(ورواه الطرباين   

  .صاحل به
، )٥٠٩(بـرقم   ) ٢/٥٧٢(، وابن منده يف اإلميان      )٧٣(برقم  ) ١/٨٤(رواه مسلم   ) ١(

، من طريق النضر بن حممد ثنا عكرمة بن عمار حدثنا أبو زميل             )١/٢٧(وأبو عوانة   
  . حدثين ابن عباس
  .، من طريق احلسن بن قتيبة ثنا عكرمة بن عمار به)١/٢٧(ورواه أبو عوانة 

  : من طريقنيروي عن أيب هريرة، ) ٢(
  :اهللا بن عتبة عن أيب هريرة عبيداهللا بن عبد: األوىل

، وابن منـده    )٣/١٦٤(، والنسائي   )٧٢(برقم  ) ١/٨٤(رواه مسلم كتاب اإلميان     
= 
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اهللا  لو أمسك«: قال رسول اهللا   :  قال  سعيد اخلدري    عن أيب ] ٥٤[
 ألصبحت طائفةٌ مـن النـاس       ، مث أرسله  ،عز وجل املطر عن عباده مخس سنني      

   . )٢(»)١(حجد سقينا بنوء اِمل: يقولون،كافرين
                                         = 

 عـن   ، عـن الزهـري    ، عن يونس  ،، من طريق ابن وهب    )٥٠٧(برقم  ) ٢/٥٧١(
  .هريرة  عن أيب،اهللا بن عتبة اهللا بن عبد عبيد

  :ن أيب هريرةأبو يونس ع: الثانية
، من طريق ابن وهـب      )٥٠٨(برقم  ) ٢/٥٧٢(، وابن منده    )١/٨٤(ورواه مسلم   
  .احلارث أن أبا يونس موىل أيب هريرة عن أيب هريرة بناأخربنا عمرو 

جنم من النجوم وقيـل هـو       : ادح): "١/٢٤٣( قال ابن األثري يف غريب احلديث        )١(
  .وهو جنم أمحر صغريومسي بذلك الستدباره الثريا ". الدبران

  .وهو عند العرب من األنواء الدالة على املطر
) ١٧/٩٥(واللفظ له، وأمحـد     ) ٣/١٦٥ ( كتاب االستسقاء  رواه النسائي يف اتىب   ) ٢(

وابـن حبـان    ) ٧٦٨(بـرقم   ) ٢٥/١٧(واحلميدي يف مـسنده     ) ١١٠٤٢(برقم  
ب بن حنني من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عتا) ٦١٣٠(برقم ) ١٣/٥٠٠(

  .عن أيب سعيد
  .»سبع سنني«وجاء يف مسند أمحد ومسند احلميدي وابن حبان 

ويف عمل اليوم والليلة بـرقم      ) ١٠٧٦٢(برقم  ) ١/٥٦٣(ورواه النسائي يف الكربى     
) ١٣١٢(برقم  ) ٢/٤٨٢(وأبو يعلى   ) ٣٨٠٤(برقم  ) ٣/١٨١٧(رمي  اوالد) ٩٢٦(

  .»عشر سنني«: ر به، وفيهكلهم من طريق محاد بن سلمة عن عمرو بن دينا
  :داللة األحاديث

 هذه  »أصبح من عبادي  «: قوله): ٢/٦٠٨(ستسقاء  قال احلافظ يف الفتح كتاب اال     
= 
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﴿ : خبالف مثل قوله تعاىل    ،إضافة عموم، بدليل التقسيم إىل مؤمن وكافر            

             ﴾] ا إضافة تشريف]٤٢: احلجرفإ .  
 مقابلته ةحيتمل أن يكون املراد الكفر هنا كفر الشرك، بقرين: »مؤمن يب وكافر«: لهقو

 من رواية نصر بن عاصم الليثي عن        )١٥٥٣٧(برقم  ) ٢٤/٢٩٧ (باإلميان، وألمحد 
ل اهللا عليهم رزقاً من الـسماء مـن         ِزنييكون الناس جمدبني فَ   «: معاوية الليثي مرفوعاً  

  . »مطرنا بنوء كذا: ون يقول؛رزقه، فيصبحون مشركني
وحيتمل أن يكون املراد به كفر النعمة، ويرشد إليه قوله يف رواية معمر، عن صـاحل،      

  . »فأما من محدين على سقياي وأثىن علي فذلك آمن يب«: عن سفيان
أو » وكفـر يب  «: ويف رواية سفيان عند النسائي واإلمساعيلي حنوه، وقال يف آخره         

أنعمـت علـى     ما«:  رواية أيب هريرة عند مسلم، قال اهللا       ، ويف »كفر نعميت «: قال
أصبح «: وله من حديث ابن عباس. »عبادي من نعمة إال أصبح فريق منهم كافرين ا

  .»من الناس شاكر ومنهم كافر
على األول محله كثري من أهل العلم، وأعلى ما وقفت عليه من ذلك كالم الشافعي               

 على ما كان بعض أهل الـشرك،        ،بنوء كذا وكذا  مطرنا  :  من قال  :»األم«قال يف   
 ألن كما قال رسول اهللا  يعنون من إضافة املطر إىل أنه مطر نوء كذا، فذلك كفر،    

مطرنا بنوء كذا : قال النوء وقت، والوقت خملوق ال ميلك لنفسه وال لغريه شيئاً، ومن
 يعين ،أحب إيل منه وغريه من الكالم ،على معىن مطرنا يف وقت كذا فال يكون كفراً 

  . حسماً للمادة، وعلى ذلك حيمل إطالق احلديث
أن العرب كانت يف ذلك على مذهبني على حنو » األنواء«وحكى ابن قتيبة يف كتاب 

ومعىن النوء سقوط جنم يف املغرب مـن النجـوم الثمانيـة    : الشافعي، قال ما ذكره 
  .منازل القمر والعشرين اليت هي

= 
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                                         = 
   .»اء إذا سقطوهو مأخوذ من ن«: قال

بل النوء طلوع جنم منها، وهو مأخوذ من ناء إذا ض، وال ختـالف              : وقال آخرون 
بني القولني، ألن كل جنم منها إذا طلع يف املشرق وقع حال طلوعه آخر يف املغرب                
ال يزال ذلك مستمراً إىل أن تنتهي الثمانية والعشرون بانتهاء السنة، فإن كل واحـد       

وكانوا يف اجلاهلية يظنون أن نزول الغيث بواسطة        : ماً تقريباً، قال  منها ثالثة عشر يو   
   .ما بعالمتهإ إما بصنعه على زعمهم، و:النوء

 ،فإن اعتقد قائل ذلك أن للنوء صـنعاً يف ذلـك        . اًفأبطل الشرع قوهلم وجعله كفر    
عتقد أن ذلك من قبيل التجربة، فليس بشرك، لكن جيوز          افكفره كفر تشريك، وإن     

 من طرق احلديث بـني      يء كفر النعمة، ألنه مل يقع يف ش       ةرادبإ الكفر عليه    إطالق
  . ه. ا.»الكفر والشرك واسطة، فيحمل الكفر على املعنيني لتناول األمرين واهللا أعلم
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  حلف بغير اهللال اسم الكفر على إطالق

ال والكعبة،  : رجالً يقول  مسع    عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر         ]٥٥[
من حلف  «:  يقول ال يحلف بغري اهللا، فإين مسعت رسول اهللا         : فقال ابن عمر  

   .)١(»اهللا فقد كفر، أو أشرك بغري
                                         

، وأمحـد   )١٥٣٥(بـرقم   ) ٩٤-٤/٩٣(رواه الترمذي كتاب اإلميـان والنـذور        ) ١(
طريق أيب خالد األمحر عـن      ، من   )٤/٢٩٧(، واحلاكم   )٦٠٧٢(برقم  ) ١٠/٢٤٩(

  . احلديث ..... احلسن بن عبيد اهللا عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر مسع رجالً يقول
  .صحيح على شرط الشيخني، ووافقه الذهيب: حسن، وقال احلاكم: قال الترمذي

  .، من طريق جرير عن احلسن بن عبيداهللا به)١/١٨(رواه احلاكم و
  .يخني، ووافقه الذهيبصحيح على شرط الش: وقال احلاكم

) ١٨٩٦(والطيالــسي بــرقم ) ٦٠٧٣، ٥٥٩٣(بــرقم ) ٩/٤٢٢(ورواه أمحــد 
من طريق منصور عن سعد بـن       ) ٨٣١،  ٨٣٠(والطحاوي يف مشكل اآلثار برقم      

  . ويف إسناده جمهول»فقد أشرك«: عبيدة به بلفظ
  : داللة احلديث

فقد كفر  : لعلم أن قوله   ا  أهل وفُسر هذا احلديث عند بعض    : قال الترمذي رمحه اهللا   
:  مسع عمر يقولأو أشرك على التغليظ، واحلجة يف ذلك حديث ابن عمر أن النيب 

   .»أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم«: وأيب فقال
: والالت والعزى، فليقل  : من قال يف حلفه   «:  أنه قال  وحديث أيب هريرة عن النيب      

  . »اهللا إله إال ال
= 
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                                         = 
وقد فسر بعض أهل » إن الرياء شرك«:  أنه قالا روي عن النيب    هذا مثل م  : وقال

﴿ العلم هذه اآلية                              

   ﴾] رائي: قال. ]١١٠:الكهفال ي.  
واهللا –فكان ذلـك عنـدنا      : )٢/٢٩٧(قال أبو جعفر الطحاوي يف مشكل اآلثار        

 به من اإلسالم، حىت يكون به صاحبه خارجـاً     جرخمل يرد به الشرك الذي ي      -أعلم
وكان مـن حلـف      عن اإلسالم، ولكنه أراد أنه ال ينبغي أن يحلف بغري اهللا تعاىل،           

ك قد   فقد جعل ما حلَف به، كما جعل اهللا تعاىل حملوفاً به، وكان بذل             اهللا تعاىل  بغري
 فَجِعـلَ   ،جعل من حلف به، أو ما حيلف به شريكاً فيما يحلف به، وذلك عظـيم              
  .اإلسالم مشركاً بذلك شركاً غري الشرك الذي يكون به كافراً باهللا تعاىل خارجاً عن

تعقيباً علـى كـالم   ) ٥/٧١(قال الشيخ ناصر الدين األلباين يف السلسلة الصحيحة         
 أي  - واألول   ، أنه شرك لفظي، وليس شركاً اعتقادياً      -واهللا أعلم -يعين  : الطحاوي
 حمرم لذاته، وهو كالم -أي اعتقادي- حترميه من باب سد الذرائع، واآلخر       -اللفظي

 ولكن ينبغي أن يستثىن منه من حيلف بويل، ألن احلالف خيشى إذا حنث              ،وجيه متني 
كاذباً، فإن بعض   يف حلفه به أن يصاب مبصيبة، وال خيشى مثل ذلك إذا حلف باهللا              

حقاً لرجل عليه، وطلب منه أن       اجلهلة الذين مل يعرفوا حقيقة التوحيد بعد، إذا أنكر        
حيلف باهللا فعل، وهو يعلم أنه كاذب يف ميينه، فإذا طلب منه أن حيلف بالويل الفالين             

﴿ :امتنع واعترف بالذي عليه، وصدق اهللا العظـيم                         

    ﴾] ١٠٦: يوسف[.  
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   في القرآن الكريمالجدال اسم الكفر على إطالق

  .)١(»اِملراء يف القرآن كفر«:  قال، عن النيب  عن أيب هريرة ]٥٦[
                                         

   :صحيح) ١(
بـرقم  ) ١٣/٢٤١(، وأمحـد    )٤٦٠٣(برقم  ) ٤/١٩٩(رواه أبوداود كتاب السنة     

، )٦/١٣٤(، وأبو نعيم يف احللية )١٠٨٣٤، ١٠٥٣٩، ١٠١٤٣، ٩٤٧٨، ٧٨٤١(
، وابـن حبـان يف صـحيحه        )٣/١٢٣(، ويف أخبار أصـبهان      )٢١٣-٨/٢١٢(
، والبزار  )١٤٠(برقم  ) ١/٤٦٥(جري يف الشريعة    ، واآل )١٤٦٤(برقم  ) ٤/٣٢٤(

، وابن بطة يف    )٢/٢٢٣( ، واحلاكم )٢٣١٣(برقم  ) ٣/٩٠(كما يف كشف األستار     
كلـهم مـن   ) ٦/٢١٥(وأبو نعيم يف احللية ) ٧٩٢،  ٧٩١(برقم  ) ٢/٦١١(اإلبانة  

  .طريق حممد بن عمرو عن أيب سلمة عن أيب هريرة
) ١٢/٤٧٧(، وأمحـد  )١٠٢١٨(برقم ) ١٠/٥٢٩(ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف    

واحلاكم ) ٥٨٩٧(، وأبو يعلى    )١٤١(، واآلجري يف الشريعة برقم      )٧٥٠٨(برقم  
  .، من طريق سعد بن إبراهيم عن أيب سلمة عن أيب هريرة)٢/٢٢٣(

، واحلـاكم   )١٠٢٠٢( ،)١٠٤١٤(بـرقم   ) ١٦/٢٦١(ورواه أمحد يف املـسند      
 ،بيه عن أيب هريرةأيب سلمة عن أ عمرو بن براهيم عنإمن طريق سعد بن  )٢/٢٢٣(
  . سانيدسلمة وهو هنا من املزيد يف متصل األ أيب بنا وسناده حسن من أجل عمرإو

، بـرقم   )١٣/٣٦٩(، وأمحـد    )٧٤(برقم  ) ١/٢٧٥(ورواه ابن حبان يف صحيحه      
، وأبو يعلـى    )٨٠٩٣(برقم  ) ٥/٣٣(والنسائي يف الكربى فضائل القرآن      ) ٧٩٨٩(
، كلهم من طريق أيب حـازم وهـو        )١١/٢٦(خلطيب يف تاريخ بغداد     وا) ٦٠١٦(

= 
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: قـال رسـول اهللا      :  قال  عن عبداهللا بن عمرو بن العاص        ]٥٧[
دعوا اِملراء يف القرآن، فإن األمم قبلكم مل يلعنوا حىت اختلفوا يف القرآن، فـإن               «

  .)١(»القرآن كفر ِمراًء يف
                                         = 

  .هريرة سلمة بن دينار عن أيب سلمة عن أيب
  .من طريق عروة بن الزبري عن أيب سلمة) ١/٢٠٨(ورواه الطرباين يف الصغري 

من طريق الزهري عن سعيد بـن املـسيب وأيب       ) ٤٩٦(،)١/١٧٨(ورواه الطرباين   
  .هريرة سلمة عن أيب

 ،من طريق مكحول عن سعيد بن املسيب عن أيب هريرة         ) ٥/١٩٢( أبو نعيم    ورواه
  .» كفراجلدال يف القرآن«: وجاء يف بعض ألفاظ احلديث

  : روي عن عبداهللا بن عمرو من طريقني) ١(
  :اهللا بن عمرو سليمان بن يسار عن عبد: األوىل

ي يف الـشعب     البيهق ه، ومن طريق  )٢٢٨٦(برقم  ) ٣٠٢(داود الطيالسي    رواها أبو 
حدثنا فليح بن سليمان عن سامل موىل أيب النضر عن سـليمان بـن            ) ٢٢٥٧(برقم  

ادلوا يف القرآن فـإن جـداالً       ال جت «:  قال يسار عن عبداهللا بن عمرو أن النيب        
  .» كفر فيه
  . ، كثري اخلطأ، وقد توبع فليح بن سليمان صدوقفيهسناده حسن إو
  : عبداهللا بن عمروعبد الرمحن بن ثوبان عن: الثانية

، واآلجري يف الـشريعة     )١٠٢١٥(برقم  ) ٨/٥٢٨(رواها ابن أيب شيبة يف املصنف       
من طريق موسى بـن     ) ٧٩٣(برقم  ) ٢/٦١٢(، وابن بطة    )١٤٤(برقم  ) ١/٤٦٩(

  .عبيدة حدثنا عبداهللا بن يزيد عن عبد الرمحن بن ثوبان به
  .ويف إسناده موسى بن عبيدة ضعيف
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على  القرآن نزل «:  قال  أن رسول اهللا      عن عمرو بن العاص      ]٥٨[
د أصبتم، فال تتماروا فيه، فإن اِملراء فيـه         سبعة أحرف، على أي حرف قرأمت فق      

  .)١(»رـكف
:  فقـال هـذا    ،عن أيب جهيم أن رجلني اختلفا يف آية من القرآن          ]٥٩[

، فسأال الـنيب  تلقَّيتها من رسول اهللا   : ، وقال اآلخر  تلَقَّيتها من رسول اهللا     
 قرأ القرآن على سبعة أحرف    «:  فقالإن ِمـراًء يف    ف ، فال متاروا يف القرآن    ،ي 

  .)٢(»القرآن كفر
                                         

من طريق  ) ٢٢٦٦(، والبيهقي يف الشعب     )١٧٨٢١( برقم   )٢٩/٢٠٥(رواه أمحد   ) ١(
أيب سعيد موىل بين هاشم، حدثنا عبداهللا بن جعفر بن عبد الرمحن بن مسور، أخربين               
يزيد بن عبداهللا بن أسامة بن اهلاد، عن بسر بن سعيد، عن أيب قيس موىل عمرو بن                 

