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 باللغة العربيةملخص 
 سلطاٌ بً عبد الرمحً العنرييأ.و.د. 

كىي  ،يقصد البحث إلى ضبط قضية مف أىـ القضايا المتعمقة بباب التكفير
كييدؼ إلى بياف  ،مسألة كجكب االحتياط في تكفير المسمـ كضركرة التشدد في ذلؾ

لى جمع أكبر قدر مف كالـ العمماء المعتبريف  ،الدالالت الشرعية الدالة عمى ذلؾ كا 
كذلؾ بغية تقديـ مادة عممية مؤصمة تقؼ في طريؽ  ،حكؿ تمؾ الدالالت كتقريراتيـ

 .المقدميف عميو بغير برىاف كال بينةالمتساىميف في باب التكفير ك 
   المسمم،  االحتياط، الكممات المفتاحية: تكفير

 
PRECAUTIONARY OBLIGATIONS  
IN THE "TAKFIR" OF A MUSLIM 

Ass. Prof. Soltan Ibn Abd El Rahman El Emiry  
Summary 

The research idea focuses on studying one of the most important issues 

related to the chapter of “Takfir”, which is the obligation of taking 

precaution in the “Takfir” of a Muslim and the necessity to be strict in that. 

It also aims to clarifying the Islamic evidence which proves that. And to 

collect the largest amount of statement and reports of respected scholars 

about these indications، in order to present an authentic scientific research 

that prevents the permissives in the issue of “Takfir” and those who Dare to 

do “Takfir” without proof or evidence 

Key words: “Takfir”, precaution, Muslim.   
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 املقدمة

كعمى  ،كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف ،الحمد هلل رب العالميف
 :. أما بعد.آلو كصحبو أجمعيف

فإف قضية التكفير مف أخطر القضايا الشرعية التي كقع فييا خمط كبير بيف 
فكـ كقع  ،ككثير مف الخائضيف في الدعكة اإلسالمية ،كثير مف الدارسيف لعمـ العقيدة

 .ككـ ترتب عمى االنحراؼ فييا مف مفاسد شرعية كدعكية ،فييا مف اضطراب
ىؿ التسا :ية المؤلمةمممكر العممية كالعاألكمف أخطر ما أدل إلى كقكع مثؿ تمؾ 

الدارسيف جد كثيرا مف نف ،م يعيشو كثير مف الناس في التعامؿ مع مسألة التكفيرذال
فتراه  ،يتشدد في شأف األمكاؿ كاألعراض كيتساىؿ في شأف الديف كالعقيدة كالحكـ عمييا

عراضيـ يقؼ كثيرا أإذا عرضت عميو قضية في الحكـ بيف الناس في أمكاليـ أك 
كلكنو إذا عرضت  ،كربما أحاؿ الحكـ إلى غيره كحاكؿ االنصراؼ عنو ،كيستشير كثيرا

كال تأمؿ كال استشارة كال  دكف ترك   ،مسمـ يبادر إلييا كيقدـ عميياعميو قضية في تكفير ال
 .بحث

ميالؾ لى ر إكىذا الحاؿ أدل بكثير مف غير المؤىميف في ىذا الباب الخط  
 .يفعممية كعممية كانت ليا آثار مؤلمة عمى كاقع المسمم

ر مف أىميا: السعي إلى تقري ،ا االنحراؼ لو طرؽ كمسالؾ متعددةكمعالجة ىذ
كاالستدالؿ عمييا بنصكص الكتاب  ،كشرح مكجبات ذلؾ ،تكفير المسمـاالحتياط في 

كألجؿ ىذا  ،الجكاب عف اإلشكاالت الكاردة عمى ىذا األمرك  ،كالسنة ككالـ العمماء
سعيا إلى المشاركة في تحقيؽ قدر مف ىذه المتطمبات الشرعية  ،جاءت فكرة ىذا البحث

 .كالبحثية
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 مشكلة البحث:
عدد مف األسئمة المحكرية المتعمقة بقضية التكسع في باب  فالبحث ع بييج

منيا: ما مدل اىتماـ الشريعة اإلسالمية بقضية االحتياط في باب تكفير  ،التكفير
المسمـ؟ كما معالـ حرص عمماء اإلسالـ في بياف كجكب االحتياط في باب تكفير 

 المسمـ؟
 أهداف البحث:

 حاصميا: ،ف األىداؼيقصد البحث إلى تحقيؽ عدد م
 ،السعي إلى ضبط قضية مف أىـ القضايا المتعمقة بباب التكفير الهدف األول:

 كىي مسألة كجكب االحتياط فيو مف حيث األصؿ. 
المبينة جمع أكبر قدر مف كالـ العمماء المعتبريف كتقريراتيـ  الهدف الثاني:

 عمى كجكب االحتياط في باب التكفير. لمدالالت الشرعية
تقديـ مادة عممية مؤصمة تقؼ في طريؽ المتساىميف في باب  الهدف الثالث:

  .التكفير كالمقدميف عميو بغير برىاف كال بينة
عمى دراسة سابقة تناكلت  -بعد البحث كالسؤاؿ–لـ أقؼ  الدراسات السابقة:

 مسألة مكجبات االحتياط في تكفير المسمـ ببحث مفرد.
مسائؿ البحث كفقراتو عددا مف المناىج، سمكت في معالجة منهج البحث: 

 كىي: منيج االستقراء كالتحميؿ كالنقد.
 خطة البحث: 
 .كخاتمة مبحثيفعمى مقدمة كتمييد ك  قاـ ىيكؿ البحث

كالدراسات السابقة كمنيجية تو كأىدافو مشكمك ففييا بياف فكرة البحث  ،مقدمةأما ال
 .البحث
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 .كمعناهففيو بياف مفيـك التكفير  ،كأما التمييد
الشرعية الدالة عمى كجكب االحتياط في  تففيو بياف الدالال ،كأما المبحث األكؿ

 .تكفير المسمـ
ففيو بياف أف الخطأ في تكفير المسمـ أعظـ مف الخطأ في  ،كأما المبحث الثاني

 إسالـ الكافر.
 ففييا بياف أىـ النتائج كالتكصيات.  ،كأما الخاتمة
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 :التنهيد
 مفهوو التكفري

كىك يرجع في المغة  ،مأخكذ مف الكفر ،مصدر عمى كزف تفعيؿ :التكفير لغة
بو إلى الكفر أك إذا نس ،كّفر الرجؿ يكفِّره تكفيرايقاؿ:  ،(1)إلى معنى التغطية كالستر

 نسب الكفر إليو.
ن ،أف كثيرا مف العمماء لـ يذكره عمى- والتكفير في االصطالح ا يقتصر مكا 

