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﷽  
إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه, من هيده اهللا فال مضل له, ومن يضلل فال هـادي 

ا عبـده ورسـوله صـىل اهللا عليـه له, وأشهد أن ال إهل إال اهللا وحده ال رشيك له, وأشـهد أن حممـدً 
  . ا  كثريً وعىل آله وصحبه وسلم تسليًام 
نَّ  ﴿: يقول احلق تبـارك وتعـاىل

َ
ۖ  ُمۡسَتقِيٗما ِصَرِٰط  َهَٰذا َوأ َ  فَٱتَّبُِعوهُ ْ  َو ُبَل  تَتَّبُِعوا َق  ٱلسُّ  َفَتَفرَّ

ُٰكم َذٰلُِكمۡ  َسبِيلِهۦِۚ  َعن بُِكمۡ   قُۡل  ﴿: ويقـول ,]١٥٣: عـاماأل[ ﴾١٥٣ َتتَُّقونَ  لََعلَُّكمۡ  بِهِۦ َوصَّ
ِٰن  إِنَِّن  ٓ  َهَد ٰ  َرّبِ َ ِ ۡسَتقِيمٖ  ِصَرٰٖط  إ ۚ  إِبَۡرٰهِيمَ  ّمِلَّةَ  قَِيٗما دِيٗنا مُّ  ٱلُۡمـۡشِكِيَ  ِمـنَ  َكنَ  َوَمـا َحنِيٗفـا
, وهــــي ♠رصاط اهللا املــــستقيم هــــو دينــــه القــــيم, وهــــو ملــــة إبــــراهيم ، ]١٦١:عــــاماأل[ ﴾١٦١

املرشكني ومما يعبدون من دون اهللا, واملواالة يف اهللا وإخالص العبادة له وحـده, يقـول الرباءة من 
بِيهِ  َرٰهِيمُ إِبۡ  قَاَل  ذۡ  ﴿: اهللا تعـاىل

َ
ا بََرآءٞ  إِنَِّن  َوقَۡوِمهِۦٓ  ِل َّ  ٢٦ َتۡعُبـُدونَ  ّمِمَّ ِ ِي إ ُهۥ َفَطـَرِن  ٱلَّ  فَإِنَـّ

  .]٢٨−٢٦: الزخرف[ ﴾٢٨ يَرِۡجُعونَ  لََعلَُّهمۡ  َعقِبِهِۦ ِف  بَاقَِيةٗ  َكَِم وََجَعلََها ٢٧ َسَيۡهِدينِ 
, فمـن دعـا  وعمـًال ا وقـوًال  اعتقـادً ♠ راهيمبـاع ملـة إبـوالدعوة احلق هي الـدعوة إىل اتّ 

ـه يـدعو ا هللا,مـا لـيس دينًـ, ومن دعـا إىل غريهـا فقـد دعـا إىل دين اهللاإليها فقد دعا إىل   وإن زعـم أ
ْ  ﴿: , قـال اهللا تعـاىل واحلـقإىل اهلدى ْ  َوقَالُوا وۡ  ُهوًدا ُكونُوا

َ
ْۗ  نََصَٰرىٰ  أ  مَ  ۧإِبۡـَرِٰه  ِملَّـةَ  بَۡل  قُۡل  َتۡهَتُدوا

ۖ حَ  ْ  ١٣٥ ٱلُۡمۡشِكِيَ  ِمنَ  َكنَ  َوَما نِيٗفا ِ  َءاَمنَّا قُولُٓوا َّ ٓ  بِٱ نـزَِل  َوَمـا
ُ
ٓ  إَِلَۡنـا أ نـزَِل  َوَمـا

ُ
ٰٓ  أ َ ِ  مَ  ۧإِبۡـَرِٰه  إ

ۡسَباِط  َوَيۡعُقوَب  ۡسَحٰقَ  ۡسَمٰعِيَل 
َ
ٓ  َوٱۡل وِتَ  َوَما

ُ
ٓ  وَِعيَسٰ  ُموَسٰ  أ وِتَ  َوَما

ُ
ّبِِهـمۡ  ِمـن ٱلَّبِيُّونَ  أ  رَّ

َحدٖ  َبۡيَ  ُنَفّرُِق  َ 
َ
ْ  فَإِنۡ  ١٣٦ ُمۡسلُِمونَ  َلُۥ َوَنۡنُ  ّمِۡنُهمۡ  أ ٓ  بِِمۡثلِ  َءاَمُنوا ْۖ  َفَقدِ  بِهِۦ َءاَمنُتم َما  ٱۡهَتـَدوا

ْ  ن ۚ  فََسَيۡكفِيَكُهمُ  ِشَقاقٖۖ  ِف  ُهمۡ  فَإِنََّما تََولَّۡوا ُ َّ ِميعُ  َوُهوَ  ٱ    .]١٣٧−١٣٥: البقرة[ ﴾١٣٧ ٱۡلَعلِيمُ  ٱلسَّ
ـه عـىل ملتـهبـاع ملـة إبـراهيم, كـلٌّ وقد تعـددت الـدعوات يف هـذا الزمـان الداعيـة التّ   , يـزعم أ

هتم عـــن مـــع تناقـــضها وخمالفتهـــا لبعـــضها, وقـــد انخـــدع الكثـــريون هبـــذه الـــدعوات الباطلـــة, وصـــدَّ 
لـب احلجـة والربهـان, سبيل اهللا, ومل ينُج مـن رشهـا إال القليـل; وهلـذا فـإن الواجـب عـىل العبـد ط
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اقــة واأللقــاب اجلميلــة, فكــم مــن  وأن خيــرج عــن قوقعــة التقليــد األعمــى, وأال يغــرت باألســامء الربَّ
اسم رنَّان لو ُكشف عن حقيقته لنفر منه كل عاقل, والنجاة كل النجاة يف االعتصام بكتـاب اهللا 

بيائه, قـال اهللا تعـاىل ْوَلٰٓ  ﴿: وسنة رسوله واالهتداء هبدي أ
ُ
ِيـنَ ٱ ئِـَك أ ۖ ٱ َهـَدى لَّ ُ َّ  ٰ  ُهمُ فَبُِهـَد

ۗ قۡ ٱ ـــِدۡه عـــام[ ﴾ َت بيائـــهبـــاع ملـــة نـــسأل اهللا أن هيـــدينا التّ , ]٩٠: األ ا ويرزقنـــا , وأن يرينـــا احلـــق حًقـــأ
  . ويرزقنا اجتنابه, ويقينا رش الفتنباعه, ويرينا الباطل باطًال اتّ 

ــام حتديــدً  ق عقيــدة تكفــري الكفــار والــرباءة مــنهم يف ا كيفيــة حتقيــوممــا كُثــر فيــه اخلــالف هــذه األ
ر الناس اليوم بـ: (واقعنا العميل, فقائل يقول عموم, وال نكّفـر عـىل التعيـني إال مـن ظهـر لنـا النكفِّ

ر الناس اليـوم عموًمـ: (, وآخر يقول) حقيقة دينهقطًعا وبانت لنا  يقينًاكفره ًدانكفِّ  إال مـن ا وأفـرا
ـــر األوالد ـــر النـــاس : (, وثالـــث يقـــول)ا بـــل هـــم عنـــدنا مـــسلمون مجيًعـــثبـــت إســـالمه, وال نكفِّ نكفِّ

ًداا واليـــوم  عموًمـــ ق بـــني تكفـــريهمأفـــرا  كـــان , فمـــن ثبـــت كفـــره يقينًـــا إال مـــن ثبـــت إســـالمه, ونفـــرِّ
ــ ا فتكفــريه لــيس مــن أصــل الــدين بــل هــو تكفــري تكفــريه مــن أصــل الــدين, ومــن مل يثبــت كفــره يقينً

ـه املتّ , وكلُّ من املختلفني ي)عميل فرعي بيـاء اهللا الكـرام;عتقـد أ  هلـذا بـع مللـة إبـراهيم, املتـأيس بأ
 لنفسه, يطلب نجاهتا وفكاكها, يسعى لِِعْتِقها من نار حامية تلظَّـى, أن تعنيَّ عىل من كان ناصًحا

 حقيقة دين اإلسالم وأصله الذي ال يعرف أّوًال يعبد اهللا عىل بصرية ويكون عىل بيِّنة من دينه, ف
, وحيققـه يف واقعـه, ويـسري بـه يف حياتـه, كـام حققـه  وعمـًال ا وقـوًال ال به, ويؤمن به اعتقادً يتحقق إ

بيــاء اهللا ورســـله يف واقعهـــم, وســاروا بـــه يف حيـــاهتم, فهـــم صــفوة اهللا مـــن خلقـــه, اختـــارهم اهللا  أ
 حلمــل دينــه, وبعــثهم إىل عبــاده دعــاة مبــرشين ومنــذرين, آمنــوا بــاهللا وحــده وكفــروا بــام ُيعبــد مــن
دونـه, واســتقاموا عــىل توحيــده, ودعـوا النــاس  ملــا آمنــوا بــه واسـتقاموا عليــه, فكــانوا قــدوة حــسنة 

ۡسـَوةٌ  لَُكـمۡ  َكنَـۡت  قَـدۡ  ﴿: ا ملا دعوا إليه, يقول اهللا تعاىلا عمليً وترمجانً 
ُ
 إِبۡـَرٰهِيمَ  ِفٓ  َحـَسَنةٞ  أ

ِينَ  ۥٓ  َوٱلَّ ْ  إِذۡ  َمَعُه ْ بَُرَٰٓء إِنَّا لَِقۡوِمِهمۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  ُؤا ِ  ُدونِ  ِمن َتۡعُبُدونَ  َوِممَّ َّ  بُِكـمۡ  َكَفۡرنَـا ٱ
بًَدا َوٱۡلَۡغَضآءُ  ٱۡلَعَدَٰوةُ  َوَبۡيَنُكمُ  بَۡيَنَنا َوَبَدا

َ
ٰ  أ ْ  َحتَّ ِ  تُۡؤِمُنوا َّ ۥٓ  بِٱ َّ  وَۡحَدهُ ِ بِيـهِ  إِبۡـَرٰهِيمَ  قَۡوَل  إ

َ
 ِل

ۡسَتۡغفَِرنَّ 
َ
ٓ  لََك  َل ۡملُِك  َوَما

َ
ِ  ِمنَ  لََك  أ َّ ءٖۖ  ِمن ٱ   .]٤ :املمتحنة[ ﴾ َشۡ
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ق بــركبهم ونكــون عــىل ديــنهم مــسلمني حنفــاء هللا غــري مــرشكني بــه بــريئني فــإذا أردنــا أن نلَحــ
اجتمعــوا عليــه األصــل الــذي حقيقــة مــا دانــوا بـه, و أن نعــرف بــد لنـا  مـن املــرشكني ورشكهــم, فــال

 كام آمنوا به, ونطبِّقه يف حياتنا كـام طبَّقـوه يف  وعمًال ا وقوًال  به اعتقادً نؤمنو دينهم,  عليهوأقاموا 
   .حياهتم

, ديـنهم احلـق للـدخول يف اهـو احلـد األدنـى الـذي جيـب حتقيقـه ابتـداءً هذا األصل واألسـاس 
بيــاء مجيًعـوهـو الـذي يميِّــز  هـو الــذي حيـدد دائــرة و, ا ومـن ال يــدين بـدينهمبـني مـن يــدين بـدين األ

وحيــدد مــن هــو داخــل دائــرة اإلســالم ومــن هــو خــارج عنهــا, مــن أتــى بــه اإلســالم ودائــرة الكفــر, 
, هـذا   فقد دخل دائرة اإلسـالم, ومـن مل يـأت بـه فهـو خـارج دائـرة اإلسـالم وعمًال ا وقوًال اعتقادً 

ــه ال إهل إال اهللا اعتقــادً األصــل واألســاس هــو  , وهــو الكفــر بالطــاغوت  وعمــًال ا وقــوًال اإليــامن بأ
إال مـع اإليـامن  بأصل الـدين هـذا ال يصح اإليامنف,  بعينه الكفره هيخالفة فيواإليامن باهللا, وامل
 وال  بكفر من مل يأت به,فاإليامن بأصل الدين يتبعه اإليامن ,ا أو جاهًال  عاملً بكفر من خالف فيه

  .  فر من خالفه للدين يتحدد به إسالم من حققه وكُ وإال ملا صح أن يكون أصًال ا; يفرتقان أبدً 
إليامن بكفر الكافر من مقتىض التوحيد ينتفي اإلسالم بانتفائه كام ينتفي بانتفاء التوحيـد,  فا

 ألن مــن مل يوحــد اهللا لــيس يف ;وال يمكــن أن يتحقــق التوحيــد إال بــاإليامن بكفــر مــن مل يوحــد اهللا
زمــــه التــــي ينتفــــي بانتفائهــــا ومنهــــا تكفــــري الكــــافر هــــو أصــــل اإلســــالم,  ديــــن اهللا, فالتوحيــــد ولوا

  .واملخالفة فيه تعني الكفر
َها قُۡل  ﴿: قـال اهللا تعـاىل يُّ

َ
أ ٓ  ١ ٱۡلَكٰفُِرونَ  َيٰٓ ۡعُبدُ  َ

َ
ٓ  ٢ َتۡعُبُدونَ  َما أ َ نُتمۡ  َو

َ
ٓ  َعٰبُِدونَ  أ  َمـا

ۡعُبدُ 
َ
ٓ  ٣ أ َ ۠  َو نَا

َ
ا َعبِدٞ  أ ٓ  ٤ َعَبدتُّمۡ  مَّ َ نُتمۡ  َو

َ
ٓ  َعٰبُِدونَ  أ ۡعُبدُ  َما

َ
 دِيـنِ  َوِلَ  دِيـُنُكمۡ  لَُكمۡ  ٥ أ

  .]الكافرونسورة [ ﴾٦
بيان وتوضيح أمر مهـم يتعلـق بتحقيـق ملـة إبـراهيم يف املختَرصة وسنحاول يف هذه الرسالة 

واقـع احليــاة, هـذا األمــر هـو كيفيــة تطبيـق أصــل الـرباءة مــن املـرشكني التــي هـي جــزء ال يتجـزأ مــن 
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ق التوحيــد ويــربأ مــن الــرشك ملـة إبــراهيم, وأســاس هــذه الــرباءة هـو االعتقــاد بكفــر كــل مــن مل حيقـ
  .وأهله

بياء اهللا لعقيدة تكفري الكافر, وكيفية تطبيقنا هلـا  ومما نوضحه يف هذه الرسالة كيفية تطبيق أ
 وتكفـري ,ظهـر الكفـر بـني الكفـاريف واقعنا اليوم, وبيان حقيقة اخلـالف احلاصـل يف تكفـري مـن مل يُ 

  .رةوهم مع آبائهم يف جمتمعاهتم الكاف أوالد الكفار
ة مع إضـافات بـسيطة, أل وهذه الرسالة عبارة عن مجع وترتيب ملا ُكتب يف إيضاح هذه املس