  .العاص، عن عمرو بن العاص
ق أيب سلمة اخلزاعي، أنا عبداهللا بن جعفر به، وفيه          ، من طري  )٤/٢٠٥(ورواه أمحد   

  ... يقرأ آية من القرآنمسع عمرو بن العاص رجالً: عن أيب قيس قال
  . ه.ارواه أمحد، ورجاله رجال الصحيح، إال أنه مرسل : )٧/١٥٠(قال اهليثمي 

  .ول ال إرسال فيه، ولكن اإلسناد الثاين له صورة املرسلاإلسناد األ: قلت
  .سعيد هو عبد الرمحن بن عبيد البصريأبو و

) ٢/٦١٦(بانـة   ، وابن بطة يف اإل    )١٧٥٤٢( برقم   )٢٩/٨٥(رواه أمحد يف املسند     ) ٢(
سليمان بن بالل حدثين يزيـد  من طريق ) ١/١٩(والطربي يف تفسريه    ) ٨٠١(برقم  

 ...حدثين أبو جهيم أن رجلني اختلفا يف آية: سر بن سعيد قال صيفة، أخربين ب  خ بنا
  . احلديث

من طريق إمساعيل بن جعفر عن يزيد       ) ٣٣٧: ص( ورواه أبو عبيد يف فضائل القرآن     
= 
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المتاروا يف القرآن، فإن    «:  قال  عن زيد بن ثابت أن رسول اهللا         ]٦٠[
  .)١(»اِملراء فيه كفر

 من كَفر بآيـة مـن     «: قال رسول اهللا    :  قال  عن ابن عباس     ]٦١[
  .)٢(»القرآن فقد كفر

                                         = 
  .به خصيفة ناب

  .رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح: )٧/١٥١(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
، من طريق ابن أيب فديك، عن ابن    )٤٩١٦(برقم  ) ٥/١٦٩(رواه الطرباين يف الكبري     ) ١(

  . بن عبدالرمحن، عن زيد بن ثابتوهب، عن عبداهللا
  .رواه الطرباين يف الكبري، ورجاله موثقون: )١/١٥٧ (قال اهليثمي يف جممع الزوائد

ثنا عباد بن عبداهللا العدين، حدثنا حفص بن        ، حد )١/٢٥٥(رواه الطرباين يف الصغري     ) ٢(
  .قال رسول اهللا : عمر العدين، حدثنا احلكم بن أبان، عن ابن عباس قال

  .ويف إسناده حفص بن عمر العدين وهو ضعيف
  : داللة احلديث

أي الشك يف كونه كـالم اهللا، أو املـراد        "): ٦/٢٦٥(قال املناوي يف فيض القدير      
       ة املؤدادلة يف اآلي املتشاي ذلك إىل اجلحـود،  اخلوض فيه أنه حمدث أو قدمي، وا

 وهـو أن  ،ه، أو أراد باملراء التدارؤ فسماه باسم ما خياف عاقبت ،والفنت وإراقة الدماء  
فيتطرق إليه قدح وطعن، ومن حق      ،  يروم تكذيب القرآن بالقرآن ليدفع بعضه ببعض      

الناظر يف القرآن أن جيتهد يف التوفيق بني اآليات واجلمع بني املختلفات ما أمكنـه،               
فيق،  من ذلك ومل يتيسر له التويءفإن القرآن يصدق بعضه بعضاً، فإن أشكل عليه ش    

  ."ه إىل عامله وهو اهللا، ورسوله لِْكيلْعتقد أنه من سوء فهمه، ويفل
اِملراء يف القرآن، إن أدى إىل اعتقاد تناقض حقيقي فيه، أو اختالف يف       : وقال بعضهم 

= 
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                                         = 
هذه ليست من : أراد إنكار قراءة من السبع، فإذا قال     : نظمه فهو كفر حقيقي، وقيل    
  .فرالقرآن فقد أنكر القرآن فهو ك

داه ذلك إن مل يعصمه اهللا إىل       أإذا مارى املرء يف القرآن      " :)٤/٣٢٦(قال ابن حبان    
  وإذا ارتاب يف بعضه أداه ذلك إىل اجلحد، فأطلق   ،أن يرتاب يف اآلي املتشابه منه     

  ".اسم الكفر الذي هو اجلحد على بداية سببه الذي هو اِملراء
: اِملـراء  معـىن : لفوا يف تأويله فقيل   واخت": يف شرح السنة  ) ١/٢٦١(وقال البغوي   

﴿ الشك كقوله سبحانه وتعاىل              ﴾] أي يف الشك، وقيـل  ]١٧:هود :
     ة اِملراء هو اجلدال املشكل، وذلك أنه إذا جادل فيه أداه إىل أن يرتاب يف اآلي املتشا

 ـ اه كفراً باسمنه فيؤدي ذلك إىل اجلحود، فسم شى مـن عاقبتـه إال مـن    م ما خي
  "....اهللا عصمه
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  على الرغبة عن األبكفر  اسم الإطالق

 ال ترغبـوا عـن    «: قال رسـول اهللا     :  قال  أيب هريرة    عن ]٦٢[
  .)١(» فمن رغب عن أبيه فقد كفر،آبائكم
إنا كنا نقـرأ فيمـا نقـرأ مـن     «:  قال عن عمر بن اخلطاب   ]٦٣[
 نّإأو  -أن ال ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم    : اهللا كتاب
  .)٢(»... بكم أن ترغبوا عن آبائكماًكفر

                                         
، ومـسلم كتـاب اإلميـان       )٦٧٦٨(برقم  ) ١٢/٥٤(رواه البخاري كتاب الفرائض      )١(

، من طريق عبداهللا بن وهب أخربين عمـرو    )١/٢٤(وأبو عوانة   ) ١١٣(برقم  ) ١/٨٠(
  . احلديث...احلارث عن جعفر بن ربيعة عن ِعراك بن مالك أنه مسع أبا هريرة يقول بنا

، وابـن حبـان يف    )١/٢٤(، وأبو عوانة    )١٠٨١٣(برقم  ) ١٦/٤٧٥( ورواه أمحد 
) ٥٩٠(برقم  ) ٢/٦١٧(، وابن منده يف اإلميان      )١٤٦٦(برقم  ) ٤/٣٢٨(صحيحه  

بـرقم  ) ٢/٧٢٥(، وابن بطة    )٨٥٣(برقم  ) ٢/٣١٨( والطحاوي يف مشكل اآلثار   
شريح أخربين جعفر بن ، كلهم من طريق عبداهللا بن يزيد املقرئ ثنا حيوة بن    )٩٨٤(

  .ربيعة به
، من طريق نافع بـن    )٥٩١(برقم  ) ٢/٦١٧(، وابن منده    )١/٢٤(ورواه أبو عوانة    

  .يزيد أخربين جعفر بن ربيعة به
  .، من طريق بكر بن مضر عن جعفر به)٥٩٢(برقم ) ٢/٦١٨(ورواه ابن منده 

بـرقم  ) ١/٤١٤(، وأمحـد )٦٨٣٠(بـرقم   ) ١٢/١٤٤(يف احلدود    رواه البخاري ) ٢(
من طريق الزهـري عـن      ) ١٦٣١١(برقم  ) ٩/٥٠( ، وعبد الرزاق  )٣٩١ ،٣٣١(

= 
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لغري  عىليس من رجل اد   «:  يقول  أنه مسع النيب      عن أيب ذر     ]٦٤[
       فليتبوأ مقعده   ،عى قوماً ليس له فيهم نسب     أبيه وهو يعلمه إال كفر باهللا، ومن اد 

  .)١(»من النار
                                         = 

اهللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ابن عمـر يف احلـديث                اهللا بن عبد   عبيد
  .الطويل، وهو حديث السقيفة

حدثنا شعبة، عن احلكم، عن عدي بن عدي، ) ٥٦(رواه الطيالسي يف مسنده برقم   و
  .عمر  عن،عن أبيه

) ٥/١٣٠(، والطرباين يف الكبري     )١٨/١٦٣( برقم   )٥٢-٩/٥١(رواه عبد الرزاق    و
، من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن عدي بن عـدي،          )٤٨٠٧(برقم  

 وادعى إىل مواله ،أن مملوكاً كان يقال له كيسان فسمى نفسه قيساً: عن أبيه أو عمه
يا أمري املؤمنني ابين ولد     : فقال  فركب أبوه إىل عمر بن اخلطاب        ،وحلق بالكوفة 

أما : عى إىل مواله وموالي، فقال عمر لزيد بن ثابت         مث رغب عين واد    ،على فراشي 
 فقال لـه    .بلى: فقال زيد  .» ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم      «: تعلم أنا كنا نقرأ   

  .أهلكانطلق فاقرن ابنك إىل بعريك، فانطلق فاضرب بعريك سوطاً حىت تأيت به : عمر
، وأيوب بن عدي وأبوه أو عمـه مل أر مـن           )١/٩٧(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      

  .ذكرمها
  .، ومها كذلك غري معروفنيلعله خطأ، والصواب عدي بن عدي وأبوه: قلت

) ١/٧٩(، ومسلم كتاب اإلميـان      )٣٥٠٨(برقم  ) ٦/٥٣٩(رواه البخاري كتاب املناقب     ) ١(
بـرقم  ) ٢/٦١٨(، وابن منده    )٢١٤٦٥(م  برق) ٣٥/٣٦٩(، وأمحد   )١١٢(برقم  

وفيه زيادة، كلهم من طريق عبد الوارث ثنا حسني         ) ٥٦(بو عوانة برقم    أو ،)٥٩٣(
  . بن بريدة، عن حيىي بن يعمر أن أبا األسود حدثه عن أيب ذر بهاهللاملعلم عن عبد 

= 
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                                         = 
  : داللة األحاديث
حرمي، وعلـى الروايـة     استحل ذلك مع علمه بالت     ناملراد م ): ٦/٥٤٠(قال احلافظ   

 ظاملشهورة فاملراد كفر النعمة، وظاهر اللفظ غري مراد، وإمنا ورد على سبيل التغلـي             
 أو املراد بإطالق الكفر أن فاعله فعـل فعـالً شـبيهاً بفعـل         ،والزجر لفاعل ذلك  

  .الكفر لأه
  .وليس املراد بالكفر حقيقة الكفر اليت خيلد صاحبها يف النار: وقال احلافظ

 وقد بباب كفران العـشري    ) ١/٨٣( ب اإلمام البخاري يف صحيحه كتاب اإلميان      و
  .وكفر دون كفر

مراد املـصنف أن يـبني أن       :  العريب يف شرحه   بنقاضي أبو بكر     ال  قال :قال احلافظ 
لكن حيث يطلـق عليهـا    .الطاعات كما تسمى إمياناً كذلك املعاصي تسمى كفراً  

  .لةالكفر ال يراد الكفر املخرج من امل
هر تشاليس معىن احلديث أن من      : قال ابن بطال  «): ١٢/٥٥(قال احلافظ يف الفتح     

ل  حتو ن وإمنا املراد به م    ،بالنسبة إىل غري أبيه أن يدخل يف الوعيد كاملقداد بن األسود          
 وكـانوا يف اجلاهليـة ال   ،بيه عاملاً عامـداً خمتـاراً  ه إىل غري نسبته أل    عن نسبته ألبي  

ى الرجل ولد غريه ويصري الولد ينسب إىل الذي تبناه حىت نـزل             يتبنيستنكرون أن   
﴿ قوله تعاىل                     ﴾]  وقوله سبحانه وتعاىل  ]٥األحـزاب ، 

﴿                    ﴾] فنسب كل واحد إىل أبيه احلقيقي، وترك ]٤:األحزاب ،
 لكن بقي بعضهم مشهوراً مبن تبناه فيذكر به لقصد التعريف           ،اهنتساب إىل من تبن   اال

  .»...اه كاملقداد بن األسود، وليس األسود أباه وإمنا تبن،ال لقصد النسب احلقيقي
 ،سبب إطالق الكفر هنا أنه كذب علـى اهللا        : وقال بعض الشراح  «: وقال احلافظ 
  .» ألنه إمنا خلقه من غريه، وليس كذلك،نخلقين اهللا من ماء فال: كأنه يقول
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  التبرؤ من النسبعلى الكفر  اسم إطالق

قال رسـول  :  قال عن عبداهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما  ]٦٥[
   .)١(»عرف وإن دق، أو ادعاء إىل نسب ال ي من نسٍبؤرب تكُفر :»اهللا 

  باهللا انتفاٌءفركُ«: قال رسول اهللا   :  قال  عن أيب بكر الصديق      ]٦٦[
  . )٢(»عرف ال يسٍب نعاُءداسب وإن دق، و ننِم

                                         
  : لغريهحسن) ١(

،وقال حدثنا علي بن عاصم عـن       )٧٠١٩(برقم  ) ١١/٥٩٢(رواه أمحد يف املسند     
  .قال رسول اهللا : املثىن بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال

 ويـصر، صدوق خيطئ    وعلي بن عاصم     ،ويف إسناده املثىن بن الصباح وهو ضعيف      
  .وقد توبع

الطـرباين يف   و،  )٢/٣١٦(، وأبو نعيم يف تاريخ أصبهان       )٢٧٤٤(ورواه ابن ماجه    
  .، من طريق حيىي بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده)٢/١٠٨(الصغري 

) ١/٧٠(، والبزار كما يف كشف األستار       )٢٩٠٥(برقم  ) ٤/١٨٩١(رواه الدارمي   ) ٢(
بـرقم  ) ٢/٧٢٤(وابن بطة   ) ٩٠( مسند أيب بكر برقم      ، واملروزي يف  )١٠٤(برقم  

عن السري بن إمساعيل عن ) ٢٨٣٩(برقم ) ٣/٣٩٠(األوسط  الطرباين يف و) ٩٨٣(
  .بكر أيب بن أيب حازم عناقيس 

  . )٢٢٢١( اهلمداين متروك احلديث السري بن إمساعيلفيه وإسناده ضعيف جدا 
  .»مساعيل متروكإري بن ورواه البزار وفيه الس«: )١/٩٧(قال اهليثمي 

، )٢/٧٢٦(وابـن بطـة     ) ٨٥٧٠(بـرقم   ) ٩/٢٦١(ورواه الطرباين يف االوسط     
= 
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  .)١(»يعرفكفر باهللا ادعاء إىل نسب ال «:  عن ابن مسعود قال]٦٧[

                                         = 
من طريق  ) ٥/١٧١٠ ( يف الكامل  ، وابن عدي  )٣/١٤٤(واخلطيب يف تاريخ بغداد     

محاد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن األعمش عن هبة اهللا بن مرة عن أيب معمر                 
  .بكراهللا بن سخربة عن  عبد

ورواه الطرباين يف األوسط وفيه احلجـاج      «: )١/٩٧(هليثمي يف جممع الزوائد     وقال ا 
  .»ضعيف أرطأة وهو نبا

من طريق سـفيان،وابن أيب شـيبية       ) ٢٩٠٣(برقم  ) ٤/١٨٩٠(وأخرجه الدارمي   
ـ من طريق شـعبة كال    ) ٣/١٤٤(، واخلطيب   )١٦٦٠(برقم  ) ٨/٧٢٦(  عـن   امه

 .اهللا بن سخربة عن أيب بكر موقوفاً       اهللا بن مرة عن أيب معمر عبد       األعمش عن عبد  
  .صحيحالوهو 

، حدثنا حممد بن يوسف     )٢٩٠٤(برقم  ) ٤/١٨٩٤(رواه الدارمي كتاب الفرائض     ) ١(
مسعت أبا وائل حيدث عن ابن مسعود حنواً        : أيب حيىي قال  ابن  سفيان، عن زكريا     ثنا
  .أي حنواً من حديث أيب بكر السابق. منه

  .بخاريوإسناده صحيح على شرط ال
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  ين بعرض من الدنيادالبيع اطالق اسم الكفر على 

بادروا باألعمال فتنـاً    «:  قال  أن رسول اهللا     عن أيب هريرة     ]٦٨[
كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل مؤمناً وميسي كافراً، أو ميسي مؤمناً ويـصبح             

كافراً، يبيع١(»ه بعرض من الدنيا دين(.  
                                         

بـرقم  ) ١٤/٤٤١(، وأمحـد    )١١٨(بـرقم   ) ١/١١٠(رواه مسلم كتاب اإلميان     ) ١(
بـرقم  ) ١٥/١٥(والبغـوي   ) ٦٥١٥(بـرقم   ) ١١/٣٩٦ (يعلى ، وأبو )٨٨٤٨(
ء بن عبدالرمحن، عن أبيـه عـن        جعفر عن العال   بنا، من طريق إمساعيل     )٤٢٢٣(
  .هريرة أيب

، وابن حبـان يف صـحيحه       )٢١٩٥(برقم  ) ٤/٤٢٢(ورواه الترمذي كتاب الفنت     
، وابن أيب عاصم    )١٠١( يف صفة املنافق برقم      فريايب، وال )٦٧٠٤(برقم  ) ١٥/٩٦(