: ىك الحكـ عمى اآلخريف فإنو يمكف أف يقاؿ فيو -الكفر ذاتوكالميـ عمى تعريؼ 
 .بالكفر كالخركج عف ممة اإلسالـ

قؽ فيو معنى كلـ يتح ،كصؼ اإلسالـ كحكمو عنوفكؿ مف يثبت في حقو انتفاء 
كال فرؽ في ىذا  ،فإف الحكـ عميو بذلؾ مف ق بؿ غيره يسمى تكفيرا ،واإليماف باهلل كرسكل

فالحكـ عمى كؿ كاحد منيما بالكفر يسمى  ،ألصمي كالكافر المرتديف الكافر االحكـ ب
 .تكفيرا

فسكاء كاف مكجب  ،جباتوكال فرؽ أيضا في إطالؽ لفظ التكفير مف جية مك 
فكؿ  ،رؾ أك الكفر أك اإللحاد أك غيرىااإلسالـ أمكرا راجعة إلى الش الكفر كالخركج مف

فمفظ التكفير ال يختمؼ  ،يسمى تكفيرار بيا اإلنساف فإف ذلؾ ىذه المكجبات إذا ُكفّ 
 ،تكفيرار بو فإنو يسمى فمف كقع في الشرؾ كُكفّ  ،إطالقو عند العمماء بتنكع مكجباتو

ر بو عف كؿ ىذه األحكاؿ فالمفظ المعب ،ر بو فإنو يسمى تكفيراكمف كقع في الكفر كُكفّ 
  .ىك لفظ التكفير ،لفظ كاحد

ذا كاف التكفير راجعا إلى الحكـ ع فإف  ،مى المعيف بأف كصؼ الكفر قائـ بوكا 
كقد يككف  ،فقد يككف الكفر بالقكؿ :عة إلى ثالثة أنكاعز ك ذلؾ يعني أف مكجباتو م

كالجماعة مناقضة لحقيقة  ؛ ألف حقيقة الكفر عند أىؿ السنةكقد يككف باالعتقاد ،بالفعؿ
                                 

 .5/191 :ابف فارس ،معجـ مقاييس المغةينظر:  (1)
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  .فال بد أف تككف بكاحدة مف تمؾ األنكاع الثالثة ،اإليماف
نحك:  ،قد يككف بصيغة اإلخبار –سبة المعيف أك الجماعة إلى الكفرن–ر كالتكفي

كقد يككف باعتقاد ذلؾ  ،فرايا ك :كنح ،ككف بصيغة النداءكقد ي ،أنت كافر أك ىك كافر
 .(1)كأف يعتقد بقمبو أف فالنا كافر أك أف تمؾ الطائفة كافرة ،فيو

بأنو خارج  يحكـ عمى مسمـف راد بالبحث االحتياط كالتشدد في أالمكبناء عميو ف
 . مف دائرة اإلسالـ كأف حقيقة الكفر األكبر قائمة بو

  

                                 
 :ابف حجر الييتمي ،ضمف الجامع أللفاظ الكفر، محمد الخميس، اإلعالـ بقكاطع اإلسالـينظر:  (1)

 .181ص
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 :املبحث األول
 داللة اليصوص الشرعية على وجوب االحتياط يف تكفري املسله

دلت النصكص الشرعية عمى كجكب الحذر مف اإلقداـ عمى التكفير كلزـك 
  :ر ىنا عمى أىمياصسنقتك  ،تنكعةاالحتياط الشديد فيو بدالالت م

فإف اهلل تعالى لـ يأمر في القرآف بالتثبت كالتبيف  ،الدليل األول: األمر بالتثبت
 ،ثبت جاء في مكاضعتفإف األمر بال ،إال في حاالت الحكـ عمى اآلخريف بالكفر كالفسؽ

 مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني :في قكلو تعالىكما 

  جسمخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب

 مع جع مظ حط مض خضحض  جض مص خص حص مس خس حس

ككؿ  ،كقد اختمؼ المفسركف في تحديد سبب نزكؿ ىذه اآلية ،[94النساء:] جغ
نزلت في حالة حصؿ فييا خمط في الحكـ عمى بعض  ااألسباب متفقة عمى أني

فأنزؿ اهلل ىذه اآلية إرشادا لممؤمنيف إلى الطريؽ الصحيح في الحكـ  ،المسمميف بالكفر
لزاما ليـ بال ،عمى اآلخريف ثبت كالتحكط كالتبيف حتى يككنكا عمى بينة مف أمرىـ تكا 

 .(1)العظيـ الذم سيقدمكف عميو
ثبت كعدـ اإلقداـ عمى قتؿ أحد أك إكفاره إال بعد تفاهلل تعالى يأمر المسمميف بال

 ؟!فكيؼ بحالة السمـ كالسعة ،كأمره ذلؾ جاء كىـ في حالة حرب كقتاؿ ،اليقيف كالجـز
لككف تحقيؽ اليقيف في حالة الحرب  ؛ثبت سيككف ال محالة أشد كأقكلتألمر بالفإف ا

  .أصعب كأعقد
 
 

                                 
؛ كتفسير 1/581 :، البغكممعالـ التنزيؿك  ؛7/351 :الطبرم ،بياف عف تأكيؿ آم القرآفجامع الينظر:  (1)

 .2/383 ابف كثير ،القرآف العظيـ
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ثبت كالتبيف لـ يأت في القرآف إال في حالة الحكـ عمى اآلخريف تكككف األمر بال
كعمى أف الشريعة تشدد في  داللة بميغة عمى خطكرة ىذا األمرلو  ،بالكفر كالفسؽ كالقتؿ

 .اإلقداـ عميو غاية التشدد كتحتاط فيو نياية االحتياط
مد عليه في الحكم تعرة إلى نوع الدليل الذي يجب أن ي: اإلشاالدليل الثاني

النصكص الشرعية اإلشارة إلى أف شأف الكفر يجب أف يككف  في فقد جاء ،بالكفر
 :قاؿ بف الصامت فعف عبادة  ،مف اهلل كرسكلو اظاىر  امعتمد اإلنساف فيو برىان

أف بايعنا عمى السمع كالطاعة في  :فكاف فيما أخذ عمينا ،فبايعناه "دعانا رسكؿ اهلل 
إال أف تركا  :قاؿ ،ال ننازع األمر أىموكأ ،كأثرة عمينا ،كعسرنا كيسرنا ،منشطنا كمكرىنا

 .(1)كفرا بكاحا عندكـ مف اهلل فيو برىاف"
كالبرىاف لـ يستعمؿ في النصكص الشرعية إال في األمكر الكبيرة الكاضحة 

