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T
املقدمة
إن ظاه�رة التكفير يف املجتم�ع اإلسلامي ظاه�رة قديم�ة

ومتجددة ،فقد نش�أت يف العرص اإلسلامي األول ،وتعترب حركة

اخل�وارج أول حرك�ة تكفريي�ة ،وق�د تبن�ت ال�رأي القائ�ل بكفر
أو رشك مرتك�ب الكبيرة م�ن املس�لمني ،و ُعرف�ت ه�ذه احلركة

التكفريية بالقسوة والشدة والعنف ،وانتهاك األعراض واألموال

واألنف�س ،ووص�ل هبم اجل�رأة إىل ح�د تكفري اإلمام علي بن أيب

طال�ب  ألنه رفض الرتاجع عن قب�ول التحكيم ،مما اعتربوه
معصية كبرية يف نظرهم ،وهو أمر يستوجب التكفري.

وتوالت بعد ذلك احلركات والتوجهات والتيارات التكفريية

يف األم�ة ،فنش�أت ح�ركات تكفر املجتم�ع اإلسلامي برمته ،أو

تكف�ر كل من خيتلف معها يف مذه�ب أو معتقد أو رأي أو منهج،
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ومل يقتصر التكفير عىل أصح�اب املذاهب املختلفة كما كان بني

املعتزلة واألش�اعرة ،أو بني الس�نة والش�يعة ،بل وص�ل األمر إىل

درج�ة تكفير حتى أصح�اب املذه�ب الواحد لبعضه�م البعض
ملج�رد اختالف يف بعض اآلراء ،أو املواقف السياس�ية ،أو املناهج

العلمية أو العملية.

وخط�ورة تكفير املس�لم ال ت�أيت م�ن كون�ه رأي� ًا جم�رد ًا وإنام

مل�ا يرتت�ب عىل ذل�ك التكفري م�ن اس�تباحة األنف�س واألعراض
واألم�وال ،وتطبي�ق حك�م ال�ردة عىل املس�لم ملج�رد االختالف
املذهب�ي أو الفك�ري أو الس�يايس ،وه�و ال�ذي يدف�ع باجلامعات

التكفريية ملامرسة اإلرهاب والقتل ضد كل من خيتلف معهم!

وما نش�هده اليوم يف عرصنا الراهـن يف العديـد من البلدان

اإلسلامية م�ن جلوء بعض ح�ركات التكفــري إىل اس�تخـدام
العن�ف والقتل والذبح ضد من يعتقـدون بكفرهم وارتدادهم

ع�ن اإلسلام ،والتس�اهـل يف قتـ�ل األبريـ�اء ،وانته�اك
األع�راض ،وتدمير املمتلكات إنما يعــود إىل ب�روز تيـارات

التكفـير يف العامل العريب واإلسلامي ،والتي تترسع يف إطالق
حكم التكفري ضد خمالفيها دون دليل رشعي أو عقيل ،ومن ثم

تلجأ إىل اس�تخدام العنف ضدهم مم�ا أدى إىل قتل اآلالف من

ةمدقملا
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املسلمني بدم بارد.

ونظر ًا خلط�ورة الفكر التكفريي عىل املجتم�ع واألمة ،وتزايد

انتش�ار هذا الفكر الغريب عن منهج اإلسلام ووسطيته نشري إىل

ضواب�ط التكفري ،وأس�بابه ،وخماطره ،وعالجه بام يس�تثري العقل،
وينم�ي الوع�ي جتاه هذه الظاه�رة االنحرافية عن منهج اإلسلام

األصيل.

قسمت الكتاب إىل أربعة فصول وهي:
وقد
ُ
الفصل األول :ضوابط التكفري.
الفصل الثاين :أسباب التكفري.
الفصل الثالث :خماطر التكفري.
الفصل الرابع :عالج التكفري.
وفقـ�ت م�ن خالل ه�ذا الكتاب
أرج�و أن أكــ�ون قــ�د
ُ

املوجز عن ظاهرة التكفري يف تسليط األضواء عليها ،ومناقشتها

علمي� ًا ،وتبيني خماطرها عىل املجتمعات املس�لمة واإلنس�انية،

وضـرورة معاجلتها والتص�دي هلا عـرب برامـج علمية وعملية

فعالة ومتقنة.
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وختام� ًا  ...أبته�ل إىل اهلل ع�ز وجل أن جيعل ه�ذا الكتاب يف
ُون
مي�زان أعاميل ،وأن ينفعني به يف آخريت { َي ْو َم لاَ َين َف ُع َم ٌال َولاَ َبن َ
* إِلاَّ َم ْن َأتَى اللهََّ بِ َق ْل ٍ
ب َس�لِيمٍ} [س�ورة الش�عراء؛ اآليتان-88 :
 ] 89إن�ه  -تب�ارك وتعاىل  -حم�ط الرجاء ،وغاية األم�ل ،وينبوع

الرمحة والفيض والعطاء.

واهلل املستعان
عبد اهلل أمحد اليوسف

االثنني غرة مجادى األوىل 1435هـ

 3مارس 2014م

T


ضوابط التكفري

*
* العلم باملكفرات.
* العمد والقصد.
* االختيار وعدم اإلكراه.
* انتفاء الشبهة.

إنكار أصل أو ضروري من الدين.

T
ضوابط التكفري
التكفري حكم رشعي ،وال جيوز إطالقه عىل أحد من املسلمني
ممن يتشهد الشهادتني ،ويقر باألصول االعتقادية الثالثة لإلسالم،
وال ينك�ر رضوري� ًا م�ن رضوري�ات الدي�ن ،لذلك جي�ب معرفة
ضواب�ط التكفري حتى ال نقع يف حم�ذور التكفري بغري حق ،فنحكم
عىل أحد من املسلمني باخلروج من الدين ،وأهم هذه الضوابط ما
ييل:

1ـ إنكار أصل أو ضروري من الدين:
ورد يف النص�وص الدينية التحذير والنهي عن تكفري املس�لم،
وص�دَّ ق بالتوحيد
ويص�دق املس�لم عىل كل من أقر بالش�هادتنيَ ،
والرس�الة واملع�اد ،وبذل�ك يدخ�ل اإلنس�ان يف عداد املس�لمني،
ويعصم بذلك دمه وماله وعرضه.
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يقول الش�يخ جعفر الس�بحاين« :ال جيوز تكفري املسلم املعتقد
باألصول الثالثة ،إن املسلمني يف عاملنا الراهن يتفقون يف األصول
األساس�ية الثالث�ة ،فيل�زم أن ال يكف�ر فري�ق فريق� ًا آخ�ر بس�بب
االختلاف يف بع�ض األص�ول ،أو الفروع األخ�رى ،وذلك ألن
الكثير م�ن األصول املختل�ف فيها ،ه�ي يف احلقيقة م�ن القضايا
الكالمية التي طرحت عىل بس�اط البحث واملناقش�ة بني املسلمني
فيام بعد ،ولكل فريق منهم أدلته وبراهينه فيها .وعىل هذا ال يمكن
أن يتخذ االختالف يف هذه املس�ائل وسيلة لتكفري هذه الفرقة ،أو
تل�ك أو ذريعة لتفس�يق هذه الطائف�ة ،أو تلك ،وال س�بب ًا لتفتيت
وحدة املس�لمني .إن أفضل الطرق حلل هذا االختالف هو احلوار
العلم�ي بمن�أى عن العصبي�ات اجلاف�ة ،واملواق�ف املتزمتة وغري
(((
املوضوعية».

ويقول الش�يخ حممد حسين آل كاش�ف الغطاء« :واالسلام
واإليمان مرتادف�ان ،ويطلق�ان على معنى أع�م يعتمد على ثالثة
أركان :التوحيد ،والنبوة ،واملعاد.
فل�و أنكر الرجل واح�د ًا منها فليس بمس�لم وال مؤمن ،وإذا
دان بتوحي�د اهلل ،ونب�وة س�يد األنبي�اء حمم�د  ،واعتقد بيوم

((( العقيدة اإلسالمية عىل ضوء مدرسة أهل البيت  ،الشيخ
السبحاين ،ص .264

ريفكتلا طباوض
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باهلل ورسوله واليوم اآلخر فهو مسلم حق ًا ،له ما للمسلمني وعليه
ما عليهم ،دمه وماله وعرضه حرام.

ويطلق�ان أيض� ًا عىل معن�ى أخ�ص يعتمد عىل تل�ك األركان
الثالث�ة ،ورك�ن راب�ع وه�و العم�ل بالدعائ�م التي بني اإلسلام
عليه�ا وهي مخس :الصالة ،والص�وم ،والزكاة ،واحلج ،واجلهاد.
وبالنظ�ر إىل ه�ذا قالوا :اإليامن اعتق�اد باجلنان ،وإقرار باللس�ان،
وعمل باألركان ،فكل مورد يف القرآن اقترص عىل ذكر اإليامن باهلل
ورس�وله واليوم اآلخر ،يراد به اإلسلام واإليمان باملعنى األول،
وكل مورد أضيف إليه ذكر العمل الصالح يراد به املعنى الثاين.

فه�ذه األركان األربع�ة هي أصول اإلسلام واإليمان باملعنى
األخص عند مجهور املس�لمني ....وإذا اقتصر عىل تلك األركان
األربع�ة فه�و مس�لم ومؤم�ن باملعن�ى األع�م ،ترتتب علي�ه مجيع
أح�كام االسلام ،م�ن حرم�ة دم�ه ،ومال�ه ،وعرض�ه ،ووجوب
(((
حفظه ،وحرمة غيبته ،وغري ذلك».
عرفه الفقيه املعروف الس�يد حممد كاظم
أما املراد بالكافر فقد ّ

((( سورة البقرة ،اآلية.62 :
((( أصل الشيعة وأصوهلا ،حممد حسني آل كاشف الغطاء ،مؤسسة
األعلمي للمطبوعات ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1402هـ1982 -م،
ص .59-57
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اليزدي  Jقائالً:

«املراد بالكافر من كان منكر ًا لأللوهية أو التوحيد أو الرس�الة
أو رضوري� ًا من رضوريات الدين م�ع االلتفات إىل كونه رضوري ًا
(((
بحيث يرجع إنكاره إىل إنكار الرسالة».

وق�د أضاف بعض الفقهاء عىل كالم�ه إنكار املعاد ،فمن أنكر
أحد األصول الثالثة :التوحيد ،النبوة ،املعاد ،أو أنكر رضوري ًا من
رضوريات الدين كوجوب الصالة أو الصوم أو احلج أو الزكاة أو
حرمة اخلمر أو الربا أو الزنى ...أو غريها من رضوريات اإلسالم
سواء يف العقيدة أو الرشيعة فهو كافر وخارج عن اإلسالم.
وال جيوز ألحد أن يكفر مس�ل ًام يقر بالشهادتني ويؤمن باملعاد،
وال ينك�ر أي رضوري م�ن رضوريات الدين ،ألن تكفري املس�لم
أم�ر منهي عن�ه ،وهو معصي�ة وذنب كبير ،وخطره على األفراد
واملجتم�ع واألم�ة كبير ،وآث�اره جس�يمة ،ومفاعيل�ه مأس�اوية،
وتداعياته خطرية.

وق�د حذر الرس�ول األكرم  م�ن رمي املس�لم بالكفر يف
أحادي�ث صحيحة مس�تفيضة ،ومن ذلك حديث اب�ن عمر« :إذا
ق�ال الرج�ل ألخيه :يا كافر ،فقد باء هبا أحدمها ،فإن كان كام قال،

((( العروة الوثقى ،السيد حممد كاظم اليزدي ،مؤسسة النرش اإلسالمي،
قم ،الطبعة الثالثة 1426هـ ،ج  ،1ص .138

ريفكتلا طباوض
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وإال رجعت عليه»((( ،وحديث أيب ذر« :من دعا ً
رجال بالكفر ،أو
ق�ال :يا ع�دو اهلل ،وليس كذلك إال جار علي�ه»((( أي رجع عليه،
(((
وحديث أيب قالبة« :من رمى مؤمن ًا بكفر فهو كقتله».

وق�ال أمير املؤمنين « :إذا ق�ال املؤم�ن ألخي�ه ( :أف )
(((
انقطع ما بينهام؛ فإذا قال له :أنت كافر كفر أحدمها».

وع�ن جاب�ر ،ع�ن أيب جعفر  ق�ال« :ما ش�هد رجل عىل
رج�ل بكفر قط إال باء به أحدمها ،إن كان ش�هد عىل كافر صدق،
(((
وإن كان مؤمن ًا رجع الكفر عليه ،فإياكم والطعن عىل املؤمنني».
وق�ال اإلمام الص�ادق « :ملعون ملعون م�ن رمى مؤمن ًا

((( الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف ،عبدالعظيم املنذري ،دار
الفكر ،بريوت ،طبع عام 1408هـ1988-م ،ج ،3ص ،463رقم
 .4198وقال :رواه مالك ،والبخاري ومسلم وأبو داود والرتمذي.
((( الرتغيب والرتهيب من احلديث الرشيف ،عبدالعظيم املنذري ،دار
الفكر ،بريوت ،طبع عام 1408هـ1988-م ،ج ،3ص ،463رقم
 .4199وقال :رواه البخاري ومسلم.
((( اجلامع الصغري ،جالل الدين السيوطي ،دار الفكر ،بريوت ،الطبعة
األوىل 1401هـ1981-م ،ج ،2ص ،605رقم .8712
((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي الشاهرودي ،مؤسسة
النرش اإلسالمي ،قم ،طبع عام 1419هـ ،ج ،9ص .134
((( مستدرك سفينة البحار ،الشيخ عيل النامزي الشاهرودي ،مؤسسة
النرش اإلسالمي ،قم ،طبع عام 1419هـ ،ج ،9ص .134
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بكفر ،ومن رمى مؤمن ًا بكفر فهو كقاتله».

(((

واألحادي�ث الناهي�ة عن تكفري املس�لم ـ إال بح�ق ـ متضافرة
ومستفيضة ،فتكفري املسلم من املوبقات واملحرمات ،نعم لو أنكر
أصل ً
ا م�ن أصول الدي�ن الثالث�ة ،أو رضوري ًا م�ن رضورياته مع
التفات�ه لذلك ،وثبت عليه ذلك فهو حمك�وم بالكفر ،وخارج عن
اإلسالم.