  .، كلهم من طريق عبدالعزيز بن حممد، عن العالء، عن أبيه به)٢١٨(يف الزهد 
، من طريـق  )١٠٧٧٢(برقم  ) ١٦/٤٥٠) (٨٠٣٠(برقم  ) ١٣/٤٠٠(ورواه أمحد   

  .زهري، عن العالء به
، من طريـق عبـد      )٢١٨(، وابن أيب عاصم يف الزهد       )١٠٢( برقم   يبفرياورواه ال 

  .العزيز ابن أيب حازم، عن العالء به
، من طريق معتمر بن راشد، عـن  )٨٠(برقم ) ١/٣٩٤(ورواه اآلجري يف الشريعة     

  .أبيه، عن العالء به
 ، من )١٠٠(، والفريايب يف صفة املنافق برقم       )٩٠٧٣(برقم  ) ١٥/٣٣(ورواه أمحد   

ويل للعرب «: قال رسول اهللا : طريق ابن هليعة، عن أيب يونس، عن أيب هريرة قال
= 
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تكون بني يدي الساعة فنت     «:  قال ، عن رسول اهللا      عن أنس    ]٦٩[
   كقطع الليل املظلم، ي    صبح الرجل فيها مؤمناً، وي  مـسي مؤمنـاً    مسي كافراً، وي

  .)١(»ويصبح كافراً، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا
إن بـني  «: قال رسـول اهللا  :  قالعن أيب موسى األشعري      ]٧٠[

قطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً، وميسي كـافراً،          يدي الساعة فتناً ك   
وميسي مؤمناً ويصبح كافراً، القاعد فيها خري من القائم، واملاشي فيها خري مـن              

    كم، وقطعوا أوتارواضربوا سيوفكم باحلجارة، فـإن      كمالساعي، فكسروا ِقسي ،
                                         = 

» ...صبح الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً فنت كقطع الليل املظلم، ي    ،من شر قد اقترب   
  .احلديث

رواه أمحد، وفيه ابن هليعة، وفيه ضـعف،        ): ٧/٢٨٢(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      
  .لصحيحوبقية رجاله رجال ا

، والفريايب يف صفة املنافق برقم    )٢١٩٧(برقم  ) ٤/٤٢٣(رواه الترمذي كتاب الفنت     ) ١(
برقم ) ١١/٣٩(، من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )١٠٤(
ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بـن        : ، من طريق شبابة بن سواركالمها قاال      )١٠٤٦٣(

  .احلديث ... يذكر ابن أيب شيبة يبيع أقوام وملسنان، عن أنس، عن النيب 
  .غريب من هذا الوجه: وقال الترمذي

، من طريق ابن هليعة، عن يزيـد بـن         )٤٣٩-٤/٤٣٨(ورواه احلاكم يف املستدرك     
  .انـسن

ويف إسناده يزيد بن سنان، وهو ضعيف، ولكن يشهد له حـديث أيب هريـرة رواه        
  .مسلم وغريه كما تقدم
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كخ فليكن - منكم  يعين على أحد -ل ِخدري ابن١(» آدمي(.  
ليغـشني :»  قال رسول اهللا    : عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال       ]٧١[

أميت من بعدي فنت كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً، وميسي كافراً،             
  .)٢(»وميسي مؤمناً، ويصبح كافراً، يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل

                                         
  : سى من طريقنيموأيب روي عن ) ١(

  :عن هزيل، عن أيب موسى: األوىل
، وابن ماجة كتـاب الفـنت       )٤٢٥٩(برقم  ) ٤/١٠٠(رواه أبو داود كتاب الفنت      

وابن حبـان يف    ) ١٩٧٣٠(برقم  ) ٣٢/٥٠٤(، وأمحد   )٣٩٦١(برقم  ) ٢/١٣١٠(
من طريـق   ) ٨٥٥٨(ين يف األوسط    ، والطربا )٥٩٦٢(برقم  ) ١٣/٢٩٧(صحيحه  

زيل بـن   حادة، عن عبدالرمحن بن ثروان عن ه      ، عن حممد ج   الوارث بن سعيد   عبد
  .شرحبيل عن أيب موسى به

  :أبو كبشة عن أيب موسى: الثانية
) ١٩٦٦٢(بـرقم   ) ٣٢/٤٣٢(، وأمحد   )٤٢٦٢(برقم  ) ٤/١٠١(رواها أبو داود    

، من طريق عبدالواحد بن زياد، عن عاصم األحول، عـن أيب            )٤/٤٤٠(واحلاكم  
  .كبشة، عن أيب موسى

، وهناد يف الزهد بـرقم      )١٨٩٦٧(برقم  ) ١٥/١١(ورواه ابن أيب شيبة يف املصنف       
عاوية، عن عاصـم، عـن أيب كبـشة         من طريق علي بن مسهر، وأبو م      ) ١٢٣٧(

  .موقوفاً به،
  . جمهول الدوسيوأبو كبشة

، أخربنا أمحد بن سلمة     )٤/٤٣٨(رواه احلاكم يف املستدرك كتاب الفنت، واملالحم        ) ٢(
 ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبداهللا بن صاحل، أخربين معاويـة بـن               العنـزي،

= 
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سيكون بعـدي   «: قال رسول اهللا    :  عن جندب بن سفيان قال     ]٧٢[
فنت كقطع الليل املظلم، يصبح الرجل فيها مؤمناً وميسي كافراً، وميسى كـافراً             

فكيف نصنع عند ذلك يا رسول اهللا؟     : ، فقال رجل من املسلمني    »مناًؤويصبح م 
ل علـى   ِخيت إن د  أأر: ، فقال رجل  »كمركْلوا ذِ ِمأَخدخلوا بيوتكم، و  ا«: قال

ليمسك بيده، وليكن عبداهللا املقتـول، وال        «:فقال رسول اهللا    . أحدنا بيته؟ 
ويسفك، ويعصي  يكن القاتل، فإن الرجل يكون يف فئة اإلسالم، فيأكل مال أخيه          

  .)١(»ربه، ويكفر خبالقه، وجتب له النار
 عن احلسن أن النعمان بن بشري كتب إىل قيس بن اهليـثم إنكـم               ]٧٣[

نا ومل تسمعوا، وإن رسـول      إخواننا، وأشقاؤنا، وإنا شهدنا ومل تشهدوا، ومسع      
ن بني يدي الساعة فتناً كأا قطع الليل املظلـم، يـصبح            إ«:  كان يقول  اهللا  

                                         = 
: وقال احلـاكم   ...صاحل، حدثين أبو الزاهرية، عن كثري بن مرة، عن ابن عمر            

  . صحيح، ووافقه الذهيب
  .اهللا بن صاحل كاتب الليث صدوق كثري الغلط ثبت يف كتابه وفيه عبد

  .وقوأبو الزاهرية هو حدير احلضرمي صد
، والطرباين يف الكـبري     )١٩٢٧٧(برقم  ) ١٥/١٢١(رواه ابن أيب شيبة يف املصنف       ) ١(

واللفظ له كالمها من طريق عبد احلميد بن رام، حدثنا          ) ١٧٢٤(برقم  ) ٢/١٩١(
   .حدثين جندب بن سفيان به: شهر بن حوشب قال

ميد بـن  احل وفيه شهر بن حوشب، وعبد«): ٧/٣٠٣(قال اهليثمي يف جممع الزوائد  
  . ه.ا.»رام، وقد وثقا، وفيهما ضعف

  .إال أن أمحد وغريه حسنوا رواية شهر إذا كانت من طريق عبد احلميد بن رام



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

١٦٦ 

الرجل فيها مؤمناً مث ميسي كافراً، وميسي مؤمناً مث يصبح كـافراً، يبيـع أقـوام            
  .)١(»خالقهم بعرض من الدنيا يسري، أو بعرض الدنيا

                                         
 املبـارك يف مـسنده بـرقم        ابنو) ١٨٤٠٤(برقم  ) ٣/٢١٨(رواه أمحد يف املسند     ) ١(

ن واب) ٣/٥٣١(واحلاكم يف املستدرك    ) ٢٤٦٠(والطرباين يف األوسط برقم     ) ٢٦٣(
رك بن فضالة عـن احلـسن عـن         كلهم من طريق املبا   ) ١٠/١٧٠(نعيم يف احللية    

  . هـب النعمان
من طريق يونس بن عبيد عـن       ) ١٨٤٣٩(برقم  ) ٣٠/٣٨٣(ورواه أمحد يف املسند     

  .احلسن عن النعمان بن بشري به
  . وبقية رجاله رجال الشيخني،وإسناده ضعيف، احلسن مل يسمع من النعمان

عن عفان بن مسلم عن محاد بن سلمة عن ) ٧/٤١٠(عد يف الطبقات وأخرجه ابن س
  .علي بن زيد عن احلسن أن الضحاك بن قيس كتب إىل قيس بن اهليثم فذكر حنوه

، وقد حسب بعض العلماء حديث محاد بـن         وعلي بن زيد هو ابن جدعان ضعيف      
  .سلمة عنه
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  هروب العبد  علىكفر اسم الإطالق

 أميا عبد أََبـق   «: قال رسول اهللا    :  قال  عن جرير بن عبداهللا      ]٧٤[
  .)١(»ليهم فقد كفر حىت يرجع إ،من مواليه

                                         
، والطيالسي  )١٩٢٤٣(برقم  ) ٣١/٥٦٤(، وأمحد   )٦٨(برقم  ) ١/٨٣(رواه مسلم   ) ١(

الرمحن عن الشعيب، عن  من طريق منصور بن عبد) ٩٤١ ( برقم، وابن خزمية )٦٧٣(
  .من طريق داود بن يزيد عن الشعيب به) ٧٢(عوانة برقم  بوأجرير به، ورواه 

) ١٠٢٦(برقم ) ٢/٧٤٢اإلبانة (، وابن بطة  )٧/١٠٢(ورواه النسائي كتاب احملاربة     
إذا أبق العبد مل    «: كان جرير حيدث عن النيب      : قالمن طريق مغرية، عن الشعيب      

  .»تقبل له صالة وإن مات، مات كافراً
من طريق احلسني بن عبيد عن الشعيب عن جرير         ) ٢/٧٤٢(بانة  ورواه ابن بطة يف اإل    

  .مع كل أبقة كفرة: قال
  .اهلارب: اآلبقو

اض رمحهمـا اهللا    فقد أوله اإلمام املازري وتابعه القاضي عي      «): ٢/٥٨(قال النووي   
  .»...على أن ذلك حممول على املستحل لآلبق فيكفر، وال تقبل له صالة وال غريها

ـ  ومل ي ،أي نعمة املوايل وسـترها    : فقد كفر «): ٣/١٤٢(قال املناوي     ،م حبقهـا قُ
ويستمر هذا حاله حىت يرجع إليهم، أو أراد بكفره أن عمله من عمل الكفار، أو أنه                

  .» فرض استحالله فذلك كافر حقيقةيؤدي إىل الكفر، فإن
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  قتل غير قاتله  اسم الكفر على إطالق

وجـدت يف قـائم سـيف       : عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت       ]٧٥[
ب غري ضاربه، ورجل قتـل      ر ض نناس عتواً م  إن أشد ال   «: كتاباً اهللا   رسول

       فعل ذلك فقد كفر باهللا، ورسوله ال        غري قاتله، ورجل توىل غري أهل نعمته، فَم ن
  . احلديث)١(»... ال يقتل مسلم بكافر،يقبل اهللا منه صرفاً وال عدالً

                                         
، من طريق عبيـداهللا بـن       )٤٠١(برقم  ) ١٩٨-٨/١٩٧(رواه أبو يعلى يف مسنده      ) ١(

مسعت مالك بن حممد بن عبدالرمحن قال مسعت عمـرة          : عبدالرمحن بن موهب قال   
  .بنت عبدالرمحن حتدث عن عائشة

ه رجال الصحيح غري    رواه أبو يعلى، ورجال   ) ٦/٢٩٢(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      
  .فه أحدعضالرجال، وقد وثقه ابن حبان، ومل ي بن أيبامالك 
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    الجاحدة لحق زوجهاعلىر فْ اسم الكإطالق

 يف أضحى أو    خرج رسول اهللا    :  قال يد اخلدري    عن أيب سع   ]٧٦[
، فـإين   قنيا معشر النساء تـصد    «:  إىل املصلى فمر على النساء فقال      ،يف فطر 

 كثرن اللعن، وتكفرن   «: قال ومب يا رسول اهللا؟   : ، فقلن » أهل النار  أُريتكن أكثرت
العشري، ما رأيت من ناقصات عقل، ودين أذهب للب الرجـل احلـازم مـن                

أليس شهادة املرأة   «: وما نقص ديننا، وعقلنا يا رسول اهللا؟قال      : ، قلن »إحداكن
س إذا فذلك من نقصان عقلها، ألي   « :بلى، قال : ، قلن »مثل نصف شهادة الرجل   
  .)١(»فذلك من نقص دينها«: قال .بلى: قلن ؟»حاضت مل تصل، ومل تصم

ا معـشر   ي«:  أنه قال  ، عن رسول اهللا      بن عمر    اهللا عبد عن   ]٧٧[
تكثـرن  : قال ستغفار، فإين رأيتكن أكثر أهل النار؟     النساء تصدقن، وأكثرن اال   

اللعن، وتكفرن العشري، وما رأيت ِمن ناقصات عقٍل ودين، أغلب لـذى لـب              
 أما ناقـصات «: قال والدين؟ يا رسول اهللا، وما ناقصات العقل     : قالت،  »منكن

 نقصان العقل ومتكث الليايل مـا       العقل فشهادة امرأتني تعدل شهادة رجل، فهذا      
                                         

واللفظ له، وكتاب الزكـاة     ) ٣٠٤(برقم  ) ١/٤٠٥(رواه البخاري كتاب احليض      )١(
) ٢/٦٥٩(، وابن منـده     )٨٠(برقم  ) ١/٨٧( ، ومسلم )١٤٦٢(برقم  ) ٣/٣٢٥(
 بن جعفر، أخربين زيد بن أسلم،    من طريق سعيد ابن أيب مرمي، نا حممد       ) ٦٧٤( رقمب

  .عن عياض بن عبداهللا، عن أيب سعيد



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

١٧٠ 

١(»صلي، وتفطر يف رمضان فهذا نقصان الدينت(.  
 الصالة يـوم    شهدت مع رسول اهللا     :  عن جابر بن عبداهللا قال     ]٧٨[

العيد، فبدأ بالصالة قبل اخلطبة، بغري أذان وال إقامة، مث قام متوكئاً على بـالل،      
، وذكَّرهم مث مضى حىت أتـى       على طاعته، ووعظ الناس    فأمر بتقوى اهللا وحثَّ   

فقامت تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم،      : النساء فوعظهن، وذكرهن، فقال   
    يا رسولَ اهللا  : عاُء اخلدين، فقالت  فْامرأة من ِسطِة النساء، س قال! ِلم :»  ألنكـن

 يلقـني يف    ،هنفجعلن يتصدقن من حِلي   :  قال »تكْثرن الشكاة، وتكفرن العشري   
  .)٢(ن أقراطهن، وخوامتهنثوب بالل ِم

                                         
، )٤٦٧٩(برقم ) ٤/٣١٩(، وأبوداود كتاب السنة    )٧٩(برقم  ) ١/٨٦(رواه مسلم   ) ١(

ـ ) ٩/٢٤٥(، وأمحد   )٤٠٠٣(برقم  ) ٢/١٣٢٦(وابن مـاجة كتـاب الفنت      رقم ب
بيهقـي  وال. )٢٧٢٧(بـرقم   ) ٧/١٥٢(، والطحاوي يف مشكل اآلثـار       )٥٣٤٣(
، كلـهم مـن     )٦٧٠،٦٧١،٦٧٢،٦٧٣(برقم  ) ٢/٦٥٧(وابن منده   ) ١٠/١٤٨(

  . عمر بنااهللا  اهللا بن دينار، عن عبد طريق يزيد بن اهلاد، عن عبد
ـ  )٨٨٥(بـرقم  ) ٦٠٤-٢/٦٠٣(رواه مسلم كتاب صالة العيدين   ) ٢( ، ه، واللفـظ ل

) ٢٢/٣١٣(، وأمحد   )١٧٨٤(برقم  ) ١/٥٤٩( ، ويف الكربى  )٣/١٨٦(والنسائي  
، والدارمي برقم   )٢/٤٦(، والدارقطين   )١٤٦٠(، وابن خزمية برقم     )١٤٤٢٠(برقم  

، والبيهقـي   )٣/٣٢٤(، وأبو نعيم يف احلليـة       )٢٠٣٣(بو يعلى برقم    أ، و )١٦١٠(
  .بن أيب سليمان، عن عطاء، عن جابراامللك  كلهم من طريق عبد) ٣/٣٠٠(

  .واخليارأي من خيارهن، والوسط العدل، : من ِسطَِة النساء
  .من سِفلَة، ومعناه النازالت رتبة: أمحد النسائي، و عندوجاء

  ).٢/٣٧٤ النهاية (.النذالة: والسفالة
= 
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 خطب النـاس فـوعظهم، مث    أن رسول اهللا  عن أيب هريرة     ]٧٩[
: ، فقالت امرأة منـهن    »يا معشر النساء، تصدقن، فإنكن أكثر أهل النار       «: قال