كميا أمكر جمية كاضحة بينة ال  ،فقد جاء ذكره في القرآف في ثمانية مكاضع ،الجمية
كبعضيا في  ،فبعض تمؾ المكاضع كاف في سياؽ كصؼ القرآف ،لبس فييا كال غمكض

سياؽ المطالبة بالدليؿ عمى  كبعضيا في ،سياؽ كصؼ معجزة مكسى عميو السالـ
 .كجكد شريؾ مع اهلل

 ،بؿ ذكر عدد مف العمماء أف لفظ البرىاف في القرآف يدؿ عمى اليقيف كالقطع
كىك الذم يقتضي الصدؽ  ،ف "البرىاف أككد األدلةإ :كفي ىذا يقكؿ الراغب األصفياني

 .(2)أبدا ال محالة"
فإنو جاء في عدد مف المكارد  ،في استعماؿ لفظ البرىاف في السنةككذلؾ الحاؿ 

                                 
 ( كالمفظ لو. 4799(، كمسمـ )7156( أخرجو البخارم )1)
صؿ أللفاظ المعجـ االشتقاقي المؤ  ؛ كانظر:55: صيالراغب األصفيان ،المفردات في غريب القرآف (2)

 :كانظر كالـ القرطبي في الجامع ألحكاـ القرآف ؛1/113 :، محمد حسف حسف جبؿالقرآف الكريـ
9/171. 
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: قكلو كمف أشير تمؾ المكارد ،االبينة الجمية التي ال لبس فييكيراد بو األمكر الظاىرة 
: " ..."حجة  :أم ،"الصدقة برىاف" :"قكلو :يقكؿ القاضي عياض ،(1)كالصدقة برىاف

 ،الكضكح :كأصؿ البرىاف ،كدليؿ عمى صحة إيماف صاحبيا كطيب نفسو بإخراجيا
 .(2)": كضكحوأم ،برىاف ىذا األمرىذا  :يقاؿ

الحجة البينة  :فيذه التقريرات تدؿ عمى أف المراد بالبرىاف في النصكص الشرعية
 .قيف أك يقاربيا جدايالظاىرة التي تكصؿ إلى عمـ محقؽ ظاىر يصؿ إلى درجة ال

نما ىك عاـ في كؿ المسمميف ،الحديث ليس خاصا بكالة األمكر ذلؾك  فإف  ،كا 
كليذا فقد اعتمده عدد مف  ،التكفير حكـ شرعي ال تختمؼ شركطو باختالؼ المكمفيف

كفي ىذا المعنى يقكؿ  ،العمماء في االستدالؿ عمى التحذير مف التكفير في كؿ األحكاؿ
أال يتكمـ في ىذه  و"يجب عمى مف نصح نفس :الكىاب اهلل بف محمد بف عبد الشيخ عبد

إلسالـ بمجرد فيمو المسألة إال بعمـ كبرىاف مف اهلل؛ كليحذر مف إخراج رجؿ مف ا
 .(3)أعظـ أمكر الديف" اج رجؿ مف اإلسالـ أك إدخالو فيوفإف إخر  ؛كاستحساف عقمو

في  فقد حذر النبي  ،: اإلخبار بسوء العاقبة لمن تساهل فيهالدليل الثالث
تكفير المسمميف مف سكء عاقبة مف يتساىؿ في  (4)أحاديث كثيرة بمغت حد التكاتر

 فعف أبي ىريرة  ،ف ال لبس فيو كال غمكضيؿ ظاىر بيّ دكف دلكيتجاسر عمى ذلؾ 
كعف ابف  ،(5)أحدىما" افقد باء بي ،يا كافر :قاؿ: "إذا قاؿ الرجؿ ألخيو أف رسكؿ اهلل 

                                 
 (.223( أخرجو مسمـ )1)
 :، ابف رجبجامع العمـك كالحكـ كانظر: ؛1/85 :، القاضي عياضاألنكار عمى صحاح اآلثار مشارؽ (2)

 .646ص
 .12/262 :نظر أيضاي؛ ك (8/217( الدرر السنية )3)
 .381ص ، ابف الكزيرإيثار الحؽ عمى الخمؽينظر:  (4)
 (.6113( أخرجو البخارم )5)
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فقد باء بيا  ،يا كافر :: "أيما رجؿ قاؿ ألخيوقاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عمر 
 .(1)أحدىما"

 كلكنيا في الجممة ،(2)كقد اختمؼ العمماء في تحديد المراد مف ىذه النصكص
اعة ظكفيدؿ عمى شناعة التساىؿ في التكفير  ،تتضمف في ظاىرىا معنى عظيما جدا

ر فقد دلت عمى أف الخطأ في باب التكفير يؤدم إلى أف المكفِّ  ،اإلقداـ عميو كالتسرع فيو
 .قد يصؿ إلى الكفر كالخركج مف الممةك  ،ال يسمـ مف العقكبة كسكء الحاؿ

كقد حمؿ عدد مف العمماء الكفر المذككر في الحديث عمى الكفر األكبر المخرج 
فإنو بكب عمى تمؾ األحاديث بابا قاؿ  ،ماء: اإلماـ البخارمكمف أكلئؾ العم ،مف الممة

ككذلؾ ىك ظاىر تبكيب ابف  ،(3)فر أخاه بغير تأكيؿ فيك كما قاؿ""باب مف ك :فيو
 .(4)"ذكر البياف بأف مف أكفر إنسانا فيك كافر ال محالة" :فإنو قاؿ ،حباف

 كلكف المكفِّر ،كمقتضى تبكيب البخارم أف تكفير المسمـ بغير حؽ كفر في ذاتو
كفي ىذا دليؿ كاٍؼ عمى شناعة شأف  ،(5)قد يصرؼ عنو حكـ الكفر مف أجؿ التأكيؿ

  .اإلقداـ عمى التكفير كخطكرتو
كبناء عمى ىذا القكؿ فإف القاصد إلى تكفير اآلخريف حالو دائر بيف أمريف ال 

ما أف  ،ر مخرج مف الممةفكيككف مخطئا فيككف كاقعا في فعؿ مإما أف  :ثالث ليما كا 
كىذا ما جاء صريحا في حديث أبي ذر رضي اهلل  ،مصيبا فيككف سالما مف ذلؾ يككف