 2ـ العلم باملكفرات:
م�ن ضواب�ط التكفري العل�م باملكف�رات ،والقطع م�ن معرفة
أن م�ا يقول�ه هذا الش�خص أو يفعل�ه أو يعتقد به يعتبر كفر ًا باهلل
تع�اىل وتكذيب ًا للرس�ول  ،وبعد التأكد م�ن ذلك حيكم عليه
بخروجه من اإلسلام ،فم�ن أنكر وجوب الصلاة  -مث ً
ال  -مع
علم�ه بوجوهبا ،وأهنا رضورة من رضوريات الدين ،بنص القرآن
الكري�م والس�نة النبوي�ة الرشيف�ة ،وأن إن�كاره للصلاة يس�تلزم
تكذيب الرسول والرسالة فهذا حيكم عليه بالكفر.

كام أن من أنكر أحد األصول الثالثة :التوحيد ،والنبوة ،واملعاد
والت�ي تعرف بأصول الدين ،أو ثب�ت بالدليل القطعي إنكاره هلا،
فهو حمكوم بالكفر ،وخارج عن اإلسالم.
((( الوسائل ،ج  ،16ص  ،280رقم .21555

ريفكتلا طباوض
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أم�ا االختلاف يف بع�ض اآلراء العقائدي�ة مم�ا اختل�ف في�ه
املسلمون كرؤية اهلل تعاىل يف يوم القيامة أم استحالتها ،أو االعتقاد
بعل�م الغيب لألنبياء واألولي�اء أم ال ،أو االعتقاد بخلق القرآن أم
قدمه؛ فمثل هذه املسائل واآلراء الكالمية ال خترج اإلنسان املسلم
من اإلسالم ،ولكن بعض املتساهلني واملترسعني يف التكفري كفروا
خمالفيهم بحجة أن ذلك من لوازم التكفري.
بل توس�ع موزع�و فت�اوى التكفري بلا ضوابط حت�ى جعلوا
االختالف يف بعض املس�ائل الفقهية س�بب ًا كافي� ًا لتكفري خمالفيهم
ورميهم بالرشك من أمثال :زيارة القبور ،أو ش�د الرحال إليها ،أو
البن�اء عليها ،وكاالحتفال بميالد الرس�ول األكرم  ،والتربك
بآثاره ،أو التوسل به ....وغريها من املسائل الفرعية العلمية والتي
ال ي�ورث اخللاف فيه�ا كف�ر ًا وال رشك ًا ،بل غاية م�ا يمكن قوله
للمخالف أنه أخطأ ،أو اش�تبه عليه احلكم الرشعي ،إال أن يكون
احلك�م الرشعي من رضوريات الدين؛ كوجوب الصالة والصوم
واحلج ،وإنكاره إنكار للرس�الة ،وتكذيب للرسول األكرم ؛
فهذا حمكوم عليه بالكفر.

 -3العمد والقصد:
يشترط يف التكفري واخلروج من اإلسلام العم�د والقصد يف
النطق بكلمة الكفر ،أو االعتقاد بام يستلزم الكفر مع التفاته لذلك،
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وإال فلو نطق ش�خص بكلمة الكفر عن خطأ أو غفلة أو س�هو أو
نس�يان أو اشتباه  ...وما أش�به من حاالت عدم التعمد فال حيكم
{و َل ْي َس
بكفره ،وقد أش�ار القرآن الكري�م إىل ذلك يف قوله تعاىلَ :
َاح فِيماَ َأ ْخ َط ْأتُم بِ ِه َو َلكِن َّما َت َع َّمدَ ْت ُق ُلو ُبك ُْم}(((.
َع َل ْيك ُْم ُجن ٌ

كما ورد يف أخب�ار كثرية رف�ع القلم عن اخلطأ والنس�يان ،فقد
روي بألس�نة وعبارات خمتلفة ،منها م�ا رواه الصدوق يف اخلصال
بإس�ناده عن أيب عب�د اهلل  قال :قال رس�ول اهلل « : رفع
عن أمتي تس�عة أش�ياء :اخلطأ ،والنس�يان ،وما أكره�وا عليه ،وما
ال يعلمون ،وما ال يطيقون ،وما اضطروا إليه ،واحلس�د ،والطرية،
(((
والتفكر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق بشفة».
ولذل�ك جيب التأكد والتثب�ت قبل رمي أحد بالكفر أن ما قاله
من كالم كفري أو اعتقاد يس�تلزم منه الكفر كام إذا قاله عن تعمد
وقص�د ولي�س عن غفلة أو نس�يان أو خط�أ أو اش�تباه؛ ففي هذه
احلاالت ال حيكم بكفره وخروجه عن امللة.

 -4االختيار وعدم اإلكراه:
م�ن الرشوط والضواب�ط للتكفري هو االختي�ار وعدم االكراه
يف التزام الكفر قوالً أو فعالً ،فلو أكره ش�خص أو أجرب أو اضطر
((( سورة األحزاب ،اآلية.5 :
((( اخلصال ،الشيخ الصدوق ،ص  ،417رقم.9
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لقول كلمة الكفر فال حيكم بكفره.

وق�د ذك�ر الق�رآن الكري�م قصة عمار بن ي�ارس عندم�ا عذبه
املرشكون بأش�د أنواع العذاب كي ينطق بكلمة الكفر ،فقاهلا لكن
{من َك َف َر بِ�اللهِّ ِمن َب ْع ِد
قلب�ه كان مطمئن� ًا باإليامن يف قوله تع�اىلَ :
ِ
إي نِ ِ
�ه إِالَّ َم ْن ُأك ِْر َه َو َق ْل ُب ُه ُم ْط َمئِ ٌّن بِا ِ ِ
ش َح بِا ْل ُك ْف ِر
إليَم�اَ ن َو َلـكن َّمن رَ َ
ماَ
ِ
يم}(((.
ب ِّم َن اللهِّ َو ُهَل ْم َع َذ ٌ
َصدْ ر ًا َف َع َل ْي ِه ْم َغ َض ٌ
اب َعظ ٌ

وق�د ذك�ر ابن عباس يف س�بب نزول ه�ذه اآلي�ة الرشيفة :إن
مجاع�ة أكرهوا وه�م :عامر ،وي�ارس أبوه ،وأمه س�مية ،وصهيب،
وبلال ،وخب�اب ،عذب�وا .وقتل أبو عمار وأم�ه ،وأعطاهم عامر
بلس�انه م�ا أرادوا منه .ثم أخرب س�بحانه بذلك رس�ول اهلل ،
فقال قوم :كفر عامر ،فقال  :كال إن عامر ًا ميلء إيامن ًا من قرنه
إىل قدمه ،واختلط اإليامن بلحمه ودمه.

وج�اء عمار إىل رس�ول اهلل  وهو يبكي ،فق�ال  :ما
وراءك؟

فق�ال :رش يا رس�ول اهلل ،ما تركت حتى نل�ت منك ،وذكرت
آهلتهم بخري.

فجعل رس�ول اهلل  يمس�ح عينيه ،ويقول :إن عادوا لك،

((( سورة النحل ،اآلية.106:
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فعد هلم بام قلت! فنزلت اآلية(((.

فاإلك�راه واجلبر واالضط�رار ال خي�رج اإلنس�ان ع�ن دي�ن
اإلسالم وإن نطق بالكفر ألنه ليس باختياره وإرادته ،ويؤكد ذلك
ما ورد عن أيب عبداهلل  قال :قال رس�ول اهلل « :رفع عن
أمت�ي أربع خصال :خطاؤها ،ونس�ياهنا ،وما أكره�وا عليه ،وما مل
يطيق�وا»((( .وروى اب�ن عباس ع�ن النبي  أنه ق�ال« :إن اهلل
(((
جتاوز يل عن أمتي اخلطأ ،والنسيان ،و ما استكرهوا عليه».

 -5انتفاء الشبهة:
من ضوابط التكفري انتفاء الش�بهة ،فلو ش�ك شخص يف أحد
أص�ول الدي�ن ولكن م�ن دون إن�كار ،أو لوجود ش�بهة لديه فال
حيكم بكفره وال بارتداده.

كما أنه «ال يس�وغ احلكم بكفر أحد لص�دور كالم أو فعل من
حيتم�ل وجه� ًا صحيح ًا يرصفه عن الكفر ،األم�ر الذي يفرض أن
يك�ون الفع�ل أو القول نص ًا رصحي ًا يف الكف�ر أو ظاهر ًا فيه ظهور ًا
بين� ًا ال لبس فيه وال ش�بهة ،ألن احلدود تدرأ بالش�بهات ومن هنا

((( جممع البيان يف تفسري القرآن ،العالمة الطربيس ،دار املعرفة ،بريوت،
الطبعة األوىل 1406هـ 1986 -م ،ج ،6ص.598-597
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص ،434رقم .1
((( عوايل اللئايل ،ابن مجهور األحسائي ،ج ،1ص  ،395رقم .44
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قي�ل :إن الزم الكفر ليس كف�ر ًا والزم املذهب ليس مذهب ًا إال إذا
(((
كان لزومه بين ًا مع االلتفات للمالزمة».

وعلي�ه فال حيك�م بكف�ر أو ارت�داد أي ش�خص إذا كان ذلك
بس�بب شبهة واقعية ،بأن يشك يف يشء من أصول الدين مما حيتاج
إىل احلجة فيه ،أو يكون شاك ًا فيه ولكن من دون إنكار وجحود.

((( اإلسالم والعنف :قراءة يف ظاهرة التكفري ،ص.36-35

T


أسباب التكفري

*
* الفهم اخلاطىء للنصوص.
* التعصب والتشدد.
* الغلو.
قلة العلم.

T
أسباب التكفري
إن النتش�ار ظاهرة التكفري بني املس�لمني ،والترسع يف إصدار
أح�كام التكفري ضد املخال�ف يف الرأي أو االجته�اد أو املنهج أو
املوقف أو املذهب أسباب عديدة ،ودوافع خمتلفة ،نشري إىل أبرزها
يف النقاط التالية:

 -1قلة العلم:
إن من أهم أسباب التكفري هو قلة العلم عند أصحاب فتاوى
التكفير ،فل�و تتبعنا زعماء اجلامع�ات التكفريية ودققن�ا النظر يف
القائمني عليها فسنجد أهنم من أنصاف املتعلمني والطلبة وليسوا
من العلامء ،فض ً
ال عن أن يكونوا من الفقهاء واملجتهدين.
وع�دم األهلي�ة العلمي�ة عند ه�ؤالء أدى إىل ظه�ور مجاعات
إسلامية خمتلف�ة ال ت�رى احل�ق إال يف نفس�ها ،أم�ا غريه�م فه�م
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كفار وفس�قة ،وال جي�وز التعاطي والتحاور معهم بأي ش�كل من
األشكال!

وحين ُيس�قط البعض عصم�ة اآلخري�ن ،ويس�تبيح دماءهم
وأمواهل�م ،وال يرى هل�م حرمة وال ذمة ،ويتق�رب إىل اللـَّه بالنيل
من أمواهلم وأعراضهم ودمائه�م ..هذا التصور اخلاطئ واخلطري
ل�ن ي�ؤدي إال إىل التح�ارب والتن�ازع والتقاط�ع والتباغ�ض بني
املسلمني.
وأول فئة رفعت ش�عار ( التكفري ) هي فئ�ة اخلوارج ،والذين
كان�وا من أش�د الناس متس�ك ًا بالش�عائر التعبدي�ة ،صيام� ًا وقيام ًا
وتلاوة قرآن ،ولكنهم كانوا يف الوقت نفس�ه يكفرون اإلمام علي ًا
 ،ويرفعون راية احلرب ضده وضد من معه!
وج�اء من بع�د اخل�وارج فئ�ات متع�ددة ،وعىل م�ر العصور
يرفع�ون ش�عار التكفري والتفس�يق ض�د كل من مل يتف�ق معهم يف
آرائهم وأفكارهم وفلسفتهم للحياة.

وامت�داد ًا لفكر اخل�وارج ومنهجهم نجد يف ه�ذا العرص أيض ًا
من ُيكفر كل من مل يتفق معه يف آرائه وأفكاره .كام نجد من ُيفس�ق
كل م�ن خيتل�ف معه يف املنه�ج والرؤي�ة واملوق�ف ..ولو رجعت
إىل األس�باب لوج�دت أن م�ن أمهها :ه�و قلة العل�م عند هؤالء
-أنص�اف العلماء -والذي�ن مل يأخ�ذوا م�ن العلم إال قليلاً ،ومل

ريفكتلا بابسأ

29

يس�تخدموا عقوهل�م إال ن�ادر ًا ،ومل يكونوا إال جمرتين آلراء ش�اذة
أكل عليها الدهر ورشب.
وأصب�ح ه�ؤالء ال يتورع�ون ع�ن إص�دار فت�اوى التكفير،
واحلكم بخروج من خيتلف معهم يف بعض املس�ائل العقائدية ،بل
وحتى الفقهية والتارخيية عن ملة اإلسلام ،ومن ثم إهدار دمهم،
وسلب أمواهلم ،وانتهاك أعراضهم!

ولع�دم األهلي�ة العلمي�ة عن�د ه�ؤالء املفتين ،وترسعهم يف
إصدار أحكام الردة والتكفري ،مل يعد يقترص التكفري عىل أصحاب
املذاه�ب والف�رق املختلفة ،ب�ل وصل األمر هبم إلص�دار فتاوى
التكفير حتى داخل اجلامع�ة الواحدة ،والتيار الواحد ،واملس�لك
الواح�د ،وذل�ك بمجرد وجود بعص االختلاف يف بعض اآلراء
التفصيلي�ة إذ أن احلك�م جاه�ز بالتكفير واخل�روج من اإلسلام
واحلكم عليه بالردة!

لق�د ابتليت اإلمة اإلسلامية بمن يتصدى إلص�دار الفتاوى
الرشعي�ة من قب�ل مجاعة ال يملك�ون أي نصيب وافر م�ن العلم،
ويفت�ون بغير م�ا أنزل اهلل تع�اىل ،وخيرج�ون من ش�اؤوا من دين
اإلسلام بحس�ب أهوائهم ،يف حين أن القرآن الكري�م حيذر من
{والَ َت ُقو ُلو ْا َل مِ ْن َأ ْل َقى إِ َل ْيك ُُم
الترسع يف تكفري املسلم ،يقول تعاىل َ :
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الس َ
ت ُم ْؤ ِمن ًا}.
ال َم َل ْس َ
َّ

(((

وورد يف رواي�ات وأخبار كثرية التحذير من اإلفتاء بغري علم،
فق�د ورد عن النبي « :من أفتى الناس بغري علم لعنته مالئكة
(((
السامء واألرض».