 يقها وإخراجهـا, فجـزاهم اهللا خـًريا خـوة وسـاهم آخـرون يف تنـسوقد راجع الرسـالة عـدد مـن اإل
  .وشكر اهللا سعيهم وبارك فيهم

ه, ومعرفـــــة الباطـــــل نـــــسال اهللا أن يوفقنـــــا ويـــــسددنا ملعرفـــــة احلـــــق والعمـــــل بـــــه والـــــدعوة إليـــــ
  .واجتنابه والتحذير منه

 باختـصار ثـم نـتكلم عنهـا بعـد ذلـك بـيشء مـن عقيدتنا وعقائـد املخـالفنيوسنذكر يف البداية 
  .)١(التفصيل

 
 

│  
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ـيبنيملخص  ن ظهـر كفـره  عقيدتنا وعقيدة من خالفنا يف تكفري األفراد من القوم الكفار مَ
 :ه, وتكفري أوالد الكفارن مل يظهر كفره وال إسالما ومَ شخصيً 

احلكم عىل القوم 
ا  وأفرادهم كبارً

ا  وصغارً
عقيدة من ال يكفر  عقيدتنا

 عقيدة املتوقف املتوقف

عقيدة من حيكم بإسالم 
أوالد املرشكني ومن مل 

يظهر الكفر من البالغني 
 يف واقعنا

احلكم عىل القوم 
 املعلوم كفرهم بعموم

كفار وتكفريهم من 
كم واحل ,أصل الدين

بإسالمهم أو التوقف 
  .فيهم كفر

كفار وتكفريهم من 
واحلكم  ,أصل الدين

بإسالمهم أو التوقف 
  .فيهم كفر

كفار وتكفريهم من 
واحلكم  ,أصل الدين

بإسالمهم أو التوقف 
  .فيهم كفر

كفار وتكفريهم من أصل 
واحلكم بإسالمهم  ,الدين

  .أو التوقف فيهم كفر

احلكم عىل األفراد 
 املعلوم كفرهم
 شخصيًا

كفار وتكفريهم من 
واحلكم , أصل الدين

بإسالمهم أو التوقف 
  .فيهم كفر

كفار وتكفريهم من 
واحلكم  ,أصل الدين

بإسالمهم أو التوقف 
  .فيهم كفر

كفار وتكفريهم من 
واحلكم , أصل الدين

بإسالمهم أو التوقف 
  .فيهم كفر

كفار وتكفريهم من أصل 
واحلكم بإسالمهم , الدين

  .هم كفرأو التوقف في

احلكم عىل األفراد 
  .مسلمون  .مسلمون  .مسلمون  .مسلمون املعلوم إسالمهم

احلكم عىل األفراد 
الذين مل يظهر عليهم 

ما يدل عىل كفرهم أو 
إسالمهم استقالالً يف 

 واقعنا

حكمهم حكم قومهم 
كفار وتكفريهم من 

واحلكم  ,أصل الدين
بإسالمهم أو التوقف 

فيهم كفر يناقض تكفري 
  .هم بعمومقوم

حكمهم حكم قومهم 
كفار وتكفريهم ليس من 

واحلكم , أصل الدين
بإسالمهم كفر يناقض 
, تكفري قومهم بعموم

والتوقف فيهم خطأ 
  .ا فقهي وليس كفرً 

 ليس هلم حكم قومهم
والتوقف فيهم هو 

واحلكم , احلق
بإسالمهم كفر يناقض 
 .تكفري قومهم بعموم

  

, ليس هلم حكم قومهم
م هو واحلكم بإسالمه

والتوقف فيهم أو , احلق
  .تكفريهم بدعة وغلو

احلكم عىل أوالد 
الكفار وهم مع 
 آبائهم يف دارهم

حكمهم حكم آبائهم 
كفار وتكفريهم من 

واحلكم , أصل الدين
بإسالمهم أو التوقف 

  .فيهم كفر

حكمهم حكم آبائهم 
كفار وتكفريهم ليس من 

واحلكم , أصل الدين
بإسالمهم أو التوقف 

  .ا س كفرً فيهم لي

, ليس هلم حكم آبائهم
قد ُيتوقف فيهم أو 
  .حيكم بإسالمهم

, ليس هلم حكم آبائهم
واحلكم بإسالمهم هو 

  .احلق
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  أنبياء اهللا لعقيدة تكفري الكافرتطبيقكيفية 
بــد مــن   بــل ال,ا ال عالقــة لــه بــالواقع العمــيلا نظرًيــاالعتقــاد بكفــر الكــافر لــيس أمــرً نعلــم أن  

ا , فال يكفي اإلنـسان أن يعتقـد نظرًيـ وعمًال اد يف واقع احلياة وااللتزام به قوًال العمل هبذا االعتق
 لغـــري اهللا دون أن حيقـــق هـــذا االعتقـــاد ويعمـــل بـــه يف واقـــع احليـــاة العمـــيل بكفـــر مـــن توجـــه بعبـــادةٍ 

  الـذي تثبـت, وهـذا هـو املحـكُّ ا وعمـًال  لغـري اهللا والـرباءة منـه اعتقـادً بتكفري كل من توجه بعبادةٍ 
فـق نظرًيـ ا يف االعتقـاد بكفـر مـن مل يوحـد اهللا, ولكنـه فيه أقدام وتِزلُّ أخرى, فكثري من الناس يوا

  . ال يعمل هبذا االعتقاد وال يلتزم به يف حكمه عىل الناس, وهذا أمر ال خيفى
بيـاء لإلسـالم دعـوة نظريـة فقـط, بـل هـي دعـوة عمليـة واقعيـة, فـال يـدخل  ومل تكن دعـوة األ

بـد أن يـؤمن بالتوحيـد  اإلسـالم ملجـرد اقتناعـه بـأن التوحيـد حـق والـرشك باطـل, بـل الالكافر يف 
ا بـــبطالن كـــل ديـــن خيـــالف , وال يكفيـــه أن يعتقـــد نظرًيـــ وعمـــًال ا وقـــوًال ويـــربأ مـــن الـــرشك اعتقـــادً 

ـر كـل مـن مل  اإلسالم, بـل ال  مـن قومـه وسـائر األقـوام األخـرى, وال يـدن هللا باإلسـالمبـد أن يكفِّ
يؤاخي إال عىل اإلسالم; وهبذا يتميـز اإلسـالم عـن الكفـر, وُتَطبَّـق عقيـدة الـوالء والـرباء, يوايل و

َخاُهۡم َصٰلًِحا  ﴿: وينقسم النـاس إىل فـريقني مـؤمن وكـافر, قـال اهللا تعـاىل
َ
ٰ َثُموَد أ َ ِ رَۡسۡلَنآ إ

َ
لََقۡد أ

 َ َّ ِن ٱۡعُبُدواْ ٱ
َ
  . ]٤٥: النمل[ ﴾٤٥فَإَِذا ُهۡم فَرِيَقاِن َيَۡتِصُموَن  أ

ك جُ ا قد بعَ يا حممد إنّ ": ☺وهلـذا قـال كفـار قـريش لرسـول اهللا  ذر فيـك، وإنـا عـثنا إ
بل قومك، ولقد شتمت اآلبـاء،   من العرب أدخل بل قومه ما أدخلتواهللا ما نعلم رجًال 

قت اجلماعة ين، وسفَّهت األحالم وشتمت اآلهلة، وفرَّ   .)١("وِعبَْت ا
قــوم اإلســالم يف واقــع احليــاة إال بــالتطبيق العمــيل ملبــدأ املفاصــلة والــرباءة مــن وال يمكــن أن ي

الــــرشك وأهلــــه, وهــــذا ال يتحقــــق إال بتكفــــري الكفــــار والــــرباءة مــــنهم وممــــا يعبــــدون مــــن دون اهللا, 
                                                 

   . سرية ابن إسحاق)١(
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  .ا باملعبود فقط, بل هو كفر باملعبود وعبادته وعابديهفالكفر بالطاغوت ليس كفرً 
 تكفــري الكـافر ال خيتلـف فيـه املــسلمون, كـام ال خيتلفـون يف االعتقــاد والتطبيـق العمـيل لعقيـدة

ا كــام حققــه ا بكفــر كــل مــن مل حيقــق أصــل الــدين, فيجــب علينــا أن نحقــق هــذا االعتقــاد عملًيــنظرًيــ
قعنـا اليـوم, وواجهـوا قوًمـ☺نبينا  بياء وأتباعهم, وقد عاشوا بني الكفـار كوا ا ا كفـارً  ومجيع األ

وقـــد أمرنـــا ربنـــا أن نتأســـى هبـــم, ومـــن أعظـــم مـــا نتأســـى هبـــم فيـــه كيفيـــة تطبيـــق كـــام نواجـــه اليـــوم, 
ۡسـَوةٌ  لَُكـمۡ  َكنَـۡت  قَدۡ  ﴿: عقيدهتم يف الواقع مادام واقعنا ال خيتلف عـن واقعهـم, قـال

ُ
 أ

ِينَ  إِبَۡرٰهِيمَ  ِفٓ  َحَسَنةٞ  ۥٓ  َوٱلَّ ْ  إِذۡ  َمَعُه ْ  إِنَّا لَِقۡوِمِهمۡ  قَالُوا ا ِمنُكمۡ  بَُرَٰٓءُؤا ِ  ُدونِ  ِمن َتۡعُبُدونَ  َوِممَّ َّ  ٱ
بًَدا َوٱۡلَۡغَضآءُ  ٱۡلَعَدَٰوةُ  َوَبۡيَنُكمُ  بَۡيَنَنا َوَبَدا بُِكمۡ  َكَفۡرنَا

َ
ٰ  أ ْ  َحتَّ ِ  تُۡؤِمُنوا َّ ۥٓ  بِٱ َّ  وَۡحَدهُ ِ  قَـۡوَل  إ

بِيهِ  إِبَۡرٰهِيمَ 
َ
ۡسَتۡغفَِرنَّ  ِل

َ
ٓ  لََك  َل ۡملُِك  َوَما

َ
ِ  ِمنَ  لََك  أ َّ ءٖۖ  ِمن ٱ بََّنا َشۡ َۡنا َعلَۡيَك  رَّ نَبَۡنا َلَۡك  تََوكَّ

َ
 أ

  .]٤: املمتحنة[ ﴾٤ ٱلَۡمِصيُ  َلَۡك 
قــد ال يــستطيع املــسلم يف بعــض األحيــان التــرصيح بعقيدتــه وإظهــار العــداوة والبغــضاء ملــن 

بيــاء اهللا, وال يكــون هبــذا خمالًفــ بيــاء ا لعقيــدة تكفــرياعتقــد كفــرهم كــام فعــل أ  الكــافر التــي عليهــا أ
ــه وافقهــم يف تكفــري الكفــار والكفــر هبــم وبــام يعبــدون مــن دون اهللا وهــذا هــو أصــل اهللا مجيًعــ ا; أل

  .دينهن يظهر هلم أع ييستطال الدين, ولكنه 
بياء يف أقوامهم الكفار  , فقد بعهم معرفته ملن أراد أن يقتدي هبم ويتّ ليس صعًباواعتقاد األ

بيـــاء  قـــوا بيـــنهم, ومل , وتـــربؤوا مـــنهم مجيًعـــادً ا وأفـــرا ا بكفـــر أقـــوامهم عموًمـــمجيًعـــآمـــن األ ا ومل يفرِّ
ــه  ,  بقومــه ومــا يعبــدون مــن دون اهللا بــاهللا وحــده كــافرٌ عــىل ديــنهم مــؤمنٌ يــستثنوا إال مــن علمــوا أ

بياؤهومل يك  كـل فـردشرتط معرفـة كفـر يُ  يعرفون حقيقة كل فرد من أقوامهم, فال ن رسل اهللا وأ
ه بريء من دين قومهف, ىل ِحدة ليعتقدوا كفرهع   .حكم املجموع َيُعمُّ األفراد إال من ظهر منه أ

بعـوهم عـىل ضـالهلم,  تـربأ مـن أبيـه وقومـه وآبـائهم الـذين اتّ ♠فإبراهيم خليل الرمحن
ِل مــنهم إال مــن اتّ ا ومــن معبــوداهتم ومل يــستثِن مــنهم أحــدً تــربأ مــنهم مجيًعــ , بعــه عــىل دينــها, ومل يــوا
بِيهِ  إِبَۡرٰهِيمُ  قَاَل  ذۡ  ﴿: قـال اهللا تعـاىل

َ
َتتَِّخـذُ  َءاَزرَ  ِل

َ
ۡصـَناًما أ

َ
ٓ  َءالَِهـةً  أ ٰـَك  إِّنِ َر

َ
 ِف  َوقَۡوَمـَك  أ
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بِيٖ  َضَلٰلٖ  نُتمۡ  ُكنُتمۡ  لََقدۡ  قَاَل  ﴿: , وقولـه]٧٤: عـاماأل[ ﴾٧٤ مُّ
َ
بِيٖ  َضَلٰلٖ  ِف  َوَءابَآؤُُكمۡ  أ  ﴾٥٤ مُّ

  .]٥٤: بياءاأل[
ا? وهــل عــرف ا فــردً  يعــرف حــال أبيــه, فهــل عــرف كــل قومــه فــردً ♠فــإذا كــان إبــراهيم

م اهللا عليـــه أن  حـــال كـــل النـــاس يف العـــراق وفلـــسطني ومـــن لقـــيهم يف طريقـــه إىل مكـــة? وهـــل حـــرَّ
يقــول هلــؤالء مــا قــال لقومــه? وهــل عــرف كــل آبــاء قومــه حتــى جــاز لــه أن يتــربأ مــنهم? وهــل تــربأ 

  ا إال من عرف كفره? وتعيينً  بينام مل يتربأ منهم تفصيًال ا ومجلةً منهم عمومً 
ـــه لـــو كـــان هـــذا  وال يقـــال أن إبـــراهيم َعِلـــَم حـــال قومـــه وَمـــن كـــانوا قـــبلهم بـــوحي مـــن اهللا, أل

فنــــا اهللا  ــــف بــــه رســــله, ولــــو كانــــت حالــــة األمــــر ال ُيعلــــم إال بــــوحي مــــن اهللا ملــــا كلَّ  مــــا كلَّ
سلمني هذه اخلصوصية حتى ال يتابعوه فيهـا,  للم حالة خاصة لبّني اهللا ♠إبراهيم

ءة إبـــراهيم مـــن أبيـــه وقومـــه و ا يعبـــدون مـــن دونـــه أســـوة حـــسنة لنـــا إىل يـــوم ممـــوقـــد جعـــل اهللا بـــرا
ليهم والكــافرين الــذين  د لنــا املــسلمني الــذين نــوا القيامــة, وال نحتــاج لوجــود نبــي بيننــا لكــي حيــدِّ

  .نتربأ منهم
ه ومجيع قبائل العرب والفـرس والـروم واحلبـشة كان يؤمن بكفر قوم ☺وكذلك رسولنا 