كال يرميو بالكفر، إال ارتدت عميو،  قاؿ: "ال يرمى رجؿ رجال بالفسكؽ عنو أف النبي 

                                 
 (.6114)( أخرجو البخارم 1)
 .11/561 :، ابف حجرفتح البارمك  ؛1/139 :، ابف رجبفتح البارمينظر:  (2)
 (.8/26) صحيح البخارم( 3)
 .1/483 :ابف بمباف ،اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف (4)
 .9/65 :القسطالني ،إرشاد السارمينظر:  (5)
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كىذا الدكراف يكجب عمى المسمـ الحريص عمى دينو غاية  ،(1)إف لـ يكف صاحبو كذلؾ"
 .االحتياط كيجعمو يمتـز في التكفير نياية التثبت كالتريث

كأما عمى األقكاؿ األخرل التي فسرت تمؾ األحاديث بما دكف الكفر األكبر 
ك أأك المراد التغميظ كالتخكيؼ  ،إما عمى أف المراد الكفر األصغر– المخرج مف الممة

فإف الشريعة ال تطمؽ اسـ الكفر كالشرؾ إال  ،فإف األمر ال يزاؿ عظيما أيضا –ىماغير 
البر معمقا عمى  كليذا يقكؿ ابف عبد ،عمى أمر عظيـ ال يقؿ عف درجة كبائر الذنكب

ثـ عظيـ :تمؾ األحاديث كىذا غاية  ،كاحتممو بقكلو ذلؾ ،"فقد باء القائؿ بذنب كبير كا 
كيقكؿ  ،(2)يا كافر" :في التحذير مف ىذا القكؿ كالنيي عف أف يقاؿ ألحد مف أىؿ القبمة

عظيـ لمف أكفر أحدا مف "كىذا كعيد  :مبينا داللة تمؾ األحاديثالعيد ابف دقيؽ 
كليس كذلؾ، كىي كرطة عظيمة كقع فييا خمؽ كثير مف المتكمميف، كمف  المسمميف

 .(3)كأىؿ الحديث" المنسكبيف إلى السنة
د جاءت في ىذا المعنى كق ،: مساواة تكفير المسلم بقتلهالدليل الرابع

قاؿ: "لعف  أف رسكؿ اهلل  : حديث ثابت بف الضحاؾ كمف ذلؾ ،نصكص عديدة
كليس عمى رجؿ  ،ذب بو في اآلخرةكمف قتؿ نفسو بشيء في الدنيا عُ  ،المؤمف كقتمو

 .(4)كمف رمى مؤمنا بكفر فيك كقتمو" ،مسمـ نذر فيما ال يممؾ
 

                                 
 (.6145( أخرجو البخارم رقـ )1)
 .17/22: البرابف عبد  ،(التمييد2)
 ؛1/165 :، ابف تيميةاالستقامةنظر: يك  ؛2/211 :ابف دقيؽ العيد ،حكاـ بشرح عمدة األحكاـإحكاـ األ (3)

يثار الحؽ عمى الخمؽك  ؛4/578 :، الشككانيالسيؿ الجرارك  ؛36ص :، ابف ناصر الديفالرد الكافرك  ، ا 
 .381ص :ابف الكزير

 (.47-6( أخرجو البخارم )4)
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إنو مثمو في اإلثـ : فقيؿ ،ومتمساكاة تكفير المسمـ بقكقد اختمؼ العمماء في كجو 
ألف الرمي بالكفر يكجب  ؛ر لممسمـ كأنو قتمو كقطع عميو حياتو: إف المكفِّ كقيؿ ،كالكزر

 .(1)إقامة حد الردة عميو بالقتؿ
مى تكفير المسمميف أمر عمى أف اإلقداـ ع كعمى كال القكليف فإف الحديث داؿ

 ،في األرض اكمف أكثرىا إفساد ،ؿ المسمـ مف أعظـ الذنكب كأشنعيافقت ،عظيـ خطير
 نن من  زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك :ىقاؿ تعال

ف في لف يزاؿ المؤم" :كقاؿ النبي  ،[93لنساء:ا] زي ري ٰى ين ىن
أكؿ ما يقضى بيف الناس " :كقاؿ النبي  ،(2)"ا، ما لـ يصب دما حرامدينوفسحة مف 
 .(4)"لزكاؿ الدنيا أىكف عمى اهلل مف قتؿ رجؿ مسمـ" :كقاؿ النبي  ،(3)"في الدماء

 ،اإلقداـ عمى سفؾ دمو اعةظصكص تدؿ عمى شناعة قتؿ المسمـ كففيذه الن
تكفير كالكاجب عمى المسمـ الحريص عمى دينو كعالقتو بربو إذا قصد إلى النظر في 

 .فإف تكفير المسمـ كقتمو ،ف يستحضر ىذه النصكص كمياأمسمـ مف المسمميف 
القرائن الدالة على  أمامب القرائن الدالة على اإلسالم : تغليالدليل الخامس

فإف الناظر في نصكص الشريعة يجد أنيا تغمب في كؿ األحكاؿ القرائف الدالة  ،الكفر
ت قرائف الكفر ىي كلك كان ،عمى اإلسالـ كتجعميا مقدمة عمى القرائف الدالة عمى الكفر

 .كىذا األمر مستفيض متكاتر في ثبكتو كظاىر في داللتو ،األقكل كاألظير
 

                                 
رشاد السارم؛ ك 9/291، 6/114 :، ابف بطاؿبطاؿ عمى البخارمشرح ابف ينظر:  (1)  :، القسطالنيا 

 .5/371 :، المناكمفيض القدير؛ ك 9/66
 (، كغيره.6862) ( أخرجو البخارم2)
 (، كغيره.6864( أخرجو البخارم )3)
 كصححو األلباني. ؛(2619كابف ماجو ) ؛(1395( أخرجو الترمذم )4)
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: قاؿ  بف زيد: حديث أسامة ةر النصكص الدالة عمى ىذه الحقيقكمف أشي
كلحقت أنا كرجؿ مف  ، فصبحنا القـك فيزمناىـ(1)إلى الحرقة بعثنا رسكؿ اهلل 

فطعنتو برمحي  ،فكؼ األنصارم .ال إلو إال اهلل :فمما غشيناه قاؿ ،األنصار رجال منيـ
أقتمتو بعد ما  قاؿ ال إلو إال  ،يا أسامة»  :فقاؿ فمما قدمنا بمغ النبي  ،حتى قتمتو

فما زاؿ يكررىا حتى تمنيت أنى لـ أكف أسممت قبؿ ذلؾ  .كاف متعكذا :قمت« ؟!اهلل
"  .(2)اليـك

فمك نظرنا في ىذه القصة بالنظر البشرم المجرد فإنا نجد كؿ القرائف تدؿ عمى 
 ،المكتنما أعمف الشيادة تعكذا مف مف أف ذلؾ الرجؿ إ  صحة مكقؼ أسامة بف زيد