ومـا  «: ، قـال  »لكثرة لعنكن وكفركن العشري   «: وِلم ذاك يا رسول اهللا؟ قال     
، قالت »وي األلباب، وذوي الرأي منكنرأيت ِمن ناقصات عقل ودين أغلب لذ     

شهادةُ امرأتني مـنكن بـشهادة      «: وما نقصان دينها وعقلها؟ قال    : امرأة منهن 
  .)١(» ال تصلييضة متكث إحداكن الثالث، واألربعرجل، ونقصانُ دينكن احل

عن ابن عباس رضي اهللا عنهما يف حديثه يف كسوف الشمس، عن             ]٨٠[
يكفرن العشري، ويكفـرن     ر، فإذا أكثر أهلها النساء،    ورأيت النا «:  قال النيب  

ما رأيت منك : اإلحسان، لو أحسنت إىل إحداهن الدهر مث رأت منك شيئاً قالت         
  .)٢(»خرياً قط

                                         = 
  .سواد مشرب حبمرة: سفعاء اخلدين

  .ر، واملخالط، ومحله األكثرون هنا على الزوجاملعاِش: العشري
 ،٦٧٥(برقم  ) ٢/٦٦٠(، وابن منده    )٨٠(برقم  ) ١/٨٧(رواه مسلم كتاب اإلميان     ) ١(

بن أيب عمرو، عن سعيد املقـربي،       امن طريق إمساعيل بن جعفر، عن عمرو        ) ٦٧٦
  .عن أيب هريرة

والطحـاوي يف املـشكل     ) ٢٦١٣(بـرقم   ) ٥/١١(ورواه الترمذي كتاب اإلميان   
، من طريق )٦٧٧(برقم ) ٢/٦٦٣(واللفظ له، وابن منده ) ٢٧٢٨(برقم ) ٧/١٥٣(

: وقال الترمذي.ن أيب صاحل، عن أبيه، عن أيب هريرةعبدالعزيز بن حممد، عن سهيل اب
  .»صحيح غريب حسن«

) ١/٦٢٦(واللفظ له، ومـسلم     ) ٥١٩٧،  ١٠٥٢،  ٢٩،٤٣١(رواه البخاري برقم    ) ٢(
والنسائي بـرقم   ) ٢٧١١(برقم  ) ٤/٤٤٣(وأمحد  ) ١/١٨٦(ومالك  ) ٩٠٧(برقم  

= 
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تـصدقن فـإنكن   «:  قال للنساء ، عن النيب    عن ابن مسعود     ]٨١[
نكن تكثـرن  إ«: فيم، أو ِلم؟ قال: يا رسول اهللا : ، فقالت امرأة  »أكثر أهل النار  

  .)١(»اللعن وتكفرن العشري
                                         = 

، )٢٨٥٣ ،٢٨٣٢(برقم  ) ٧/٧٢(وابن حبان   ) ١٣٧٧(وابن خزمية برقم    ) ١٤٩٥(
كلهم ) ٨٥١(برقم  ) ٢/٣١٥(والطحاوي يف مشكل اآلثار     ) ٣/٣٢١(وأبو عوانة   

  .عباس من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن
 كفراً لتغطيتهن بـه اإلحـسان        فعلهن هذا  فجعل رسول اهللا    «: قال الطحاوي 

  .»تقدم الذي
، وأمحـد   )٩٢٥٦(م  بـرق ) ٥/٣٩٨( رواه النسائي يف الكربى يف عشرة النـساء       ) ١(

، والطيالسي برقم )١/٢٣٧( ، والدارمي)٤١٥٢، ٤١٥١، ٤١٢٢(برقم ) ٧/١٩٢(
) ٩/١٨٧(، وأبو يعلى    )٣٣٢٣(برقم  ) ٨/١١٥(، وابن حبان يف صحيحه      )٣٨٤(

 ذر بن عبداهللا، عن وائل بـن        مسعت: ، كلهم من طريق احلكم قال     )٥٢٨٤(برقم  
  .مهانة، عن ابن مسعود

بـرقم  ) ٦/٤٠(، وأمحـد    )٩٢٥٧(بـرقم   ) ٥/٣٩٨(لكربى  ورواه النسائي يف ا   
، )٩٢(بـرقم   ) ١/٥١(واحلميـدي   ،  )٣/١١٠(، وابن شيبة    )٤٠١٩،  )٣٥٦٩(

، من طريق منصور،    )٦٠٣،  ٤/٦٠٢(واحلاكم  ) ٥١١٢(برقم  ) ٩/٤٨(يعلى   وأبو
  .عن ذر، عن وائل به

  .من طريق األعمش عن ذر عن وائل عن ابن مسعود) ٤٠٣٧(ورواه أمحد برقم 
، من طريق األعمش، عن ذر،      )٩٢٥٨(برقم  ) ٥/٣٩٨(ورواه النسائي يف الكربى     

حنـوه  - تصدقن يا معشر النساء      :قال عبداهللا : عن حسان، عن وائل بن مهانة، قال      
  .-يرفعه ومل

  .وحسان جمهول



  المرويات الواردة في التكفير: الفصل الثالث

 

١٧٣ 

،  النـساء   ذات يـوم   خطب الـنيب    :  عن حكيم بن حزام قال     ]٨٢[
إن منكن مـن تـدخل      «: فوعظهن وأمرهن بتقوى اهللا وطاعة أزواجهن وقال      

ق بني أصابعه، فقالت    وفر» ومنكن حطب جهنم   «-ومجع بني أصابعه  -،  »اجلنة
تكفرن العـشري، وتكثـرن     «: م ذلك؟ قال  وِل! يا رسول اهللا  : املاردة أو املاردية  

اللعن، وتسفْو١(»ري اخلن(.  
 جـوار   وأنا يف  مر يب النيب    : عن أمساء ابنة زيد األنصارية قالت      ]٨٣[

يا رسول اهللا وما    : ، فقلت »إياكن وكفر املنعمني  «: أتراب يل فسلم علينا، وقال    
 ، مث يرزقها اهللا زوجـاً ،هالعل إحداكن تطول أميتها من أبوي  «:  قال ؟كفر املنعمني 

  .)٢(» منك خرياً قطما رأيت:  فتغضب فتكفر، فتقول،ويرزقها منه ولداً
                                         

، وابـن حبـان يف صـحيحه        )٣١٠٩(بـرقم   ) ٣/٢٢٠(رواه الطرباين يف الكبري     ) ١(
اهللا بن   المها من طريق عبيد بن جناد احلليب، ثنا عبيد        ، ك )٣٣٢٠(برقم  ) ٨/١١٣(

: بن أيب أنيسة، عن زيد بن رفيع، عن حزام بن حكيم، عن أبيه، قالاعمرو، عن زيد 
  .احلديث...خطب النيب

  .»وفيه زيد بن رفيع، وهو ضعيف «:)٤/٣١٤(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
   :روي عن أمساء من طريقني) ٢(

  :مهاجر عن أمساء: وىلالطريق األ
برقم ) ٢٤/٢٨٤(، والطرباين   )١٠٥٢(برقم  ) ٣٤٩(رواه البخاري يف األدب املفرد      

من طريق ابن أيب غنية، عن حممد بن مهاجر، عن أبيه، عن أمساء ابنة يزيـد                ) ٤٦٤(
  ...األنصاريه قالت

  :شهر بن حوشب عن أمساء: الثانية
لبخاري يف األدب املفـرد     ، وا )٢٧٥٨٩،٢٧٥٦١(برقم  ) ٤٥/٥٤٢(ورواه أمحد   

= 
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                                         = 
مسعـت  : ، من طريق عبداحلميد بن رام، حدثين شهر، قال        )١٠٥١(برقم  ) ٣٤٨(

  .أمساء بنت يزيد
  .داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وذكروا السالم فقط ورواه أبو

من ) ٤٣٦(برقم  ) ٢٤/١٧٣(، والطرباين   )٣٧٠(برقم  ) ١/٣٥٨(ورواه احلميدي   
  .د الرمحن بن أيب حسني عن شهر بهعب بنااهللا  طريق عبد
  .حديث حسن: قال الترمذي

  .ال بأس حبديث عبداحلميد بن رام، عن شهر بن حوشب: قال أمحد بن حنبل
، وقال الـشيخ    )٨٢٣(برقم  ) ٢/٤٨٦(وذكر الشيخ ناصر يف السلسلة الصحيحة       

 وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غيـر «: ولعـن اإلسنـاد األ  
مهاجر، وهو ابن أيب مسلم، وروى عنه مجاعة من الثقات، وقد توبع عبد احلميد بن              

  .»...رام حدثين شهر
  : داللة احلديث

 أي جتحدن حق اخللـيط، وهـو        :)١/٤٠٦(قال احلافظ يف الفتح     : تكفرن العشري 
  .ذلك أو أعم من الزوج
 واحلازم الضابط   أي أشد إذهاباً، واللب أخص من العقل، وهو اخلالص منه،         : أذهب

نقاد هلن فغـري     كان ي  ا ألن الضابط ألمره إذ    ،ألمره، وهذه مبالغة يف وصفهن بذلك     
  .الضابط أوىل
خترج عن   وفيه أي يف احلديث من الفوائد إطالق الكفر على الذنوب اليت ال           «: وقال احلافظ 
  .»ميان وهو إطالق نفي اإل»بكفرهن«لقوله يف بعض طرقه  اً على فاعلها،ظامللة، تغلي

وفيه إطالق الكفر على غري الكفر باهللا تعاىل لكفر العـشري           «): ٢/٦٧(قال النووي   
واإلحسان، والنعمة، واحلق، ويؤخذ من ذلك صحة تأويل الكفـر يف األحاديـث             

لنااملتقدمة على ما تأو«.  
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   على عدم طاعة الزوجكفرإطالق لفظ ال

:  فقالـت   أن امرأة ثابت بن قيس أتت النيب         عن ابن عباس     ]٨٤[
دين، ولكـين أكـره    ثابت بن قيس ما أعيب عليه يف خلق، وال          : رسول اهللا  يا

نعم، قال : قالت» ين عليه حديقته؟  أترد :»فقال رسول اهللا    .الكفر يف اإلسالم  
  .)١(»قها تطليقةاقبل احلديقة، وطلِّ«: رسول اهللا 

                                         
 )٦/٤٨١( الطـالق     يف ، والنسائي )٥٢٧٣(برقم  ) ٩/٣٠٧(رواه البخاري كتاب الطالق     ) ١(

  .، كالمها من طريق خالد احلذاء عن عكرمة، عن ابن عباس)٣٤٦٣(رقم ب
، من طريق جرير بن حازم، عن أيـوب،         )٥٢٧٦(برقم  ) ٩/٣٩٥(ورواه البخاري   

  .عن عكرمة، عن ابن عباس
من طريق قتادة عن عكرمة عن ابـن    ) ٢٠٥٦(ورواه ابن ماجه كتاب الطالق برقم       
  .احلديث. ..العباس أن مجيلة بنت سلول أتت النيب

أي أكره : »ولكين أكره الكفر يف اإلسالم «:معىن«): ٩/٣١١(قال احلافظ يف الفتح   
إن أقمت عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، وانتفى أا أرادت أن حيملها على الكفر               

وكأا أشارت إىل أا قد ... ال أعيب عليه يف خلق وال دين   : ويأمرها به نفاقاً بقوهلا   
لبغض على الوقوع فيه، وحيتمل أن تريد بالكفر كفران العشري إذ هـو             حتملها شدة ا  

  .تقصري املرأة يف حق زوجها
املعىن أخاف على نفسي يف اإلسالم ما ينايف حكمه من نشوز وفـرك             : وقال الطييب 

وغريه مما يتوقع من الشابة اجلميلة املبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقـت              
 الكفر، وحيتمل أن يكون يف كالمها إضمار أي أكره لـوازم            على ما ينايف اإلسالم   

  . ه.ا»من املعاداة والشقاق واخلصومة الكفر
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  عدم الشكر لنعم اهللا اسم الكفر على إطالق

 مل يـشكر    نم«:  على املنرب  قال النيب   :  عن النعمان بن بشري قال     ]٨٥[
القليل، مل يشكر الكثري، ومن مل يشكر الناس، مل يشكر اهللا عز وجل، والتحدث              

  .)١(»بنعمة اهللا شكر، وتركها كفر، واجلماعة رمحة، والفرقة عذاب
كره، من أُبلي بالًء فذكره فقد ش«:  قال، عن النيب     عن جابر    ]٨٦[

  .)٢(»وإن كتمه فقد كفره
 أُعطي عطـاًء فوجـد   نم :»سول اهللا قال ر:  قال عن جابر  ]٨٧[

                                         
) ١٨٤٥٠، ١١٤٤٩(بـرقم  ) ٣٠/٣٩٠(اهللا بن أمحد يف زوائد املـسند       رواه عبد ) ١(

والقضاعي يف مسند الـشهاب  ) ٩١١٩(برقم ) ٦/٥١٦(والبيهقي يف شعب اإلميان     
من طريق أيب وكيع اجلراح     ) ١٦٣٧(برقم  ) ٢/٢٥٣(ر  والبزا) ١٥(برقم  ) ١/٤٣(
  .مليح، عن أيب عبدالرمحن، عن الشعيب، عن النعمان بن بشري به بنا

وهذا إسناد حـسن     :، وقال )٦٦٧(أورده الشيخ ناصر يف السلسلة الصحيحة برقم        
كالم ال ينــزل    . الرمحن رجاله ثقات، ويف أيب عبدالرمحن، وامسه القاسم بن عبد        

  . عن رتبة احلسن، وكذلك اجلراح بن مليححديثه،
أخبـار  «، وأبـو نعـيم يف      )٤٨١٤(برقم  ) ٤/٢٥٦(رواه أبو داود كتاب األدب       )٢(

  .، من طريق جرير، عن األعمش، عن أيب سفيان، عن جابر)١/٢٥٩ (»أصبهان
  .أنعم عليه: ومعىن أبلي

  ).٦١٨(أورده الشيخ ناصر يف السلسلة الصحيحة 
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ـ        ، فليثن به  ، فإن مل جيد   ،ز به جيلْفَ فمن أثىن به فقد شـكره، وم كتمـه فقـد     ن 
  . )١(»رهـكف

ثالث متعلقـات بـالعرش،     «: قال رسول اهللا    :  عن ثوبان قال   ]٨٨[
خـاف،   اللهم إين بك فال أُ   :األمانة تقول قطع، و اللهم إين بك فال أُ    : الرحم تقول 

  .)٢(»اللهم إين بك فال أُُكفر: نعمة تقولوال
                                         

) ٨٦(، والبخاري يف األدب املفرد      )٤٨١٣(برقم  ) ٤/٢٥٥( األدب   داود رواه أبو ) ١(
  .، من طريق حيىي بن أيوب، عن عمارة بن غزية، عن شرحبيل، عن جابر)٢١٥(برقم 
، من طريق بشر، عن عمارة حدثين )٦/١٨٢(، والبيهقي )٤/٢٥٥(داود  أبو ورواه،

  .رجل من قومي، عن جابر
، من  )١/٤٨٥(، والقضاعي   )٣٤١٥(رقم  ب) ٨/٢٠٣(ورواه ابن حبان يف صحيحه      

 ويف إسناده   ،بن أيب أُنيسة، عن شرحبيل، عن جابر      االرحيم، عن زيد     عبد طريق أيب 
  .وقد توبع صدوق اختلط بآخره، شرحبيل بن سعد

، من طريق إمساعيل بن عيـاش، عـن    )٢٠٣٤(برقم  ) ٤/٣٣٢(فقد رواه الترمذي    
  .»حسن غريب«: ال الترمذيعمارة بن غزية عن أيب الزبري، عن جابر، وق

، من طريق فليح بن سليمان عن سعيد عن سعيد بـن            )٤٨٦(ورواه القضاعي برقم    
  .جابر احلارث، عن

، من طريق األوزاعي، عن حممد بن املنكدر،        )١/٣٥٦(ورواه ابن عدي يف الكامل      
  .عن جابر

  ).٦١٧(وأورده الشيخ ناصر يف السلسلة الصحيحة برقم 
، )١٨٨٥(بـرقم   ) ٢/٣٧٦(ا يف كشف األستار كتاب الرب والصلة        رواه البزار كم  ) ٢(

الربيع بن نافع، عن يزيد بن ربيعـة، عـن أيب األشـعث، عـن      بناحدثنا إبراهيم   
= 
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الرمي  من ترك«: قال يل رسول اهللا     :  قال  عن عقبة بن عامر      ]٨٩[
  .)١(»بعدما علمه رغبة عنه، فإا ِنعمة كفرها

                                         = 
  .عثمان، عن ثوبان به أيب

ن طريق ثوبان، وقد روى بعضه بغري لفظه مـن  مال نعلمه ذا اللفظ إال     : قال البزار 
  .- يعين لضعفهما - وأيب عثمان غري وجه، وقد تقدم ذكرنا ليزيد،