ا, ومل يـــستثِن مـــنهم  وتعيينًـــا مجلـــةً واألقبـــاط وغـــريهم مـــن كفـــار ذلـــك الزمـــان, آمـــن بكفـــرهم مجيًعـــ
ا إال من دخل معه يف دين اإلسالم, كان يؤمن بكفر الفرد كام يؤمن بكفـر قومـه حتـى وإن مل أحدً 

ا دون أن يـراهم راد العـرب مـن مجيـع القبائـل كفـارً يظهر عىل الواحـد مـنهم الكفـر, فكـان يعتـرب أفـ
ولــون الكفــر, وعــىل يعبــدون األوثــان, إىل أن يُ  علــن أحــدهم اإلســالم, مــثلهم مثــل مــن يــراهم يزا

تر يف ســريته هــذا ســار يف حياتــه مــع الكفــار,  ً وأخبــارهوهــذا متــوا بيــاء مــن امــا, مت  كــام تــربأ ســائر األ
  .قومهم الكفار ومل يستثنوا إال من أسلم

فق سواءٌ كان حيكم عىل ظاهر الناس ☺والرسول   للحقيقة واليقـني ة الفرد منهم عِلم موا
ه يعبد األصنام حًقـأم مل يعلم جـاج مـن ا, وقـد كـان يـأيت احلُ , ومل يكن يعرف كلَّ رجل من قومه أ

 قبائل العرب يف مواسم احلج ويف سوق عكاظ, وكانت تأتيه الوفـود يف املدينـة أو يـسافر يف بـالد
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 قبل أن يمتحـنهم, ا ومل يكن يقطع بكفر كل واحد منهم, لكنه كان يؤمن بكفرهم ابتداءً ,الكفار
وقـد  ا ورسـول اهللا ال يعلـم بـه, حًقـوال مانع من أن يكون الواحد منهم يف مثل هذه احلالـة مـسلًام 

ن يكّفـر ا, ومل يتوقـف خـشية أا يف سريته وسرية صحابته, فال مـشكلة يف هـذا إطالًقـورد هذا كثريً 
  . وهو ال يعرفهمسلًام 

م الكفــــار إىل طــــائفتني  ق بــــني تكفــــريهم يأو ثــــالث وومل يقــــسِّ مثــــل مــــا فعــــل بعــــض النــــاس فــــرِّ
ا لنُِقــل اليـوم, مكلَّـف وغــري مكلَّـف, أو معلـوم كفــره وغـري معلـوم, فهــذا التقـسيم لـو كــان موجـودً 

ن اهللا الــذي بلَّغــه رســوله إىل إلينــا, وقــد ُنِقــل مــا هــو أقــل منــه وأخفــى, فهــذا التقــسيم لــيس مــن ديــ
الــــرباءة مــــن و  عقيــــدة تكفــــري الكــــافر ُيعتمــــد عليــــه يف حتقيــــق, فكيــــف ُجيعــــل أصــــًال النــــاس كــــامًال 

  !?املرشكني
بيــاء اهللا مل يفرِّ   فــإن هــذا ,قــوا بــني مــن أظهــر الكفــر ومــن مل يظهــره مــن األمــم الكــافرةومــا دام أ

ق بــني تكفــري هـــذا تخــصيص, فمـــن أراد أن يفــرِّ  داللــة الدَ  مــنهم بأصــل الـــدين حتــى تــرِ ٌل كلــه عَمــ
  .وتكفري ذاك فعليه بالدليل

 كـــان ممـــن ت إســـالمه ســـواءٌ  مـــن العـــرب حتـــى يثُبـــمل يعتقـــد يف إســـالم أحـــدٍ  ☺رســـول اهللا و
 كان من الصبيان أو من الكبار, فلم يكـن حيكـم بإسـالم ا أو مل يعرفه, وسواءٌ عرف كفره شخصيً 

 ومل يكن يتوقف يف حكم الفـرد مـنهم حتـى يتأكـد أمـسلم هـو أم ت إسالمه,أحد منهم قبل أن يثبُ 
ال يعرفـــه, فهنـــاك مـــن  ☺ أن ينفـــي وجـــود موحـــد بـــني الكفـــار والنبـــي كـــافر? وال يـــستطيع أحـــدٌ 

, ومل يكـــن ا أو ســـاعةً آمـــن قبـــل أن يعلـــم النبـــي بإيامنـــه, ثـــم بعـــد مـــدة يعلـــم بـــه ولـــو كانـــت املـــدة يوًمـــ
ــه  مل حيكــم ألحــدٍ يعتقــد بإســالمه قبــل معرفتــه, ومــا دام  باإلســالم حتــى يعلــم إســالمه فهــذا يعنــي أ

إال  ☺ق بني تكفـري تلـك األصـناف التـي مل يفـرق بينهـا  أن يفرِّ حيكم بكفرهم, فال يصح ألحدٍ 
  .بدليل خاص

ظهــــروا هلــــم وهــــؤالء الــــصحابة منــــذ أســــلموا وهــــم يعتقــــدون بكفــــر آحــــاد املــــرشكني وإن مل يُ 
ون بكفــر أبنــاء املــرشكني غــري املكلفــني كــام يعتقــدون بكفــر ت إســالمهم, ويعتقــدالــرشك حتــى يثُبــ
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 فهـــو آبــائهم, وال يفرقــون بـــني تكفــري فــرد وآخـــر مــن الكفــار بـــسبب أن هــذا ثبــت كفـــره اســتقالًال 
  . غري قطعيا فهو كافرٌ  واآلخر ثبت كفره تبعً ا قطعً كافرٌ 

بياء وأتباعهم يف تكفري الكفار, كانوا يعتقدون كفر  الفرد من الكفـار كـام هذه هي عقيدة األ
يعتقدون كفر قومه, ويعتقدون كفر األوالد كام يعتقدون كفر اآلباء, ومل يفرقوا بني تكفـري أفـراد 
الكفـــــار مـــــن عرفـــــوا كفـــــره ومـــــن مل يعرفـــــوا كفـــــره وال إســـــالمه, ومل يفرقـــــوا بـــــني تكفـــــري الـــــصغار 

  .)١(والكبار
واع   :واملخالفون هلذه العقيدة أ

ق بــني تكفــري مــن ث .١ ا مــن أفــراد القــوم الكفــار,  ومــن ثبــت كفــره تبًعــبــت كفــره اســتقالًال مــن فــرَّ
  .ا ليس من أصل الدينا عمليً  فقهيً وجعل تكفريه بالتبعية حكًام 

ق بــني تكفــريهم وتكفــري  .٢ مــن حكــم بــالكفر ألوالد املــرشكني وهــم مــع آبــائهم يف دارهــم, وفــرَّ
  .آبائهم وجعل تكفري األبناء من الفروع الفقهية العملية

 .ا من البالغنيوقف يف احلكم عىل من مل يثبت كفره قطعً من ت .٣
من حكم بإسالم من مل يثبت كفـره اسـتقالًال مـن البـالغني يف حالـة إظهـارهم شـيًئا مـن شـعائر  .٤

 .اإلسالم املشرتكة بني املسلمني والكفار
                                                 

ــه عــىل ☺  ونحــن إذ نــستدل بتطبيــق النبــي )١( بيــاء لعقيــدة تكفــري الكــافر فهــذا لنبــني للمخــالف أ ومــن قبلــه مــن األ
ــه ــه عــىل غــري عقيــدهتم وعليــه أن يراجــع نفــسه, وهــو اســتدالل صــحيح عليــه أن ُيقــّر بــه, أو يثبــت أ  مل خيــالفهم وأ

بياء واملسلمني مـن قبـل, فقـد نفس  عقيدهتم, وليس معنى هذا أن معرفة أصل الدين تعتمد عىل معرفة سرية األ
ا عـــن ســـريهتم, وكـــل مـــا يتعلـــق بأصـــل الـــدين ال يتوقـــف معرفتـــه عـــىل حقـــق النـــاس اإلســـالم دون أن يعرفـــوا شـــيئً 

ـه لـو كـان األمـر موقوًفـ لـة,معرفة النصوص باختالف درجتهـا يف الثبـوت والدال ا عـىل معرفـة النـصوص لكـان أل
  .ا بتدرج النصوص, وُيعذر اجلاهل الذي مل يبلغه النص, وهذا باطلأصل الدين يتحقق تدرجييً 

ولكن قد نحتاج يف زمان معني لتفـصيل بعـض األمـور هـي مـن أصـل الـدين ونـستنبط أدلتهـا مـن الكتـاب والـسنة 
  .بهت عليه, وتتضح ملن يريد الدخول يف اإلسالمشكوك, لكي تستبني ملن اشتُ ملا يثار حوهلا من شبهات و
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 .من حكم بإسالم أوالد املرشكني وهم مع آبائهم يف دارهم هيّودوهنم وينّرصوهنم .٥
بيــــاء اهللا وأتبــــاعهم يف االعتقــــاد بكفــــر القــــوم الكفــــار عموًمــــكــــل هــــؤالء ا  خــــالفوا مــــا عليــــه أ

 .ا دون استثناء أحد إال من ثبت إسالمها وكبارً ا صغارً وأفرادً 
 
 

│  
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 اا وكبارً عقيدتنا يف تكفري القوم الكفار وتكفري أفرادهم صغارً 
 غــري دينــه, واملــسلم يف  مــن مل حيقــق أصــل الــدين الــذي آمــن بــه فهــو عــىلبــأنكــل مــسلم يــؤمن 

ــه نــشأ بيــنهم وكــان عــىل ديــنهم, فمــن مل يثبــت  مثــل واقعنــا اليــوم يعــرف أن قومــه عــىل غــري دينــه أل
 أظهــر الكفــر أو مل يظهــره, ويعتقــد أن تكفــري هــؤالء كلهــم عنــده إســالمه اعتــربه غــري مــسلم, ســواءٌ 

ا مـن ذين ال يعرفون كثريً سواء حتى يثبت إسالم الواحد منهم, هذا هو معتقد عوام املسلمني ال
ش أذهــاهنم املتنطعــون بمــصطلحات فقهيــة يــستعملوهنا يف القواعــد األصــولية الفقهيــة, ومل يــشوِّ 

  . خاطئةة ويتعاملون معها بطريق,غري حملها
بــد هلــم مــن دليــل ظــاهر واضــح   هــؤالء املــسلمون البــسطاء الــذين يــدينون هللا هبــذا املعتقــد ال

 ُيظهـــر الكفـــر مـــن عامـــة الكفـــار يف أقطـــار الـــدنيا وتكفـــري مـــن أظهـــر عـــىل التفريـــق بـــني تكفـــري مـــن مل
  بيــنهم, فلــو كــان هــذا التفريــق مــن ديــن اهللا لكــان دليلــه حمكــًام ا أن هنــاك فرًقــاالكفــر حتــى يعتقــدو

  .ا عىل قدر أمهيته وحاجة الناس إليهظاهرً 
ان عليـــه ونحـــن نبقـــى عـــىل هـــذا املعتقـــد الـــسهل الـــذي ال تعقيـــد فيـــه, وهـــو األصـــل الـــذي كـــ

بيــاء وأتبــاعهم وال نخــرج عنــه, فــديننا هــو ديــن الرســل مجيًعــ ا, ومــن أصــل هــذا الــدين تكفــري األ
ا إال مــن أســلم, ا بــالكفر وال يــستثني مــنهم أحــدً الكفــار, ومــا مــن نبــي إال وحيكــم عــىل قومــه مجيًعــ

بيــوقومنــا ال خيتلفــون عــن أقــوام الرســل, ونحــن اليـــوم نعــيش واقًعــ اء مـــن ا مثــل الــذي عاشــه األ
ا لــيس كفــر ردة عــن اإلســالم, فهــم جيهلــون اإلســالم, وقــد ا أصــليً قبــل, نعــيش بــني قــوم كفــار كفــرً 

غــاب اإلســالم عــن هــذه األقــوام مــن مئــات الــسنني فلــيس الكفــر بجديــد علــيهم, بــل إن آبــاءهم 
ــًض  ا, فــالكفر جــامع هلــم ولــذرارهيم ونــسائهم, ولــيس عــىل وجــه األرض وأجــدادهم عــىل الكفــر أ

وم جيمعهم اإلسالم, وليس هلم دار متيِّزهم عـن غـريهم, فـالكفر هـو الظـاهر العـام, وهلـذا اليوم ق
بـــد أن نعتقـــد يف هـــذه األقـــوام اليـــوم مـــا اعتقـــده رســـل اهللا يف مـــثلهم لكـــي نحقـــق أصـــل الـــدين,  ال

 ا كام نـؤمن بكفـر األمـما وتعيينً فنؤمن بكفر هذه األمة التي تتسّمى باملسلمة وكفر أفرادها إطالقً 
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األخـــرى مـــن اليهـــود والنـــصارى واهلنـــدوس والبـــوذيني وســـائر الكفـــار, ونـــؤمن أن تكفـــري القـــوم 
ا وتكفري أعياهنم َمن أظهر منهم الكفر وَمن مل ُيظهره كل ذلك من أصل الدين, ومن أخـرج شـيئً 

مــن هــذا التكفــري عــن أصــل الــدين مــن غــري برهــان وال دليــل مل حيقــق أصــل الــدين, وال دليــل عــىل 
, غـري البــالغني وال ظهـر حقيقــة كفـرهمت الـذين مل  احلــال مـن غــري املـسلمني ال جمهـويل أحـدٍ اسـتثناء

ويــستثنيه مـــن حكـــم قومــه فهـــو مـــنهم حكمــه حكمهـــم وتكفـــريه ☺ ومــن مل خيرجـــه رســـول اهللا 
  .كتكفريهم حتى يثبت يف حقه خالف ذلك
ثبـــت إســـالمه,  إال ملـــن  مـــن النـــاس اليـــوم يف أي مكـــانوال يـــصح أن نحكـــم باإلســـالم ألحـــدٍ 

منـــا اليـــوم الكفـــر, واحلكـــم باإلســـالم اســـتثناء مـــن األصـــل, فوهلـــذا  فمـــن مل نعـــرف األصـــل يف أقوا
ل عليـه يف األوالدوكون إسالمه يبقى له حكم الكفر كعامة الناس,   يولدون عىل الفطـرة ال معـوَّ

 حـسب املنـشأ احلكم عليهم, فاألوالد تبع آلبائهم, والفطرة ال تبقى عـىل مـا هـي عليـه, بـل تتغـري
  !ى فيه الطفل, فمن ذا الذي بقي عىل فطرته وسط هذا اخلضم من اجلاهلية?والواقع الذي يرتبَّ 

 بــالكفر لــيس مبنيــا عــىل اســتقراء أفــرادهم ومعرفــة مــا يــدين بــه كــل  اليــوم عــىل النــاساحلكــمو
 هـو الظـاهر الكفـرفهـم ال يـدينون باإلسـالم, وفرد منهم عىل ِحدة, بل عـىل مـا يظهـره جممـوعهم, 

والغالب عليهم, فعقائد الكفر وأحكامه وسلطانه وشعائره تلوح يف كل مكان, فعدم إسالمهم 
  . هذه األمة التي تزعم اإلسالم أو غريها من األمم, سواءٌ ا ثابت بيقنيعمومً 
, لـيس مـن ثبـت كفـرهم بـنص أو ا إال مـن ثبـت إسـالمه مجيًعـفـراداأل يـشمل بالعمومكم احلو