مة مشركا فذلؾ الرجؿ كاف قبؿ لحظات قمي ،سامة لفعمنا مثؿ فعموفي مكقؼ أ انكلك ك
فال يكاد يتردد  ،لمسمـ كأيقف بالمكت أعمف الشيادةفمما عاله ا ،يحارب المسمميف كيقتميـ

مستبعد عقال أف يأتيو اإليماف إذ مف ال ،إنما قاليا تعكذا كىربا مف المكتأحد في أنو 
كمع ذلؾ  ،تمؾ المحظة كيككف صادقا في دعكاهقمب حالو مف الشرؾ إلى اإلسالـ في نكي

 ،أقدـ عميو كبيف لو شناعة ما أنكر عمى أسامة قتمو كغمظ عميو كمو فإف النبي 
فصاحب الشريعة ىك الذم ألغى كؿ تمؾ القرائف كبيف بأف إعالف الشيادة كلك كاف في 

ثبات عصمة دموفي الكؼ عف ا مثؿ تمؾ الحالة كاؼٍ    .لرجؿ كا 
ت كىذا المعنى مف أقكل ما يدؿ عمى كجكب االحتياط في التكفير كلزـك التثب

كحرمة التساىؿ فيو كالتسارع إليو بغير حجة كال برىاف  ،الشديد في إنزالو عمى المعينيف
  .ظاىر بيف
 

                                 
الككاكب الدرارم ينظر:  ، بضـ الميممة كفتح الراء كبالقاؼ قبيمة مف جيينة بالجيـ كالياء كالنكف ، رقةالحُ  (1)

 .16/15 :في شرح صحيح البخارم، الكرماني
 (.159كمسمـ ) ؛(6872( أخرجو البخارم )2)
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غلو في التسرع في تكفير من ال تخوف النبي  :الدليل السادس
 "إف :قاؿ إذ  عف تخكفو ذلؾ في حديث حذيفة بف اليماف فقد أخبر  ،المسلمين

ره ككاف ردئا لإلسالـ، غيّ  القرآف حتى إذا رئيت بيجتو عميو ما أتخكؼ عميكـ رجؿ قرأم
إلى ما شاء اهلل، فانسمخ منو كنبذه كراء ظيره، كسعى عمى جاره بالسيؼ، كرماه 

أكلى بالشرؾ، المرمي أـ الرامي؟ قاؿ: "بؿ بالشرؾ"، قاؿ: قمت: يا نبي اهلل، أييما 
 .(1)الرامي"

ف المسارعيف في رمي يخبر في ىذا الحديث بأنو يتخكؼ عمى أمتو م فالنبي 
مكفر إف لـ يكف مف رماه مستحقا ل ثـ يبيف حكـ ذلؾ المسارع فإنو ،الناس بالشرؾ

 .ذلؾبكالشرؾ كاف الرامي أكلى 
ا أخبر أنو يخاؼ عمى كليذ ،ال يتخكؼ عمى أمتو إال مف أمر عظيـ كىك 
شرؾ قالكا: كما ال« "إف أخكؼ ما أخاؼ عميكـ الشرؾ األصغر :فقاؿ ،أمتو الرياء

 .(2)الرياء"األصغر يا رسكؿ اهلل؟ قاؿ: "
ال يخبر بخكفو مف شيء عمى أمتو إال أف يككف ذلؾ الشيء عظيما  النبي ف

ص عمى دينو ال بد أف يكالمسمـ الصادؽ الحر  ،كخطرا عمى ديف المسمميف كدنياىـ
 .عمى أمتو ؼ عمى نفسو مف األمكر التي يخافيا النبي يخا

كىذا المعنى مف أقكل ما يدؿ عمى كجكب االحتياط في شأف التكفير كلزـك 
ت فيو كتحتـ االبتعاد عف التسرع في إطالقو كالتساىؿ في إنزالو عمى المسمميف لئال التثب

  .يككف المسمـ كاقعا فيما يخافو النبي 
 

                                 
كصححو  ؛"إسناده جيد" :3/519 :كقاؿ ابف كثير في تفسيره ؛(81( أخرجو ابف حباف في صحيحو )1)

 (.3211األلباني في الصحيحة )
  .4/329 :كالحاكـ في المستدرؾ ؛(23631( أخرجو أحمد )2)
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كىذا األصؿ جاءت فيو أحاديث  ،: درء الحدود بالشبهاتالدليل السابع
 :قاؿ حديث عائشة رضي اهلل عنيا أف النبي  :كمنيا ،متعددة عف عدد مف الصحابة

فإف اإلماـ أف  ؛ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما استطعتـ فإف كاف لو مخرج فخمكا سبيمو"
ف أ كمنيا حديث أبي ىريرة  ،(1)يخطئ في العفك خير مف أف يخطئ في العقكبة"

 .(2)"ادفعكا الحدكد ما كجدتـ لو مدفعا" :قاؿ النبي 
في ىذا الباب  كقد ذكر عدد مف العمماء أنو لـ يصح مف األحاديث المرفكعة

كمف أشير تمؾ اآلثار  ،كلكف صحت فيو آثار مكقكفة عف عدد مف الصحابة ،شيء
مف أف أقيميا  يألف أعطؿ الحدكد بالشبيات أحب إل" :ؿ عمر بف الخطاب قك 

 .(3)بالشبيات"
عمى اعتبار ىذا المعنى  -ما عدا الظاىرية–كقد تكاردت المذاىب الفقيية 

عمالو في  ،صكا عمى أف الحدكد تسقط بالشبياتكن ،كثير مف الصكر المتعمقة بالحدكد كا 
 .(4)عمى تفاكت فيما بينيـ في اعتبار نكع الشبية كقدرىا

 .(5)كحكى اإلجماع عمى العمؿ بيذا األصؿ كاعتباره ابف المنذر كابف قدامة
كأنيا تكجب التثبت  ،كىي تدؿ عمى أف الشريعة تتشدد كثيرا في شأف الحدكد

فيو كال  سا بينا كاضحا ال لبفإذا لـ يثبت الحد عف الحاكـ ثبكت ،كاالحتياط في إقامتيا
 .كيكتفي بعقكبة التعزير أك غيرىا ،شؾ فإنو ال يجكز لو إقامتو

                                 
 ، كىك حديث ضعيؼ ضعفو الترمذم كغيره. 4/384 :كالحاكـ في المستدرؾ ؛(1424( أخرجو الترمذم )1)
 (، كىك حديث ضعيؼ.2545( أخرجو ابف ماجو )2)
 :، السخاكمالمقاصد الحسنةينظر:  ،عدد مف العمماءإسناده (، كصحح 29185( أخرجو ابف أبي شيبة )3)