وعن حذيفة قال :قال رس�ول اهلل  :إن ما أختوف عليكم
رجل ق�رأ القرآن حتى إذا رئيت هبجته عليه ،وكان ردئ ًا لإلسلام
غريه إىل ما ش�اء اهلل فانس�لخ من�ه ،ونبذه وراء ظهره ،وس�عى عىل
جاره بالسيف ورماه بالرشك.
قال :قلت :يا نبي اهلل أهيام أوىل بالرشك :املرمي أم الرامي؟
قال :بل الرامي.

(((

وعن موس�ى بن بكر ،ق�ال :قال أبو احلس�ن « :من أفتى
(((
الناس بغري علم لعنته مالئكة األرض ومالئكة السامء».

وحذر اإلم�ام الصادق  من إفتاء الن�اس بغري علم ،فعن
عبد الرمحن بن احلجاج قال :سألت أبا عبد اهلل  ،عن جمالسة

((( سورة النساء ،اآلية.94 :
((( الوسائل ،احلر العاميل ،ج  ،27ص  ،30رقم .33132
((( صحيح ابن حيان ،ابن حيان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة
الثانية 1414هـ1993-م ،ج ،1ص  ،282رقم .1801
((( الوسائل ،احلر العاميل ،ج  ،27ص  ،29رقم .33130
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أصحاب الرأي ،فقال« :جالسهم ،وإياك عن خصلتني هتلك فيهام
(((
الرجال :أن تدين بيشء من رأيك ،أو تفتي الناس بغري علم».

والنصوص يف هذا الش�أن كثيرة ،وكلها حتذر من اإلفتاء بغري

علم ،وأخطرها إخراج املس�لم من دين اإلسالم بغري حق ،ورميه

بالكفر والرشك وهو يقر بالشهادتني ،ويعتقد باألصول االعتقادية
األساس�ية ،وال ينكر ش�يئ ًا من رضوريات الدين ،ولكن ما نراه يف

عرصن�ا ه�و التكفري باجلملة ،ومن ثم ممارس�ة القت�ل ضد كل من

خيتلف مع تلك اجلامعات التكفريية ،وهم حيس�بون أهنم حيس�نون
صنع ًا كام قال تعاىل يف كتابه العزيز ُ { :ق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئك ُْم بِالأْ َ ْخ رَ ِ
ين
س َ
َأع الً * ا َّل ِذي�ن َض َّل س�عيهم فيِ َحْ ِ
ون َأنهَّ ُ ْم
ي َس� ُب َ
َ
ال َي�اة الدُّ ْن َيا َو ُه ْم حَ ْ
َ ُُْ ْ
ْ َم�اَ
(((
ُون ُصنْع ًا}.
ي ِسن َ
حُ ْ
فالتكفرييون يرون أنفس�هم أهنم على حق ،وأهنم أفهم الناس

بالدي�ن ،وه�م يف احلقيق�ة ال يملكون م�ن العلم إال اس�مه ،ومن

الدين إال رس�مه ،وه�ؤالء يتميزون بجهل مركب ،وس�طحية يف

فه�م الدي�ن ،وهو م�ا أدى إىل نش�وء التكفري وانتش�اره ،فاجلهل،

والفه�م القشري للدي�ن ،وع�دم األهلي�ة العلمي�ة ،واالنغالق،
واجلم�ود ،كله�ا عوام�ل ت�ؤدي إىل التكفري وممارس�ة العنف ضد

((( الوسائل ،احلر العاميل ،ج  ،27ص  ،29رقم .33128
((( سورة الكهف ،اآليتان.104-103 :
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املس�لمني فضل ً
ا عن غريهم ،لذلك قال اإلم�ام عيل  واصف ًا
ً (((
مفرطا».
حالة اجلاهل« :ال ترى اجلاهل إال م ْفرط ًا أو ّ

وق�د يس�تغل ه�ؤالء اجلهلاء م�ن قب�ل جه�ات سياس�ية أو
أصح�اب أجندات خاصة لنرش الفتنة بني املس�لمني ،فيش�جعون
عىل إصدار الفتاوى بالتكفري والتضليل ضد مذاهب إسلامية أو
طائف�ة معينة أو مجاعات حمددة هبدف خل�ق البلبلة يف املجتمعات
املسلمة ،وصناعة الفتن املذهبية والرصاعات االجتامعية.

 -2الفهم اخلاطىء للنصوص:
لو تتبعنا بدقة اآلراء التكفريية للجامعات التي تؤمن بالتكفري
ب�دون ضواب�ط وال قي�ود ،لوجدن�ا أهن�م ق�د فهم�وا النص�وص
الدينية بصورة خاطئة إما لفهمهم الس�قيم للنصوص ،أو لتأويلها
بغير مقصوده�ا ،أو للجم�ود عىل ظواهره�ا دون فه�م مداليلها
ومقاصده�ا ،أو لألخذ بأقوال ش�اذة ،أو لتحميل النصوص ما ال
حتتمل.
كما أن النظرة التجزيئية للنصوص ،وعدم النظر إىل اإلسلام
كرؤي�ة متكامل�ة ،وكدين ش�امل هدفه إس�عاد اإلنس�ان ،وحتقيق
الكرام�ة واحلرية له؛ يؤدي إىل إص�دار أحكام مترسعة بتكفري كل

((( هنج البالغة ،ج ،4ص  ،676رقم .70
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من خيتلف معهم يف الرأي أو الفكر أو املنهج.

إن التسرع يف إطلاق أح�كام التكفير م�ن قب�ل اجلامع�ات
التكفريي�ة ض�د من خيتلف معه�م يف أي أمر  -ولو كان بس�يط ًا -
يكش�ف عن اجلهل املركب لدهيم ،وع�ن قصور الفهم للنصوص
الدينية ،وعن انعدام الرؤية املتكاملة للدين.

ث�م إن اجلم�ود على الظواهر «يؤس�س لنزع�ة ظاهرية قرشية
تس�تهوهيا املظاه�ر والش�كليات وهتم�ل املع�اين واملقاص�د ،ب�ل
إن قاموس�ها ال يع�رف معن�ى التفكير املقاص�دي وال احليوي�ة
االجتهادي�ة ،وال يف�رق بين املبادئ الثابت�ة والوس�ائل املتحركة،
وال بين الفرائ�ض والنواف�ل ،ختتل�ط عندها األولوي�ات ،وختلط
بني النظريات والبدهييات ،عىل الرغم من أن اإلسلام يدعونا إىل
املوازن�ة بني األمور ،وتقدير الظ�روف ومقتضياهتا ،ألن األحكام
ختتلف باختالفها ،ومن هذا ما حيكى من اعرتاض مجاعة عىل عيل
 لع�دم تغيريه ش�يبه باخلضاب« ،قيل له :لو غريت ش�يبك يا
(((
أمري املؤمنني ؟ فقال :اخلضاب زينة ونحن قوم يف مصيبة»
يريد وفاة رسول اهلل .

إال أن اجلامعة الظاهرية يف غفلة عن ذلك ،فرتاها عىل استعداد
خلوض املعارك وسفك الدماء يف سبيل بعض النوافل من الشعائر

((( الوسائل ،ج ،2ص ،88رقم .1566
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والطق�وس والقضايا اهلامش�ية ،مع أن القاعدة اإلسلامية تقول:
«إذا أرضت النواف�ل بالفرائض فارفضوها»((( كام ورد يف احلديث
ع�ن علي  ،وانس�جام ًا م�ع هذا احلدي�ث نق�ول :إذا أرضت
الفروع باألص�ول واجلزئيات بالكلي�ات والنظريات بالبدهييات،
فال بد من جتمي�د الفروع واجلزئيات والنظريات لصالح األصول
والكليات والبدهييات.
وهذا ما تقتضيه القاعدة العقلية احلاكمة بأنه لدى دوران األمر
(((
بني املهم واألهم فال بد من تقديم األهم وترجيحه عىل املهم».

وق�د أدى الفه�م األع�وج للنص�وص عن�د منظ�ري الفك�ر
التكفيري واملنحرف إىل إعطاء النصوص أبع�اد ًا ال حتتملها تلك
النصوص ،وتفسريها بطريقة خاطئة ،ومن أمثلة ذلك ،ما استنبطه
{وإِن كُنتُم َّم ْر ىَض َأ ْو َعلىَ َس� َف ٍر َأ ْو َجاء
بعضه�م م�ن قوله تع�اىلَ :
َأح�دٌ منكُم من ا ْلغَائِ ِ
ط َأ ْو الَ َم ْس�ت ُُم الن َِّس�اء َف َل ْم تجَ ِدُ و ْا َم�اء َف َت َي َّم ُمو ْا
ِّ َ
َ َّ
َص ِعيد ًا َط ِّيب ًا}((( بأن جمرد ملس املرأة ألي جزء من جس�دها يؤدي
إىل انتقاض الوضوء ،بينام املقصود من املامسة هو االتصال اجلنيس
ِ
�وه َّن
وه َّن من َق ْب ِل َأن مَت َ ُّس ُ
{وإِن َط َّل ْقت ُُم ُ
كما نفهمه من قوله تعاىلَ :
((( الوسائل ،ج ،4ص ،286رقم.5177
((( اإلسالم والعنف ،قراءة يف ظاهرة التكفري ،ص .123 – 122
((( سورة املائدة ،اآلية.6 :
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يض ًة َفن ِ ْص ُ
ف َم�ا َف َر ْضت ُْم}((( وه�ذا ما أكدته
�ن َف ِر َ
َو َق�دْ َف َر ْضت ُْم هَُل َّ
الروايات واألحاديث الرشيفة أيض ًا؛ فقد روى منصور بن حازم،
ع�ن أيب عبد اهلل  قال :اللمس اجلامع[ .ومنه :عن احللبي عنه
 قال :هو اجلامع] ولكن اهلل س�تري حيب الستر ،فلم يس�م كام
(((
تسمون.
وقد نقل اخلاص والعام عن ابن عباس أنه كان يقول« :إن اهلل
(((
حيي كريم ،بعرب عن مبارشة النساء بمالمستهن».

واألمثلة عىل الفهم اخلاطىء للنصوص ،واعوجاج الس�ليقة،
وعجمة الفهم ،واجلم�ود عىل ظواهر النصوص كثرية ،لكن يبدو
أكثره�ا خط�ر ًا فيما يرتبط بالتكفير ،وإخراج كل م�ن خيالفهم يف
ال�رأي ،أو يف بع�ض اآلراء العقدي�ة أو الفقهي�ة أو التارخيي�ة م�ن
الدين ،واحلكم عليهم باالرتداد.
وقد أدى التمس�ك بالفهم اخلاطىء ،أو التأويل غري الصحيح
للنص�وص الديني�ة ،أو األخذ بنصوص ضعيف�ة أو موضوعة ،أو
التمس�ك بآراء اجتهادية ش�اذة إىل بروز الفكر التكفريي ،وهو ما
أدى إىل تأس�يس تيارات ومجاع�ات تكفريية ،ومتتاز بذهنية عقلية
صدامي�ة تكفريي�ة ،ال تؤمن بال�رأي اآلخر ،وال تعرتف بإسلام

((( سورة البقرة ،اآلية.237 :
((( بحار األنوار ،ج  ،77ص ،220رقم .13
((( بحار األنوار ،ج  ،77ص.221
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أحد س�واها ،واحلكم بكفر وردة كل من خيالف فهمها للنصوص
أو الدين.

 -3التعصب والتشدد:
م�ن أه�م أس�باب التكفير ومناش�ئه ه�و التعص�ب املذموم،
والتش�دد يف تطبي�ق أح�كام اإلسلام بما خي�رج امل�رء من مس�ار
االعت�دال واالتزان ،ويوقعه باإلف�راط أو التفريط ،وهو ما يؤدي
بصاحبه إىل احلكم عىل اآلخرين بالتكفري والتفسيق والتبديع.

وقد حذر الرس�ول األكرم  من التعصب لغري احلق ،فقد
ورد عن�ه  أنه قال« :من تعص�ب أو تعصب له فقد خلع ربق
اإليمان م�ن عنقه»((( وق�ال  أيض ًا« :م�ن كان يف قلبه حبة من
(((
خردل من عصبية بعثه اهلل يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية».
وق�د أدى تعص�ب البع�ض إىل إخراج كل م�ن خيتلف معه يف
رأي فقه�ي فرع�ي ،أو مس�ألة عقائدية  -ال يق�دح اإليامن هبا من
عدمه يف إيامن اإلنس�ان  -من دين اإلسلام واحلكم عليه بالتكفري
والردة واخلروج من اإلسالم بمجرد ذلك.
وقد وصف الش�يخ حممد الغزايل حال املتعصبني بعدما أش�ار

((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص ،297رقم .2
((( أصول الكايف ،الشيخ الكليني ،ج ،2ص ،297رقم .3
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إىل ص�ور م�ن التعص�ب املمقوت عن�د أتباع املذاهب اإلسلامية
ودرس�ت عن كث�ب أحواهلم
«لقي�ت متعصبين كثريي�ن،
قائلاً:
ُ
ُ
النفسية والفكرية فوجدت آفتني تفتكان هبم:

األوىل :العج�ز العلم�ي ،أو قلة املعرفة! ه�ؤالء حيفظون نص ًا
وينس�ون آخر ،أو يفهمون داللة للكالم هنا وجيهلون أخرى وهم
حيسبون ما أدركوه الدين كله.
ولو أن هؤالء اكتفوا بمنزلة املتعلم التابع ما عاهبم ذلك كثري ًا،
فليس كل مس�لم مطالب ًا بمعرفة مجيع األقوال الواردة والدالالت
املحتملة.

املصيب�ة أن يش�تغلوا مفتين أو موجهين وه�م هبذا املس�توى
اهلابط!

واآلفة الثانية يف التعصب املذهبي :سوء النية ،ووجود أمراض
نفسية دفينة وراء السلوك اإلنساين املعوج ،ويغلب أن تكون آفات
الظهور واالس�تعالء أو رذائل القس�وة والتس�لط ،كنت يف جملس
ق�رآن خت�م القارىء في�ه التلاوة بقوله ص�دق اهلل العظي�م .فإذا
جالس ينتفض كأنام لسعته عقرب يقول :هذه بدعة ...قلت له :ال
أبحث معك أهنا بدعة أو سنة ،وإنام أسألك :ما هذا الفزع؟ لكأنام
سقط عىل رأسك حجر!! األمر ما يعالج هبذه العاصفة .اجلس.
ورأيت يف أحد مساجد القاهرة رج ً
ال تأخرت به السن يوشك
ُ
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أن يرضب نفر ًا من الطالب الذين صلوا ورؤوسهم عارية.