رواه البزار، وفيه يزيد بن ربيعة الـرحيب،        ): ٨/١٤٩(قال اهليثمي يف جممع الزوائد      
  .نه ال بأس بهأأرجو : وهو متروك، وقال ابن عدي

  .أبو عثمان هو الصنعاين شراحيل بن مرثد ثقة خمضرم
منـصور يف سـننه     وسعيد بـن    ) ٢٥١٣(برقم  ) ٣/١٣(اجلهاد  يف  رواه أبو داود    ) ١(

ويف الكـربى   ) ٢٢٣-٢٢٢،  ٦/٢٨(والنسائي  ) ٥/٣٢٠(شيبة   وابن أيب ) ٢٤٥٠(
وأبو عوانة  ) ١٠٦٢( وابن اجلارود    )١٧٣٢١(برقم  ) ٢٨/٥٥٨(وأمحد  ) ٢٣٥٤(
والطحاوي يف مـشكل اآلثـار      ) ٩٤٢(برقم  /) ١٧(والطرباين  ) ٣٠٤،  ٥/٣٠٣(
كلهم من طريـق    ) ٢/٩٥(واحلاكم  ) ١٠/١٣(والبيهقي  ) ٨٥٤(برقم  ) ٢/٣١٩(

... حدثين خالد بن زيد قـال عقبـة       : ثه قال الرمحن بن يزيد أن أبا سالم حد       عبد
  . وفيه زيادة طويلة،احلديث

  .من طريق أيب رجاء حدثين أبو سالم به) ٢٩٧(وأخرجه الطحاوي برقم 
) ١١٠٠(والطيالـسي بـرقم     ) ١٧٣٠٠(برقم  ) ٢٨/٥٣٢(ورواه أمحد يف املسند     

، )٢/٥٠١ (ويعقـوب الفـسوي يف املعرفـة والتـاريخ        ) ٢٤٠٥ ( برقم والدارمي
) ١٧/٩٤٠،٩٤١( يف الكـبري     رباينوالط) ٢٩٥(والطحاوي يف مشكل اآلثار برقم      

ن هشام الدستوائي عـن حيـىي بـن     من طرق ع  ) ٢١٨،  ١٣،  ١٠ ( برقم والبيهقي
ـ «: اهللا األزرق عن عقبة بن عامر بلفظ  كثري حدثنا أبو سالم عن عبد      أيب سي ومن ن

= 
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                                         = 
  بـن زيـد    اهللا ويف إسـناده عبـد     .»الرمي بعدما عِلمه، فقد كَفَر الـذي علَّمـه        

  . جمهول األزرق
مـن طريـق    ) ١٩١٩( بـرقم     كتاب اإلمارة، باب فضل الرمـي      وأخرجه مسلم 

م الرمي مث تركه فليس منا، أو من عل«: الرمحن بن مشاسة عن عقبة بن عامر رفعه   عبد
  .»عصى قد

فمثلُ ذلك الكفر الذي ذكر به املسلم       «): ٢/٣١٩(ل اآلثار   قال الطحاوي يف مشك   
  .»ِمن قتاله، هو هذا الكفر، ال الكفر باهللا عز وجل
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  إطالق لفظ الكفر على من أحب الكفر

ا، حشر على هواه  كل نفٍس ت :»  قال رسول اهللا    : عن جابر قال   ]٩٠[
  .)١(»فمن هوى الكفر فهو مع الكفرة، وال ينفعه عمله شيئاً

                                         
حدثنا املقدام ثنا عبـداهللا بـن       ) ٨٩٧٣(برقم  ) ٨/٤٥٢(رواه الطرباين يف األوسط     ) ١(

  . قال :  جابراً يقولمسعت: بن عمران قالايوسف ثنا ابن هليعة، عن خالد 
  »يبعث كل عبد على ما مات عليه   «: قلت له يف الصحيح   ): ١/١١٣(هليثمي  قال ا 
  .فقط

  .رواه الطرباين يف األوسط، وفيه ابن هليعة، وهو ضعيف
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  إطالق لفظ الكفر على الكذب

  عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رجالً جاء إىل الـنيب               ]٩١[
 رر، وإذا ب  الصدق، وإذا صدق العبد ب    «:  قال ؟يا رسول اهللا ما عمل اجلنة     : فقال

الكـذب،  «: يا رسول اهللا ما عمل النار؟ قال      : قال» إذا آمن دخل اجلنة   آمن، و 
  .)١(»إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار

                                         
حدثنا حسن وهو ابن موسى األشيب : ، وقال)٦٦٤١(برقم ) ١١/٢١٦(رواه أمحد ) ١(

  .اهللا بن عمرو به عن عبداهللا، عن أيب عبد الرمحن احلبلي،  ابن هليعة ثنا حيي بن عبدثنا 
  .رواه أمحد وفيه ابن هليعة): ١/١٤٢(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 

  .اهللا املعافري صدوق يهم، فاإلسناد ضعيف بن عبد وفيه أيضاً حيي: قلت
رواه البخـاري بـرقم   » الكفـر «: وله شاهد من حديث ابن مسعود بدون لفـظ  

إن الصدق يهدي إىل الرب، وإن «: قال أن النيب : بلفظ) ٢٦٠٧(ومسلم ) ٦٠٩٤(
الرب يهدي إىل اجلنة، وإن الرجل ليصدق حىت يكون صديقاً، وإن الكذب يهـدي إىل               

  .»الفجور، وإن الفجور يهدي إىل النار، وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند اهللا كذاباً
مها عليكم بالصدق فإنه مع الرب، و     «:  قال وله شاهد من حديث أيب بكر عن النيب         

  .»يف اجلنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور، ومها يف النار
، والبخاري يف األدب )٧(واحلميدي برقم ) ٥(والطيالسي برقم ) ٥(رواه أمحد برقم 

  .بإسناد صحيح)... ٧٢٤(املفرد برقم 
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  إطالق اسم الكفر على بغض العرب عامة 

  وقريش واألنصار خاصة

 حـب قـريش   «: قال رسول اهللا    :  قال  عن أنس بن مالك      ]٩٢[
هم كفر، فمن أحب العرب فقد      ضغهم كفر، وحب العرب إميان، وب     ضغان، وب إمي

  .)١(»أبغض العرب فقد أبغضين أحبين، ومن
ـ ب«:  قال  أن رسول اهللا      عن ابن عباس     ]٩٣[ غبـين هاشـم     ض 

  .)٢(»واألنصار كفر، وبغض العرب نفاق
                                         

، والطـرباين يف األوسـط      )٦٤(برقم  ) ١/٥١(رواه البزار كما يف كشف األستار       ) ١(
، كلهم من طريق اهليثم بن )٢/٣٣٣(وأبو نعيم يف احللية ، )٢٥٥٨(برقم ) ٣/٢٥٧(

  .واهليثم ال حيتج مبا انفرد به: وقال البزار .نس بهأمجاز ثنا ثابت، عن 
 والطرباين يف األوسط، وفيه اهليثم بن مجاز ضعفه         رواه البزار، ): ١/٨٩(ال اهليثمي   ق

  .معني، والبزار بناأمحد، وحيىي 
، حدثنا علـي بـن املبـارك        )١١٣١٢(برقم  ) ١٤٦-١١/١٤٥(يف الكبري   رواه الطرباين    )٢(

الصنعاين ثنا إمساعيل بن أيب أويس حدثين أبو حفص عمر بن حفص بن يزيد القرظي، عـن                 
  . عباس به عمرو بن مشر، عن جابر بن يزيد، عن عطاء بن أيب رباح، عن عبداهللا بن

  .م أعرفه، وفيه من مل)٩/١٧٢(قال اهليثمي يف جممع الزوائد 
  .مل أجد ترمجة عمر بن حفص، وعمرو بن مشر: قلت

  . ضعيف جداً:)٢٣٤١(برقم ) ٣٤٦(قال الشيخ ناصر يف ضعيف اجلامع 
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   أنزل اهللا اطالق اسم الكفر على الحكم بغير ما

  )١(»كفر دون كفر: قول ابن عباس«

: من مل حيكم مبا أَنزل اهللا فهو كافر؟، قـال         :  قيل البن عباس   ]٩٤[
  .)٢(»، وليس كمن كفر باهللا تعاىل واليوم اآلخركفرةهو به «

                                         
قرة « كتب األخ األستاذ سليم اهلاليل كتاباً يف دراسة قول ابن عباس رواية ودراسة               )١(

  .وقد استفدت منه يف هذا املطلب» العيون
  :طريقني روي عن ابن عباس من )٢(

  :من طريق طاوس عن ابن عباس: الطريق األوىل
  : راويانورواه عن طاوس 

  :ري عن طاوس عن ابن عباسحج هشام بن -١
 وأمحد يف كتاب اإلميـان    ) ٧٤٩(برقم  ) ٤/١٤٨٢(رواه سعيد بن منصور يف سننه       

 ومن طريقه ابن    ،)١٤١٩(برقم  ) ٤/١٦٠ ()املطبوع ضمن السنة أليب بكر اخلالل     (
  ).١٠١٠(برقم ) ٢/٧٣٦( اإلبانة بطة يف

وابن أيب حامت يف التفـسري      ) ٥٦٩(برقم  ) ٢/٥٢١(واملروزي يف تعظيم قدر الصالة      
كلهم ) ٨/٢٠(والبيهقي يف السنن    ) ٢/٣١٣(واحلاكم  ) ٦٤٣٤(برقم  ) ٤/١١٤٣(

  .جري عن طاوس عن ابن عباسحمن طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن 
  إنه ليس كفراً ينقل عـن امللـة،  ،فر الذي تذهبون إليه   إنه ليس بالك  «: ولفظ احلاكم 

﴿                               ﴾ ]ه. ا»كفر دون كفر] ٤٤: املائدة .  
= 
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﴿ أي ليس كفراً ينقل عن امللة،: وزاد اإلمام أمحد يف روايته قال سفيان         

                      ﴾] ٤٤: املائدة[.  
  .حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافقه الذهيب: وقال احلاكم

 على شرط   :وحقهما أن يقوال  «: )٦/١١٣(قال الشيخ ناصر يف السلسلة الصحيحة       
  .»الشيخني فإن إسناده كذلك

صـحيح علـى شـرط    : ه قـال عن احلاكم أن) ٦/١٦٣ (هقال ابن كثري يف تفسري   
  .الشيخني، فلعله من نسخة املستدرك املطبوع سقط

 قال عنه احلـافظ يف     ،جري من رجال البخاري ومسلم    حويف إسناده هشام بن     : قلت
  .وقد توبع:  قلت.، وقال الذهيب ثقةصدوق له أوهام: التقريب

  :اهللا بن طاوس عن أبيه طاوس عن ابن عباس  عبد-٢
ومن طريقه الطحاوي   ) ٢٤١(برقم  ) ١٠١: ص(يف تفسريه   أخرجه سفيان الثوري    

قيل : اهللا بن طاوس عن أبيه قال      عن عبد ) ٨٥٢(برقم  ) ٢/٣١٧(يف مشكل اآلثار    
﴿ :البن عباس                               ﴾] هي :  قال]٤٤: املائدة

  .وم اآلخر وليس كمن كفر باهللا والي،كفر
وإسناده صحيح رجاله رجال الشيخني، ومن أعله باالنقطاع ما بني الثوري وابـن             

  .طاوس فقد وهم فإن الثوري مسع من ابن طاوس وروايته يف صحيح مسلم
واملروزي يف تعظيم قدر الـصالة      ) ١٤١٤(برقم  ) ٤/١٥٨(ورواه أمحد يف اإلميان     

والطربي يف تفسريه   ) ٢/٣١٧(والطحاوي يف مشكل اآلثار     ) ٥٧١(برقم  ) ٢/٢١(
عن وكيـع وأيب أسـامة      ) ١٠٠٥(برقم  ) ٢/٧٣٤(وابن بطة يف اإلبانة     ) ٦/١١٦(

 عن ابـن  ، عن أبيه،اهللا بن طاوس  عن عبد، عن معمر بن راشد،كالمها عن الثوري  
  .» وليس كمن كفر باهللا ومالئكته وكتبه ورسله،هي به كفر«: عباس بلفظ

= 
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١٨٥ 
                                         = 

  .وهذا إسناد صحيح
من طريق عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس          ) ٥٧٣(روزي برقم   ورواه امل 

  .»كفر ال ينقل عن امللة«: قالعن ابن عباس 
واملروزي يف تعظيم قدر الصالة     ) ١٤٢٠(برقم  ) ٤/١٦٠(وأخرجه أمحد يف اإلميان     

وابن أيب  ) ١٢٠٦٠(برقم  ) ٤/٥٩٦(والطربي يف تفسريه    ) ٥٧٠(برقم  ) ٢/٥٢١(
) ١/٤١(والقاضي وكيع يف أخبار القضاة      ) ٦٤٣٥(برقم  ) ٤/١١٤٣(حامت يف التفسري    

كلهم عن عبد الرزاق وهو يف تفـسريه        ) ١٠٠٩(برقم  ) ٢/٧٣٦(وابن بطة يف اإلبانة     
﴿ : قوله تعاىلئل ابن عباس عنس: عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال) ١/١٩١(   

                            ﴾] هي كفر: قال] ٤٤: املائدة.  
   .»وليس كمن كفر باهللا ومالئكته ورسله«: قال ابن طاوس
   .وإسناده صحيح

 ومن ضعفهو خمطـئ،    ، وخصوصاً إذا حدث يف غري اليمن      ، األثر مبعمر وأنه يهم    ف
ويف صحيح ) ٥٩٤٤، ٤٧٤٩(ألن الثوري روى عن معمر يف صحيح البخاري برقم 

  ).١٦٢٨، ٩٧٩، ٩٧٧(م برقم مسل
  :علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: الطريق الثانية

وابـن أيب حـامت يف التفـسري    ) ١٢٠٦٨(برقم  ) ٤/٥٩٧(رواه الطربي يف تفسريه     
 ،من طريق معاوية بن صاحل) ٦٤٥٠(برقم ) ٤/١١٤٦) (٦٤٢٦(برقم ) ٤/١١٤٢(

﴿ : عن ابن عباس قوله،بن أيب طلحةاعن علي                     

     ﴾] ومن أقر به ومل حيكم      ،اهللا فقد كفر   من جحد ما أنزل   «: قال] ٤٤: املائدة 
  . »فهو ظامل فاسق

  .من جحد من حدود اهللا شئياً فقد كفر: وزاد ابن أيب حامت يقول
= 
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١٨٦ 

                                         = 
صـدوق  : قال احلافظ  .معاوية بن صاحل بن حدير من رجال مسلم       ؛  وإسناده حسن 

  . أوهام له
 من رجال مسلم كان يرسل عن ابن عبـاس          ،وعلي بن أيب طلحة صدوق قد خيطئ      

  .ومل يره
إن جماهدا : قال العلماء و،وعلته االنقطاع ما بني علي بن أيب طلحة وابن عباس: قلت
  .بينهما

 ،مع منه روى عن ابن عباس ومل يس:قال احلافظ يف التهذيب يف ترمجة علي بن طلحة
وعلي صدوق مل : )١/٢٠٧(اهد، وقال أيضاً يف العجاب يف بيان األسباب جموبينهما 

ابه، فلذلك كـان البخـاري وابـن        يلق ابن عباس، لكنه إمنا محل عن ثقات أصح        
  .حامت وغريمها يعتمدون على هذه النسخة أيب

 فلـم    أخذ تفسري ابن عباس عن جماهد      :)٣/١٣٤(وقال الذهيب يف ميزان االعتدال      
  . بل أرسله عن ابن عباساًيذكر جماهد

الناسخ : انظر (. عن ابن عباس تفسرياً كبرياً ممتعاً      ، عن معاوية بن صاحل    ىرو: وقال
  ).٢/١٨٨، واإلتقان للسيوطي ٧٥: واملنسوخ أليب جعفر النحاس ص
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١٨٧ 

  ما ورد عن التابعين مما يؤيد قول ابن عباس

﴿: عن عطاء بن أيب رباح يف قوله تعاىل        ]٩٥[                 

              ﴾ ]٤٤:املائدة[ ﴿                          

    ﴾ ]٤٥:املائدة[ ﴿                        ﴾ 
  .)١(»دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق كفر«: الق ]٤٧:املائدة[

                                         
  :  وقد روي عن عطاء من طريقني)١(

  :ابن جريج عن عطاء: األوىل
ويف مـسائل  ) ١٤٢٢، ١٤١٧(بـرقم  ) ٤/١٥٩(إلميـان   أخرجه اإلمام أمحد يف ا    

) ٢/٧٣٥( ،)١٢٠٥٢(برقم  ) ٤/٥٩٥(والطربي يف تفسريه    ) ٢٠٩: ص(داود   أيب
) ٤٥/١١٤٩(وابن أيب حامت يف تفسريه      ) ١٠١١(برقم  ) ٢/٧٣٦(،  )١٠٠٧(برقم  
من طريق سفيان الثـوري  ) ١/٤٣(والقاضي وكيع يف أخبار القضاة ) ٦٤٦٤(برقم  

  . عن عطاءعن ابن جريج
وإسناده صحيح ورجاله ثقات، وصححه الشيخ ناصـر يف السلـسلة الـصحيحة             

)٦/١١٤ (ومأعلَّ ن    ؛ِصه بتدلس ابن جريج فلم يألن رواية ابن جريح عن عطـاء  ب 
  .حممولة على السماع

إبراهيم  حدثنا :ابن أيب خيثمة  قال أبوبكر   ) ٦/٤٠٦(قال احلافظ يف ذيب التهذيب      
قال عطاء فأنا مسعته    : إذا قلت : عن ابن جريج أنه قال    ىي بن سعيد    بن عرعرة عن حي   

  .منه، وإن مل أقل مسعت
وهذه فائدة هامة جداً تدلنا علـى أن  «): ٤/٢٤٤(قال الشيخ ناصر يف إرواء الغليل   

  .»عنعنة ابن جريج عن عطاء يف حكم السماع
= 
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١٨٨ 

. )١(»ليس بكفر ينقل عن امللة «:قال طاوس اليماين رمحه اهللاعن ] ٩٦[
فقال لـه   بن مسعود    اهللا عبدكنت جالساً عند    : قالعن مسروق    ف ]٩٧[
 :ك الكفر مث قـرأ    اذ: يف احلكم؟ قال  : قالف،  »اشالر«:  قال ؟تح الس ما: رجل

                                         = 
  :أيوب بن أيب متيمة السختياين عن عطاء: الطريق الثانية

والقاضي وكيـع يف  ) ١٢٠٥٤، ١٢٠٥٣(برقم  ) ٤/٥٩٦(لطربي يف تفسريه    رواه ا 
  . من طريق محاد بن سلمة عن أيوب عن عطاء) ١/٤٣(أخبار القضاة 

  .وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح
  : وروى عن طاوس من طريقتني) ١(

  :سعيد املكي عن طاوس: األوىل
﴿                               ﴾ ليس بكفر ينقل عن امللة: قال.  