ركاء الغميؿ؛ ك 74ص  .7/345 :، األلبانيا 
، رألشباه كالنظائكا ؛4/172 :، القرافيكالفركؽ ؛2/279 :، العز بف عبد السالـقكاعد األحكاـينظر:  (4)

 .129ص :ابف نجيـ
 .12/378 :قدامة، ابف كالمغني ؛69ص :، ابف المنذراإلجماعينظر:  (5)
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فيقكؿ  ،ف نتائجوبيكيالرحمف السعدم مقتضيات ىذا األصؿ  كيمخص الشيخ عبد
"ىذا الحديث يدّؿ عمى أف الحدكد  :الحدكد عف المسمميف" كاء"ادر  :معمقا عمى حديث

تدرأ بالشبيات. فإذا اشتبو أمر اإلنساف كأشكؿ عمينا حالو، ككقعت االحتماالت: ىؿ 
فعؿ مكجب الحد أـ ال؟ كىؿ ىك عالـ أك جاىؿ؟ كىؿ ىك متأكؿ معتقد حّمو أـ ال؟ كىؿ 

 .نتحقؽ مكجبيا يقينابة؛ ألننا لـ لو عذر عقد أك اعتقاد؟ درأت عنو العقك 
كلك تردد األمر بيف األمريف، فالخطأ في درء العقكبة عف فاعؿ سببيا، أىكف 
مف الخطأ في إيقاع العقكبة عمى مف لـ يفعؿ سببيا، فإف رحمة اهلل سبقت غضبو، 

كاألصؿ في دمػاء المعصكميف كأبدانيـ كأمكاليـ  ؛شريعتو مبنية عمى اليسر كالسيكلةك 
 .(1)مف ىذا" يئاحقؽ ما يبيح لنا شتحريـ، حتى نتال

الجمي الذم  فإذا كانت الشريعة تشترط في إقامة الحدكد البمكغ إلى العمـ الكاضح
 ،ددكتكجب تعطيميا إذا كجدت الشبية المكجبة لالحتماؿ كالتر  ،فيو كال غمكض سال لب

تكفير ؛ ألف إف اشتراط ذلؾ سيككف مف باب أكلىف ؟!فكيؼ بحاؿ التكفير كالتضميؿ
فالخطأ في إخراج مسمـ مف دينو أشنع مف الخطأ في إقامة  ،المسمميف أعظـ كأضخـ

كجميع المسكغات التي يذكرىا العمماء في تعطيؿ الحدكد عند  ،و ال يستحقوحد عمي
لحاؽ حكـ الكفر بو  .كجكد الشبية حاصمة بصكرة أكبر في تكفير المسمـ كا 

فمف المعمـك  ،كذلؾ في مكقفيـ مف الخكارج ،: إجماع الصحابةثامنالدليل ال
مؾ تد تضمنت كق ،ف الخكارجأنصكص كثيرة صحيحة في ش أنو قد جاء عف النبي 

كفر الخكارج كخركجيـ مف  تدؿ في ظاىرىا األكلي عمى ،النصكص عبارات شديدة
 :كجاء فييا ،(2)"يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية" :قد جاء فيياك  ،اإلسالـ

                                 
 .131ص :، السعدم( بيجة قمكب األبرار كقرة عيكف األخيار1)
 (.2415كمسمـ رقـ ) ؛(3344( أخرجو البخارم رقـ )2)
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 .(1)"لئف أنا أدركتيـ ألقتمنيـ قتؿ عاد"
"أجمع عمماء المسمميف عمى أف  :يقكؿ الخطابي  إجماع الصحابة كفي نقؿ

الخكارج مع ضاللتيـ فرقة مف فرؽ المسمميف كأجازكا مناكحتيـ كأكؿ ذبائحيـ كأنيـ ال 
"كانت سيرة  :كيقكؿ ابف تيمية في نقمو ،(2)يكفركف ما دامكا متمسكيف بأصؿ اإلسالـ"

عمي كالصحابة في الخكارج مخالفة لسيرة الصحابة في أىؿ الردة، كلـ ينكر أحد عمى 
 .(3)عمي ذلؾ، فعمـ اتفاؽ الصحابة عمى أنيـ لـ يككنكا مرتديف عف ديف اإلسالـ"

عمى عدـ تكفير الخكارج مع كركد تمؾ النصكص في  (4) فإجماع الصحابة
ال بد مف أف  ،حقيـ مف أقكل األدلة كأجالىا عمى أف شأف التكفير شأف عظيـ جدا

فالصحابة الكراـ كانت لدييـ تمؾ النصكص الجمية  ،يحتاط فيو المرء غاية االحتياط
نما  ،بالكفر كمع ذلؾ لـ يصمكا إلى الحكـ عمييـ ،القكية في بياف حقيقة الخكارج كا 

  .تعاممكا معيـ عمى أنيـ مسممكف مبتدعة ضالكف
  

                                 
 (.2415كمسمـ رقـ ) ؛(3344( أخرجو البخارم رقـ )1)
 .12/311 :، ابف حجر( فتح البارم2)
 .247، 5/148 :نظريك  ؛5/241 :، ابف تيمية( منياج السنة النبكية3)
( كعمى القكؿ بأف الصحابة لـ يجمعكا عمى ذلؾ، فإنو ال شؾ أف أعمـ الصحابة بالشريعة كأخبرىـ بحاؿ 4)

 الخكارج كأكثرىـ عمى عدـ تكفير الخكارج، كىذا القدر كاٍؼ في إقامة الدليؿ.



 

 
444 

13 

 

 :ىياملبحث الثا
 أعظه مً اخلطأ يف إسالو الكافر اخلطأ يف تكفري املسله

المتأمؿ في النصكص الشرعية كفي أصكليا الكمية كفي تقريرات العمماء يدرؾ 
 ،سالـفي جانب اإل ر أعظـ مف الخطأبجالء بأنيا تدؿ عمى أف الخطأ في جانب التكفي

لخطأ في إثبات عقد اإلسالـ أضخـ شناعة مف ا ورجؿ مسمـ ثبت ل فالخطأ في تكفير
 .ؾ األمريف في مخالفة الشريعةامع اشتر  ،اإلسالـ لرجؿ كافر

نفية كتقرير ىذه الحقيقة كاسع االنتشار في كالـ كثير مف العمماء مف الح
عمى أنو يجب عمى المسمـ أف يبتعد عف كؿ  فإنيـ تكاردكا ،كالمالكية كالشافعية كغيرىـ