, باسـتثناء مـن عرفنـاه مـسلًام رجاهلم ونسائهم,  , كبريهم وصغريهم, مجيع األفراد بل,داللة فقط
نَى مـــن دائـــرة إســـالمه فقـــد ثبـــت يف حقـــه بالـــدليل اخلـــاص مـــا خيـــالف العمـــوم, فُيـــستثب عِلمنـــافمـــن 

إســـالمه يبقـــى ب لقومـــه وهـــو احلكـــم باإلســـالم, ومـــن مل نعلـــم العمـــوم ويأخـــذ حكـــًام خاًصـــا خمالًفـــا
أو مل   اخلـاصكفره بالدليل علمنا وم حتى يثبت يف حقه ما خيالف العموم, سواءٌ حتت دائرة العم

فًقــشرتط معرفــة كفــر الفــرد شخــصيً نعلــم, وال ُيــ ا حلكــم ا ليــشمله احلكــم العــام ويكــون حكمــه موا
   .قومه
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ا ا مــــــا يــــــدينون باإلســــــالم عموًمــــــ أن قوًمــــــ−  مــــــثًال −كــــــذلك يف احلكــــــم باإلســــــالم لــــــو علمنــــــا 
ــــــفالواجــــــب علينــــــا أن نــــــا مُ لْ ا كبــــــريهم وصــــــغريهم, ويكــــــون عِ ا وأفــــــرادً  نعتقــــــد بإســــــالمهم عموًم
ا أو مل  عرفنــا إســالمه شخــصيً  ســواءٌ ا يف احلكــم عــىل الفــرد مــنهم باإلســالما كافًيــبإســالمهم عموًمــ

فــق لقومــه أم خمــالف, وثبــوت  كــل فــردالتنقيــب عــن حــالب, وال حاجــة لنــا نعــرف  لنعــرف أهــو موا
 مــــن دائــــرة  الــــذي جيعلنــــا نحكــــم لــــه بــــام خيــــالف قومــــه, ونخرجــــهوالفــــرد مــــنهم هــــ يف حــــق كفــــر ال

ــه ثبــت يف حقــه بالــدليل اخلــاص مــ ا  خمالًفــا خيــالف الــدليل العــام فيأخــذ حكــًام خاصــاالعمــوم, أل
  .للحكم العام

األفــراد عــدا مــن خــرج عــن هــذا الــشمول بالــدليل  الــدليل العــام الــذي يــشمل بحكمــه مجيــعو
, وال تعــارض وال تنــاقض بــني العمــل بالــدليل اخلــاص بالتبعيــة احلكــم يــسّمىهــو الــذي اخلــاص 

أي تنزيــل احلكــم (, والعمــل بالــدليل العــام )ا بــام نعلمــه عليــهاحلكــم عــىل مــن نعلــم حالــه شخــصيً (
  ).العام عىل باقي األفراد

واحلكم عىل الفرد بالدليل العام قد ال يوافق البـاطن واحلقيقـة, لكـن هـذا مل نَكلَّـف بـه, فهـذا 
أي مل (د مـــن جممـــوع حمكـــوم بكفـــره معلـــوم حالـــه بـــالعموم, ومل ُيعلـــم عنـــه خمالفتـــه للمجمـــوع الفـــر

ه ليس منهم , واحتامل كون هذا الـشخص مـسلًام احـتامل ممكـن ولكـن غـري ظـاهر لنـا, )يثبت لنا أ
  .فال معول عليه, وهو والعدم سواء

فقــــة احلكــــم للحقيقــــة, ولــــو كــــانواهللا  فنــــا بالتأكــــد مــــن موا  هــــذا واجًبــــا لوجــــب  مل يكلِّ
التوقـــف إىل أن نعـــرف حقيقـــة كـــل فـــرد عـــىل ِحـــدة, وهـــذا مـــا ال ســـبيل إليـــه أبـــًدا, فلـــم يكلفنـــا اهللا 
بمعرفــة حقيقــة كــل فــرد مــن املــسلمني أو الكفــار, حتــى ولــو كــان عنــدنا احــتامل أن يكــون باطنــه 

  . عىل الظاهرخمالًفا لظاهره ال جيوز لنا أن نجعل من هذا االحتامل معارًضا إلنزال احلكم
 )أي ال يعلـــم املـــسلمون بإســـالمه (مـــنهممعـــدود وقـــد يكـــون بـــني الكفـــار مـــن هـــو يف الظـــاهر 

 يف الـــدنيا ألن األحكـــام فيهـــا جتـــري عـــىل  الكفـــار مـــن أهـــل اإليـــامن, فيأخـــذ حكـــماحلقيقـــةيف هـــو و
ومــن  ☺الظــاهر, ومل يظهــر عليــه مــا يــدل عــىل خمالفتــه ملــن يعــيش بيــنهم, وقــد علــم رســول اهللا 
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 وهنـاك مـن , اهلجرة إىل املسلمنيونال يستطيعقد  بني الكفار مؤمننيعه من املسلمني أن هناك م
يـــستطيع اهلجـــرة ومل هيـــاجر, وال يـــستطيع املـــسلمون التمييـــز بـــني هـــؤالء وبـــني بقيـــة أفـــراد القـــوم 

  كبقيــة أفــراد القــوم حتــى يتبــنيم مــن إجــراء حكــم الكفــر علــيها وال عقــًال الكفــار, فــال مــانع رشًعــ
ا لقومــه مــسلم, وقــد حــدث  إذا تبــني أن مــن اعتقــدنا يف كفــره تبًعــخــالف ذلــك, وال يــرض يف يشءٍ 

 ومل ينَهُهم اهللا عن تكفري من مل يعرفوا كفـره خـشية ,تهحابوحدث مع ص, ☺الرسول هذا مع 
ِينَ  ُهمُ  ﴿: , وقـد قـال اهللا روا مسلًام أن يكفّ  ْ  ٱلَّ وُكمۡ  َكَفُروا  ٱۡلَـَرامِ  ٱلَۡمـۡسِجدِ  َعنِ  َوَصدُّ

ن َمۡعُكوفًا َوٱلَۡهۡديَ 
َ
ۥۚ  َيۡبلُغَ  أ َ  َمِلَُّه ۡؤِمُنـونَ  رَِجـالٞ  َولَۡو ۡؤِمَنٰـتٞ  َونِـَسآءٞ  مُّ ن َتۡعلَُمـوُهمۡ  لَّـمۡ  مُّ

َ
 أ

ۢ  ّمِۡنُهم َفُتِصيَبُكم وُهمۡ  ُٔ تََط  ةُ َعرَّ ُۡدِخَل  ِعۡلمٖۖ  بَِغۡيِ  مَّ ُ  ّلِ َّ ۚ  َمن رَۡحَتِهِۦ ِف  ٱ َ  يََشآُء ْ  وۡ ل ۡبَنا تََزيَّلُوا  لََعذَّ
ِينَ  ْ  ٱلَّ ِلًما َعَذابًا ِمۡنُهمۡ  َكَفُروا

َ
, فكـان املنـع مـن قتـال أهـل مكـة لـئال يـصيبوا ]٢٥: الفـتح[ ﴾٢٥ أ

ــــــروا   ال ؤمنني الــــــذيناملــــــاملــــــؤمنني الــــــذين ال يعرفــــــوهنم, ومل ُينهــــــوا عــــــن التكفــــــري خــــــشية أن يكفِّ
  .ميعرفوهن

ــر املــسلم بمقامــه بــني الكفــار وهــو وال يعنــي تكفرينــا ملــن مل يظهــر  نــا نكفِّ الكفــر بــني الكفــار أ
ا إلســـالمه, كيـــف ونحـــن نعـــيش بيـــنهم كـــام كـــان أكثـــر  ونجعلـــه ناقـــًض , مـــنهم ومـــن كفـــرهممتـــربٌئ 

بياء عليهم الصالة والسالم   .األ
األصـل أن مـن كـان : ( يرجعـون إليـه, فقـالوا وقد اختذ العلامء يف كتب الفقه هـذا األمـر أصـًال 

  ). ار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما مل يقم عىل خالفه دليليف د
عـىل عـىل األفـراد حسب ما ظهـر لنـا مـنهم, وُنجـري األحكـام ا عمومً فعندما نعتقد يف الناس 

الظـاهر, نكـون قــد وافقنـا رشع اهللا القــويم وعملنـا بــام كلفنـا اهللا بــه, وهلـذا اكتفــى املـسلمون قبلنــا 
ا البحث عن القطع واليقني يف حكمهم عىل أفـراد , ومل يشغلهم يومً بإجراء األحكام عىل الظاهر

  .قوا بينهم عىل هذا األساس ومل يفرِّ ,القوم الكفار
ه ال جيب الوصول إىل القطع واليقني يف احلكم عـىل كـل فـرد باإلسـالم أو  وخالصة القول أ

لــه, والعمــل بــه عمــل الكفــر بــل يكفــي يف ذلــك العلــم الظــاهر الــذي يفيــد غلبــة الظــن يف أكثــر أحو ا
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 بــالظن والتخــرص املــذموم, وهــذا هــو الــذي يتعلــق بــه الــوالء بعلــم رشعــي صــحيح ولــيس عمــًال 
نـــا مكلفـــون والـــرباء والـــبغض واملعـــاداة وإباحـــة أو حرمـــة الـــدم والعـــرض واملـــال, فلـــّام   علمنـــا أ

فقــة للحقيقــة واليقــني ال,نا ذلــكبــإجراء األحكــام عــىل الظــاهر, فحــسبُ  حــتامل أن  وإن مل تكــن موا
ه دليل ظاهريكون الباطن خمالفً  ا   . ا له, وال اعتبار هلذا االحتامل إال إذا قوَّ

فحكم الكفر يثبت عىل الظاهر يف حـق كـل فـرد مـن القـوم إال مـن ثبـت إسـالمه, فـال يـشرتط 
فهــو مــنهم حكمــه حكمهــم مــادام مل (يف تكفــري الفــرد معرفــة كفــره مــا دمنــا عرفنــا حــاهلم بــالعموم 

ه , ويـشرتط معرفـة إسـالمه للحكـم عليـه باإلسـالم, ومـن حكـم باإلسـالم لفـرد ) خيالفهميثبت أ
 فقـــد , أو توقـــف عـــن تكفـــريه, مـــن غـــري دليـــل ظـــاهرمـــن القـــوم الكفـــار ملجـــرد احـــتامل كونـــه مـــسلًام 

ومل يـــؤمن هبـــا كـــام آمـــن هبـــا املـــسلمون مـــن قبـــل, فـــاإليامن بكفـــر القـــوم  عقيـــدة تكفـــري الكـــافر أبطـــل
ًداال يكفي حتى يعتقد كفرهم عمومً ا الكفار عمومً    .ا وأفرا

هـــو مـــن مجلـــة أفـــراد القـــوم يـــشمله يف املجتمعـــات الكـــافرة  هـــذا الـــذي يـــسري يف الطريـــق مـــثًال 
حكم الكفر ونعتقد فيه ما نعتقد يف سائر أفراد القوم, فهو مـنهم عـىل الظـاهر مـادام مل يظهـر عليـه 

 ظـاهر, بـل هـو احـتامل جمـرد ال ا عـىل يشءٍ يس مبنًيـ لـما يدل عىل خمالفته هلم, واحـتامل كونـه مـسلًام 
ق بينه وبني يدل عليه دليل ظاهر, وبالتايل وجوده كعدمه ال ُيبنى عليه اعتقاد وال عمل, فال نفرِّ 

حـــتامل, وال نتوقـــف يف تكفـــريه وتكفـــري أمثالـــه كـــام يفعـــل أهـــل اال وجـــود هـــذاغـــريه مـــن الكفـــار ل
أن التوقــف ئر أفــراد القــوم الــذين مل يثبــت إســالمهم, وكتكفــري ســا  أن تكفــريهالتوقــف, بــل نعتقــد

 كالمهــا كفــر ينــاقض عقيــدة تكفــري  عــىل احــتامل كونــه مــسلًام اعــن تكفــريه أو احلكــم بإســالمه بنــاءً 
بيائـه وعقيـدة , وكالمهاالكافر التي هي جزء ال يتجزأ من أصل الدين  خمالفة لكتاب اهللا وسـنة أ

قــائم عــىل التفريــق بــني الكفــار واملــسلمني عــىل أســاس  وهــدم رصيــح ألصــل الــدين ال,املــسلمني
  ! الظاهر?

ـــ ا عـــىل معرفـــة حـــال كـــل فـــرد عـــىل حـــدة لكـــان ولـــو كـــان تكفـــري أفـــراد القـــوم املـــرشكني موقوًف
رنـــاه ومـــن مل الواجـــب علينـــا أن نتوقـــف حتـــى نعـــرف كفـــر كـــل فـــرد مـــستقًال  , فمـــن عرفنـــا كفـــره كفَّ
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دبـل تك, نعرف توقفنـا فيـه, لكـن هـذا غـري صـحيح شرتط معرفـة  وال ُيـهم,فـري القـوم تكفـري ألفـرا
مــا يــدين بــه كــل فــرد مــنهم; هلــذا آمنــا بكفــر القــوم وكفــر أفــرادهم إال مــن ثبــت لنــا خالفــه لقومــه, 

ه مل يظهر له كفرهم استقالًال    .رهفر من مل يكفّ , وكُ واعتقدنا كفر من ترك تكفري األفراد بحجة أ
فقـــة الفـــرد لقومـــه ل ا ثبـــوت كفـــر لـــيس رشًطـــفيكـــون حكمـــه حكمهـــم, وال يـــشرتط معرفـــة موا

  .الفرد بالنص أو الداللة ليكون تكفريه كتكفري قومه
فالـــذي يـــشرتط معرفـــة كفـــر كـــل فـــرد عـــىل ِحـــدة مـــن القـــوم الكفـــار ليجعـــل تكفـــريه مـــن أصـــل 

ق يف تكفـــري أفـــراد القـــوم عـــىل حـــسب ظهـــور الكفـــر وخفائـــه بحجـــة أن مـــن مل يظهـــر الـــدين, ويفـــرِّ 
ــ وكفــره لــيس كفــرً كــون يف البــاطن مــسلًام كفــره حيتمــل أن ي ا, قــد أتــى هــذا بعقيــدة مــن ا يقينًيــا قطعًي

عنـــده ومل يـــأِت عليهـــا بـــدليل مـــن الكتـــاب والـــسنة, ومثلـــه كمـــن يـــشرتط معرفـــة الظـــاهر والبـــاطن 
 بأن الظاهر وحده حمتمل يفيد غلبة الظـن ال القطـع, ليكون تكفري الفرد من أصل الدين مستدًال 

ه ال يكتفي بغلبة الظن يف العقائدفال يعمل به يف    .أصل الدين أل
 مـــن العـــرب والفـــرس واملـــسلمني معـــه اعتقـــدوا كفـــر أقـــوامٍ  ☺وقـــد علمنـــا أن رســـول اهللا 