واإلمام أمحد يف مسائل أيب داود      ) ١٢٠٥٧(برقم  ) ٤/٥٩٦(رواه الطربي يف تفسري     
واملروزي يف تعظيم قدر الـصالة      ) ١٤١٨(برقم  ) ٤/١٦٠(واإلميان  ) ٢٠٩: ص(
 من طريـق    )١٠٠٦(برقم  ) ٢/٧٣٥(وابن بطة يف اإلبانة     ) ٥٧٤(برقم  ) ٢/٥٢٢(

   .طاوس  عن، عن سعيد املكي، عن سفيان الثوري،وكيع
، وسعيد املكي حيتمل أنه ابن حيان القرشي املخزومـي ، وسنده صحيح رجاله ثقات   

ولكن ابن حيان القرشي ،  ابن زياد الشيباين وكالمها مكي ذكرا من تالميذ طاوس       أو
  .ذكر من شيوخ سفيان الثوري خبالف الشيباين واهللا أعلم

  :رجل عن طاوس: لطريق الثانيةا
ومـن طريقـه رواه الطـربي يف تفـسريه          ) ١/١٩١(رواه عبد الرزاق يف تفسريه      

أخربنا الثوري عن رجل عن : حدثنا احلسن بن حيىي قال    ) ١٢٠٦١(برقم  ) ٤/٥٩٦(
﴿ طاوس              ﴾ كفر ال ينقل عن امللة.  
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١٨٩ 

﴿                               ﴾ ]١( ]٤٤: املائدة(.  

                                         
  :لى ابن مسعود إسناده صحيح، وهو موقوف ع)١(

سعيد بن منـصور    و  واللفظ له،  )٥٢٦٦(برقم  ) ٩/١٧٣(أبو يعلى يف املسند     رواه  
، ١/٤٠(والطربي يف تفسريه، ووكيع يف أخبار القـضاة         ) ٧٤١(برقم  ) ٤/١٤٦٨(

وابـن بطـة يف اإلبانـة       ) ٩٠٠١(برقم  ) ٩/٢٦٦(والطرباين يف الكبري    ) ٥٢،  ٥١
كلهم من طريق سامل    ) ١٠/١٣٩(ن  والبيهقي يف السن  ) ١٠١٣،  ١٠٠٤،  ٣/٧٣٤(
  .أيب اجلعد بنا

والطرباين يف املعجم الكـبري     ) ١١٩٦٩(برقم  ) ١٠/٣٢٣(ورواه الطربي يف تفسريه     
  .من طريق مسلم بن صبيح أيب الضحى) ٩٠٩٨(برقم ) ٩/٢٢٥(

 )١٠٠٣( برقم   وابن بطة ) ١/٥١(والقاضي وكيع   ) ١١٩٤٨(برقم  ورواه الطربي   
  .م عن مسروق عن ابن مسعودمن طريق الشعيب ثالثته
مـن  ) ١٠٠٢(برقم  ) ٢/٧٣٣(وابن بطة   ) ١١٩٦٠(برقم   رواه الطربي يف تفسريه   

امللك بن سليمان عن سلمة بن كهيل عن علقمة بن قيس واألسود بـن               طريق عبد 
  .يزيد كالمها عن ابن مسعود

من طريق أيب داود الطيالسي حدثنا محاد بن حيـىي عـن أيب             ) ١/٥٢(ورواه وكيع   
  .اهلدية يف احلكم كفر وفيما بينكم: اهللا قال األحوص عن عبد سحاق عن أيبإ

وعن حممد بن عثمان، حدثنا فطر ذا، ولفظه كنت جالساً عند عبداهللا فقـال لـه          
، مث  »ذاك الكفر «: فاجلور يف احلكم قال   : ، قال »الرشا«: ما السحت؟، قال  : الرجل
﴿ :قرأ                               ﴾] ٤٤: املائدة[.  



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

١٩٠ 

  
  
  
  



  الخاتمـة

 

١٩١ 

 
يه كما حيب ربنا ويرضـى، والـصالة        اً ف كاحلمد هللا محداً كثرياً طيباً مبار     

  .لق املبعوث رمحة للعاملنيوالسالم على أفضل اخل
هذا البحث املهم، فهذه أهـم النتـائج الـيت          متام  إ من اُهللا علي ب    نْوبعد أَ 

  :ليهاإتوصلت 
 اخلوارج واملعتزلـة  :األوىل ،افترق املسلمون يف مسائل التكفري إىل ثالث فرق  * 

ومن على منهجهم حيث توسعوا يف تكفري املسلمني مقتصرين علـى أدلـة             
ـ    ن املرجئة وم  : والفرقة الثانية  ، والسنة الكتابالوعيد يف    ذين  على منهجهم ال

ال يضر مع اإلميـان   : حكموا لكل من شهد الشهادتني بكمال اإلميان، وقالوا       
  .ذنب، مقتصرين على أدلة الوعد يف الكتاب والسنة

 ،هم وسط بني الفرقتني السابقتنيفأما أهل السنة واجلماعةوهي الفرقة الناجية    
  .الذين مجعوا بني نصوص الوعد والوعيد

خرج من امللة، كفر أكرب م: ة ينقسم إىل قسمني أهل السنة واجلماع  عندالكفر  * 
  .وكفر أصغر ال خيرج من امللة، أو كفر اعتقادي، وكفر عملي

  .-عز وجل-هللا حمض حق والتكفري حكم شرعي * 
األصل يف املسلم العدالة، وبقاء إسالمه حىت يتحقق زوال ذلك عنه مبقتـضى             * 

مون مشهور  أ عامل معترب م   قدام على التكفري إال من    ال جيوز اإل  دليل شرعي، و  

                                         
  . اللهم أحسن خامتيت، ووالدي، ومجيع املسلمني، وكل من أسهم يف نشر هذا الكتاب، اللهم آمني)١(
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 رابعـة بالعلم والورع والصدق، وبدليل شرعي واضح وضوح الـشمس يف           
  .ارـالنه

لعملي وتقـع   الكفر إمنا تقع على الكفر ا     لفظ  ع األحاديث اليت ذكر فيها      يمج* 
  . واألفعال، وال خترج من امللةاألقوالعلى 

؛ فري املعـني بني الـتك واملطلق،   عند قراءة النصوص بني التكفري       التفريقجيب  * 
أن   ال يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر بالعبـد          ،بعأصل وش  وذفالكفر  

يكافراً وإن كان ما قام به كفراً، وقد جيتمع يف الرجل كفر وإميـان              ىسم ، 
  . وإميان ونفاق، وفجور، وتقوى، وتوحيد،وشرك

 لتكفري املعني   شروطاً وضوابط ذكر أهل السنة واجلماعة     :  املعني تكفريشروط  * 
 ، وكان قاصداً للمعىن الكفـري     ،ارتكب أمراً مكفراً  فال يكفر املعني إال إذا      

 وال ،كرهـاً  وال م ، وال جـاهالً   ، ومل يكن جمتهداً خمطئاً    ،يهوقامت احلجة عل  
  .عاجزاً عن أداء ما فرضه اهللا عليه

، ونتيجته  دةاآلثار املترتبة على التكفري، استحالل دم املسلم واحلكم عليه بالر         * 
ما حيدث من التفجريات وقتل األبرياء واالغتياالت وسفك الـدماء وقتـل            

   .األطفال والشيوخ والنساء، من املسلمني
  



  المصادر والمراجع

 

١٩٣ 

 
أمحد بن عمرو، حتقيق باسم فيصل اجلوابرة،        اآلحاد واملثاين، ابن أيب عاصم،    * 

  .م١٩٩١الرياض السعودية، دار الراية، 
ل يف ختريج أحاديث منار السبيل، األلباين، بريوت لبنان، املكتـب           إرواء الغلي * 

  . ه١٣٩٩ ،اإلسالمي
 حممد بن إمساعيل، حتقيق حممد فؤاد عبـد البـاقي،           ،لبخاريلاألدب املفرد،   * 

  . ه١٣٧٥ ،القاهرة مصر، املطبعة السلفية
  . ه١٤١٥ ، بن حممد بن بطة، حتقيق يوسف الوابل، دار الرايةاهللا عبدلاإلبانة، * 
بن تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل، مطـابع جامعـة اإلمـام،            ال ،اإلستقامة* 

  . ه١٤٠٣
   . ه١٤٠٣ ،لغزايل، دار الكتب العلمية، بريوت لبنانل ،عتقادقتصاد يف االاال* 
لشافعي، حممد بن إدريس، حتقيق حممد زهري النجار، بريوت لبنـان،           لاألم،  * 

  .م١٩٧٣ ،دار املعرفة
  .بن تيمية، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالميالاإلميان، * 
اإلميان، ابن منده، حتقيق علي بن حممد الفقيهي، اجلامعة اإلسالمية، املدينـة            * 

  . ه١٤٠١، املنورة
  .اإلميان، البن أيب شيبة املكتب اإلسالمي، بريوت حتقيق األلباين* 
  .وت، حتقيق األلبايناإلميان، للعدين، املكتب اإلسالمي، بري* 
  . ه١٤٢٠حممد العجالن، مكتبة املعارف، : التسعينية البن تيمية، حتقيق* 
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١٩٤ 

لرازي، عبد الرمحن بن أيب حامت، حتقيق حكمت ياسني، الريـاض           لالتفسري،  * 
  .  ه١٤٠٨ ،السعودية، دار طيبة

، اهللا عبـد يوسف بن  بن عبد الربالالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد،  * 
  .م١٩٦٧ ،املغرب، وزارة األوقاف املغربية

  . ه١٤١٣ ، دار الكتب العلمية بريوت للقرطيب،اجلامع ألحكام القرآن،* 
احلكم بغري ما أنزل اهللا وأصول التكفري، خالد علي حممد العنـربي، مكتبـة              * 

  . ه١٤٢١ ،٤.طالفرقان، عجمان، 
 احلمدان، اعتىن به عبد اإلله      الدر النضيد على أبواب التوحيد، تأليف سليمان      * 

  . ه١٤٢٤الشايع، دار الصميعي، 
  . بن حممد بن عبد الوهاب، املكتب اإلسالمي بريوتاهللا عبدلالدرر السنية، * 
حتقيق زهري الـشاويش، املكتـب      » البن ناصر الدين الدمشقي   «الرد الوافر   * 

  . ه١٤٠٠ اإلسالمي،
  . ه١٤١٧ دار أطلس، ،الرد على البكري، البن تيمية* 
  .م١٩٨٣ ،الزهد، ابن أيب عاصم، حتقيق عبد العلي عبد احلميد، الدار السلفية* 
 بن املبارك، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، بـريوت         اهللا عبدالزهد، املروزي   * 

   ).ت.د(لبنان، دار الكتب العلمية 
  ).د ت(الزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر اهليتمي، دار املعرفة، بريوت * 
دار الروايـة    أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل، حتقيق عطية الزهـراين،          ،السنة* 

  . ه١٤١٠، ١.ط ،الرياض
 لعمرو بن عاصم الضحاك، حتقيق باسـم اجلـوابرة، الطبعـة األوىل             ،السنة* 



  المصادر والمراجع

 

١٩٥ 

  .الصميعي الرياض دار
 ، بن أمحد، حتقيق حممد سعيد القحطاين، دار ابن القيم، الدمام          اهللا عبدالسنة، ل * 

  . ه١٤٠٦
  . ه١٣٥٢ ،لبيهقي، أمحد بن احلسني، اهلندلالسنن الكربى، * 
حتقيق عبد الغفار البنداري وسيد      لنسائي، أمحد بن شعيب،   لالسنن الكربى،   * 

  .م١٩٩١ ، لبنان، دار الكتب العلمية-كسروي، بريوت
 ، داود، سليمان بن األشعث، بريوت لبنـان، دار ابـن حـزم            أليبالسنن،  * 

  . ه١٤١٩
لترمذي، حممد بن عيسى بن سورة، حتقيق عادل مرشـد، عمـان            لالسنن،  * 

  .  ه١٤٢٢ ،األردن، دار األعالم
 هاشم مياين، القاهرة مـصر،  اهللا عبدلدارقطين، عمر بن علي، حتقيق      لالسنن،  * 

  . ه١٣٨٦ ،دار احملاسن
  بن عبد الرمحن، حتقيق فؤاد زمريل، وخالد العلمي،        اهللا عبدلدارمي،  لالسنن،  * 

  .م١٤٠٧ ،بريوت لبنان، دار الكتاب العريب
سعيد بن منصور، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، بريوت لبنان، دار          لالسنن،  * 

  .م١٩٨٥ ،الكتب العلمية
مد بن علي الشوكاين، دار الكتب العلمية،بريوت، حتقيـق         حملالسيل اجلرار،   * 

  . ه١٤٠٥ ،حممود إبراهيم
 الدميجي، دار الـوطن،     اهللا عبد، حتقيق   آلجري، حممد بن احلسني   لالشريعة،  * 

   . ه١٤١٨ ، السعودية،الرياض
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سلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت   ملالصحيح،  * 
  . ه١٣٧٤ ،لبنان، دار إحياء الكتب العلمية

  . ه١٤٢٣، ١.طبن قيم اجلوزية، دار ابن رجب، الالصالة، * 
بن عمرو، حتقيق محدي السلفي، الرياض السعودية،       لعقيلي، حممد   لالضعفاء،  * 

  .م٢٠٠٠ ،دار الصميعي
  .١٣ جزء ، ضمن جمموع الفتاوى، البن تيمية،الفرقان* 
  . ه١٤٠٧ ،لفريوز أبادي، مؤسسة الرسالةلالقاموس احمليط، * 
القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه، للشيخ ابن عثيمني، خـرج أحاديثـه             * 

  . ه١٤١٦، دار أضواء السلف، أشرف عبد املقصود
لذهيب، حممد بن أمحد، دار     لالكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،          * 

  . ه١٤٠٣ ،الكتب العلمية
 بن عدي اجلرجاين، حتقيق حيىي      اهللا عبدبن عدي   الالكامل يف ضعفاء الرجال،     * 

  .م١٩٨٨ ،٣. ط،غزاوي، بريوت لبنان، دار الفكر
الطبعـة األوىل،   ، مشهور آل سلمان، مكتبة الفرقان    : حتقيقلذهيب،  لالكبائر،  * 

  . ه١٤٢٤
  .شمس الدين السرخسي، الطبعة الثانية، دار املعرفة للطباعة، بريتلاملبسوط، * 
  . م١٩٩٩ ،لنسائي، أمحد بن شعيب، بريوت لبنان، دار ابن حزملاتىب، * 
، اهلند، دار اهللا بدعلحاكم النيسابوري، حممد بن  لاملستدرك على الصحيحني،    * 

  .املعارف العثمانية
حمفوظ الرمحن زين اهللا، : لبزار أمحد بن عمرو، حتقيق    ل ،)البحر الزخار (املسند  * 



  المصادر والمراجع

 

١٩٧ 

  .م١٩٨٨ ،املدينة املنورة السعودية، مكتبة العلوم واحلكم
بن اجلعد، علي بن اجلعد اجلوهري، حتقيق عامر حيـدر، بـريوت            الاملسند،  * 

  .م١٩٩٠ ،لبنان، مؤسسة نادر
 - بن الزبري، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، بريت       اهللا عبدلحميدي،  لاملسند،  * 

  . ه١٣٨١لبنان، دار الكتب العلمية، 
لشيباين، أمحد بن حنبل، إعداد مكتب حتقيق التـراث يف مؤسـسة            لاملسند،  * 