كعممكا ذلؾ بأف الخطأ في  ،تكفير ال يممؾ فيو حجة ظاىرة بينة تزيؿ االلتباس كالتردد
كفي بياف ىذا المعنى  ،لخطأ في إثبات اإلسالـ لرجؿ كافرتكفير المسمـ أعظـ مف ا

مف التكفير ما كجد  از"الذم ينبغي أف يميؿ المحصؿ إليو االحتر  :يقكؿ الغزالي الشافعي
ال  :فإف استباحة الدماء كاألمكاؿ مف المصميف إلى القبمة المصرحيف بقكؿ ؛إليو سبيال
محمد رسكؿ اهلل خطأ، كالخطأ في ترؾ ألؼ كافر في الحياة أىكف مف  ،إلو إال اهلل

 .(1)الخطأ في سفؾ محجمة مف دـ مسمـ"
"الذم يجب  :قاؿكنقؿ القاضي عياض المالكي عف بعض المحققيف أنو 

 ،فإف استباحة دماء المصميف المكحديف خطر ؛االحتراز مف التكفير في أىؿ التأكيؿ
 ،(2)كالخطأ في ترؾ ألؼ كافر أىكف مف الخطأ في سفؾ محجمة مف دـ مسمـ كاحد"

مع أنو مالكي معاصر ألبي  ،نقؿ آنفاإف ما نقمو مقارب لما ف ،كلعمو يقصد الغزالي
 .حامد

 

                                 
 .135ص :، الغزاليعتقاد( االقتصاد في اال1)
 .2/273 :القاضي عياض ،حقكؽ المصطفىب التعريؼ ( الشفا في2)
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 :الديف السبكي الشافعي في سياؽ تحذيره مف المسارعة إلى التكفيركقاؿ تقي 
 .(1)"كالخطأ في قتؿ مسمـ أرجح في اإلثـ مف ترؾ قتؿ ألؼ كافر"

كيؤكد ابف الكزير  المعنى السابؽ فيقكؿ بعد أف ذكر النصكص المحذرة مف 
طأ في العفك كالخ ،"كال ممجأ لممسمـ إلى التعرض لمثؿ ىذا الذنب العظيـ :تكفير المسمـ

فقاؿ معمقا  ،كأكد المال عمي القارئ الحنفي ىذا المعنى ،(2)أكلى مف الخطأ في العقكبة"
إذا كجد تسعة كتسعيف كجينا تشير إلى تكفير  :"قاؿ عمماؤنا :عمى كالـ القاضي عياض

مسمـ، ككجو كاحد إلى إبقائو عمى إسالمو فينبغي لممفتي كالقاضي أف يعمؿ بذلؾ 
كجدتـ لممسمـ : "ادرءكا الحدكد عف المسمميف ما استطعتـ، فإف مف قكلو الكجو، كذلؾ 

ا فخمكا سبيمو ف يخطئ بالعفك خير لو مف أف يخطئ في ألفإف اإلماـ  ؛مخرجن
 .(3)العقكبة"

أف الخطأ في تكفير المسمـ أعظـ  :أعني–كقد دؿ عمى صحة ىذه الحقيقة 
ا في يكيمكف إجماؿ أىم ،أدلة متعددة –ف الخطأ في إثبات اإلسالـ لمكافرشناعة م

 األدلة التالية: 
فاألدلة التي سبؽ  ،: النصوص المحذرة من التساهل في التكفيرالدليل األول

عمى شناعة الخطأ في ذكرىا كما أنيا تدؿ عمى ضركرة االحتياط في التكفير فإنيا تدؿ 
يجد فييا  فإف المتأمؿ ،ف الخطأ في إثبات اإلسالـ لمكافركأنو أعظـ م ،تكفير المسمـ

بينما ال يكاد يجد نصا  ،وقداـ عمى التكفير كالتسارع إلياإل فيا كبيرا مف التحذير كمّ 
كغاية ما يعتمده العمماء في  ،تكفير أك الترغيب فيو كبياف فضموكاحدا فيو الحث عمى ال

                                 
 .531ص :جكاىرالشعراني في اليكاقيت كال و( نقمو عن1)
 .413: ص، ابف الكزيرإيثار الحؽ عمى الخمؽ :نظري؛ ك 4/182 :، ابف الكزيرالعكاصـ كالقكاصـ( 2)
 :، شيخ زادهمجمع األنير في شرح ممتقى األبحر نظر:ي؛ ك 2/499 :، مال عمي القارمشرح الشفا (3)

 .6/751 :، ابف عابديفحاشية ابف عابديف؛ ك 1/688
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يقاعو عمى مف يس حقو عمكمات مف النصكص تاالستدالؿ عمى مشركعيتو كا 
 .لمقتضيات المالزمة ليا كألحكامياكا

كىذا ال يعني أف التكفير مف حيث األصؿ ليس أمرا مشركعا أك مشكككا في 
كال أف عدـ التكفير في كؿ الصكر أفضؿ كأكجب مف التكفير في كؿ  ،مشركعيتو

نما غاية ما يعني أنو لـ تأت فيو نصكص مباشرة تأمر بو أك تبيف فضمو كما  ،الصكر كا 
  .ي التحذير مف التكفيرىك الحاؿ ف

: النصوص الشرعية الدالة على محبة اهلل تعالى لإلعذار وتقديمه الدليل الثاني
لك رأيت رجال مع  :: قاؿ سعد بف عبادةقاؿ  المغيرة بف شعبةفعف  ،على المؤاخذة

"أتعجبكف مف  :فقاؿ فبمغ ذلؾ رسكؿ اهلل  ،رأتي لضربتو بالسيؼ غير مصفح عنوام
حـر الفكاحش ما اهلل  ةمف أجؿ غير  ،أغير مني كاهلل ،فكاهلل ألنا أغير منو؟ سعد ةغير 

مف  ،كال شخص أحب إليو العذر مف اهلل كال شخص أغير مف اهلل ،ظير منيا كما بطف
كال شخص أحب إليو المدحة مف اهلل مف  ،فأجؿ ذلؾ بعث اهلل المرسميف مبشريف كمنذري

 .(1)أجؿ ذلؾ كعد اهلل الجنة"
؛ ألنو أحب إلى اهلل عدمو الحديث يدؿ عمى أف األصؿ تقديـ اإلعذار عمىفيذا 

كىذا المعنى يقتضي أف اإلقداـ عمى التكفير كالتسارع إليو ليس ىك األمر  ،تعالى
 . كأف الخطأ فيو أمر عظيـ جميؿ ،األحب إلى اهلل

كىناؾ  ،ه على العقوبةمي: النصوص الدالة على أولية العفو وتقدالدليل الثالث
 ،في الشريعة كالمقدـ عمى العقكبة نصكص شرعية تدؿ عمى أف العفك الجانب المغمب