والروم وغريهم, ومل يفرقوا بـني تكفـري أفـرادهم مـن عرفـوا كفـره ومـن مل يعرفـوه, ومل يفرقـوا بـني 
  .قد إن شاء اهللا حتى يتوفانا اهللا عىل ذلكتكفري األوالد وتكفري آبائهم, فنحن عىل هذا املعت

  
  

│  
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 عقيدة املتوقف وحقيقة اخلالف بيننا وبينه
وهـو يعـرف ا, وأن هذه الشعوب كـافرة,  بكفر الناس عمومً يؤمناملتوقف الذي نتكلم عنه 

ِمن واقعهم مثل ما نعرفه نحن, واخلالف بيننا وبينه يف احلكم عىل األفراد, فهـو ال حيكـم بـالكفر 
ا حتــى يثبــت كفــره  شخــصي كفــرهويتوقــف فــيمن مل يظهــر لــه  عــىل مــن عــرف كفــره وتأّكــد منــه, إال

ـــ: بيقـــني, يقـــول بـــأن ر بـــالظن وال بغالـــب الظـــن بـــل حتـــى أجـــزم وأقطـــع بكفـــره, وال يـــؤمن ال أكفِّ
, فهـــو يتوقـــف يف حكـــم أي ا يـــشمل مجيـــع األفـــراد إال مـــن ثبـــت إســـالمهثبـــوت كفـــر القـــوم عموًمـــ

يتأكـــد مـــن كفـــره ومل يعـــرف حقيقـــة دينـــه, مـــا دام ال أو هنـــدي ريكـــي أو رويس  أم عـــريب أوإنـــسان
  .اشخصيً 

ــا أن الــشخص موجــود يف الطريــق أو يف املنــزل أو يف الــسوق أو يف : [يقــول أحــد املتــوقفني أمَّ
ا ألن أغلــب املتواجــدين يف هــذا املكــان كفــار فهــذا ال نقــول بــه; ألن املدينــة أو الــدار فيكــون كــافرً 

  ].ا من نواقض اإلسالمهذه املناطق ليس ناقًض وجوده يف 
ونحــن ال نقــول أن جمــرد التواجــد بــني الكفــار نــاقض مــن نــواقض اإلســالم, ولكــن املتوقــف 

ره وإال توقفا لكل فردٍ يشرتط ثبوت الكفر قطعً    . يف مثل واقعنا اليوم ليكفِّ
ن األفراد , أما مـن  معنا يف احلكم عىل القوم بالعموم وفيمن ثبت كفره مهذا املتوقف متفٌق 

مل يظهر عليه ما يدل عىل كفره أو إسالمه فال حيكم له باإلسالم وال بالكفر, وينكر علينا تكفـريه 
  .ا لقومهتبعً 

يف سائر بالد الـدنيا ويف األسواق واحلدائق واملزارع  اليوم يف الشوارع الناس املتوقف يرى 
ا ظهـرون كفـرً , وأمـا غـريهم الـذين ال يُ أو داللـةً  ا مـا نـص فال يعتقد بكفرهم إال من ظهر عليـه كفـرٌ 

ا حتــى يثبــت عنــده إســالمه أو  وال كــافرً ا فيتوقــف فــيهم وال يعتــرب الواحــد مــنهم مــسلًام وال إســالمً 
 وهــو ال ا الحــتامل أن يكــون مــسلًام  منــه عــن تكفــري مــن مل يثبــت كفــره يقينًــاا, تورًعــكفــره شخــصيً 

ه يعتقد أن احلكم باإلسالم  ينـاقض  ملن مل يظهر الكفر وال اإلسـالم بـني الكفـار كفـرٌ يعرفه, مع أ
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, ومــن جهــة أخــرى أصــل الــدين, مــن جهــة يتوقــف عــن تكفــريه خــشية أن يكــون يف احلقيقــة مــسلًام 
ه ال يصح يف حقه احلكم باإلسالم حتـى يثبـت إسـالمه ظـاهرً  , هـذا تنـاقض واضـح, إذا يقطع بأ ا

ه ال يصح احلكم عىل الفرد منهم باإلسـالم كان يرى أن تكفري القوم بعموم من أصل الدين , وأ
ًض حتى يثبت إسالمه ظاهرً  ا عرفـه مـن أصـل الـدين, أال يعنـي هـذا أن الفـرد يبقـى خـارج ا وهو أ

ولكـــن املتوقـــف ال يـــؤمن هبـــذا, فهـــو حتـــى يثبـــت إســـالمه, ) أي يف دائـــرة الكفـــار(دائـــرة اإلســـالم 
 التوقـف عقيـدة  ُتفهـم ا, فهـل بكفـرهم عموًمـينكر أن يكون هذا الفرد مـن مجلـة الكفـار املحكـوم

ًض    !!? أم ماذاامن أصل الدين أ
ه يؤمن بأن عامة الناس اليـوم كفـار واملـسلمون قلـة قليلـة  وهـؤالء هـم مجلـة املتوقف يقول أ

ــعنــدما يــأيت إىل حكــم األفــراد , والقــوم ــه ال يكفِّ ــيقــول أ مــن مل يعــرف و ,ار إال مــن ثبــت كفــره يقينً
 ال يقــول هــو مــن عامــة الكفــار وال مــن القلــة املــسلمة, بــل جيعلــه يف فريــق ثالــثمه كفــره وال إســال

, ففريــق الكفــار عنــده مــن ثبــت كفــرهم  مــن أي الفــريقني هــوحتــى يتبــني حقيقتــه بــالقطع واليقــني
ا, وهنـاك فريـق آخـر هـم جممـوع األفـراد مـن القـوم ا, وفريق املسلمني من ثبـت إسـالمهم يقينًـيقينً 

  . يثبت كفرهم وال إسالمهمالكفار الذين مل
زال يقـول عـن مـاهذا هو ظاهر عقيدة املتوقف التي يرصح هبا ويدافع عنها, ولكـن الـبعض 

ه توقف يف فرد معني لسبب معني, وغالب أفراد القوم ال يتوقف فيهم   .املتوقف أ
  ما هو السبب الذي جعل املتوقف يتوقف يف هذا املعني? : نقول

ــه مل يتــيقن  * مــن كفــره? إن كــان كــذلك, فهــل هــذا معــني? هــذا حــال ماليــني هــل توقــف أل
املعــني الــذي هــذا الفــرد ومــن البــرش يف الــشوارع واملــزارع واألســواق والفنــادق وغريهــا, 

من مجلة الكفار مل يثبت خالفه لقومـه فهـو ا هو يبحث املتوقف عن حقيقة كفره شخصيً 
ق بــني أن يتوقــف يف واحــد أو , والتوقــف يف تكفــريه كفــر, ال فــر كبــاقي أفــراد قومــهكــافر
  . ألف
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ــه رآه يــصيل وحــده مــثًال  * ? هــذا االحــتامل موجــود  أن يكــون مــسلًام َل َمــتَ ْح اف, أم توقــف أل
ـــًض  , فـــام الفـــرق ا فـــيمن يـــسري يف الطريـــق وال يظهـــر عليـــه مـــا يـــدل عـــىل كفـــره أو إســـالمهأ

 بينهام?
بـــل ى يثبـــت إســـالمه,  لـــه حكـــم قومـــه حتـــ مـــن القـــوم الكفـــاراملتوقـــف ال يـــؤمن بـــأن الفـــردإن 

ـ ُفـه فـيمن كـان يتوقف يف الفرد املاثـل أمامـه غـري الظـاهر منـه مـا يثبـت كفـره أو إسـالمه ويعمَّ م توقُّ
ًمـ,فـه, هـذه حقيقـة توقّ عىل شاكلته أي يتوقف يف كل مـن مل يتـيقن مـن كفـره شخـصًيا  ا  ولـيس إلزا

ـــه يتوقـــف يف فـــرد معـــني; فهـــو ,لـــه بـــام مل يلتزمـــه ـــر  وإن زعـــم أ القـــوم بعمـــوم ولكنـــه ال يعمـــل يكفِّ
د ه ال يفيد اليقني)١(باحلكم العام يف حق األفرا  يف حق كل فـرد مـن أفـراد القـوم, فعنـد التعيـني  أل

ر إال من ظهر كفره شخصيً     . ويتوقف فيمن مل يظهر كفره وال إسالمهبنص أو داللة,ا ال يكفِّ
 إسـالمهم مـن مثـل هـذه الـشعوب التوقف يف تكفري األعيان من القوم الكفار الـذين مل يظهـر

 كان التوقف يف الغالـب أو يف بعـض أعيـان الغالـب, فمـن آمـن بـأن التوقـف يف  سواءٌ الكافرة كفرٌ 
الكثري كفـر فـالتوقف يف القليـل كفـر مثلـه, وال يوجـد دليـل عـىل حتديـد عـدد معـني يكـون التوقـف 

, ومن قال بذلك فعليها فإذا زاد عن ذلك صار كفرً فيه ليس كفرً    .  بالدليلا
ــن الــدليل عــىل أن تكفــري الواحــد خيتلــف عــن تكفــري االثنــني, أو أن تكفــري اخلمــسة خيتلــف  أ

  عن تكفري املائة, وتكفري املائة خيتلف عن تكفري األلف, مع أن حاهلم واحدة? 
ــن  الــدليل عــىل أن مــن توقــف يف عــرشة يــسريون يف الطريــق خيتلــف عمــن توقــف يف كــل مــن أ

 مادامـــت العلـــة فـــيهم واحـــدة, وهـــي عـــدم معرفـــة ,يبيـــع ويـــشرتي يف الـــسوق و,يـــسري يف الطريـــق
  دينهم عىل احلقيقة واليقني?

ه  غــري مكّفــر وإذا تكــرر وتعــدد صــار كفــرً القول بــأن التوقــف يف بعــض األعيــان أمــرٌ فــ ا ال ُيقــرُّ
 رشع وال عقل, فـاملتوقف يف واحـد ال يعـرف كفـره بـني الكفـار كـاملتوقف يف ألـف ال يعـرف كفـر

                                                 

ه خمالف هلم )١(   .)أي ما مل يثبت إسالمه (املتوقف ال يؤمن بأن الفرد يتبع قومه ويأخذ حكمهم ما مل يثبت أ



                                                                                    
 °Ò†¹]ÝçÏÖ]ËÓi»àè‚uç¹]ì‚éÏÂ OP

  ., فإما أهنام مسلامن كالمها أو كافران كالمهال واحد منهم عىل ِحدةك
قـع, فهـو يعتقـد يف كفـر غالـب النـاس عموًمـ ا املتوقف نَقَض اعتقاده بكفـرهم عـىل أرض الوا

ــ,اونظرًيــ ــ أّم قــع فيتوقــف يف حكــم أعيــاهنم حتــى يتأكــد مــن كفــر كــل واحــدٍ ا عملًي  ا عــىل أرض الوا
 كفــار, وإذا اســتعرض أفــرادهم يتوقــف فــيهم حتــى يظهــر مــن كــل عــىل ِحــدة, يقــول أهنــم بــالعموم

شــخص حقيقــة مــا يــدين بــه, مــع علمــه بــأن هــذا الفــرد مــن قــوم يــرشكون بــاهللا, كــان الواجــب أن 
ءتـــه مـــن قومـــه ومـــن رشكهـــم, فـــال َحيِـــقُّ لـــه أن  يعتقـــد فيـــه مـــا يعتقـــد يف قومـــه إىل أن يتـــيقن مـــن برا

قــع يــدل عليــه, فهــذا التوقــف يتجاهــل مــا عِلمــه عــن أمتــه وقومــه إىل احــت امل بعيــد ال يشء مــن الوا
هــدم لعقيــدة تكفــري الكــافر, فهــو متوقــف فــيمن جيــب عليــه تكفــريهم والــرباءة مــنهم ليــأيت بأصــل 

  .الدين الذي يكون به الرجل مسلًام 
 فتكفــري املــرشكني الــذي هــو مــن أصــل الــدين لــيس موقوفــا عــىل معرفــة حقيقــة كــل فــرد مــن 

نــا نعــرف حــاهلم بــالعموم أهنــم ليــسوا مــسلمني, والكثــري مــن النــاس ال يظهــر األمــم الكــافرة مادم
مــــنهم مــــا يــــدل عــــىل حقيقــــة مــــا يــــدينون بــــه, ومل نــــر دلــــيال يوجــــب ســــؤاهلم أو الــــسؤال عــــنهم وإال 

  .فلنتوقف
تر وظهر واشتهر عن الناس اليوم الكفر, وال حجة ألحد يف أن يتوقـف يف حكمهـم  فقد توا

ذاهنــم وصــالهتم داللــة عــىل اإلســالم, فــإن أ يف أن يعتــرب  كــام ال حجــة ألحــدٍ ا,ا وال أفــرادً ال عموًمــ
ه يـــصيل مل حيقـــق تكفـــري الكـــافرين فـــاملتوقف مثلـــه, مهـــا يف  كـــان هـــذا الـــذي حيكـــم بإســـالم مـــن يـــرا

 من اعتقـد بإسـالمه أو توقـف, والـدليل عـىل كفـر املتوقـف هـو نفـسه النهاية مل يكّفرا الكافر سواءٌ 
  .ن يقول بإسالم أعيان الناس اليوم إال أن يثبت كفرهمالدليل عىل كفر م
 وهذا ُيِقر بـه املتوقـف فتكفـري الواحـد مـنهم ال حيتـاج لظهـور ا اليوم كفارً الناسومادام عامة 

 الشخص الذي مل يثبت إسالمه مـن ا, أما مسّبقً , ألن هذا يقال فيمن ثبت إسالمهكفره استقالًال 
قل عـىل كفـره ألن األصـل فـيهم الكفـر, ولكنـه حيتـاج إىل دليـل  الكفار فال حيتـاج لـدليل مـستعامة

  . ليثبت إسالمه
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بمجـرد تكفـريه القـوم )  الذين يرونه مسلًام حسب زعم( قد حقق األصل املتوقف وإذا كان 
مـــن مل ُيظهـــر الكفـــر مـــن بـــالعموم وتكفـــري مـــن أظهـــر الكفـــر مـــن األفـــراد, واخلـــالف معـــه يف حكـــم 

د صـل, كـذلك فـإن الـذي حيكـم باإلسـالم ملـن مل يظهـر الكفـر وأظهـر  بعـد حتقيـق األ خـالٌف األفرا
ـًض شيئً  ـر ا من شعائر اإلسالم املـشرتكة بـني املـسلمني والكفـار هـو أ ـر القـوم بـالعموم وكفَّ ا قـد كفَّ

أظهــر أي فــيمن (يف بعــض مــا خــالف فيــه املتوقــف مــن أظهــر الكفــر مــن األفــراد, واخلــالف معــه 
ــًض ألــيس , )ظهــر معهــا الكفــر ومل يُ ا مــن شــعائر اإلســالمشــيئً  ا وافــق يف األصــل وخــالف يف هــذا أ