أخذت عىل يديه ،وأفهمته بشق النفس أن الرأس ليس عورة،
ُ
وأن الصالة صحيحة ،وأن مسلكه خطأ؛ فام تركهم إال مغلوب ًا عىل
أمره ،غري مقتنع بام قلت.

ه�ذا الصن�ف من الناس مل هيذب نفس�ه باألخلاق التي بعث
صاح�ب الرس�الة ليتم�م مكارمها ،إن ص�ور العب�ادة عنده غطاء
لقلب غليظ ،وغرائز فجة.
وه�و جي�د متعة يف قضاي�ا اخلالف ليث�ور ويف�ور وظاهر أمره
الغض�ب للدي�ن وهو يف احلقيق�ة ينفس عن طبيعة معتل�ة ،وتربية
(((
ناقصة أو مفقودة.
وبالفعل فإن املتعصبني واملتشددين يتميزون بقلة العلم ،وكثرة
اللجاج ،والتش�دد يف فهم الدين ،واحلامقة يف الترصف والسلوك،
والتضييق عىل النفس وعىل اآلخرين.

وقد تظافرت النصوص الدينية يف ذم التشدد والنهي عنه ،فقد
ورد عن رس�ول اهلل  قوله« :ال تش�ددوا عىل أنفس�كم فيشدد
عليكم ،فإن قوم ًا شددوا عىل أنفسهم فشدد عليهم ،فتلك بقاياهم
((( دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني ،حممد الغزايل ،دار الوفاء،
املنصورة  -مرص ،الطبعة الثانية 1410هـ 1989 -م ،ص .90- 88
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يف الصوامع والديارات».

(((

واملصيب�ة يف اجلامع�ات التكفريي�ة أهنم مل يقترصوا يف التش�دد
والتعصب عىل أنفس�هم ،ب�ل يريدون أن يفرض�وا نمط تفكريهم
املتش�دد على اآلخري�ن ،وي�رون أن كل م�ن ال يقب�ل بأفكاره�م
املتعصبة مهدور الدم واملال والعرض.

وعندما نقرأ سرية النبي  نجد أنه كان يقف بحزم ضد كل
تشدد أو توجه غري صحيح ،أو تفكري خاطئ ،أو ممارسة سلبية؛ من
ذل�ك ما روي أن النبي  جلس للن�اس ووصف يوم القيامة،
ومل يزده�م عىل التخويف ،ف�رق الناس وبكوا ،فاجتمع عرشة من
الصحابة يف بيت عثامن بن مظعون ،واتفقوا عىل أن يصوموا النهار
ويقوموا الليل ،وال يقربوا النساء وال الطيب ،ويلبسوا املسوح(((،
ويرفضوا الدنيا ،ويسيحوا يف األرض ،ويرتهبوا وخيصوا املذاكري،
فبل�غ ذلك النبي  ،فأتى منزل عثامن فلم جيده ،فقال المرأته:
«أح�ق م�ا بلغن�ي؟» فكره�ت أن يك�ذب رس�ول اهلل  ،وأن
تبتدئ عىل زوجها فقالت :يا رسول اهلل ،إن كان أخربك عثامن فقد
صدق�ك ،فانرصف رس�ول اهلل  ،وأتى عثمان منزله فأخربته
زوجت�ه بذلك ،فأتى هو وأصحاب�ه إىل النبي  ،فقال« :أمل أنبأ
((( كنز العامل ،املتقي اهلندي ،ج ،3ص  ،35رقم .5346
((( املسح بكرس امليم وسكون السني :الثوب من الشعر .واجلمع:
مسوح.
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أنكم اتفقتم؟» فقالوا :ما أردنا إال اخلري.

فقال « :إين مل أؤمر بذلك» ثم قال« :إن ألنفسكم عليكم
حق ًا ،فصوموا وافطروا ،وقوموا وناموا ،فإين أصوم وأفطر ،وأقوم
وأنام ،وآكل اللحم والدس�م ،وآيت النس�اء ،فمن رغب عن سنتي
فلي�س مني» ثم مجع الناس وخطبه�م ،وقال « :ما بال قوم حرموا
النس�اء والطي�ب والنوم وش�هوات الدنيا! وأما أنا فلس�ت آمركم
أن تكونوا قسس�ة ورهبان ًا ،إنه ليس يف ديني ترك النس�اء واللحم،
واختاذ الصوامع ،إن س�ياحة أمتي يف الص�وم ،ورهبانيتها اجلهاد،
واعب�دوا اهلل وال ترشك�وا به ش�يئ ًا ،وحج�وا واعتم�روا ،وأقيموا
الصالة ،وآتوا الزكاة ،وصوموا ش�هر رمضان ،واستقيموا يستقم
لكم ،فإنام هلك من قبلكم بالتش�ديد ،ش�ددوا عىل أنفسهم فشدد
(((
اهلل عليهم ،فأولئك بقاياهم يف الديارات((( والصوامع».

من خالل هذه الرواية نس�تنتج أن النبي  ،قد رفض بقوة
التوج�ه اخلاطئ نح�و الرهبانية ،وت�رك الطيب�ات ،وأوضح بكل
جلاء أنه ليس يف اإلسلام رهباني�ة ،بمعنى االنع�زال عن الدنيا،
وت�رك الزواج ،وعدم اس�تخدام الطيب  .....إلخ .وإنام اإلسلام
((( الديارات :مجع دير ،وهو خان النصارى.
((( مستدرك الوسائل ،مريزا حسني النوري الطربيس ،دار اهلداية،
بريوت ـ لبنان ،الطبعة اخلامسة 1412هـ ـ 1991م ،ج،16
ص ،54رقم.19126
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يدعو إىل التوازن بني متطلبات اجلس�م ولوازم الروح ،واإلنس�ان
كما حيت�اج إلش�باع غرائ�زه وش�هواته املادية من م�أكل ومرشب
وملب�س ومس�كن ومنكح ،حيتاج كذلك إلش�باع ميول�ه ورغباته
املعنوية؛ وأي طغيان جلانب عىل حس�اب اآلخر سيؤدي إىل خلل
يف الش�خصية ،وانحراف عن منهج اإلسالم ،والوقوع يف التشدد
والتط�رف ال�ذي ي�ؤدي  -غالب� ًا  -إىل احلك�م بتكفير اآلخري�ن
وإخراجهم عن دين اإلسالم.

وعندم�ا نلقي نظرة تأملية عىل اجلامع�ات التكفريية يف عرصنا
الراه�ن فس�نجد أهن�ا قد وقع�ت بالفع�ل يف التعص�ب املمقوت،
والتش�دد املنه�ي عن�ه ،وقد أدى ه�ذا إىل ب�روز املبالغ�ة يف تكفري
املس�لمني ممن ال ي�رون صحة منهجه�م وال تفكريهم وال فهمهم
لإلسالم.

 - 4الغلو:
الغلو يف الدين س�بب آخر من أس�باب التكفري ،ولذلك حذر
َ�اب الَ َت ْغ ُلو ْا فيِ
�ل ا ْلكِت ِ
الق�رآن الكري�م منه ،يق�ول تعاىلَ { :ي�ا َأ ْه َ
ِ ِ
ُ�م َوالَ َت ُقو ُلو ْا َعَل�ىَ اللهِّ إِالَّ حَْ
ال ّقِ}((( وقوله تعاىلُ { :ق ْل َيا َأ ْه َل
دينك ْ
ا ْلكِت ِ
َاب الَ َت ْغ ُلو ْا فيِ ِدينِك ُْم َغيرْ َ َحْ
ال ِّق َوالَ َت َّتبِ ُعو ْا َأ ْه َواء َق ْو ٍم َقدْ َض ُّلو ْا
((( سورة النساء ،اآلية.171 :
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ِ
ِ
السبِ ِ
يل}.
من َق ْب ُل َو َأ َض ُّلو ْا كَثري ًا َو َض ُّلو ْا َعن َس َواء َّ

(((

والغل�و يف اللغة :جماوزة احلد .يقال :غال يف الدين يغلو غلو ًا.
فقول�ه تعاىل{ :الَ َت ْغ ُل�و ْا فيِ ِدينِك ُْم} أي ال تفرط�وا يف دينكم وال
(((
جتاوزوا احلق فيه.

والغل�و نوع�ان  :األول غل�و س�اذج ،وب�ريء وغير هادف،
يرتش�ح ع�ن انبه�ار فائ�ر أو اندفاع عاطف�ي تفرضه ح�االت آنية
وطارئة ،يرتش�ح عنها إعجاب زائد أو كراهية مفرطة ،ينتهيان إىل
آراء ومواقف متطرفة ال تتناسب مع ما يقتضيه احلال واملآل.
والث�اين :غل�و واع هادف ي�أيت نتيجة تأمالت ومعان�اة فكرية
عميق�ة ،يف قضي�ة دينية أو فكرية ،يس�تهدف أصحاب�ه من خالله
(((
الوصول إىل أغراض معينة وحتقيق أهداف خاصة مبيتة.
وغالب� ًا م�ا ينتم�ي أصحاب اجلامع�ات التكفريي�ة إىل النوع
األول م�ن الغل�و ،فرتاه�م يعجب�ون بأف�كار ش�خص معين،
وينبه�رون به ،فريفعونه إىل درج�ة الغلو فيه ،ويأخذون بكل ما
يقول�ه من أف�كار وآراء ش�اذة ومتطرفة وتكفريي�ة ،وال يعبأون
ب�آراء كبار الفقهاء والعلامء ،ب�ل يعتربوهنم ضالون ومنحرفون

((( سورة املائدة ،اآلية.77 :
((( انظر جممع البيان يف تفسري القرآن ،العالمة الطربيس ،ج ،3ص 221
 .222((( جملة املنهاج ،العدد  ،29ص .90
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عن منهج اإلسالم األصيل!

وقد اعترب أمري املؤمنني  الغلو من دعائم الكفر ،فقد قال
ُ « :بن�ي الكف�ر على أربع دعائم :الفس�ق ،والغلو ،والش�ك،
(((
والشبهة».

والغل�و يف الدين له مراتب ودرج�ات متفاوتة لكن اجلامعات
التكفريي�ة عنده�م غلو س�اذج يف علامئه�م ومنظرهي�م ،فيقدمون
أقواهل�م عىل أق�وال أئمة اإلسلام ،وأفكارهم عىل ما تس�امل عليه
العلماء قدي ًام وحديث ًا ،فيقعون نتيجة ه�ذا الغلو يف مزالق خطرية،
وانحرافات جس�يمة؛ فيكفرون ما ش�اؤوا ،وحيكمون بالردة عىل
م�ن أرادوا ،وال يقيمون وزن ًا آلراء الفقه�اء بل يتبعون أهواءهم،
وما يوس�وس هلم شيطاهنم ،فيامرس�ون التكفري من دون ورع وال
تقوى ،وال علم وال هدى مبني!

((( أصول الكايف ،ج ،2ص ،373رقم.1

T


خماطر التكفري

*
* تشويه صورة اإلسالم
* التصادم االجتماعي
* اللجوء إىل العنف
التعدي على احلرمات

T
خماطر التكفري
للتكفري خماطر جسيمة وآثار وخيمة عىل األفراد واملجتمعات،
وقد اكتوت املجتمعات املسلمة بنار التكفري ،وأدى إىل قتل اآلالف
م�ن األبرياء حتت ش�عار التكفري والردة عن اإلسلام ،وأهم هذه
املخاطر واآلثار ما ييل:

 -1التعدي على احلرمات:
إن من القواعد املهمة يف اإلسالم هي عصمة الدماء واألموال
واألع�راض بغ�ض النظر ع�ن انتماء اإلنس�ان املذهب�ي والديني
والعرقي واللغوي؛ ألن احلفاظ عىل األنفس واألموال واألعراض
من أهم املقاصد يف اإلسلام ،وألن إراقة الدماء وسلب األموال،
وهتك األعراض قبيح يف نفس�ه ،ومن أه�م مصاديق الظلم الذي
هنى العقل عنه كام الرشع.
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وق�د اعتبر الق�رآن الكري�م أن قتل نف�س واحدة تع�ادل قتل
الن�اس مجيع� ًا ،وأن إحياءها تع�ادل إحياءهم كله�م ،يقول تعاىل:
ِ
ِ
يل َأ َّن ُه َمن َقت ََل َن ْفس ًا بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ
سائِ َ
{م ْن َأ ْج ِل َذلِ َ
س
ك َك َت ْبنَا َعلىَ َبني إِ رْ َ
ِ
َأو َفس ٍ
اد فيِ األَ ْر ِ
اها َفك ََأ َّنماَ َأ ْح َيا
َّاس جمَ يع ًا َو َم ْن َأ ْح َي َ
ض َفك ََأ َّنماَ َقت ََل الن َ
ْ َ
ِ
َّاس جمَ يع ًا}(((.
الن َ
ومل تقي�د اآلي�ة الرشيف�ة جرم�ة قت�ل النف�س بأي قي�د إضايف
كاإلسالم واإليامن ،فاإلنسان حمرتم ما مل يكن مهدور الدم ،فاآلية
الرشيفة ت�دل بوضوح عىل أمهية احرتام النفس اإلنس�انية ،وعدم
جواز االعتداء عىل اإلنس�ان  -أي إنس�ان  -بغض النظر عن دينه
{من َقت ََل
أو عرقه أو لغته ،فاآلية أشارت بوضوح إىل قتل النفس َ
َن ْفس� ًا} ومل تقل من قتل نفس ًا مس�لمة ،ويف هذا داللة عىل العموم
واإلطلاق إىل وج�وب احترام النف�س اإلنس�انية ،وأن قت�ل أي
إنسان -بغري حق -هو بمثابة قتل الناس مجيع ًا.

يقول الرس�ول األكرم ُّ :
«كل املس�لم عىل املس�لم حرام،
دمه وماله وعرضه»((( فال جيوز ألحد أن يتعدى بقول أو فعل عىل
املسلم اآلخر؛ ألنه خيالفه يف املذهب أو الرأي أو املوقف السيايس
((( سورة املائدة ،اآلية .32
((( سنن ابن ماجة ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني ،املكتبة اإلسالمية
للطباعة والنرش والتوزيع ،اسطنبول  -تركيا ،غري مذكور تاريخ
الطبع ،وال عدد الطبعة ،ج ،2ص ،1298رقم احلديث .3933
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أو املنهج الفكري.