  .م٢٠٠١ ،الرسالة بريوت لبنان، مؤسسة الرسالة
   .، بريوت لبنان دار الفكرلطيالسي، سليمان بن داودلاملسند، * 
 -لموصلي، أبو يعلى أمحد بن علي، حتقيق حسني أسـد، دمـشق             لاملسند،  * 

  .م١٩٨٤سوريا، دار املأمون للتراث، 
  . املكتب اإلسالمي، حتقيق حبيب الرمحن، البن أيب شيبة،املصنف* 
املصنف لعبد الرزاق بن مهام، حتقيق حبيب الـرمحن األعظمـي، املكتـب             * 

  .ي بريوتاإلسالم
 ، بن حممد، حتقيق عبد اخلالق األفغاين، اهلند       اهللا عبدبن أيب شيبة،    الاملصنف،  * 

  .م١٩٨٠ ،الدار السلفية
 حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، بريوت لبنان،       ،عبد الرزاق بن مهام   لاملصنف،  * 

   .م١٩٧١ ،املكتب اإلسالمي
ود الطحان، الريـاض  لطرباين، أمحد بن سليمان، حتقيق حمم  لاملعجم األوسط،   * 

  . ه١٩٨٥ ،السعودية، مكتبة املعارف
لطرباين، حتقيق حممد شكور حممود، بريوت لبنان، املكتـب         لاملعجم الصغري،   * 
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  . م١٩٨٥ ،اإلسالمي
 –لطرباين، أمحد بن سليمان، حتقيق محدي السلفي، املوصل         لاملعجم الكبري،   * 

  .م١٩٨٣، ١.طالعراق، 
 بن سفيان، حتقيق أكرم العمري، بـريوت لبنـان،          يعقوبلاملعرفة والتاريخ،   * 

  .م١٩٨١ ،مؤسسة الرسالة
املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي، لنور الدين اهليثمي، سيد كسروي            * 

  . ه١٤١٣ ،حسن دار الكتب العلمية
 البن اجلارود، حتقيق عبداهللا هاشم اليماين، الطباعة الفنية املتحـدة،           ى،املنتق* 

  .  ه١٣٩٠ ،مصر
 بن علي، مراجعة خليل امليس، بريوت لبنـان،      اهللا عبدبن اجلارود،   الاملنتقى،  * 

  .م١٩٨٧، دار القلم
  .  بريوت، للشاطيب، دار املعرفة،املوافقات* 
الك بن أنس، حتقيق حممد فؤادعبد الباقي، بريوت لبنان، دار إحيـاء       ملاملوطأ،  * 

  . ه١٣٧٠ ،الكتب العلمية
سليمان سـالحم، مؤسـسة     : يب جعفر النحاس، حتقيق   ألالناسخ واملنسوخ،   * 

  . ه١٤١٢الرسالة، 
إيثار احلق على اخللق، البن الوزير اليمين، حتقيق أمحد مصطفى الدار اليمنية،            * 

  . ه١٤٠٥
بغية املرتاب يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل اإلحلاد القـائلني            * 

مكتبة العلـوم واحلكـم      ان الدويش، موسى سليم : حتاد، حتقيق باحللول واال 



  المصادر والمراجع

 

١٩٩ 

  . ه١٤٠٨ ،١.ط ،املدينة املنورة
  .بيان الدليل، البن تيمية، دار الكتب العلمية* 
  . م١٩٣١ ، نعيم، ليدنألصبهاين أيبلتارخ أصبهان، * 
 لبنـان،   -لخطيب البغدادي، أمحد بن علي بن ثابت، بريوت         لتاريخ بغداد،   * 

  ).ت.د(دار الكتب العلمية 
عبد الرمحن الفروائي، املدينة املنـورة،      : لمروزي، حتقيق ل قدر الصالة،    تعظيم* 

  .مكتبة الدار
  . ه١٤١٨تفسري ابن كثري، حتقيق سامي سالمة، دار طيبة، الرياض، * 
  . ه١٤١٢، ١.طتفسري الطربي، دار الكتب العلمية، بريوت، * 
  . ه١٤١٠ ،تفسري عبد الرزاق، حتقيق مصطفى مسلم، مكتبة الرشد* 
  .بن حجر، حتقيق إحسان عبد املنان، دار األفكار الدوليةالتقريب التهذيب، * 
  . ه١٤١٦، ١.ط اعتناء ابراهيم الزيبق،  البن حجر،ذيب التهذيب،* 
  . ه١٣٩٩، ٢.طحاشية ابن عابدين، دار الفكر، * 
  .م١٩٧٤ ،مكتبة السعادة نعيم، ألصبهاين أمحد بن عبداهللا أيبلحلية األولياء، * 
سؤاالت أيب داود ألمحد بن خبيل، حتقيق زياد منـصور، املدينـة املنـورة              * 

  . م١٩٩٤ ،السعودية، مكتبة العلوم واحلكم
، ٣أللباين، بريوت لبنان، املكتب اإلسالمي ط     لسلسلة األحاديث الصحيحة،    * 

  . ه١٤٠٣
 بـريوت  ،أللباين، حممد ناصر الدين، لسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة،     * 

  . ه١٣٩٨، ، املكتب اإلسالميلبنان
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  . ه١٤٢٠،سنن ابن ماجة، دار السالم، الرياض* 
  .م١٩٨٢ ،٢. ط،سري أعالم النبالء، الذهيب، بريوت لبنان، مؤسسة الرسالة* 
 احلسن الاللطائي، حتقيق أمحد الغامدي، دار       هللا بةهلشرح اعتقاد أهل السنة،     * 

  . ٣.ططيبة، 
قيق شعيب األرنؤوط، وزهـري الـشاويش،       إلمام البغوي، حت  لشرح السنة،   * 

  . ه١٤٠٣، ٢.طاملكتب اإلسالمي بريوت، 
  . ه١٤١٣، ٢.طشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، حتقيق شرح الطحاوية، * 
   ه١٣٩٨شرح النووي على صحيح مسلم، شرف الدين النووي، دار الفكر، * 
نـاؤوط،  لطحاوي، أمحد بن حممد، حتقيق شعيب األر      لشرح مشكل اآلثار،    * 

  .م١٩٩٤ ،بريوت لبنان، مؤسسة الرسالة
لطحاوي، حممد زهري النجار، بريوت لبنان، دار الكتب        لشرح معاين اآلثار،    * 

  .  ه١٣٩٩ ،العلمية
لبيهقي، حتقيق حممد السعيد زغلول، بريوت لبنان، دار الكتب      لشعب اإلميان،   * 

   . ه١٤١٠ ،العلمية
مد بن حبان البسيت، حتقيـق شـعيب   صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، حم   * 

  .م١٩٩٣ ، لبنان مؤسسة الرسالة-األرنؤوط، بريوت
لبخاري، ترقيم حممد فـؤاد عبـد       لصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري،       * 

  . ه١٤٠٧ ،٢. ط،الباقي
  . ه١٤٢١ ،صحيح الترغيب والترهيب، لأللباين، مكتبة املعارف* 
  . ه١٤٠٦ ،ب اإلسالمي بريوتلأللباين، املكت صحيح اجلامع وزيادته،* 



  المصادر والمراجع

 

٢٠١ 

  .بن القيم، دار الكتاب العريب، بريوتالطريق اهلجرتني، * 
 املكتـب اإلسـالمي،   ،غاية املرام يف ختريج أحاديث احلالل واحلرام، لأللباين * 
  . ه١٤٠٥ ،٣.ط

  .فتاوى السبكي، تقي الدين السبكي، دار املعرفة، بيوت* 
 حجر العسقالين، أمحد بن علي بن       بنالفتح الباري بشرح صحيح البخاري،      * 

  .  ه١٤٠٧ ،٢.طحجر، دار الريان للتراث، 
مصر، املكتبة التجارية   ،عبد الرؤوف املناوي  لفتح القدير شرح اجلامع الصغري،      * 

  . ه١٣٥٦ ،الكربى
عبد الرمحن بن حسني آل الشيخ، حتقيق الوليـد الفريـان، دار            لفتح ايد،   * 

  . ه١٤١٥ ،١.ط ،الصميعي الرياض
 ، احلسن الـسليماين دار املغـين الريـاض        أليبفتنة التفجريات واالغتياالت    * 

   . ه١٤٢٦
 عبيد القاسم بن سالم، حتقيق وهيب غـاوجي، بـريوت           أليبفضائل القرآن،   * 

  .م١٩٩١ ،لبنان، دار الكتب العلمية
 بن عباس، سليم اهلاليل، مكتبة الفرقان،      اهللا عبدقرة العيون يف تصحيح تفسري      * 

  . ه١٤٢٢مان، عج
لهيثمي، علي بن أيب بكر، حتقيق حبيـب        لكشف األستار عن زوائد البزار،      * 

  . م١٩٧٩ ،الرمحن األعظمي، بريوت لبنان، مؤسسة الرسالة
بن منظور، حممد بن مكرم املصري، بريوت لبنان، دار صادر          اللسان العرب،   * 

  .بريوت
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٢٠٢ 

  .اإلمام حممد بن سعودمؤلفات اإلمام حممد بن عبد الوهاب، مطبعة جامعة * 
لهيثمي، علي بن أيب بكر، القاهرة مصر، مكتبة        لجممع الزوائد ومنبع الفوائد،     * 

  . ه١٣٥٢ ،اهليثمي
 جممع امللك فهد لطباعـة املـصحف   ، الطبعة األوىل،جمموع فتاوى ابن تيمية * 

   . ه١٤١٦الشريف، 
دار الكتاب   ،بريوت مدارج السالكني، البن القيم، حتقيق حممد حامد الفقي،       * 

  . ه١٣٩٢ ،العريب
  . ه١٤١٩ ، حتقيق أمين عارف الدمشقي، دار املعرفة، بريوت،مستخرج أيب عوانة* 
 ،مسند ابن املبارك، حتقيق صبحي السامرائي دار املعارف، الرياض الـسعودية  * 

  . ه١٤٠٧
لقضاعي، حتقيق محدي السلفي، بريوت لبنـان، مؤسـسة         لمسند الشهاب،   * 

  .م١٩٨٦ ،الرسالة
  . ه١٤٠٥ دار الكتب العلمية، بريوت، ،مفتاح دار السعادة، البن القيم* 
   . حتقيق حممد حميي الدين عبداحلميد املكتبة العصرية، لألشعري،مقاالت اإلسالميني* 
 البن تيمية، حتقيق حممد رشاد سامل، مطابع جامعة اإلمام          ،منهاج السنة النبوية  * 

  . ه١٤١١، ٢.ط ،حممد بن سعود
عبد ايد بن سـامل املـشبعي، أضـواء          ل ري،فكنهج ابن تيمية يف مسألة الت     م* 

  . ه١٤١٨، السلف
 ،لذهيب، حتقيق علي حممد البجاوي، عيسى البـايب احللـيب         لميزان االعتدال،   * 

  .م١٩٦٣



  فهرس اآليات

 

٢٠٣ 

 
  ١٥٩............]٥: األحزاب[.......................﴾أدعوهم آلبائهم هو أقسط عند اهللا﴿
﴿ِض الِْكتعونَ ِببِمنؤٍضأَفَتعونَ ِببكْفُرت١٠٥...............]٨٥: البقرة[...........﴾اِب و  
  ٢٠.................]٥٠: املائدة[...........................................﴾أَفَحكْم الْجاِهِليِة يبغونَ﴿
﴿الْكَاِفِرين كَانَ ِمنو ركْبتاسى وأَب ِليس٤٤..................]٣٤: البقرة[....... ﴾ِإالَّ ِإب  
  ٨٥...........]١٥: تاحلجرا[................﴾الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا﴿
  ١٣١............]٢٣: املعارج[............................﴾الَِّذين هم علَى صالَِتِهم داِئمونَ﴿
  ١٣١.............]٢: املؤمنون[.............................﴾الَِّذين هم ِفي صلَاِتِهم خاِشعونَ﴿
  ٢٠.............]٢١: الشورى[....................﴾أَم لَهم شركَاُء شرعوا لَهم ِمن الديِن﴿
﴿بِه ِمن را أُنِزلَ ِإلَيولُ ِبمسالر ن٤٨..............]٢٨٥: البقرة[........................﴾ِهآم  
﴿ِمِننيؤِبم ما همِم اآلِخِر ووِبالْيا ِباللَِّه ون٦٠......................]٨:البقرة[.............﴾آم  
﴿اهوا ِإالَّ ِإيدبعأَالَّ ت رِإالَّ ِللَِّه أَم كْم٢٠...............]٤٠: يوسف[...............﴾ِإِن الْح  
  ٨٧ ،٧٤....]٩٩-٩٧:النساء[....................﴾ِإنَّ الَِّذين توفَّاهم الْمالِئكَةُ ظَاِلِمي﴿
  ٨٠.................]١٠: النساء[...................﴾ِإنَّ الَِّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْما﴿
  ١٠٥، ١٠٤...]١١٦: النساء[..............................﴾ِإنَّ اللّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه﴿
  ١٥.................]٤٨: النساء[...................................﴾ِإنَّ اللّه الَ يغِفر أَن يشرك ِبِه﴿
  ١٤٨..............]٤٢: احلجر[........................﴾طَانإنَّ ِعباِدي لَيس لَك علَيِهم سلْ﴿
  ٤١.............]٤٨: القصص[......................................................﴾ِإنا ِبكٍُل كَاِفرون﴿
  ٦٥.............]١٥:احلجرات[...................﴾إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله﴿
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٢٠٤ 

  ٤١...............]٢٢: إبراهيم[.....................﴾ِإني كَفَرت ِبمآ أَشركْتموِن ِمن قَبلُ﴿
  ٧٦، ٧٢....]٢٨٦ :البقرة[......................﴾ربنا الَ تؤاِخذْنا ِإنْ نِسينا أَو أَخطَأْنا﴿
  ٩١، ٢٠.......]٤٣: النحل[...............﴾فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم الَ تعلَمونَ﴿
﴿كعم ابت نمو تا أُِمركَم ِقمت٢٤.................]١١٢: هود[......................﴾فَاس  
  ١٠٢...........]٥٠: الكهف[...................................................﴾فَفَسق عن أَمِر ربِه﴿
  ١١٣..........]١١٢: النساء[................................... ﴾فقد احتمل تاناً وإمثاً مبيناً﴿
  ١٤٦.............]٧٥: الواقعة[.........................................﴾فَالَ أُقِْسم ِبمواِقِع النجوِم﴿
﴿هنٍة ميِفي ِمر ك١٥٦..................]١٧:هود[................................................﴾فَالَ ت  
  ٤٣..................]٨٩: البقرة[.............................﴾فَلَما جاَءهم ما عرفُوا كَفَروا ِبِه﴿
  ١٥١..........]١١٠:الكهف[........................................﴾فَمن كَانَ يرجو ِلقَاء ربِه﴿
  ٦٥...........]١٤: احلجرات[..........................﴾م تؤِمنواقَالَت اَألعراب آمنا قُلْ لَ﴿
﴿فُِسِهملَى أَنفُوا عرأَس الَِّذين اِديا ِعب١٤..................]٥٣: الزمر[.............﴾قُلْ ي  
  ٢٤.................]٧٧: املائدة[...﴾قُلْ ياأَهلَ الِْكتاِب الَ تغلُوا ِفي ِديِنكُم غري احلق﴿
﴿لَمعٍم يا ِلقَوِبيرا عآنقُر هاتآي لَتفُص اب٤٤............]٤-٣: فصلت[......﴾ونَِكت  
﴿الْكُفَّار بجٍث أَعثَِل غَي١٠٣، ٤١....]٢٠:احلديد[....................................﴾كَم  
  ]٢٨٦: البقرة[...............................﴾الَ يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإالَّ وسعها﴿

......................................................................................................٨٧، ٨٥، ٧٦، ٧٣  
  ٢٨.............. ]٣٢: املائدة[ ..................﴾ِمن أَجِل ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ﴿
  ٨٩..............]١٠٦: النحل[....................................﴾ن بعِد إمياِنِهمن كَفَر ِباللِّه ِم﴿
  ٩١، ٢٠.......]٨٣: النساء[..................﴾وِإذَا جاَءهم أَمر ِمن اَألمِن أَِو الْخوِف﴿



  فهرس اآليات

 

٢٠٥ 

﴿را آخاللَِّه ِإلَه عونَ معدالَ ي الَِّذين١٢.....]٦٩-٦٨: الفرقان[.......................﴾و  
  ١٥،١٠٦..........]١٠-٩: احلجرات[......... ﴾وِإن طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا﴿
  ٤٣..............]١٤٦: البقرة[. ﴾وِإنَّ فَِريقًا ِمنهم لَيكْتمونَ الْحق وهم يعلَمونَ﴿
  ١١٣...............]٦١: البقرة[.............................................﴾وباءوا بغضب من اهللا﴿
  ١٤٦.............]٨٢: الواقعة[............................﴾وتجعلُونَ ِرزقَكُم أَنكُم تكَذِّبونَ﴿
  ٤٣..................]١٤: النمل[......﴾ما وعلُواوجحدوا ِبها واستيقَنتها أَنفُسهم ظُلْ﴿
  ٤٤..................]٥: فصلت[..................﴾وقَالُوا قُلُوبنا ِفي أَِكنٍة ِمما تدعونا ِإلَيِه﴿
  ٢٦، ١٦....]١٤٣: البقرة[.................................﴾وكَذَِلك جعلْناكُم أُمةً وسطًا﴿
  ١٠٤...........]٧: احلجرات[...............﴾وكَره ِإلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والِْعصيانَ﴿
  ]١٠٣-١٠١: آل عمران[.....﴾يف تكْفُرونَ وأَنتم تتلَى علَيكُم آيات اللِّهوكَ﴿