  يشء خارج األصل, فام هو الفارق املعترب بينهام? 
  يظهر ما يدل عىل كفـره اسـتقالًال فه فيمن مله اجلهل والتأويل يف توقُّ ِسعَ وإذا كان املتوقف وَ 

 بعرفات إىل أن يثبت واقًفارآه يصيل يف احلرم أو من يف روسيا والصني, فإن من اعتقد يف إسالم 
ًض كفره    . , فام هو الدليل عىل أن هناك فرًقا بينهام)١ (ايسعه ذلك أ

  
  

│  
  

 
 

                                                 

ذا توقـف فـيمن مل يعـرف  باإلسالم أو الكفر, وهل سواءٌ  املتوقف يشرتط يف احلكم عىل الفرد معرفة دينه استقالًال )١(
ــــه يعاملــــه كفــــرد مــــستقل ال عالقــــة لـــه بــــالكفر الظــــاهر عــــىل قومــــه, كــــذلك مــــن حكــــم لــــه حقيقـــة دينــــه شخــــصيً  ا أل

ـه ملَّـا مل يـرتجح عنـده كفـر هـذا الفـرد الظـاهرباإلسالم  يعامله كفرد مستقل ال عالقـة لـه بـالكفر   عـىل قومـه, غـري أ
ه أظهر شيئً وهو ال يؤمن بالتوقف حكم له باإلسالم    .ا ا من شعائر اإلسالم ومل ُيظهر معها كفرً أل

  . ذلك يكفرونه دون املتوقفومعفال فرق بينهام, 
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ر املتوقف وحقيقة اخلالف بيننا وبينهم  عقيدة من مل يكفِّ
ــه حقــق أصــل الــدين بقيامــه بالتوحيــد, وتركــه للمتوقــفالــذين حكمــوا   باإلســالم يقولــون أ

  .م, وتكفري من أظهر الكفر من األفرادالرشك, وتكفريه القوم بالعمو
 الكفار الـذي هـو مـن أصـل الـدين هـو تكفـري مـن ثبـت كفـره تكفريوذلك ألهنم يعتقدون أن 

حـاء الـدنيا فلـيس مـن أصـل الـدين,  يقينا, أما تكفري من مل يظهر عليه الكفر بني الكفـار يف سـائر أ
  .بل هو من الفروع التي تأيت بعد الدخول يف اإلسالم

ن [:  كالمهمنٌص وهذا * 
�
م ال لكهـم ال قيقه من تكفرى� القوم هو اعتقـاد كفـر غـالهى	

"
املطلوب حى

ر القوم، أما إذا اعتقد كفـر الغالـب  ِ
ّ
و مل يكف

3
� تكفرى� الغالب هڡ

3
ن توقف ىڡ

3
3 ال نعملهم، مڡ م مسملںى� فهى�

ذا قـد حقـق التكفـرى� الـذي عدمـه ينـ
3

3 مل يظهر كفرمه وال إسالهمم هڡ عيان الذںى�
�
� اال

3
اقض وتوقف ىڡ

صل
�
ه ال يناقض اال � تكفرى� من عدم تكفرى�

3
صل، وتوقف ىڡ

�
  .)١(]اال

  وال إســـالمهم شخـــصًياالـــذين مل يظهـــر كفـــرهمالرجـــال والنـــساء  فـــراداألإذا أخرجنـــا : نقـــول
ـــًض  ا, فمـــن هـــم الغالـــب الـــذين جيـــب اعتقـــاد كفـــرهم لتحقيـــق مـــن مجلـــة القـــوم وأخرجنـــا األوالد أ

  !أصل الدين?
ـًض *   اءة ا الشك فيه أنعتقد يقينً فنحن ن[: يقولـونا أ � ال  الرى	

املطلوبة لتحقيق التوحيد والـىى"

ا تشمليمى" إسالم أحٍد  اءة  إال بتحقيهڡ"  .....تعاىل، واملعبود من دون هللا العابد من الرى	

اءة امم يعبده العابد ال  كـهتكونالرى	 cمن هو معلوم كفره أو عبادته لغرى� هللا أو رس �
3

 حيـث . إال ىڡ

3 آ إننا رى	 :سنقول هل  ،ء منك وامم تعبد ولك دينك وىل� دںى�
ً

ا  وال نعبد ما تعبد، ولك هذا ال ينطبق أبـد

هول لضبط، وكون قومه يعبدون غرى� هللا فقـد اتفقنـا أن  )٢(عىل احمل	 ننا ببساطة ال نعرف ما يعبد اى	
�
ال

                                                 

ا مــن أحــد  أظــن أن الكــالم عــىل معتقــدهم واضــح مــن هــذه الــسطور ال حيتــاج إىل مزيــد توضــيح, وهــو منقــول نــًص )١(
  .احلوارات معهم

  .ا بقوله أو فعله يظهر عليه ما يدل عىل كفره أو إسالمه يقينً كل من ال:  لفظ املجهول أو جمهول احلال عندهم)(٢
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تلط، فليس قطعً  كـرى	 دليـلالبلد حم3 3 قـوممك أ � عبادة غرى� هللا، وتواجدك بںى�
3

بـل . ا أنه موافق لقومه ىڡ

 
ً

 قد يكون موحد
ً

ط عىل من أراد أن يكـون موحـد أ منه وامم يعبد؟ ونشرى" ل نرى	
3

أ مـن هـذا ا هڡ ا أن يـرى	

هول وامم يعبد   .  انتهى)١(]احمل	
ءة النبـــي : نقـــول املـــذكورة يف ســـورة الكـــافرون كانـــت مقتـــرصة عـــىل مـــن يـــراهم ☺ هـــل بـــرا

ه? وهل تقترص عـىل مـن يامرسون كفرهم يف تلك اللحظة أم يف كل وقت حتى يؤمنوا باهللا وحد
  َعِلم قطًعا بكفره أم تشمل نساءهم يف بيوهتن وهو ال يعلم حاهلن قطًعا?

 يتحـــدث عنــه هنـــا هــو أي بلـــد مــن بلـــدان العــامل اليـــوم التــي عامـــة أهلهـــا الــذيالبلــد املخـــتلط 
 يف احلكـم ا ود قلة مسلمة بني الكفـار مـؤثِّرً فجعل وجكفار وفيهم قلة من املسلمني مستضعفني, 

ىل القــوم فــسمى دارهــم باملكــان املخــتلط, وجعــل تكفــري كــل مــن مل يتأكــد مــن كفــرهم بــنص أو عــ
ـــا ال عالقـــة لـــه بتكفـــري الكـــافر الـــذي هـــو مـــن أصـــل الـــدين, ا فرعًيـــداللـــة تكفـــريً  املتوقـــف ر ومل يكفِّ

  .فيهم
, حتى بني  يف أي وقت مسلمني ال يعرفهم يف مجيع بلدان العاملوجودوال ينكر أحد احتامل 

 ☺رســـول اهللا ا يوجـــد مـــسلمون ال يعلـــم  وتعيينـًــمجلـــةً  ☺رهم رســـول اهللا لكفــار الـــذين كّفـــا
ق  بإسالمهم, ومل يكن يتوقف حتى يتأكد من عدم إسالم من ال يعرف كفره بني الكفار, ومل يفرِّ

  .بني تكفري من عرف كفره ومن مل يعرفه
م العـام, وعنـدما يـأتون إىل رون مـن خـالفهم يف احلكـحيكمون عىل القوم عامة بالكفر, ويكفّ 

قـــون بـــني مـــن   كمـــن يـــسري يف شـــوارع البلـــد أو يتجـــول يف أظهـــر الكفـــر ومـــن مل ُيظهـــرهاألفـــراد يفرِّ
قها   .أسوا

وحجـتهم يف التفريــق بــني تكفـري مــن عرفــوا كفـره مــن أعيــان الكفـار ومــن مل يعرفــوا كفــره وال 
 قطًعــا فتكفــريه  مل يعرفــوا كفــرهتكفــريه مــن أصــل الــدين, ومــنف ا أن مــن عرفــوا كفــره قطًعــإســالمه

                                                 

  . نقاط خمترصة يف توضيح الرباءة من املرشكني ورشكهم: من رسالة)١(
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  .ليس من أصل الدين بل هو تكفري اجتهادي عميل بغالب الظن
اعـاٌت ولكـن هنـاك أفـردٌ .. [: يقول أحدهم*  هـوىل�  ومح	 طفـال وحم	

�
كـن معرفـة حـاهلم اكال  ال مى�

ثل هؤالء قـد وضـعت هلـ
3

يعة احملمكـة قواعـد وأحاكًمـااحلال، مڡ cوعالمـات ظـاهرة منـضبطة م الـرس 

 
ّ
ا يت حـاكم، لـضبط حـاهلم وتـهسيل التعـاونبعوهى3

�
� اال

3
م مـن  )يقـصد التعامـل( ىڡ مهعـم واحلـمك علـهى�

حـاكم التبعيـة، وأحـاكم التبعيـة 
�
حاكم والقواعـد والعالمـات ىه� أصـل ومـستند ال

�
خالهلا، وهذه اال

د هل أصل قطىع�  cيعة وهو الذي يهس cالرس �
3

    ....تعتمد عىل غلبة الظن املعمول به ىڡ
� هذه ا

3
لظن ىڡ طفال غالًبا) غالب الظن(ملسائل هو واملقصود اى	

�
3 حيث أن اال  يكونـون عـىل دںى�

م عن هى� " د البلوغ، وكذلك أهل الدار غالًباآاى	 م، ووجـود القـهلّ مكـوهى3
َ
3 ملوهكم ومن حى�  يكونون عىل دںى�

ي cكرى
�
حاكم العامة عىل الغالب اال

�
� إجراء اال

3
ثرى� هل ىڡ

�  .....)١(أو النادر ال اى"
� أن نعمل أن أحـاكم التبعيـة 

ـا عنـد عـدم وينبىع3 ىه� أحـاكم معليـة ليـست اعتقاديـة، ُيلجـأ إلهى�

ماعـات اص أو احل	 3 c
حس

�
ك أحـاكم التبعيـة ويؤخـذ )٢(معرفة حال اال ـرى"

ُ
، ولكـن عنـد معرفـة حـاهلم ت

 
ً

م معال حلمك املقطوع به فهى� يةاى	 لقاعدة الفهڡ"  يثبت تبًعا: ( اى	
ً

  )..... ماال يثبت استقالال
� أن ُيالحظ هنا هو اختالف العمل

ـوالذي ينبىع3
ّ
طفـال ومـع ذلـك مل يكف

�
� أحاكم تبعيـة اال

3
ر اء ىڡ

                                                 

ــه متخــوف عنــد إطــالق احلكــم باألغلبيــة أن يــصدر عــىل القلــة املوجــودة, فيكــون قــد أخطــأ : قــد يقــول الــبعض[ )١( أ
 أحكام الكفـر عـىل مـسلم يكـون غـري معـروف بـني غالبيـة كفـار, أو كـافر احلقيقة بأخذه عىل حكم الغالب, فيطلق

فمثل هذا التخـوف والتوقـف ال دليـل عليـه, وهـو مـن الـورع الفاسـد الـذي جيـر صـاحبه إىل !! بني غالبية مسلمني
م  هـذا اهلــامش لـصاحب الكــال.ـه.ا] ا, وُيدخلــه يف نـوع مــن البـدعتوقيـف إجـراء كثــري مـن األحكــام املعتـربة رشًعـ

  .املنقول
إذ مــــن املؤكــــد أن األطفــــال التــــابعني آلبــــائهم, وكــــذلك األشــــخاص الــــذين ال يعــــرف حــــاهلم التــــابعون ألحكــــام [ )٢(

ا, ذلــك للحاجــة يف التعامــل معهــم بالدهــم, كــل أوئلــك ال يعلــم اعتقــادهم عــىل احلقيقــة, ولكــن ُحكــم علــيهم تبًعــ
 هـــذا اهلـــامش لـــصاحب .ـه.ا] فتأملـــه. ت اعتقاديـــةا عمليـــة وليـــسوأداء حقـــوقهم فكانـــت أحكـــام التبعيـــة أحكاًمـــ

  .الكالم املنقول
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   .انتهى )٢(]... معلية ظنية تعتمد عىل غلبة الظن يؤكد أن أحاكم التبعية أحاكمٌ ، امم)١(م بعًضابعهص3 
� دار الكفر هل حمك الدار كحمك معىل� معتمد عىل أحاكم قطعية [: ويقول آخر

3
جهول احلال ىڡ

3
مڡ

 ...وليس حامك عقداى�ً 
هـول احلـال التكفرى� : ويقول  العقدي ال يبىى3 إال عىل أدهل" قطعية، فنحن عندما حمكنـا عـىل حم	

مك معىل�  مك عقدي بل حى	 مك عليه حى	
3

مك التبعية مل حى جـراء . حى	 ـص ال¬ 3 c
نه ال بد مـن احلـمك عـىل لك حس

�
ال

قاق، وألك الذبيحـة وغـرى� ذلـك  رث ، ثبوت الوالية واحلـضانة، واالسـرى" املعامالت العملية، مثل اال¬

حاكم
�
حاكم العملية.  العمليةمن اال

�
� اال

3
  .وغلبة الظن دليل معمول به ىڡ

ـمك عليـه بكفـر أو إسـالم : ويقول � دار احلرب اليـوم ومل حى�
3

هل حاهل ىڡ 	 � حمك من حى�
3

ن توقف ىڡ
3

مڡ

ههل كد من حاهل بنص أو دالهل" قطعية يعذر حل	   ...حىى" يتأ

 : ويقول
�
مك التبعية ليس هل عالقة اى	 3 تكفرى� الناس اليوم بغلبة الظن أو حى	 أمـا احلـمك  .صـل الـدںى�

ـذا احلـمك مـن  ـمك هى	 نه ال حى�
�
، ال 3 صل الدںى�

�
سالم فهل عالقة اى	 ال¬ تمعاتنا اى	 � حم	

3
هول احلال اليوم ىڡ عىل حم	

3 وحققه م أصل الدںى�
3

  . انتهى)٣(]هڡ
 يعـرف ملانظر كيف جعلوا احلكم عىل أوالد الكفار وهم مع آبائهم وكذلك احلكم عىل من 

 التعامــل معهــم, وال عالقــة لــه إىل وذلــك للحاجــة ;ا اعتقادًيــا ولــيس عملًيــحالــه بــني الكفــار حكــًام 
روا املتوقف الذي ال يـؤمن بأحكـام  بأصل الدين بل هو من أحكام الفروع الفقهية, وهلذا مل يكفِّ

 , واعتـــربوه قـــد دخــل يف نـــوع مـــن البـــدع غـــريالتبعيــة ويتوقـــف يف كـــل مـــن مل يثبــت كفـــره اســـتقالًال 
رة, وجعلوا تكفريه غلو    . ومن البدع املذمومةاا وإفراطً املكفِّ

ــ لقــومهم بــالكفر عــىل األفــراد تبًعــاكــماحلوالقــول أن   باطــل, ا قــوٌل  حكــم عمــيل لــيس اعتقادًي
                                                 