لك�ن مصيب�ة ومش�كلة التكفرييين أهنم خيرجون�ك أوالً من
اإلسالم ،ثم حيكمون عليك بالكفر واالرتداد ،ثم يطبقون عليك
أحكام الردة من إهدار دمك ومالك وعرضك ،فيس�تبيحون قتل
النفس املحرتمة حتت دعاوى باطلة ،واعتقادات فاسدة.

وكثير م�ن التكفرييين ال يكتف�ون باحلك�م على الظواه�ر،
واألخذ بام يقوله املس�لم عن نفس�ه ،بل يتهمون النيات والرسائر،
الت�ي ال يعل�م حقيق�ة ما بداخله�ا من أف�كار واعتق�ادات إال اهلل
تعاىل ،وكأهنم قد ش�قوا عن قلوب العب�اد ،وعرفوا ما يف دخائلها
من معتقدات وأفكار وآراء!

ولذل�ك ف�إن التكفري يس�تتبعه ع�دم حمقونية الدماء ،وس�لب
األم�وال ،وهتك األعراض ،وهو ما ي�ؤدي  -كام حدث وحيدث
فعل ً
ا  -إىل قتل األبرياء من الرجال والنس�اء واألطفال ،وس�فك
الدم�اء ،وهو من أش�د املحرمات يف اإلسلام ،إذ هو عدوان عىل
النفس البرشية التي َح َّر َم اهلل قتلها إال باحلق.

إن قت�ل األبرياء ألس�باب واهي�ة ،أو لالختلاف يف الدين أو
املذه�ب أو الفك�ر يعد جريمة نك�راء ال يقبلها عق�ل أو منطق أو
دين.
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 -2تشويه صورة اإلسالم:
إن م�ن أرضار وخماط�ر التكفير ه�و تش�ويه صورة اإلسلام
الس�محة يف نظر ال�رأي العام العاملي ،بفعل ممارس�ة اإلرهاب من
قبل مجاعات تكفريية أو أفراد ينتمون أو يدعون االنتامء لإلسالم،
وقد أدى هذا األمر إىل تش�ويه حقيقة اإلسلام يف نظر املجتمعات
األخ�رى ،وأعطى ه�ؤالء صورة خاطئ�ة عن الدين اإلسلامي،
واملفاهيم اإلسالمية ،والرشيعة السمحاء.
إن القي�ام ب�أي عم�ل إره�ايب ضد األبري�اء من الن�اس يعطي
انطباع ًا عميق ًا وخاطئ ًا بأن اإلسلام يدع�و للعنف والكراهية ،يف
حني أن اإلسالم دين السالم واملحبة والتسامح.
ولكن املاليني من الكتب التي تتحدث عن التس�امح واحرتام
اآلخ�ر يف اإلسلام ال يمكن أن يس�اوي تأثريها يف ال�رأي العام
أي عمل إرهايب يف َخلق صورة نمطية خاطئة عن اإلسلام وقيمه
ومبادئه ومثله السامية والنبيلة.

اإلسلام الذي جاء رمحة للناس كام قال تعاىلََ { :ما َأ ْر َس� ْلن َ
َاك
ِ
ني}((( ش�وهت صورته وحقيقت�ه ومفاهيمه بفعل
إِلاَّ َرحمْ َ � ًة ِّل ْل َعا مَل َ
األعامل اإلرهابية الوحشية التي تقوم هبا اجلامعات التكفريية.
((( سورة األنبياء ،اآلية.107 :
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 -3التصادم االجتماعي:
من أرضار وخماطر التكفري هو إجياد األرضية املناسبة للتصادم
بين الطوائ�ف واملذاهب واملكون�ات االجتامعية ،فلا ترىض أي
مجاع�ة أو جمتمع أو طائفة أو مذهب أن يوص�م بالكفر ،واخلروج
عن اإلسلام ،وه�م يتش�هدون بالش�هادتني ،وي�ؤدون واجبات
اإلسالم وأركانه ،وال ينكرون رضوري ًا من رضورياته.
ويف التاري�خ الكثير م�ن القصص والش�واهد واألمثل�ة التي
تدل عىل ما س�ببه التكفري من فتن اجتامعية ،وتصادمات بني أتباع
املذاهب اإلسالمية املختلفة.

ونقل الش�يخ حممد الغزايل شواهد من أنواع التعصب املذهبي
«س�ئل بعض املعجبني م�ن الش�افعية عن حكم
املمق�وت قائلاًُ :
طع�ام وقع�ت فيه قطرة نبيذ؟ فق�ال (فض اهلل ف�اه) :يرمى لكلب
أو حنفي!!

وس�ئل متعص�ب حنف�ي :هل جي�وز للحنفي أن يت�زوج امرأة
ش�افعية؟ فقال( :فض اهلل فاه) هو اآلخر :ال جيوز ألهنا تش�ك يف
إيامهنا  ...يعنى هذا األمحق أن الشافعي جييز للمؤمن أن يقول :أنا
مؤمن إن شاء اهلل تربك ًا.
فهذا االس�تدراك أو االس�تثناء باملش�يئة جعله ش�ك ًا خيرج من
امللة!!
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أرأي�ت هذا الس�فه؟ وجاء حنف�ي آخر فزاد الطين بلة وقال:
جيوز الزواج هبا قياس ًا عىل الكتابية»(((.

ونحن نأسف ملا مىض من إقدام أتباع بعض املذاهب اإلسالمية
وحت�رج ،فأهل احلديث
ت�ورع
ّ
على تكفري بعضه�ا بعض ًا من دون ّ
واحلنابل�ة يكف�رون املعتزل�ة ،واملعتزل�ة يك ّف�رون أه�ل احلدي�ث
واحلنابلة.

ث�م ملا ظهر األش�عري ،وح�اول إصالح عقائ�د أهل احلديث
واحلنابلة ،ثارت ثائرة تل�ك الطائفة ضدّ ه ،فأخذ احلنابلة يك ّفرون
األشاعرة ،ويلعنوهنم ويسبوهنم عىل صهوات املنابر.
فه�ذا ه�و ت�اج الدي�ن الس�بكي يق�ول ح�ول تكفير احلنابلة
لألش�اعرة« :هذه هي الفتنة التي طار رشرها فمأل اآلفاق ،وطال
رضرها فشمل خراسان والشام واحلجاز والعراق ،وعظم خط ُبها
وبالؤها ،وقام يف س�ب أهل الس�نة (يريد هبم األشاعرة) خطيبها
وس�فهاؤها ،إذ أ ّدى ه�ذا األم�ر إىل الترصيح بلعن أهل الس�نة يف
اجلمع ،وتوظيف س�بهم عىل املنابر ،وصار أليب احلسن األشعري
ك�رم اهلل وجهه  -هبا أس�وة بعيل بن أيب طال�ب  -كرم اهلل وجهه يف زمن بعض بني أمية حيث استولت النواصب عىل املناصب،((( دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني ،حممد الغزايل ،دار الوفاء،
املنصورة  -مرص ،الطبعة الثانية 1410هـ 1989 -م ،ص .88-87

53

ريفكتلا رطاخم

واستعىل أولئك السفهاء يف املجامع واملراتب».

(((

كام نأسف لرسيان هذه احلالة إىل جمال الفروع ،فإذا بأصحاب
املذاهب الفقهية األربعة ختتلف وتتش�احن وتتنازع ،ونجمت عن
ذلك فت ٌن كثرية دامية بينها.

فقد وقعت فتنة بني احلنفية والش�افعية يف نيس�ابور ذهب حتت
هياجها خلق كثري ،وأحرقت األس�واق وامل�دارس وكثر القتل يف
الش�افعية ،فانترصوا بعد ذلك على احلنفية ،وأرسفوا يف أخذ الثأر
منهم يف سنة 554هـ ،ووقعت حوادث وفتن مشاهبة بني الشافعية
واحلنابلة ،واضطرت السلطات إىل التدخل بالقوة حلسم النزاع يف
س�نة 716هـ ،وكثر القتل وحرق املساكن واألسواق يف أصبهان،
ووقعت حوادث مش�اهبة بني أصحاب ه�ذه املذاهب وأتباعها يف
بغ�داد ودمش�ق ،وذه�ب كل واحد منه�ا إىل تكفري اآلخ�ر .فهذا
يق�ول :م�ن مل يك�ن حنبلي� ًا فلي�س بمس�لم ،وذاك يغ�ري اجلهلة
بالط�رف اآلخ�ر فتقع منهم اإلس�اءة عىل العلماء والفضالء منهم
وتقع اجلرائم الفظيعة.
ي�ا هلل وهل�ذه الدم�اء املراقة ،واألع�راض املهتوك�ة ،واألموال
املنهوب�ة ،وقد صارت ضحية التعص�ب املمقوت ،واجلهل املطبق

((( طبقات الشافعية الكربى ،عبدالوهاب بن عيل السبكي ،ج ،3ص .391
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بالرشيعة السمحة السهلة ،واحلنيفية البيضاء.

(((

وق�د تزاي�د الي�وم التكفير لدرج�ة وص�ل لتكفير جمتمعات
بأكملها ،أو طوائف إسلامية بأمجعها ،أو أتباع مدرس�ة فكرية أو
فقهية كاملة ،فأصبح التكفري س�هالً ،وب�دون أي ضوابط أو قيود
رشعية ،مع االس�تفادة من التقنيات والوس�ائل احلديثة يف إيصال
رس�ائل التكفير إىل األتباع ،وهو ما أدى إىل س�فك الدماء ،وقتل
األبرياء ،وتدمري املمتلكات يف العديد من البالد اإلسلامية ،وهو
م�ا تس�بب يف انتش�ار األحق�اد والضغائن بين املس�لمني ،وزيادة
منسوب الكراهية واحلقد بني أتباع املذاهب اإلسالمية.

 -4اللجوء إىل العنف:
اللج�وء إىل العن�ف والقتل وس�فك الدماء أحد آث�ار وخماطر
التكفير اخلطرية ج�د ًا ،إذ تلجأ اجلامعات التكفريية إىل اس�تخدام
العن�ف ضد خمالفيه�ا ،وتس�تهني بإزه�اق األرواح ،وقتل البرش،
واس�تباحة األموال ،وانتهاك األعراض حت�ت دعاوى أهنم كفار،
ومرشكون ،ومرتدون عن الدين.

{والَ َت ْق ُت ُلو ْا
وكأن املجموعات التكفريية مل يقرأوا قوله تعاىلَ :
�س ا َّلتِي َح َّر َم اللهُّ إِالَّ بِ َ
احل ِّق َو َمن ُقتِ َ
�ل َم ْظ ُلوم ًا َف َقدْ َج َع ْلنَا لِ َولِ ِّي ِه
النَّ ْف َ

((( رسائل ومقاالت ،الشيخ جعفر السبحاين ،مؤسسة اإلمام الصادق
 ،قم ،الطبعة األوىل 1426هـ ،ج ،5ص.323 – 322

ريفكتلا رطاخم

55

ُس� ْل َطان ًا َف َ
َان َمن ُْص�ور ًا}((( فقتل النفس
لا يُْس�رْ ِ ف فيِّ ا ْل َقت ِْل إِنَّ� ُه ك َ
املحرتمة من أش�د املحرمات يف اإلسلام ،وهو خملد يف جهنم كام
ِ
َّ�م َخالِد ًا فِ َيها
ق�ال تعاىلَ :
{و َمن َي ْقت ُْل ُم ْؤمن� ًا ُّم َت َع ِّمد ًا َف َج َزآؤُ ُه َج َهن ُ
ِ
ب اللهُّ َع َل ْي ِه َو َل َعنَ ُه َو َأ َعدَّ َل ُه َع َذاب ًا َعظِي ًام}(((.
َو َغض َ
وكان الرس�ول األعظ�م  يف�زع عندم�ا يس�مع بقت�ل
ش�خص بغري حق ،فقد ورد يف احلديث« :أتى رس�ول اهلل 
فقيل له :يا رسول اهلل قتيل يف جهينة!

فقام رس�ول اهلل  يمشي حتى انتهى إىل مس�جدهم قال:
وتسامع الناس فأتوه.
فقال :من قتل ذا؟

قالوا :يا رسول اهلل ما ندري.

فق�ال :قتيل بني املس�لمني ال يدرى من قتل�ه؟! والذي بعثني
باحل�ق ،ل�و أن أه�ل السماء واألرض رشك�وا يف دم امرئ مس�لم
ورض�وا ب�ه ،ألكبه�م اهلل على مناخره�م يف الن�ار ،أو ق�ال :على
(((
وجوههم.

وق�د هنى الرس�ول األك�رم  م�ن ترويع املؤم�ن وختويفه

((( سورة اإلرساء ،اآلية.33 :
((( سورة النساء ،اآلية.93 :
((( فروع الكايف ،ج  ،5ص  ،298رقم ( .8باب القتل).
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فضل ًا عن قتله -فقال « :من روع مؤمن ًا مل يؤمن اهلل روعته
ي�وم القيام�ة ،ومن س�عى بمؤم�ن أقام�ه اهلل مقام خ�زي وذل يوم
(((
القيامة».

وقال الرس�ول األكرم « :من نظر إىل مؤمن نظرة ليخيفه
(((
هبا أخافه اهلل عز وجل يوم ال ظل إال ظله».

وق�ال اإلمام الصادق « :من روع مؤمن ًا بس�لطان ليصيبه
منه مكروه فلم يصبه فهو يف النار ،ومن روع مؤمنا بسلطان ليصيبه
(((
منه مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون يف النار».

وقد حذر أمري املؤمنني  من س�فك الدماء ،فكتب لعامله
عىل مرص (مالك األشرت) حمذر ًا إياه من سفك الدماء قائالً« :إياك
والدم�اء وس�فكها بغير حلها ،فإن�ه ليس يشء أدع�ى لنقمة ،وال
أعظ�م لتبع�ة ،وال أحرى ب�زوال نعم�ة ،وانقطاع مدة من س�فك
الدم�اء بغير حقها .واهلل س�بحانه مبت�دئ باحلكم بين العباد فيام
تس�افكوا من الدماء يوم القيامة .فال تقوين س�لطانك بس�فك دم
ح�رام فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه ب�ل يزيله وينقله .وال عذر لك

((( شعب اإليامن ،أمحد بن احلسني البيهقي ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعة األوىل 1410هـ1990-م ،ج ،9ص  ،496رقم .11117
((( أصول الكايف ،ج ،2ص  ،353-352رقم ( .1باب من أخاف
مؤمنا).
((( أصول الكايف ،ج ،2ص  ،353رقم ( .2باب من أخاف مؤمنا).
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عن�د اهلل وال عندي يف قتل العمد ألن فيه ق�ود البدن .وإن ابتليت
بخط�أ وأف�رط عليك س�وطك أو س�يفك أو يدك بعقوب�ة فإن يف
الوك�زة فما فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوة س�لطانك عن أن
(((
تؤدي إىل أولياء املقتول حقهم».