.......................................................................................................١٢٣، ١٢٢، ١٠٣  
﴿بلْعنو وضخا نا كُنمِإن قُولُنلَي مهأَلْتس لَِئن٤٦........]٦٦-٦٥: التوبة[.....﴾و  
﴿قِإالَّ ِبالْح اللَّه مرالَِّتي ح فْسلُوا النقْتالَ ت٢٨.............]١٥١: األنعام[...........﴾و  
  ٨٥..............]٣١: اإلسراء[..........................﴾والَ تقْتلُواْ أَوالدكُم خشيةَ ِإمالٍق﴿
  ٣٧..........]٩٦: األعراف[ ............................﴾ولَو أَنَّ أَهلَ الْقُرى َءامنوا واتقَوا﴿
  ٨٥، ٧٦.....]٥: األحزاب[.....................﴾ولَيس علَيكُم جناح ِفيما أَخطَأْتم ِبِه﴿
  ١٥٩............]٤: األحزاب[..................................﴾اءكموما جعل أدعياءكم أبن﴿
  ٢٥...................]٧٨: احلج[...................﴾وما جعلَ علَيكُم ِفي الديِن ِمن حرٍج﴿
  ٦٨...............]١١٥: التوبة[...............﴾ قَوما بعد ِإذْ هداهموما كَانَ اللَّه ِليِضلَّ﴿
  ٨٥.................]٩٢: النساء[.............﴾وما كَانَ ِلمؤِمٍن أَن يقْتلَ مؤِمنا ِإالَّ خطَئًا﴿
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٢٠٦ 

﴿ا كُنموالًوسثَ رعبى نتح ذِِّبنيع٧٠، ٦٨....]١٥: اإلسراء[......................﴾ا م  
  ١٥١ ،٦٥..]١٠٦ :يوسف[..........﴾وما يؤِمن أَكْثَرهم ِباللَِّه ِإالَّ وهم مشِركُونَ﴿
  ١٨٧..............]٤٥: املائدة[....﴾ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمون﴿
﴿ي ن لَّممالفَاِسقُونو مه لَِئكفَأُو لَ اللّها أَنزكُم ِبم١٨٧..............]٤٧: املائدة[....﴾ح  
  ]٤٤: املائدة[....﴾ومن لَّم يحكُم ِبما أَنزلَ اللّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ﴿

...............................١٨٩، ١٨٨، ١٨٥، ١٨٤، ١٨٣، ١١٣، ١٠٤، ١٢، ١١  
﴿با تِد معب ولَ ِمنساِقق الرشي نمىودالْه لَه ن٦٨...............]١١٥:النساء[...﴾ي  
﴿منهج هاؤزا فَجدمعتا مِمنؤلْ مقْتي نم٩٣: النساء[ .................﴾و[   

......................................................................................................٣٥، ٢٨، ١٣، ١١  
  ١١٣......]٧٨: آل عمران[...............﴾ويقولون على اهللا الكذب وهم يعلمون﴿
  ٤٢........]٨٤-٨٣: النمل[............................. ﴾ويوم نحشر ِمن كُلِّ أُمٍة فَوجا﴿
﴿والِْجن رشعا ما يِميعج مهرشِيح مو١٣٨..........]١٢٨: األنعام[...................﴾ي  
  ١١٣......]٧١ :آل عمران[...............﴾يا أهل الكتاب مل تلبسون احلق بالباطل﴿
  ٢٣...............]١٢٣: التوبة[................﴾ا الَِّذين يلُونكُميا أيها الذين آمنوا قَاِتلُو﴿
﴿لُوا ِفي ِديِنكُمغاِب الَ تلَ الِْكتاأَه٢٤.............]١٧١: ءالنسا[..........................﴾ي  
﴿وا ال تنَءام ا الَِّذينهاأَيِي اللَِّهيدي نيوا بم٢٤..............]١: احلجرات[..........﴾قَد  
﴿وا ِإذَا ضنآم ا الَِّذينهأَيِبيِل اللَِّهيِفي س متب٦٠..................]٩٤:النساء[...........﴾ر  
﴿كُمنع فِّفخأَنْ ي اللَّه ِريد٢٥.................]٢٨: النساء[.....................................﴾ي  
﴿ اللَّه ِريديرسالْع ِبكُم ِريدالَ يو رسالْي ٢٥..............]١٨٥: البقرة[............﴾ِبكُم  



  فهرس األحاديث

 

٢٠٧ 

 
  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث

  ١٤٥  زيد بن خالد اجلهين  أتدرون ماذا قال ربكم
  ١٧٥  ابن عباس  أتردين عليه حديقته
  ١٤٣  أبو هريرة  اثنتان يف الناس مها

  ١٦٧  اهللا عبدير بن جر   مل تقبل له صالةإذا أبق العبد
  ٢٦    رياًإذا أراد اهللا بأهل بيت خ

  ١٠٦    إذا التقى املسلمان بسيفهما
  ١٠٩، ٥٠   أبو هريرة   يا كفارإذا قال الرجل ألخيه
  ١١٤، ٥٠   بن عمراهللا عبد  إذا كفّر الرجل أخاه

  ٩٢، ٣٤    إذا وسد األمر إىل غري أهله
  ١٢    كن فيه كان منافقاً أربع من

  ١١٧  اهللا عبدجرير بن   لناس، ال ترجعوا استنصت ا
  ١٤٨، ١٤٦  ابن عباس   أصبح من الناس شاكر
  ٦١  أسامة  أفال شققت عن قلبه

  ٦١  أسامة  ال إله إال اهللا: أقال
  ٢٨    أكرب الكبائر اإلشراك 

  ١٢٩، ١٢٦  جابر  كنتم تعدونأ
  ١٥٠  ابن عمر  أال إن اهللا ينهاكم

  ١١٨  أبو بكرة  أال تدرون أي يوم هذا
 



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

٢٠٨ 

  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث
  ١٤٦  أبو هريرة   أمل تروا إىل ما قال ربكم
  ١٦٨  عائشة  إن أشد الناس عتواً

  ٢٥  عائشة  ءإن الرفق ال يكون يف شي
  ١٨١  ابن مسعود  إن الصدق يهدي إىل الرب
  ٢٥  عائشة  إن اهللا رفيق حيب الرفق

  ٨٤    إن اهللا ال جيمع أميت على 
  ٩١، ٣٤     العلم انتزاعاًإن اهللا ال يقبض

  ٨٤    إن اهللا وضع عن أميت اخلطأ
  ١٢٤  جابر  إن بني الرجل وبني الشرك
  ١٦٣  أبو موسى األشعري  إن بني يدي الساعة فتناً
  ١٦٥  النعمان بن بشري  إن بني يدي الساعة فتناً
  ١٢٠، ٤٩، ٢٩    إن دمائكم وأموالكم
  ٩٢، ٢١    إن من أشراط الساعة

  ١٧٣  حكيم بن حزام  ل اجلنةإن منكن من تدخ
  ٢٥  أبو هريرة  إن هذا الدين يسر

  ١١٩  الصناجبي  أنا فرطكم على احلوض
  ٢٥    إياكم والغلو

  ١٧٣  أمساء ابنة زيد األنصارية  إياكن وكفر املنعمني
  ١٤٠  علي  أيكم ينطلق إىل املدينة

 
 



  فهرس األحاديث

 

٢٠٩ 

  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث
  ١٠٧  ابن عمر  أميا رجل قال ألخيه كافر

  ٥٠  ابن عمر  أميا رجل قال ألخيه يا كافر
  ١٦٧، ٨  اهللا عبدجرير بن   أميا عبد أبق مواليه
  ١٦٢  أبو هريرة  بادروا باألعمال فتناً

  ٢٥  أبو أمامة  فية السمحةيبعثت باحلن
  ١٨٢  ابن عباس  بغض بين هاشم واألنصار كفر
  ١٢٧  بريدة  بكروا بالصالة يف يوم الغيم

  ١١١  جابر  الثة بين اإلسالم على ث
  ١١١  علي  بين اإلسالم على ثالثة

  ١٣٢  احلسن البصري  بني العبد والكفر ترك الصالة
  ١٧٢  ابن مسعود  إنكن أكثر أهل النارفتصدقن 

  ١٧٠  اهللا عبدجابر بن   تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم
  ١٦٣  أنس   تكون بني يدي الساعة فنت
  ١٧٧  ثوبان   ثالث متعلقات بالعرش

  ١٤٣  أبو هريرة   الكفر باهللاثالث من
  ١٥٣  أبو هريرة  ن كفرآاجلدال يف القر

  ١٥٣  أنس بن مالك  حب قريش إميان
  ١٠٢  عائشة  مخس فواسق يقتلن
  ١٥٣   بن عمرواهللا عبد  دعوا املراء يف القرآن

 



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

٢١٠ 

  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث
  ١٨٨  ابن مسعود  ذاك الكفر

  ٢٩  علي  ذمة املسلمني واحدة
، ٥٥، ١٢  ابن مسعود  سلم فسوق سباب امل

٩٥،٩٨  
  ٩٩، ٣٥ ،٢٨  أبو هريرة  سباب املسلم فسوق
  ١٠١، ١٠٠  النعمان بن عمرو  سباب املسلم فسوق
  ١٠١  أنس  سباب املسلم فسوق
  ١٦٥  جندب بن سفيان  سيكون بعدي فنت

  ١٨١   بن عمرواهللا عبد  الصدق وإذا صدق العبد بر
  ١٣٠  سابن عبا  عرى اإلسالم وقواعد الدين
  ١٨١  أبو بكر  عليكم بالصدق فإنه مع الرب

  ١٢٦  بريدة  العهد الذي بيننا
  ١٠٢   بن مغفلاهللا عبد  قتال املؤمن كفر
  ٩٨  سعد ابن أيب وقاص  قتال املسلم كفر

  ١٥٤  عمرو بن العاص  القرآن نزل على سبعة أحرف
  ١٢٨  أبو هريرة  كان أصحاب رسول اهللا 

  ٨١  أبو هريرة  تواخينيكان رجالن يف بين إسرائيل م
  ١٦١  ابن مسعود  كفر باهللا ادعاء إىل نسب
  ١٦٠  أبو بكر الصديق  كفر باهللا انتفاء من نسب

  ١٦٠   بن عمرو اهللا عبد   من نسبؤكفر ترب



  فهرس األحاديث

 

٢١١ 
 

  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث
  ١٣٠   بن مسعوداهللا عبد  الكفر ترك الصالة
  ١٨٣  ابن عباس  كفر دون كفر
  ١٨٧  ء بن رباحعطا  كفر دون كفر

  ١١٠  ابن عمر  كفوا عن أهل ال إله إال اهللا
  ٨٤    كل ابن آدم خطاء

  ١٨٠  جابر  كل نفس حتشر على هواها
  ١٥٣   بن عمرواهللا عبد  ال جتادلوا يف القرآن
  ١١٧  ابن عباس  ال ترتدوا بعدي كفاراً
  ١١٨  أبو بكرة  ال ترجعوا بعدي كفاراً
  ١١٦  ابن عمر  ال ترجعوا بعدي كفاراً
  ١١٩  ابن مسعود  ال ترجعوا بعدي كفاراً
  ١١٧، ٣٥  جرير  ال ترجعوا بعدي كفاراً
  ١٥٧  أبو هريرة  ال ترغبوا عن آبائكم
  ١٣٢  عمر بن اخلطاب  ال ترغبوا عن آبائكم

  ١٢١  املقداد بن األسود  ال تقتله
  ١١٠  عائشة  ال تكفروا أحداً من اهل القبلة

  ١٥٥  زيد بن ثابت  ال متاروا يف القرآن
  ٥٧    ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق

  ٢٨  ابن مسعود  ال حيل قتل امرئ مسلم



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

٢١٢ 

  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث
  ٣٦    ال حيل ملسلم أن يروع مسلماً
  ١٠٧  أبو ذر  ال يرمي رجل رجالً بالفسوق

  ١٣١   بن شقيق اهللا عبد   تركه كفرال يرون شيئاً
  ٣٦  ريرةأبو ه   أحدكم على أخيهريال يش

  ٢٨  ابن عمرو  لزوال الدنيا أهون 
  ١٠٩  ثابت بن الضحاك  لعن املؤمن كقتله

  ٨٥    هللا ألشد فرحاً بتوبة عبده
  ١٤٧  أبو سعيد اخلدري  لو أمسك اهللا عز وجل
  ١٨٨  طاوس اليماين  ليس بكفر ينقل عن امللة
  ١٢٧  أنس بن مالك  ليس بني العبد والشرك

  ١٥٨  بو ذرأ  ليس من رجل ادعى لغري أبيه
  ١٣٧  عمران بن حصني  ليس منا من تطري

  ١٦٤  ابن عمر  ليغشني أميت من بعد فنت
  ١٠٩  أبو سعيد اخلدري  ما أكفر رجل رجالً قط
  ١٤٨  أبو هريرة  ما أنعمت على عبادي 
  ١٣٦  واثلة بن األسقع  ما من رج يأيت كاهناً
  ١٥٢  أبو هريرة  املراء يف القرآن كفر
  ٤٩  بن عمرا  املسلم أخو املسلم

 



  فهرس األحاديث

 

٢١٣ 

  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث
  ٢٩  ابن عمرو  املسلمون تتكافأ دماؤهم

  ١٧٦  جابر  من أبلى بالًء
  ١٤١، ١٣٤  أبو هريرة  من أتى حائضاً

  ١٤٢  أبو هريرة  من أتى ذلك فقد كفر
  ١٣٣   بن مسعوداهللا عبد  من أتى عرافاً
  ١٣٥  احلسن  من أتى كاهنا
  ١٣٧   عمر بناهللا عبد  من أتى كاهناً

  ١٣٦  اهللا عبدجابر بن   من أتى كاهناً فصدقه
  ١٧٦  جابر  من أعطي عطاًء 

  ١٧٨  عقبة بن عامر  ما علمه من ترك الرمي بعد
  ١٣٠  ابن عباس  من ترك الصالة فقد كفر
  ١٢٨  أنس  من ترك الصالة متعمداً

  ١٤  أبو ذر  من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا
  ٢٦  جرير  من حرم الرفق

  ١٥٠  ابن عمر  ف بغري اهللامن حل
  ٥٠  ثابت بن الضحاك  من حلف مبلة غري اإلسالم
  ٣٦  ابن عمر  من محل علينا السالح

  ٢٦  أنس  من رغب عن سنيت فليس مين
 



 التكفير في ضوء السنة النبوية

 

٢١٤ 

  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث
  ١٤٠  علي  من عاد لصنعة شيء
  ١٣٨  احلسن البصري  من عقد عقدة فيها

  ١٧٩  بة بن عامرعق  من علم الرمي مث تركه فليس منا
  ١٥٠  أبو هريرة  من قال يف حلفه

  ١٥٥  ابن عباس  من كفر بآية من القرآن
  ١٧٦  النعمان بن بشري  من مل يشكر القليل

  ١٢٩  علي  من مل يصل فهو كافر
  ١٥  أنس   من مات ال يشرك باهللا شيئاً

  ٢١  معاوية  من يرد اهللا به خرياً يفقه
  ٢٥  ابن عباس  هلك املتنطعون

  ١٢     يؤمنواهللا ال
  ١٠٣  ابن عباس  ورأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء

  ١٤١  أبو الدرداء   يفعل ذلك إال كافروهل
  ١٦٢  أبو هريرة  ويل للعرب من شر اقترب

  ١٢٠   حرة الرقاشيأبو  يا أيها الناس أتدرون يف أي شهر أنتم
  ١٢٠  اديةأبو الغ  يا أيها الناس إن دمائكم
  ١٦٩   بن عمراهللا عبد  يا معشر النساء تصدقن
  ١٦٩  أبو سعيد اخلدري  يا معشر النساء تصدقن



  فهرس األحاديث

 

٢١٥ 

  الصفحة  الراوي  طَرف احلديِث
  ١٢١  أبو سعيد اخلدري  يا هؤالء أذا بعثتم

  ١٨٠  جابر  يبعث كل عبد على ما مات عليه
  ٣٦  سلمة بن األكوع  جييء املقتول بالقاتل يوم القيامة
  ٦٦، ١٦  أنس  قال حبةخيرج من النار من كان يف قلبه مث
  ١٥٤  أيب جهم  يقرأ القرآن على سبعة أحرف

  ١٤٨  معاوية الليثي  يكون الناس جمدبني
  ١٢  أبو هريرة  ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن

  