وكـذلك عـدم التفـريط فيهـا بـرتك العمـل هبـا ). املتوقف(فينبغي عدم اإلفراط يف مسألة التبعية بتكفري املخالف [ )١(
  .م املنقول هذا اهلامش لصاحب الكال.ـه.ا] إذ اإلفراط والتفريط نوع من البدع املذمومة. ا ظنيةلكوهنا أحكامً 

  ."تنوير الظالم يف تنزيل األحكام" : منقول من رسالة)٢(
  . منقول من أحد احلوارات معهم عرب االنرتنت)٣(
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 بغـض النظـر عـن املعـامالت, واألحكـام العمليـة التـي حتـدد ًال فالتكفري حكم يتعلق باالعتقاد أوّ 
عتقــاد بكفــرهم هــو ســبب معــاملتهم كيفيــة التعامــل معهــم مبنيــة عــىل االعتقــاد املــسبق فــيهم, فاال

معاملــة الكفــار ولــيس العكــس, وال يــصح أن نقــول أن هــذه األحكــام العمليــة هــي ســبب حكمنــا 
 لـرضورة التعامـل فلـامذا نجـري ا لقـومهمتبًعـبـالكفر عـىل األفـراد عليهم بالكفر, وإذا كان احلكم 

ولو صح قوهلم هـذا لكـان ! نا?هذا احلكم عىل من مل يربطنا به أي نوع من التعامل مما هو بعيد ع
  . األصل التوقف قبل أن ترشع األحكام العملية الفقهية الفرعية

كيــف عامــل الــصحابة أبنــاء املــرشكني ومــن مل يعرفــوا كفــره مــن الرجــال والنــساء قبــل أن تــأيت 
 هل عـاملوهم كمـسلمني أم ككفـار? ومـاذا اعتقـدوا − كام يقولون −الرشيعة بأحكام معامالهتم 

  وًال? فيهم أ
تم تبنــون عــىل مــا بعــد نــزول األحكــام  ــام الــدعوة, فــأ فأحكــام املعــامالت مل ُتــرشع مــن أول أ

  .وتنسون ما قبلها
ـــًض   عمليـــة فقهيـــة فرعيـــة مـــن دفـــن وإرث ا يرتتـــب عـــىل تكفـــريه أحكـــامٌ ثـــم إن املعلـــوم كفـــره أ

املـــسلم وزواج وغريهـــا مـــن املعـــامالت, وهـــذه املعـــامالت ليـــست مـــن أصـــل الـــدين فقـــد يعلمهـــا 
 ولكــن ال جيهــل مــا ينبغــي عليــه أن يعتقــده فيــه ويف أمثالــه, فــام الفــرق بينــه وبــني مــن مل ,وقــد جيهلهــا

  يظهر كفره وأوالد الكفار من هذا اجلانب?
ا ومل يثبـت لكـم وعىل قـوهلم هـذا لـو سـألناهم مـا هـو اعتقـادكم فـيمن مل يثبـت لكـم كفـره قطًعـ

واهبم? هــــل ســــيقولون ال نعتقــــد فــــيهم بــــل نحكــــم إســــالمهم يف واقعنــــا اليــــوم? مــــاذا ســــيكون جــــ
   !عليهم?

ْ  بَۡل  ﴿:  كـام قـال اهللا تعـاىل, الباطـلهكذا هـو دائـًام  بُوا ـا بِٱۡلَقِّ  َكذَّ ۡمـرٖ  ِفٓ  َفُهـمۡ  َجـآَءُهمۡ  لَمَّ
َ
 أ

رِيٍج    .]٥: ق[ ﴾٥ )١(مَّ
                                                 

  .أي خمتلط خمتلف ملتبس عليهم, وهكذا هو الباطل أما احلق فهو واضح بنيِّ ال لبس فيه:  مريج)١(
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ــــه تــــرك تكفــــري الكــــافر الــــذي تكفــــريه بغالــــب الظــــن ولــــيس  القطع بــــيقولــــون عــــن املتوقــــف أ
ه مل يدخل حتت قاعدة من مل يكفر الكافر فهو كافرو   .اليقني, وهلذا ال يكفرون املتوقف أل

الف [: وهذا نـص قـوهلم � ما خالفنا هذا املتوقف، هل ) املتوقف(بعدما خرج علينا حم3
3

نظراى3 ىڡ

 
ً

و اكفر مثال
3

ق عليه قاعدة من مل يكفر الاكفر هڡ � اكفر ونطّبِ
3

� العمل بكتخالفنا ىڡ
3

اب هللا ، أم خالفنا ىڡ

 �
3

فوجداى3 أن هذا الذي أعطيناه حمك التبعية لقومه هـو اكفـر بغالـب .  حل3 إ...وسنة رسوهل أم خالفنا ىڡ

االظن أنه من قومه
ً
ل أو يفعل الكفر إذ

ُ
نه مل يق

�
  . ا لقومه تبعً  هو اكفٌر  ال

� حقـه الكفـر، ورب " أنـه اكفـر بغالـب الظـن"وهذا هو الذي خالفنا فيه املتوقف 
3

ومل يثبـت ىڡ

مك أغلب قومهالعا � حقه الكفر بقول أو معل، فأحلقته حى	
3

ثبت ىڡ
ُ
ن أ

�
� اى	

3 مل يلكفىى3   .ملںى�

ن الـدليل الـذي حمكنـا 
�
� احلمك بغالب الظن، ال

3
عندما خرج علينا املتوقف وجداى3 أنه خالفنا ىڡ

  .به عىل القوم ال يقول لك القوم كفار

ر الاك ِ
ّ
� اكفر ومن مل يكف

3
نه خالفنا ىڡ

�
ر املتوقف ال ِ

ّ
و اكفرنظراى3 هل نكف

3
  .      فر هڡ

و اكفر(فنظراى3 إىل مناط تطبيق قاعدة 
3

أنه يكفر املتوقـف : ، تقول القاعدة)من مل يكفر الاكفر هڡ

� اكفر معلوم حاهل ومعلوم ما هو عليه من كفر
3

 .أو الشاك ىڡ

  .)١(]فوجداى3 هذا الذي خالفنا فيه املتوقف هو غرى� معلوم حاهل وغرى� معلوم ما عليه من كفر
ا وإن فراد الذين خالف فيهم املتوقف هم من عامـة الكفـار املعلـوم كفـرهم عموًمـاأل: نقول

ا معرفـــة كفــر كـــل فــرد عـــىل ِحـــدة ا, فهـــم مـــن مجلــة الكفـــار, ولــيس رشًطـــمل ُيعــرف كفـــرهم شخــصيً 
  .لتكفريه مادام مل يظهر منه ما خيالف قومه

ا الـذي قـالوا عنـه ومع ذلك مل يلتزموا بقواعـدهم التـي يـستدلون هبـا, فمـن حكـم بإسـالم هـذ
ــروه, ومل ينظــروا إىل ) غــري معلــوم حالــه وغــري معلــوم مــا عليــه مــن كفــر( طبَّقــوا عليــه القاعــدة وكفَّ

تر عـــن ,ســـبب خمالفتـــه ومل يتـــأولوا لـــه كـــر الكفـــر املتـــوا ـــه أ  ومل يقيمـــوا عليـــه احلجـــة, وقـــالوا عنـــه أ
                                                 

  .ا من أحد احلوارات معهم نًص  منقوٌل )(١
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ــه أخــذ بــاالحتامل املرجــوح وتــرك الــراجح وربــام ال يكــون م ــه )١(ا عنــدهرجوًحــالقــوم, وأ , مــع أ
ــ ــر القــوم عموًم ــه يكفِّ ومــا تركــه مــن التكفــري لــيس مــن ا ومــن أظهــر الكفــر مــن األفــراد, يــرصح بأ

وال تنطبـــق عـــىل املخـــالف فيـــه قاعـــدة مـــن مل يكفـــر الكـــافر, فلـــم خيـــالفهم يف أصـــل الـــدين عنـــدهم, 
  .حكمه مسلممن املمكن أن ذلك الفرد الذي خالفهم يف و  معلوم ما عليه من كفر,قطعي

  . عن املتوقففهذا املخالف ال خيتلف يف يشءٍ 
ر فاعله   . كالمها يؤمن بأن الكفر كفر ويكفِّ

  .ا كفارً عامة الناس اليوموكالمها يعترب 
  .وكالمها يؤمن أن من ثبت عليه فعل أو قول أو اعتقاد مكفر فهو كافر
ســـالم ملـــن أظهـــر معهـــا وكالمهـــا يـــؤمن أن القـــرائن املـــشرتكة مـــن صـــالة وغريهـــا ال تثبـــت اإل

  .الكفر
فــالفرق بيــنهام أن أحــدمها يتوقــف فــيهم حتــى يظهــروا الكفــر أو اإلســالم, واآلخــر ُيبقــي هلــم 

  .حكم اإلسالم الذي كان هلم وهم صغار حتى يظهروا الكفر
تكفـري مـن حكـم لإذا كان تكفري جمهول احلال عندهم كتكفري تارك الـصالة فلـامذا يـسارعون 

  !ال, وتكفري من مل يكفره, وال جمال عندهم للخطأ والتأويل هنا?بإسالم جمهول احل
 احلــــال الــــذي ســــاووا تكفــــريه بتكفــــري تــــارك الــــصالة مل يثبــــت إســــالمه جمهــــولمــــع العلــــم بــــأن 

 واحلكــم بإســالمه وهــو عــىل هــذه احلــال كفــر ينــاقض اإلســالم مــن أساســه, فكيــف يكــون ,امــسبقً 
  .يف إخراجه من اإلسالم اخلالفووقع ا تكفريه كتكفري من ثبت إسالمه مسبقً 

                                                 

سالم جمهول احلال ربـام جيهـل حكـم التبعيـة كـام جهلـه املتوقـف, فهـو ينظـر إىل الفـرد عـىل أن لـه  هذا الذي حكم بإ)١(
 عنـــده وربــــام يكـــون ممـــن مل تتغــــري  مـــسلًام هــــذا الفـــرد املجـــرد كـــان طفــــًال فحكـــم نفـــسه وال عالقـــة لــــه بحكـــم قومـــه, 

ــه كَفــ عــذر املتوقــف, عــىل األقــل تقــام  يُ عــذر كــامر حقيقــة, فــأبقى لــه حكــم اإلســالم, أفــال يُ فطــرهتم, ومل يتأكــد مــن أ
ن العدل واإلنصاف?عليه احلجة أوًال    !!, أ

  . هذا ما تؤدي إليه استدالالهتم الباطلة وهو تنّزل ِمنّا وليس قولنا



                                                                                    
 °Ò†¹]ÝçÏÖ]ËÓi»àè‚uç¹]ì‚éÏÂ PR

نا يثبـت لنـا إسـالمه ومل نعـرف حقيقـة كفـره ن إنسان بني قوم كفـار مل ع  هنا نتكلمفال ننسى أ
حــاء العــامل,  اليــوم, وهــو عامــة النــاس يف عــرصنااشخــصيً   الــذين ال يظهــر علــيهم يشء يف مجيــع أ

النـصارى  وأسـالم أو بـني اليهـود  بـني املنتـسبني لإلواألصل العام فيهم أهنم غري مسلمني, سـواءٌ 
  . أو الشيوعيني أو غريهموسأو اهلند

قـــــع مـــــن نـــــراهم يـــــسريون يف الطرقـــــات, أو نـــــراهم يف األســـــواق واملحـــــالت  ومثـــــاهلم يف الوا
 املستــشفيات والعيــادات, أو عــىل الــشواطئ والفنــادق واملنتزهــات, أو يف املــدارس التجاريــة, أو

 املهـم أن ,لطواف أو يف السعي أو عىل عرفات, أو غـري ذلـكواجلامعات, أو يف أوقات احلج يف ا
 .نراهم يف حالة ال يظهر عليهم ما يدل عىل كفرهم أو إسالمهم عىل القطع واليقني

ـــــا حتـــــى وإن مل يثبـــــت كفـــــرهم  ًدا كـــــام نعتقـــــد كفـــــر قـــــومهم عموًم نحـــــن نعتقـــــد بكفـــــرهم أفـــــرا
ال نقـول أن كفـرهم يقينـي قطعـي, استقالًال, فحكـم الفـرد حكـم قومـه حتـى يثبـت خمالفتـه هلـم, و

لكننــا نعتقــد اعتقــاًدا جازًمــا بتكفــريهم, كــام نعتقــد بتكفــري مــن عرفنــا كفــره شخــصًيا قبــل مــدة وال 
, ولـسنا يف حاجـة ألن ه يف الـسوق ال ُيظهـر كفـًرا  يمكن أن نقطع ببقائه عـىل الكفـر اآلن عنـدما نـرا

نا  قد أتى كفرً من عامة الكفارنثبت أن كل فرد  , أل مل نؤمر بالتحري عـن ديـنهم, وهـم مـن مجلـة ا
ا, وال يرتتـــب أي اعتقـــاد أو عمــل عـــىل معرفـــة كفـــر ا وأفـــرادً الكفــار الـــذين اعتقـــدنا كفـــرهم عموًمــ

ــــالفــــرد اســــتقالًال  فــــإذا مل تظهــــر أي داللــــة وكالمهــــا مــــن أصــــل الــــدين, ا عــــىل األصــــل,  مــــا دام باقًي
ح أن نتوقــف بــني الكفــار إىل أن يظهــر للخــصوص ختــالف داللــة العمــوم فــال اعتبــار هلــا, وال يــص

ا, بــل احلكــم العــام الــنص أو الداللــة فــإن مل يظهــرا حكمنــا بالتبعيــة, هــذا مل يعرفــه املــسلمون يوًمــ
  . يبقى عىل حاله يف حق كل فرد حتى يثبت خالفه

قــع يكـون ثم بعـد ذلــك ,حكـم العمــوم املعلـوم قطًعـا بـإجراء  أّوًال فـاحلكم عـىل األفـراد يف الوا
فًقــمــن ثبــ ا للعمــوم فــال يتغــري يشء ويبقــى يف ت يف حقــه الــدليل اخلــاص ُحِكــم لــه بــه, إن كــان موا

  .ا حلكم قومها للعموم خرج من دائرة العموم وصار حكمه خمالفً دائرة العموم, وإن كان خمالفً 
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باعــــــه يف احلكــــــم عــــــىل األفــــــراد أن نبــــــدأ بداللــــــة اخلــــــصوص ولــــــو كــــــان الرتتيــــــب الواجــــــب اتّ 
 لوجــــب التوقــــف إىل أن تظهــــر هــــذه الداللــــة, وهــــذا ال دليــــل عليــــه يف الكتــــاب ًال واالســــتقالل أوّ 

فاالعتقــــاد بكفــــر الكفــــار عامــــة يــــصحبه االعتقــــاد بكفــــر أفــــرادهم مبــــارشة إىل أن يثبــــت والــــسنة, 
دا عموًمــتكفــري القــوم, وهلــذا كــان العكــس  ســواء كلــه ا إال مــن ثبــت إســالمه مجيًعــ وتكفــري األفــرا

  .دينجزء ال يتجزأ من أصل ال
مــن مل يظهــر عليــه مــا  الــذين نتحــدث عــنهم هنــا فيجعلــون تكفــري املخــالفنيأمــا عقيــدة هــؤالء 

  .  ليس من أصل الدينا فرعيً اعمليً ا من األفراد تكفريً يدل عىل الكفر أو اإلسالم 
حـاء األرض, يف يعرفـوا هذا معتقـدهم يف كـل مـن مل   كفـره وال إسـالمه بـني الكفـار يف مجيـع أ

يــة ويف روســيا والــصني وأمريكــا وغريهــا, يف بــالد النــصارى أو اليهــود أو الــشيوعيني الــبالد العرب
  . أو غريها

  .ا أو جاهًال ر تاركه عاملً  يف حتديد أصل الدين الذي يكفُ خالففاخلالف بيننا وبينهم هو 
 وكفــــر مــــن أظهــــر مــــن أعيــــاهنم الكفــــر, اعموًمــــويقولــــون املهــــم أن يعتقــــد املتوقــــف بكفــــرهم 

قــد حقــق أصــل الــدين فهــو مــسلم ال شــك يف إســالمه, أمــا أعيــاهنم الــذين مل يظهــر وبــذلك يكــون 
ــ ــر مــنهم الكفــر فــرتك تكفــريهم ال خيــل باألصــل ألن تكفــريهم بغلبــة الظــن ولــيس يقينً ا, ومــن كفِّ

  .هذا املتوقف فهو مبتدع
 وأمـــا مـــن حكـــم باإلســـالم ملـــن مل يظهـــر الكفـــر وال اإلســـالم بـــني الكفـــار فـــال يكفيـــه االعتقـــاد

  . بكفرهم عموًما وكفر من أظهر من أعياهنم الكفر, وال يكون بذلك قد حقق أصل الدين
  فام الذي ينقص هذا ليحقق أصل الدين?