فس�فـك الدمـ�اء  -بغـير حـ�ق  -م�ن أش�د املحرم�ات،
وي�ؤدي إىل إضع�اف احلكم وزوال�ه ولي�س إىل تقويته كام قال
أمري املؤمنني .

وإلدراك أمير املؤمنين خلطورة حركات وتي�ارات ومجاعات
التكفري ،واستخدامها للعنف والقتل ،فقد تصدى هلم اإلمام أوالً
باحلوار ،وأرسل إليهم ابن عباس ملحاورهتم ،وبالفعل رجع منهم
عدد كبري إىل احلق.

أما الذين بقوا ضمن حركة اخلوارج وهي أول حركة تكفريية؛
فقد كفروا اإلمام علي ًا  ،واس�تخدموا العنف ضد من خيتلف
معهم ،وأش�اعوا يف األرض الفساد ،فتصدى هلم اإلمام ،وقاتلهم
يف معرك�ة النه�روان بعد ما ب�دأوا بالقتال ،وقىض على عدد كبري
منه�م ،ول�وال تص�دي اإلم�ام عيل  هل�م لس�يطروا عىل بالد
املسلمني ،وألشاعوا القتل والدمار يف تلك األزمان.

((( هنج البالغة ،دار البالغة ،بريوت ،الطبعة الرابعة 1409هـ -
1989م ،ج  ،3ص  ،628-627رقم .53
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ورغ�م قلة املجموع�ات التكفريية اليوم م�ن حيث العدد ،إال
أن خطرهم كبري عىل األمة ،فقد نرشوا الرعب والعنف ،ومارسوا
القتل ضد األبرياء يف غري بلد من بالد املس�لمني ،وهذا من أخطر
آثارهم التدمريية عىل األمة.

ولذلك جيب أن تتظافر كل اجلهود ملعاجلة فكر وثقافة التكفري،
والتص�دي علمي ًا وعملي� ًا للمجموعات التكفريية وإش�اعة روح
التس�امح والرف�ق والتعايش بني املس�لمني ،وبينه�م وبني غريهم
م�ن أصحاب الديانات األخرى من أجل تعزيز العيش املشترك،
وتنمية السلم األهيل يف البالد اإلسالمية.

T


عالج التكفري

*
* بيان حرمة القتل والعدوان.
* تطبيق العقوبات اإلسالمية.
* تبيني مشروعية االختالف.
* تفنيد الشبهات واإلشكاليات.
نشر العلم واملعرفة الدينية.

T
عالج التكفري
من امله�م العمل عىل معاجلة مش�كلة التكفري علمي� ًا وعملي ًا،
مل�ا له من خماطر وآثار مدمرة عىل األمة واملجتمع املس�لم ،ويمكن
معاجلة التكفري من خالل القواعد التالية:

 -1نشر العلم واملعرفة الدينية:
إن أول خط�وة ملواجه�ة فك�ر اجلامع�ات التكفريي�ة ه�و نرش
العل�م واملعرف�ة الدينية الصحيح�ة بني الناس ،حت�ى ال ينخدعوا
بالشعارات التي يرفعها التكفرييون لتضليل الناس وإغوائهم عن
طريق احلق.

فاجلامع�ات التكفريي�ة لي�س لدهي�م نصي�ب م�ن العل�م ،وال
رصي�د من املعرفة ،لكنه�م مصابون بمرض الغرور واالس�تعالء
الدين�ي ،وإذا اقرتن اجلهل مع الغ�رور ينتج عنه تضخم مرىض يف
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{وإِ َذا ِق َ
يل َل ُه
الشخصية ،كام أشار القرآن احلكيم إىل بعض الناسَ :
(((
ات َِّق اللهَّ َأ َخ َذ ْت ُه ا ْل ِع َّز ُة بِا ِ
إل ْث ِم َف َح ْس ُب ُه َج َهن َُّم َو َلبِئ َْس ا مْل ِ َها ُد}.

ولذل�ك جيب العمل عىل مواجهة هذا اجلهل والغرور بالعلم،
واملعرفة الدينية ،وبيان أخطاء الفكر التكفريي وثغراته ،وخمالفاته
لرأي الدين والرشع.
فالتكفريي�ون يتمي�زون بالقرشية والس�طحية يف فه�م الدين،
نتيج�ة جلهلهم بأح�كام الدين ،وفهمهم اخلاطئ ملبادئ اإلسلام
ومقاصده وأهدافه الكربى.

وال عالج هل�ذه احلالة املرضية إال بنرش املعارف الدينية احلقة،
وبي�ان مقاصد ومبادئ وقيم وأخالق اإلسلام الت�ي بينها القرآن
الكريم ،وفصلها الرسول األكرم  وأئمة املسلمني.

 -2بيان حرمة القتل والعدوان:
َح َّر َم اإلسالم قتل األبرياء من الناس سواء كانوا من املسلمني
{والَ َت ْق ُت ُلو ْا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اللهُّ إِالَّ
أو م�ن غريهم ،يقول تع�اىل َ :
ِ
�ق}((( ويقول تعاىل ِ :
بِ َ
{م ْن َأ ْج ِ
سائِ َ
�ل َذلِ َ
يل
احل ِّ
ك َك َت ْبنَا َعلىَ َبني إِ َ رْ
س َأو َفس ٍ
�اد فيِ األَ ْر ِ
َّاس
ض َفك ََأ َّنماَ َقت ََل الن َ
َأ َّن ُه َمن َقت ََل َن ْفس� ًا بِ َغيرْ ِ َن ْف ٍ ْ َ
((( سورة البقرة ،اآلية.206 :
((( سورة اإلرساء  :اآلية .33
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َّاس جمَ ِيع ًا}.
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جمَ يع ًا َو َم ْن َأ ْح َي َ
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(((

فقتل النفس بغري حق من أش�د املحرمات يف اإلسالم ،وفاعل
ذلك يستحق العذاب العظيم يف اآلخرة ،والقصاص منه يف الدنيا.

ويف سيرة النبي األعظم حممد بن عبداهلل  أكرب الدروس
على وجوب ع�دم التعدي عىل اآلخرين ،وعدم التس�اهل يف قتل
الن�اس حتى األعداء غري املحاربني ،وقد اس�تنكر النبي  عىل
أس�امة بن زيد تس�اهله يف قتل إنس�ان تش�هد بالش�هادتني ،تقول
الرواية عن أسامة بن زيد قال  :بعثنا رسول اهلل إىل احلرقات،
فصبحن�ا الق�وم فهزمناهم وحلق�ت أنا ورجل م�ن األنصار رج ً
ال
منهم ،فلام غش�يناه ق�ال :ال إله إال اهلل ،فك�ف األنصاري وطعنته
برحم�ي حت�ى قتلته ،فلما قدمنا بلغ النب�ي  فقال( :يا أس�امة
أقتلته بعد ما قال :ال إله إال اهلل؟)
قلت :إنام كان متعوذ ًا.

فق�ال( :أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل؟) فام زال يكررها حتى
متنيت أين مل أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.

ويف رواية أخرى قال :بعثنا رسول اهلل  يف رسية فصبحنا
احلرق�ات من جهين�ة فأدركت رج ً
ال فقال :ال إل�ه إال اهلل ،فطعنته

((( سورة املائدة  :اآلية .32
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فوق�ع يف نفيس من ذل�ك فذكرته للنبي  فق�ال( :أقال :ال إله
إال اهلل ،وقتلته؟)
قلت :يا رسول اهلل إنام قاهلا خوف ًا من السالح؟

قال( :أفال شققت قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال؟) فام زال يكررها
(((
حتى متنيت أين أسلمت يومئذ.

يف ه�ذه الرواي�ة نج�د أن النبي  يس�تنكر عىل أس�امة بن
زي�د تس�اهله يف القتل ،ورضورة محل عمل اإلنس�ان املس�لم عىل
الظاهر ،وعدم جواز ترتب أي أثر عىل قراءة النوايا (أفال ش�ققت
قلبه حتى تعلم أقاهلا أم ال؟!) بالرغم من احتامل أن هذا اليهودي
إنام تشهد خوف ًا من القتل بالفعل ،ولكن النبي  أراد أن يعلم
املس�لمني درس ًا يف التس�امح ،وأمهية األخذ بالظاهر ،وعدم جواز
قتل اإلنسان ملجرد االحتامل ،أو التشكيك يف النوايا.

إن م�ن أهم الدواف�ع التي تدفع بعض اجلامع�ات إىل التطرف
يف وقتن�ا املع�ارص ه�و التش�كيك يف نوايا الن�اس ،وادع�اء معرفة
بواطن اآلخرين ،والزعم بامتالك احلقيقة املطلقة ،واستباحة دماء
وأم�وال وأعراض اآلخر املخالف مما أدى إىل نمو ظاهرة التطرف
واإلرهاب.
((( بحار األنوار ،ج ،21ص.64
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ومن املهم لكل مس�لم أن يتأمل يف ه�ذه القصة ملي ًا ،ولنتعلم

منها درس� ًا يف أن كل من تش�هد بالش�هادتني فقد عصم ماله ودمه

وعرضه.

وعن عبداهلل بن مسعود قال :إن امرأة وجدت يف بعض مغازي

النبي  مقتولة ،فأنكر رسول اهلل  قتل النساء والصبيان.

وممن قتل يف حنني امرأة من هوازن قتلها خالد بن الوليد فساء

رس�ول اهلل  قتله�ا إذ مر هب�ا والناس متقصف�ون (جمتمعون)
عليها ،فقال :ما هذا؟

فقالوا :امرأة قتلها خالد بن الوليد.

فقال رسول اهلل  لبعض من معه :أدرك خالد ًا فقل له :إن

رسول اهلل ينهاك أن تقتل وليد ًا أو امرأة أو عسيف ًا -أي أجري ًا-

(((

يف ه�ذه الرواي�ة يس�تنكر النب�ي  قت�ل النس�اء واألطفال

والعبي�د ،ألن رس�الة اإلسلام هو نرش الرمحة بين الناس ،وليس
{و َم�ا َأ ْر َس� ْلن َ
َاك إِلاَّ َرحمْ َ � ًة
االنتق�ام أو الث�أر حت�ى م�ن األع�داء َ

((( السرية النبوية ،ابن هشام أبو حممد عبد امللك بن هشام املعافري،
املكتبة العرصية ،بريوت-لبنان ،طبع عام 1423هـ2002-م،
ج،4ص.88
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ِ ِ
ني} (((.وهو القائل  عن نفسه« :إنام أنا رمحة مهداة».
ل ْل َعا مَل َ

(((

وروي أنه ملا كرست رباعيته  وش�ج وجهه يوم أحد شق
ذلك عىل أصحابه شق ًا شديد ًا ،وقالوا :لو دعوت عليهم؟
فقال« :إين مل أبعث لعان ًا ولكني بعثت داعي ًا ورمحة ،اللهم ِ
اهد
قومي فإهنم ال يعلمون»(((.

إن النب�ي  يرف�ض اس�تخدام حت�ى وس�يلة الدع�اء عىل
الكف�ار واملرشكين ،ألن النبي  كان هدف�ه هدايتهم إىل احلق
وليس القضاء عليهم ،فالذين أسلموا كانوا قبل ذلك من الكفار.
وهك�ذا ن�رى يف هذه القص�ص والروايات صفح�ات مضيئة
ومرشقة من السرية املباركة لرسول اهلل  ،وكيف أنه كان يؤكد
على رضورة اس�تخدام الوس�ائل املرشوع�ة للوص�ول لألهداف
الس�امية والنبيل�ة .وكان يدع�و أصحاب�ه إىل ع�دم اس�تخدام أي�ة
وسائل غري رشيفة وإن كان ألهداف رشيفة ،فصالح األهداف ال
يربر فس�اد الوس�ائل ،بل ينبغي أن تكون الوسائل واألهداف مع ًا
رشيفة ونبيلة وربانية.

((( سورة األنبياء ،آية .107
((( بحار األنوار ،ج  ،16ص  .115كنز العامل ،ج ،11ص  ،425رقم
.31995
((( الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،القايض أبو الفضل عياض
اليحعبي ،دار الفكر ،بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1409هـ ،ج،1
ص.105
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 -3تطبيق العقوبات اإلسالمية:
م�ن أجل احلفاظ على األمن واألمان ،وضمان حقوق الناس
م�ن االعت�داء والتج�اوز ،والتص�دي للمجموع�ات اإلرهابي�ة
والتكفريية واإلجرامية؛ فقد وضع اإلسالم عقوبات صارمة ضد
كل من يعتدي عىل الناس بالقتل أو العدوان أو الرسقة أو الغصب
أو النصب وما أشبه ذلك .
فقد رشع اإلسلام احلدود والقصاص ضد كل من تس�ول له
نفس�ه االعتداء على الناس ،وذلك ملن�ع القيام بأعمال إرهابية أو
{:و َلك ُْم فيِ ا ْل ِق َص ِ
اص َح َيا ٌة َي ْا
عنيف�ة ضد اآلخرين ،قال اهلل تع�اىل َ
(((
ُأوليِ ْ األَ ْل َب ِ
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
ون}.

واهل�دف من احل�دود والقص�اص والديات ه�و حفظ األمن
االجتامع�ي ،وحق�ن الدم�اء ،وردع األرشار م�ن الع�دوان على
حق�وق الناس ،يق�ول اإلم�ام الباقر « : القص�اص واحلدود
حق�ن الدم�اء»((( وهب�ذا القانون اإلسلامي حيافظ اإلسلام عىل
األم�ن يف املجتمع ،ويمنع من ارت�كاب اجلرائم أو يقللها عىل أقل
تقدير .
((( سورة البقرة ،اآلية.179 :
((( بحار األنوار ،ج ،75ص ،183رقم .8

68

التكفير والتكفيريون الجدد

 -4تبيني مشروعية االختالف:
إن تبيين مرشوعي�ة االختلاف يف الف�روع ،ب�ل ويف تفاصيل
العقائد أمر يف غاية األمهية ،فهو من األمـور السائغـة عند الفقهاء
م�ا دام يس�تند صاحب ال�رأي يف رأيه على دليل علم�ي عليه من
الكتاب أو الس�نة أو العقل؛ إذ أنه ال خالف بني العلامء يف رشعية
االجته�اد عندما تتوافر فيه رشائطه ولوازم�ه وضوابطه املقررة يف
علم أصول الفقه.