"ما رفع إلى  :قاؿ فعف أنس بف مالؾ  ،عمى أنو أصؿ كمي مف أصكؿ الشريعةكتدؿ 

                                 
 (.3837( أخرجو مسمـ رقـ )1)
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"قتؿ  :قاؿ كعف أبي ىريرة  ،(1)أمر فيو القصاص إال أمر فيو بالعفك" رسكؿ اهلل 
فقاؿ  ،فدفعو إلى كلي المقتكؿ القاتؿ إلى النبي فرفع  رجؿ عمى عيد رسكؿ اهلل 

أما إنو إف  :لكلي المقتكؿ فقاؿ رسكؿ اهلل  .ال كاهلل ما أردت قتمو ،يا رسكؿ اهلل :القاتؿ
فخرج يجر  ،ككاف مكتكفا بنسعة :فخمى سبيمو قاؿ ،كاف صادقا ثـ قتمتو دخمت النار

 .(3)ذا النسعة" :فسمي ،(2)نسعتو
األصؿ يدؿ عمى أف الخطأ في تكفير المسمـ أعظـ مف الخطأ في كثبكت ىذا 
  .(4)ألف تكفير المسمـ يندرج في الجية المنافية لمعفك ؛إثبات اإلسالـ لمكافر

فكؿ ىذه األدلة تتضافر في الداللة عمى أف الشريعة تتكسع كثيرا في اإلدخاؿ 
فدائرة إثبات اإلسالـ كاسعة جدا كدائرة  ،كتتشدد كثيرا في اإلخراج منو ،في اإلسالـ

كليذا دفعت أقكل القرائف الدالة عمى الكفر بأضعؼ القرائف  ،إثبات الكفر ضيقة جدا
 الدالة عمى اإلسالـ.

عة سيمت كثيرا مف شركط انعقاد اإلسالـ كثبكت كصفو كحكمو في يمع أف الشر ف
إال أف  ،كشددت كثيرا في إبطاؿ كصؼ اإلسالـ لممعيف كزكاؿ حكمو عنو ،المعيف

فشدد  ،في باب التكفير قبؿ األمر كخالؼ مقصد الشريعةالمعاصريف بعض الخائضيف 
  .في إثبات كصؼ اإلسالـ كسيؿ مف الخركج منو

 
 

                                 
 كغيرىـ، كىك حديث صحيح.  ؛(4783كالنسائي ) ؛(4497كأبك داكد ) ؛(13221أحمد ) ( أخرجو1)
 :النياية في غريب الحديث ، ابف األثيرينظر:  النسع ىك الخطاـ الذم يكضع عمى البعير أك غيره ،( 2)

5/48 . 
 كغيرىـ، كىك حديث صحيح.  ؛(4739كالنسائي) ؛(4498كأبك داكد ) ؛(1417) أخرجو الترمذم( 3)
 .415: ص، ابف الكزيرإيثار الحؽ عمى الخمؽينظر:  (4)
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 :عتراض وجوابها
كقاعدة الجرح مقدـ عمى  ،مف األصكؿ كالقكاعد كقد يناقض ىذا التقرير عدد

كليذا قرر بعض عمماء الشافعية في بعض  ،يكقاعدة الناقؿ مقدـ عمى المبق ،التعديؿ
أنو لك شيد شاىداف بردة فإنيـ ذىبكا إلى  ،الصكر أحكاما معارضة لمتقرير السابؽ

ألف الردة  ؛فإنو يقدـ شيادة مف شيد عميو بالردة ،كشيد شاىداف آخراف بإسالمو ،رجؿ
كالشيادة عمى  ،كىك حكـ عمى الظاىر كاإلسالـ تعديؿ ،كىك حكـ عمى الباطف جرح

 .(1)فالجرح مقدـ عمى التعديؿ ،الباطف مقدمة عمى الشيادة عمى الظاىر
نما ىي مقيدة  ،مطمقة تألف تمؾ القكاعد ليس ؛كلكف ىذا التقرير غير صحيح كا 

ي كؿ الصكر ال يقدـ دائما فكقد نبو عدد مف المحققيف إلى أف الجرح  ،بعدد مف القيكد
النافي ال يقدـ دائما عمى ف ،ككذلؾ الحاؿ في القاعدة األخرل ،كاألحكاؿ عمى التعديؿ

نما يختمؼ ذلؾ  ،المثبت فيقدـ  ،المحتفة بكؿ أمر باختالؼ القرائف كالشكاىد كنحكىاكا 
 .(2)كسكاء كاف نفيا أك إثباتا ،األقكل عمى األضعؼ سكاء كاف جرحا أك تعديال

ألف الحكـ بالكفر  ،اإلسالـ كالكفر غير صحيحىك في خصكص الحكـ بثـ 
خراج عف العدالةل نما ىك حكـ مركب تترتب عميو أحكا ،يس مجرد تجريح كا  ـ شرعية كا 

ؿ عمى كجاءت نصكص شرعية في خصكصو تد ،عةتنك عديدة كيستكجب عقكبات م
ادة مف شيد باإلسالـ عمى فكؿ ىذه األمكر تكجب تقديـ شي ،لزـك االحتياط كالتشدد فيو

  .مف شيد بالردة
  

                                 
 .16/91 :، الماكردمالحاكم الكبيرينظر:  (1)
 .6/458 :، ابف تيميةالجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيحينظر:  (2)
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 امةاخل
الحمد هلل الذم يسر بمنو ككرمو إتماـ ىذا البحث، الذم أسأؿ اهلل تعالى أف 

 يجعمو نافعا مباركا، كقد انتييت فيو إلى عدد مف النتائج كالتكصيات، مف أىميا:
أف الشريعة تضمنت مف الدالالت المبينة لكجكب االحتياط في  األمر األول:

 .ية في مقتضاىاعطر المسمـ ما يجعؿ ىذه الدالالت قتكفي
كجكب االحتياط في تكفير أف عمماء اإلسالـ قد اىتمكا ببياف  األمر الثاني:

 .يراثالمسمـ ك
أف  :ىـ ما يخرج بو الباحث في ىذا المكضكع مف تكصياتأمف  األمر الثالث:

عمى بث تمؾ الدالالت الشرعية كالخطباء كالمعممكف كغيرىـ يحرص العمماء كالدعاة 
عبر الدركس كالخطب كالمجالس  ،ككالـ العمماء حكؿ تكفير المسمـ في المجتمعات

  .قداـ عمى تكفير المسمميفذلؾ أبمغ النقد لممتساىميف في اإلفإف في  ،كغيرىا
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