واإلقرار برشعية االجتهاد هو إقرار برشعية االختالف ،فمن
حق كل جمتهد جامع لرشائط االجتهاد أن يعرب عماّ توصل إليه من
فت�اوى وآراء اجتهادي�ة ،ولي�س من حق أح�د أن ينكر عىل جمتهد
رأي�ه ،ما دام هذا ال�رأي ضمن األطر الرشعية ،ألن�ه ال إنكار من
أحد عىل أحد يف املس�ائل االجتهادي�ة ،فاملجتهد ليس من حقه أن
ينك�ر على جمتهد مثل�ه ،واملق ِّلد ليس من حقه كذل�ك اإلنكار عىل
مق ِّلد مثله ،ما دام يتبع جمتهد ًا جامع ًا لرشائط التقليد.

ويف الترشي�ع اإلسلامي نج�د أن املجتهد إذا وص�ل إىل رتبة
االجته�اد ال جيوز له أن يق ّلد جمتهد ًا آخر ،وهذا ينطبق عىل أقس�ام
(((
املجتهد كـ(املجتهد املطلق بالفعل)((( و(املجتهد املطلق بالقوة)
((( هو الذي استنبط مقدار ًا معتد ًا به من األحكام.
((( هو الذي مل يستنبط شيئ ًا من األحكام ،أو استنبط شيئ ًا يسري ًا جداً.
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و(املجتهد املتجزئ).

(((

وق�د اتفق الفقهاء والعلامء على رشعية االختالف يف الفروع،
وه�ذه الرشعي�ة مؤسس�ة يف األص�ل على رشعي�ة االجته�اد يف
اإلسلام ،وعىل هذا املرتكز جيب النظ�ر إىل االختالف يف الفروع
عىل أنه أمر رشعي وطبيعي.
يقول الش�يخ حممد إبراهيم اجلنايت« :إن املس�ائل التي طرحت
يف األدل�ة واملصادر االجتهادية على نوعني :بدهيية ونظرية؛ أما يف
الن�وع األول فل�م يق�ع فيه خالف بين فقهاء املذاهب اإلسلامية
مث�ل :وج�وب الصلاة والص�وم واحلج وحرم�ة الفواح�ش ،إذ
جاءت هذه األح�كام يف منابع الرشيعة بطريقة واضحة يف جانب
اإلجي�اب والتحريم واإلباحة ،واس�تنباطها من أدلتها ال حيتاج إىل
إعمال النظ�ر واالجته�اد فيه�ا ،ولذا تك�ون حقائق ثابت�ة يف مجيع
األزمن�ة وال تتغير مهام تغير الزمان وامل�كان واألح�وال إىل يوم
الدي�ن ،لعدم كوهن�ا مبتنية عىل االجتهاد حتى يق�ال :إن األحكام
املبتنية عليه تتحول بتحول الزمان واملكان واألحوال.
أم�ا يف النوع الث�اين :فقد وقع اخلالف بني علماء املذاهب فيه:
كرشائ�ط الواجب�ات وأجزائه�ا وموانعه�ا ،لعدم جميئه�ا يف األدلة

((( هو الذي استنبط بعض األحكام من احلجة املعتربة رشعاً ،وال
يتمكن من استنباط مجيع األحكام من هذه احلجة.
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واملصادر االجتهادية بطريقة واضحة ،بل جاءت عىل نحو صالح
ألن ختتل�ف في�ه األفهام وتتع�دد فيه وجهات النظ�ر ،وهذا النوع
من املس�ائل الفرعي�ة جعلتها الرشيعة موض�ع اجتهاد املجتهدين،
إذ ال يمك�ن اس�تخراج األح�كام م�ن مصادرها ب�دون االجتهاد
وإعمال النظر ،ولذا تكون هذه األحكام غري ثابتة ،وقابلة للقبض
والبس�ط؛ لكوهن�ا مبتنية على االجتهاد ،وبتحول الزم�ان واملكان
واألحوال تتحول تلك األحكام عىل أساس املنابع.

ومهما يكن من أمر ،فاخلالف يف املس�ائل الفرعية النظرية بني
(((
العلامء أمر طبيعي ،ويعم مجيعها سواء كانت فقهية أو غريها».

ويق�ول الش�يخ حمم�د الغ�زايل« :إن اختالف وجه�ات النظر
يف الترشيع�ات الفرعية حقيقة إنس�انية وإسلامية ال حميص عنها،
ونش�وء مدارس كربى وصغ�رى عىل حماور قانوني�ة خمتلفة أمر ال
غضاضة فيه وال رش منه.
ولو أن القرآن نزل أمس وبعث الرس�ول  به منذ البارحة
مل�ا كان هناك بدٌّ م�ن تفاوت األنظار يف أح�كام الوضوء والصالة
(((
ألن ذلك أمر طبيعي».
((( دروس يف الفقه املقارن ،الشيخ حممد إبراهيم اجلنايت ،الطبعة األوىل
1415هـ ،النارش :منظمة اإلعالم اإلسالمي ،قم  -إيران ،ج ،2ص .5
((( دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني ،حممد الغزايل ،دار الوفاء،
الطبعة الثانية 1410هـ1989 -م ،املنصورة  -مرص ،ص.118
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وإذا كان من الس�ائغ رشع ًا االختلاف يف أمور الدين الفرعية
حسبام تقتضيه اجتهادات الفقهاء ،فمن األوىل جواز االختالف يف
أمور الدنيا كالقضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية ..طِبق ًا ملا
تقتضيه اجتهادات املفكرين والباحثني والعلامء املختصني وضمن
إطار الضوابط والثوابت الرشعية.

وإذا كان رأي الفقي�ه املجته�د قابل ً
ا للص�واب واخلط�أ ،فإن
االجتهاد يف قضايا الفكر والسياس�ة واالقتصاد واالجتامع ..قابل
كذلك للخطأ والصواب!

وعليه فال حيق ألحد مصادرة رأي اآلخر ملجرد خمالفته لرأيه،
إذ إن رأي الذات -كام هو رأي اآلخر -ليس له عصمة وال قداسة
متنع من القدح فيه.

وال�رأي اآلخ�ر أو لنقل التعددية بجميع أش�كاهلا هو نوع من
االختالف يف الفروع وهو جائز ومرشوع يف الفكر اإلسالمي.
ومن الغريب حق ًا بعد كل هذا أن ترى من يدعو إىل إلغاء الرأي اآلخر،
والقض�اء على التعددية ،ومص�ادرة حق اآلخري�ن يف االجته�اد والتفكري
واالستنباط ،وكأن هؤالء ال يرون أي رشعية لالختالف يف الفروع.

إن ال�رأي اآلخ�ر ال يع�دو أن يك�ون نوع ًا م�ن االختالف يف
الفروع ،وهو مرشوع برشعية االجتهاد يف اإلسالم ،وإمجاع األمة
(((
عىل ذلك.
((( انظر كتابنا :رشعية االختالف ،ص  81وما بعدها.
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وق�د أوضح الش�يخ الط�ويس رشعية االختلاف الفقهي بني
العلامء والفقهاء ،وأن هذا من األمور السائغة ،حيث قال:

«ف�إين وجدهتا  -أي الطائف�ة  -خمتلفة املذاه�ب يف األحكام،
يفت�ي أحده�م بما ال يفت�ى به صاحب�ه يف مجي�ع أب�واب الفقه من
الطهارة إىل أبواب الدّ يات من العبادات ،واألحكام ،واملعامالت،
والفرائ�ض ،وغري ذلك؛ مث�ل اختالفهم يف الع�دد ،والرؤية((( يف
الصوم.
واختالفه�م يف أن التلفظ بثالث تطليق�ات هل يقع واحدة أم
ال ؟ ومث�ل اختالفه�م يف ب�اب الطهارة  ،ويف مقدار امل�اء ا َّلذي ال
ينجسه يشء.
ونحو اختالفهم يف حد الكر.

ال�رأس
ونح�و اختالفه�م يف اس�تئناف امل�اء اجلدي�د ملس�ح ّ
والرجلني.
واختالفهم يف اعتبار أقىص مدة النفاس.

واختالفهم يف عدة فصول األذان واإلقامة ،وغري ذلك يف سائر
((( حيث ذهب بعض األصحاب إىل أن هالل رمضان يثبت بالرؤية ال
بالعدد ،وبعضهم إىل أنه يثبت بكل منهام .واعتبار العدد له معنيان:
األول عد شعبان تسعة وعرشين أبد ًا ورمضان ثالثني أبداً ،واملعنى
الثاين عد مخسة من أيام رمضان املايض وصوم اخلامس من احلارض.
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أبواب الفقه ،حتى أن باب ًا منه ال يس�لم إال ( وقد ) وجدت العلامء
من الطائفة خمتلفة يف مسائل منه ،أو مسألة متفاوتة الفتاوى.

وق�د ذكرت م�ا ورد عنهم  من األحادي�ث املختلفة التي
ختت�ص الفق�ه يف كت�ايب املع�روف ب ( االس�تبصار ) ويف كت�اب
(هتذي�ب األحكام ) ما يزيد عىل مخس�ة آالف حديث ،وذكرت يف
أكثره�ا اختلاف الطائفة يف العمل هبا وذلك أش�هر من أن خيفى،
حت�ى أن�ك لو تأمل�ت اختالفه�م يف ه�ذه األحكام وجدت�ه يزيد
على اختالف أيب حنيفة ،والش�افعي ،ومال�ك ،ووجدهتم مع هذا
االختلاف العظيم مل يقطع أحد منه�م مواالة صاحبه ،ومل ينته إىل
(((
تضليله وتفسيقه والرباءة من خمالفته».
كما أن االختالف يف تفاصيل املس�ائل العقائدي�ة أمر مرشوع
أيض ًا ما دام يس�تند عىل دليل رشعي أو عقيل ،وقد اختلف العلامء
فيام بينهم يف الكثري من املس�ائل العقائدية ،ليس بني مذهب وآخر
فقط؛ بل حتى داخل املذهب الواحد.

فف�ي املذهب اإلمامي نج�د -مثالً -أن الش�يخ املفيد اختلف
مع الش�يخ الص�دوق يف  45مس�ألة عقائدي�ة يف كتاب�ه (تصحيح
االعتق�اد) الذي ج�اء لبيان اختالفه مع الش�يخ الصدوق يف كتابه

((( العدة يف أصول الفقه (عدة األصول) ،الشيخ الطويس ،مطبعة
ستارة ،قم ،الطبعة األوىل 1417هـ ،ج ،1ص .136

74

التكفير والتكفيريون الجدد

(االعتقادات يف فقه اإلمامية) ،وأما الس�يد املرتىض فقد ألف كتاب ًا
خالف فيه أس�تاذه الش�يخ املفيد يف  95مسألة عقائدية ،ومع ذلك
بق�ي االحترام والتقدير بينه�م قائ ًام ،ومل يتهم أحده�م اآلخر بأنه
ضال أو منحرف.

كام اختلف املس�لمون يف العديد من املس�ائل العقائدية كرؤية
اهلل تع�اىل يف اآلخ�رة ،وخل�ق الق�رآن وقدم�ه ،وصف�ات اخلال�ق
ع�ز وج�ل ،والتوس�ل باألنبياء واألوصي�اء ،وغريها من املس�ائل
الكالمي�ة والعقائدية الت�ي وقع فيها اخلالف بني املس�لمني؛ لكن
ذلك ال خيرج املس�لم عن اإلسلام ما دام يعتقد بوجود اهلل تعاىل،
ويؤمن بنبوة حممد  ،وباملعاد يوم القيامة.

أم�ا التكفريي�ون فيس�ارعون إىل تكفري كل م�ن خيتلف معهم
يف أي مس�ألة فرعي�ة كان�ت أم أصولية ،مما يس�وغ فيه اخلالف ،أو
اختل�ف فيه�ا املس�لمون فعلاً ،معتربي�ن أن رأهيم هو اإلسلام،
وأن فهمه�م للدين هو الفهم الصحيح ،وم�ا عداه باطل وضالل
وانحراف ،وكفر وارتداد!

إن تبيين مرشوعية االختالف يف الف�روع ،وغريها مما اختلف
في�ه املس�لمون من املس�ائل الكالمية ي�ؤدي إىل س�د الذرائع أمام
التكفير بغري حق ،وع�زل فكر وثقافة التكفرييين عن التأثري عىل
األمة اإلسالمية.
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 -5تفنيد الشبهات واإلشكاليات:
يط�رح التكفريي�ون الكثري من الش�بهات واإلش�كاليات من
أج�ل نرش أفكارهم التكفريية املدمرة ،والتربير ملواقفهم التكفريية
ضد اآلخرين.

وم�ن أهم األخط�اء التي وقع فيها التكفريي�ون هو احلكم بتكفري
مرتك�ب الكبيرة ،فق�د «ظه�ر التطرف يف أم�ر التكفري م�ن اخلوارج
الذين كفروا مرتكب الكبرية وأخرجوه من س�احة اإليامن ،وتشددوا
إىل حد جعلوه خملد ًا يف النار خلروجه عن ربقة اإليامن ،إال أن يتوب.

وتلته�م املعتزل�ة ،الذي�ن جعل�وا ملرتك�ب الكبيرة منزلة بني
املنزلتين ،فال هو مؤم�ن وال هو كافر ،ولكنهم اقتفوا أثر اخلوارج
وح�رم من ش�فاعة
فجعل�وه خمل�د ًا يف الن�ار إذا م�ات بلا توب�ةُ ،
(((
الشفعاء».

وج�اء يف املوس�وعة الفقهي�ة الكويتية« :ومذهب أهل الس�نة
واجلامع�ة ع�دم تكفري مرتكب الكبيرة ،وعدم ختلي�ده يف النار إذا
مات عىل التوحيد ،وإن مل يتب ،لقول النبي « :خيرج من النار
م�ن كان يف قلبه مثق�ال ذرة من إيامن»((( فل�و كان مرتكب الكبرية
((( رسائل ومقاالت ،الشيخ جعفر السبحاين ،ج ،5ص.322 -321
((( كنز العامل ،ج ،1ص  ،72رقم  .284وفتح الباري ،ابن حجر،
ج ،13ص .110
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يكفر بكبريته ملا سامه اهلل ورسوله مؤمناً».

(((

وكذل�ك أفتى فقهاء اإلمامية بأن مرتكب الكبرية ال خيرج من
اإلسلام ما دام غري مس�تحل هلا ،وال مكذب ًا لتحريمها الذي جاء
يف القرآن الكريم ،أو عىل لسان رسول اهلل .

وق�د أفاض علامء الكالم يف الرد عىل ش�بهة اخلوارج يف تكفري
مرتك�ب الكبرية ،ونقض حججهم الباطلة ،ومن أبلغ الردود عىل
عقيدهتم الفاسدة ما جاء عن اإلمام عيل  حيث قال:

«وق�د علمت�م أن رس�ول اهلل  رج�م ال�زاين املحص�ن ثم
صلى عليه ثم ورثه أهله .وقتل القات�ل وورث مرياثه أهله .وقطع
الس�ارق وجل�د ال�زاين غري املحص�ن ،ثم قس�م عليهام م�ن الفيء
ونكحا املس�لامت ،فأخذهم رس�ول اهلل  بذنوهبم ،وأقام حق
اهلل فيهم ،ومل يمنعهم س�همهم من اإلسالم ،ومل خيرج أسامءهم من
(((
بني أهله».

فاإلم�ام عيل  أبطل زعمهم بأن مرتكب الكبرية كافر،
فأق�ام احلجـ�ة والربهـ�ان على بطـلان زعمهم بما رواه عن
رسول اهلل .
((( املوسوعة الفقهية ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت،
الطبعة اخلامسة 1427هـ 2006 -م ،ج ،13ص.233
((( هنج الالغة ،ج ،2ص ،299-298رقم .127
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وقد رصح النبي األعظم  بعد بيانه ألهم أس�س اإلسالم
وأصوله ،بأنه ال حيق ملس�لم أن يكفر مسل ًام آخر الرتكابه معصية،
أو يرميه بالرشك ،إذ قال « :ال تكفروهم بذنب ،وال تشهدوا
(((
عليهم برشك».

وق�د رف�ع اخلوارج ش�عار (ال حك�م إال هلل) أم�ام اإلمام عيل
 لتضلي�ل األمة ،والتأثري عىل الرأي الع�ام ،فعن كثري بن نمر
ق�ال :بينا أنا يف اجلمعة وعيل بن أيب طالب عىل املنرب ،إذ جاء رجل
وق�ال :ال حكم إال هلل ثم ق�ام آخر فقال :ال حكم إال هلل ،ثم قاموا
من نواحي املسجد حيكمون اهلل .فأشار عليهم بيده :اجلسوا ،نعم
ال حك�م إال هلل ،كلم�ة حق ُيبتغى هبا باطل ،حكم اهلل ينتظر فيكم،
أال إن لكم عندي ثالث خالل ما كنتم معنا :لن نمنعكم مس�اجد
اهلل أن يذك�ر فيه�ا اس�مه ،وال نمنعك�م فيئ� ًا ما كان�ت أيديكم مع
أيدينا ،وال نقاتلكم حتى تقاتلوا .ثم أخذ يف خطبته(((.
فاإلمام عيل  رد عليهم ،وفند شبهتهم التي كانوا يريدون
من خالهلا تضليل األمة ،وحرفها عن مسارها الصحيح.
وعندم�ا نراجع أدبيات اجلامعات التكفريية يف عرصنا احلارض

((( جممع الزوائد ،اهليثمي ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،طبع عام
1408هـ 1988 -م ،ج ،1ص .106
((( املصنف ،ابن أيب شيبة ،ج  ،21ص  ،455-454رقم .39085
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فسنجد أهنم يطرحون الكثري من الشبهات واإلشكاليات ،كتكفري
املجتمعات املس�لمة ألهنا ال تعمل باإلسلام يف نظرهم ،والعمل
على بن�اء دولة اخلالفة اإلسلامية ،وتطبيق الرشيع�ة ،واحلكم بام
أن�زل اهلل  ....وغريها من الش�عارات الرباقة التي حتمل ش�بهات
واشكاليات قد تلتبس عىل عامة الناس.
ولذل�ك عىل العلامء والفقهاء تفنيد كل ش�بهات وإش�كاليات
اجلامع�ات التكفريية من أجل التأثري أوالً عىل أتباع هذه اجلامعات
والس�عي نح�و هدايتهم للحق ،وثاني ًا من أج�ل محاية املجتمع من
فريوس التكفري واإلرهاب.

وبالعمل بام تقدم من قواعد وأسس ،وبغريها كالتأصيل ملنهج
الالعنف ،والرتكيز عىل الرفق واللني ،ونرش التسامح واملحبة بني
الن�اس ،نس�تطيع معاجل�ة ومواجهة فك�ر التكفري ال�ذي انترش يف
جسد األمة اإلسالمية ،والقضاء عىل هذا الفكر اخلطري أو التقليل
من انتشاره وعزله عىل أقل تقدير.
إن معاجل�ة التطرف والتكفري جي�ب أال يقترص عىل بعد واحد،
ب�ل جيب أن يش�مل كل األبعاد ،وخاصة البع�د الرشعي ،ونقض
الفكر التكفريي علمي ًا وديني ًا ،وتفنيد كل الشبهات واإلشكاليات
الت�ي يطرحها التكفرييون ،والتصدي احلازم هلم من خالل تطبيق
عقوبات اإلسالم ضد من بامرس العنف والقتل بغري حق ،وإجياد
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أجواء احلرية التي تسمح بالتعرف عىل أفكارهم ومواجهتها علمي ًا
وفكري� ًا وديني� ًا ،فالفكر التكفريي ينمو رسي ًا يف أجواء االس�تبداد
والدكتاتورية ،ويضمر يف أجواء احلرية واالنفتاح واالعتدال.
وآخر دعوانا ِ
أن احلمد هلل رب العاملني

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين

T
ثبت املصادر واملراجع
١-١خري ما نبتدىء به :القرآن الكريم.
٢ -٢آل كاش�ف الغطاء ،حممد احلسين ،أصل الشيعة وأصوهلا،
مؤسس�ة األعلم�ي للمطبوعات ،بيروت ،الطبع�ة الرابعة
1402هـ1982 -م.
٣ -٣اب�ن أيب مجه�ور األحس�ائي ،حمم�د بن علي ب�ن إبراهيم بن
حس�ن بن إبراهي�م ،ع�وايل اللئ�ايل العزيزي�ة يف األحاديث
الديني�ة ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيروت  -لبنان ،الطبعة
األوىل 1430هـ2009 -م.
٤ -٤اب�ن حي�ان ،حممد ب�ن حبان بن أمح�د بن حبان ب�ن معاذ بن
معب�د التميمي ( ت 354هـ) ،صحيح ابن حيان ،مؤسس�ة
الرسالة ،بريوت ،الطبعة الثانية 1414هـ1993-م.
٥ -٥ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبداهلل بن حممد الكويف (ت235هـ)،
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املصن�ف ،دار القبل�ة ،ج�دة -الس�عودية ،الطبع�ة األوىل
1427هـ2006 -م.
٦ -٦ابن هش�ام ،أبو حممد عبد امللك بن هش�ام املعافري ،السرية
النبوية ،املكتبة العرصية ،بريوت ـ لبنان ،طبع عام 1423هـ
ـ 2002م ،غري مذكور عدد الطبعة.
٧ -٧البخ�اري ،أب�و عبداهلل حممد ب�ن إسماعيل( ت 256هـ )،
صحي�ح البخ�اري ،املكتبة العرصية ،بيروت -لبنان ،طبع
عام 1424هـ2003 -م.
٨ -٨البيهقي ،أمحد بن احلسني البيهقي ،شعب اإليامن ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،الطبعة األوىل 1410هـ1990-م.
٩ -٩اجلن�ايت ،الش�يخ حمم�د إبراهي�م ،دروس يف الفق�ه املقارن،
الن�ارش :منظمة اإلعلام اإلسلامي ،قم  -إي�ران ،الطبعة
األوىل 1415هـ.
١٠١٠احل�ر العاميل ،حممد بن احلس�ن ( ت  1104ه�ـ ) ،تفصيل
وس�ائل الش�يعة إىل حتصي�ل مس�ائل الرشيعة ،مؤسس�ة آل
البيت إلحياء الرتاث ،بريوت ـ لبنان ،الطبعة األوىل 1413
هـ ـ 1993م.
١١١١اخلشن ،حسني ،اإلسالم والعنف :قراءة يف ظاهرة التكفري،
املركز الثقايف العريب ،بريوت ،الطبعة األوىل 2006م.
١٢١٢الس�بحاين ،جعف�ر ،رس�ائل ومق�االت ،مؤسس�ة اإلم�ام

عجارملاو رداصملا تبث

83

الصادق ،قم ،الطبعة األوىل 1426هـ.
١٣١٣الس�بكي ،تاج الدي�ن عبد الوهاب بن علي (ت 771هـ /
1370م) ،طبق�ات الش�افعية الكربى ،املحق�ق :د .حممود
حمم�د الطناحي  -د .عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة
والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية 1413هـ.
١٤١٤الس�يوطي ،جلال الدي�ن ،اجلام�ع الصغير ،دار الفك�ر،
بريوت ،الطبعة األوىل 1401هـ1981-م.
١٥١٥الش�اهرودي ،علي النمازي ،م مس�تدرك س�فينة البح�ار،
مؤسسة النرش اإلسالمي ،قم ،طبع عام 1419هـ.
١٦١٦الغزايل ،الشيخ حممد ،دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني،
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة  -مجهورية
مرص العربية ،الطبعة الثانية 1411هـ 1991 -م.
١٧١٧الرشيف الريض ،أبو احلس�ن حممد بن أيب أمحد احلسين بن
موس�ى بن حممد بن موس�ى بن إبراهيم ابن اإلمام موس�ى
الكاظ�م (ت 406ه�ـ 1015 -م) ،هن�ج البالغ�ة لإلم�ام
عيل بن أيب طالب ،رشح الش�يخ :حمم�د عبده ،دار البالغة،
بريوت -لبنان ،الطبعة الرابعة 1409هـ1989 -م.
١٨١٨الصدوق ،أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي
( ت  381هـ) ،اخلصال ،مؤسس�ة األعلمي للمطبوعات،
بريوت  -لبنان ،الطبعة األوىل 1410هـ 1990 -م.
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١٩١٩الطربيس ،أبو عيل الفضل بن احلس�ن( ت  548هـ ) ،جممع
البيان يف تفسري القرآن ،دار املعرفة ،بريوت  -لبنان ،الطبعة
األوىل 1406هـ 1986 -م.
٢٠٢٠الطويس ،أبو جعفر حممد بن احلس�ن بن عيل (ت 460هـ)،
الع�دة يف أص�ول الفق�ه ،مطبعة س�تارة ،ق�م ،الطبعة األوىل
1417هـ.
٢١٢١الغزايل ،الشيخ حممد ،دستور الوحدة الثقافية بني املسلمني،
دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،املنصورة  -مجهورية
مرص العربية ،الطبعة الثانية 1411هـ 1991 -م.
٢٢٢٢القزويني ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجة ،املكتبة
اإلسلامية للطباع�ة والنرش والتوزيع ،اس�طنبول  -تركيا.
غري مذكور تاريخ الطبع وال عدد الطبعة.
٢٣٢٣القشيري النيس�ابوري ،أبو احلسين مس�لم بن احلجاج بن
مس�لم(ت 261ه�ـ) ،صحي�ح مس�لم ،املكتب�ة العرصية،
بريوت -لبنان ،طبع عام 1423هـ2002 -م.
٢٤٢٤الكلين�ي ،حممد بن يعقوب (ت  329ه�ـ) ،أصول الكايف،
ضبط�ه وصححه وع َّلق عليه :الش�يخ حممد جعفر ش�مس
الدين ،دار التعارف للمطبوعات ،بريوت ـ لبنان ،طبع عام
 1419هـ ـ 1998م.
٢٥٢٥الكلين�ي ،حمم�د بن يعق�وب (ت  329هـ) ،ف�روع الكايف،
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ضبط�ه وصححه وع َّلق عليه :الش�يخ حممد جعفر ش�مس
الدي�ن ،دار التع�ارف للمطبوعات ،بيروت  -لبنان ،طبع
عام  1413هـ ـ 1992م.
٢٦٢٦املتق�ي اهلندي ،عالء الدي�ن عيل املتقي بن حس�ام الدين ،كنز
العامل يف س�نن األقوال واألفعال ،مؤسس�ة الرسالة ،بريوت ـ
لبنان  ،طبع عام 1409هـ ـ 1989م ،غري مذكور عدد الطبعة.
٢٧٢٧املجليس ،حممد باقر بن حممد تقي ،بحار األنوار ،مؤسسة
أهل البيت ،الطبعة الرابعة  1409هـ ـ 1989م.
٢٨٢٨جمموع�ة من الباحثني ،املوس�وعة الفقهي�ة ،وزارة األوقاف
والش�ئون اإلسلامية ،الكويت ،الطبعة الثالثة 1426هـ-
2005م.
٢٩٢٩املن�ذري ،عبدالعظي�م ،الرتغي�ب والرتهي�ب م�ن احلديث
الرشي�ف ،دار الفك�ر ،بيروت ،طب�ع ع�ام 1408ه�ـ-
1988م.
٣٠٣٠الن�وري الطربيس ،مريزا حسين ،مس�تدرك الوس�ائل ،دار
اهلداي�ة ،بيروت  -لبن�ان ،الطبع�ة اخلامس�ة 1412ه�ـ -
1991م.
عي�اض ،الش�فا بتعريف
٣١٣١اليحصب�ي ،الق�ايض أيب الفض�ل َّ
حق�وق املصطف�ى ،دار الفك�ر ،بيروت ـ لبن�ان ،طبع عام
1409هـ.
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٣٢٣٢الي�زدي ،الس�يد حممد كاظ�م الطباطبائ�ي (ت 1337هـ)،
الع�روة الوثق�ى ،مؤسس�ة النشر اإلسلامي ،ق�م ،الطبعة
الثالثة 1426هـ.
٣٣٣٣اليوس�ف ،عبداهلل أمحد ،رشعية االختالف :دراسة تأصيلية
منهجي�ة لل�رأي اآلخ�ر يف الفك�ر اإلسلامي ،دار املحج�ة
البيضاء ،بريوت ،الطبعة الثالثة 1433هـ2012 -م.
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