  هل جيب عليه أن يعتقد كفر من مل يثبت إسالمه بني الكفار? 
إذا كان عدم القطع واليقني بكفر الفرد من القوم الكفار جيعل تكفريه ليس من أصل الدين 

فــــق وامل توقـــف فيــــه ال يكفــــر, فلـــامذا يكــــون احلكــــم بإســـالمه كفــــًرا مــــع أن احلكـــم بإســــالمه قــــد يوا
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  !احلقيقة?
ولـــو أعملنـــا قاعـــدة القطـــع واليقـــني التـــي بنـــوا عليهـــا معتقـــدهم لكـــان تكفـــري مـــن ثبـــت كفـــره 
نــاه يف حالــة ال يظهــر عليــه مــا يــدل عــىل بقائــه عــىل كفــره لــيس مــن  وغــاب لفــرتة مــن الــزمن ثــم رأ

ـــًض أصــل ا ـــه قـــد يكـــون أســلم ونحـــن ال نعـــرف, واالحـــتامل دخـــل عـــىل القطـــع األول لـــدين أ ا, أل
ه, وأصبح الدليل عىل دينـه غـري قطعـي, وال يـستطيع أحـدٌ  ـا متأكـدٌ فغريَّ مـن كفـره  اآلن  أن يقـول أ

وينفــي وجــود االحــتامل, فهــل الواجــب علينــا أن نغــريَّ اعتقادنــا فيــه ويــصري تكفرينــا لــه دون أصــل 
    !الدين?

ه خارًجـا مـن املحكمـة أو مركـز الـرشطة أو الكنيـسة أو املعـسكر هـو  كذلك ليس كل مـن نـرا
, وحتـى مـن ُوِجـد عنـد قــرب  ـه جـاء إىل هـذا املكـان لغــرض مـا ومل يفعـل كفـًرا كـافر قطًعـا الحـتامل أ

  يتمسح به قد يكون حزًنا عليه ال عبادة لـه, ومـادام هنـاك احـتامل فـاحلكم لـيس−مثًال  −احلسني 
  .قطعًيا كام تعّود املخالف االحتجاج به

وبناء عىل عقيدة اشرتاط القطع واليقني ليكون التكفري من أصـل الـدين فـإن كـل مـن توقـف 
, يدخل يف ذلكيف أي فرد من أفراد املجتمعات الكافرة لعدم القطع واليقني بكفره ليس كافرً    :ا

  . املجتمعات الكافرة يف كل فرد ال يظهر كفره بنص أو داللة يف مجيعتوقفمن  *
  .  ممن مل يظهر كفرهم بنص أو داللةاألعيانمن توقف يف بعض  *
 , الكفــــر قبــــل مــــدة إذا رآه بعــــدها يف حالــــة ال يظهــــر فيهــــا كفــــرهأظهــــرمــــن توقــــف فــــيمن  *

ه قد أسلمالحتامل   . أ
  .ا أو غري ذلكمل أن يكون مكرهً  الكفر إذا احتُ أظهرمن توقف فيمن  *

ا حقيقـة فيتوقـف, وال يـسعكم تكفـري هـؤالء املتـوقفني; يكـن كـافرً أي كلام دخـل االحـتامل مل 
ا فتكفــــريه لــــيس مــــن أصــــل الــــدين, فهــــؤالء ا يقينًــــ مــــن مل يكــــن كفــــره قطًعــــ:ألن عقيــــدتكم تقــــول

املتوقفــون جــاءوا باألصــل حــسب عقيــدتكم فهــم إخــوانكم يف الــدين, كــل هــذا بنــاء عــىل اشــرتاط 
  .معرفة احلقيقة واحلكم عىل ضوئها
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مــات التــزم بعــضهم بعــدم تكفــري كــل مــن وعنــدما  ذكرنــا هلــم يف احلــوارات معهــم هــذه اإللزا
دتــه كفــرً باًعــتوقــف يف احلــاالت األربعــة املــذكورة اتّ  , ا وضــالًال ا لقاعــدة القطــع واليقــني هــذه, فزا

ماهتــا مّلــا ظهــر لــه الكفــر يف االلتــزام هبــا, فــأقرَّ والــبعض اآلخــر حــاول التنــّص   ل والتهــرب مــن إلزا
  .دون بعض, ومجع بني الكفر والتناقضببعضها 

  
  

│  
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  تكفري أوالد املرشكني
ــــ بيــــاء مجيًع ا يف تكفــــري القــــوم الكفــــار هــــي ســــبق أن بيَّنــــا يف بدايــــة هــــذه الرســــالة أن عقيــــدة األ

 إال مـن ثبـت إسـالمه, ومل  وكبريهم دون استثناء أحـدٍ صغريهما ا وأفرادً االعتقاد بكفرهم عمومً 
ا يف هـذا, فمـن مل يثبـت إسـالمه مـن أفـراد القـوم الكفـار فهـو مـنهم وتكفـريه مون يوًمـخيتلف املسل
  . كتكفريهم

وبخــصوص أوالد الكفــار فــإن حكمهــم يف الــدنيا حكــم آبــائهم إذا كــانوا معهــم وهــم الــذين 
ا, ا وأفـرادً يقومون برتبيتهم وتنشئتهم عىل دينهم, وهم جزء من املجموع املحكوم بكفره عمومً 

بياء مجيعً هذه عقي ا, ومل , وهذا مـا يعتقـده املـسلمون مجيًعـ☺ا ومنهم نبينا ورسولنا حممد دة األ
 ال مــــن أهــــل الــــسنة وال مــــن أهــــل البــــدع, ال خــــالف بيــــنهم يف حكــــم أوالد خيــــالف يف ذلــــك أحــــدٌ 

وهنم النـــصارى واليهـــود والفـــرس وســـائر الكفـــار إذا كـــانوا مـــع آبـــائهم يرّبـــ وهنم عـــىل ديـــنهم ينـــرصِّ
دو كوهنم كام شـاءوا وال سـلطان للمـسلمني علـيهم, كحالنـا اليـوم ال وهيوِّ سوهنم ويرشِّ هنم ويمجِّ

م يف تربية أوالده فضًال   . عىل أن يكون لنا أي سلطان عىل أوالدهميكاد الواحد منا يتحكَّ
ا آلبــــائهم عرفــــه املــــسلمون بمعرفــــة كفــــر آبــــائهم, ومل  بكفــــر أوالد الكفــــار تبًعــــاالعتقــــادهــــذا 

  .لونه قبل نزول النصوص التي تبني حكم تبعية األبناء آلبائهمجيهيكونوا 
نَُّه اَكَن َفُقوُل  أما حديث الفطرة الثابت

َ
ىِب ُهَريَْرَة ك

َ
ِ :َقْن أ َمـا ِمـْن «: ☺  قَـاَل رَُسـوُل ابَّ

ُ بَلَ الِْفْطَرةِ َمْولُوٍد إِالَّ  َ انِِه َوُيَمجِّ ، يُو َ بََواُه ُفَهوَِّدانِِه َوُينَرصِّ
َ
 َكَمـا تُنْـتَُج اْكَِهيَمـُة بَِهيَمـًة ،َسانِهِ  فَأ

وَن ِفيَها ِمْن َجْدَخءَ    .)١(»مَجَْعاَء َهْل حُتِسُّ
فقد علم الصحابة بـوالدة اإلنـسان عـىل الفطـرة متـأخرين, ويف حـديث األسـود بـن رسيـع مـا 

ه بعد أن ُفِرض اجلهاد, عن األسود بـن رسيـع قـال ِ قَاَل َغَزوُْت َمَع  :يدل عىل أ  ☺رَُسـوِل ابَّ
                                                 

  . رواه البخاري ومسلم)١(
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ْرَبَع َغَزَواٍت، قَاَل 
َ
ِ : أ يََّة َنْعَدَما َقتَلُوا الُْمَقاتِلََة، َفبَلَـَغ َذلِـَك رَُسـوَل ابَّ رِّ ُّ  ☺َفتَنَاَوَل الَْقْوُم ا

يََّة؟ «: فَاْشتَدَّ َعلَيِْه، ُعمَّ قَاَل  رِّ ُّ قَْواٍم يَتَنَاَولُوَن ا
َ
ْننَاَء يَا:  َفَقاَل رَُجٌل »َما بَاُل أ

َ
لَيُْسوا أ

َ
ِ أ  رَُسوَل ابَّ

ِكنَي؟ َفَقاَل  ْت بَلَ «: الُْمرْشِ َ ِ ُ إِالَّ ُو
َ َال إِغََّهـا لَيْـَسْت نَـَسَمٌة تُـو

َ
ِكنَي، أ ْننَاُء الُْمرْشِ

َ
إِنَّ ِخيَاَرُكْم أ

بََواَها 
َ
َ َقنَْها لَِساُغَها فَأ َّ يُبنَيِّ انَِهاالِْفْطَرِة َفَما تََزاُل َعلَيَْها َح َ   .)١(»ُفَهوَِّدانَِها َوُينَرصِّ

ر حكم األطفال ابتداءً   كـام (قبـل   عنـد مـن أسـلم مـن بعد أن كان جمهوًال اهذا احلديث ال يقرِّ
, هــــذا مل يكــــن, بــــل كــــان املــــسلمون مــــن البدايــــة حيكمــــون عــــىل الكفــــار مجلــــة )ظــــن بعــــض النــــاس

ن األصل عند الصحابة أن أبنـاء  صغريهم وكبريهم بالكفر قبل ورود هذا احلديث, كاوتفصيًال 
ا  وأبناء املسلمني مسلمون, كام هو احلـال عنـد كـل البـرش, فاألصـل عنـد النـاس مجيًعـالكفار كفارٌ 

أن األبنـــــاء عـــــىل ديـــــن آبـــــائهم, فاملـــــسلمون مـــــسلمون كبـــــريهم وصـــــغريهم, والنـــــصارى نـــــصارى 
  .كل مسلم كبريهم وصغريهم, وهذا هو األصل عند كبريهم وصغريهم, واليهود هيودٌ 
أن اهللا خلق كل مولود عىل الفطرة, وأن هذه الفطـرة ال  ☺فاحلديث ُخيرب فيه رسول اهللا 

تبقـــى عـــىل حاهلـــا بـــل تتعـــرض لإلفـــساد والتغيـــري حـــسب البيئـــة التـــي يعـــيش ويرتبـــى فيهـــا الطفـــل, 
ه فهام يربيانه عىل دينهام; وهلذا يأخذ حكمهام وُيتبع    .امهلوأقرب الناس إليه أبوا

 عـن احلقيقـة الباطنـة, وهـو أمـر ال ُيعـرف إال بالـرشع, ملولـود يولـد عـىل الفطـرة إخبـارٌ وكون ا
 وكــذلك مــصري أوالد املــرشكني يــوم القيامــة, ومل يعرفــوا ,فالــصحابة كــانوا جيهلــون حكــم الفطــرة

ذلـــك إال بـــالنص بعـــد إســـالمهم, وهـــو أمـــر خـــارج عـــن موضـــوع األصـــل الـــذي هـــو احلكـــم عـــىل 
م, والذي ثبـت بثبـوت كفـر الكبـار دون حاجـة إىل نـص كـام مل يكونـوا بحاجـة ا آلبائهاألطفال تبعً 

إىل نص لتكفري الكبار, وإنام عرفـوه بحكـم إسـالمهم, عـىل أن مـن مل يـِدن بـدينهم فلـيس بمـسلم, 
ومـــن مل يثبـــت هلـــم إســـالمه فلـــيس مـــن املـــسلمني, ومل يكـــن أحـــد مـــن املـــسلمني يتوقـــف يف أوالد 

  .  وال بعده من قومهم قبل هذا احلديثام استثناءً الكفار أو حيكم هلم باإلسال
                                                 

   .صحيح عىل رشط الشيخني ووافقه الذهبي:  رواه أمحد, والطرباين, واحلاكم, وقال)١(
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وكـــون ) ا قبـــل ورود احلـــديثاملعلـــوم ســـابقً (وال تعـــارض بـــني حكـــم تبعيـــة الطفـــل لألبـــوين 
, فحكـم )١( والتبعيـة حكـم عـىل الظـاهر,املولود يولد عـىل الفطـرة, فـالفطرة جماهلـا احلقيقـة الباطنـة

 عنـه لـسانه, واألطفـال يف الـدنيا هلـم نيبـأن يُ إىل التبعية موجود مع وجود الفطرة يف نفـس الوقـت 
ــ ا آلبــائهم ال حلكـــم  ال حكـــم الفطــرة, فأبنــاء املـــسلمني مــسلمون تبًعـــ,وهنمحكــم آبــائهم ومـــن يربُّ

الفطــــرة, وكــــان الــــصحابة يعتــــربوهنم مــــسلمني قبــــل أن يعلمــــوا أهنــــم ُولــــدوا عــــىل الفطــــرة, وأبنــــاء 
بنــاء املــسلمني, فــالفطرة هــي مــا كــان جيهلــه الــصحابة  مــع أهنــم ولــدوا عــىل الفطــرة كأالكفــار كفــارٌ 

  . , وقد جيهلها املسلم اليوم الذي مل يعلم هبذا احلديث)٢(قبل هذا احلديث
 ابِْن َقبَّـاٍس َقنْ : ديثاحلـعـن أوالد املـرشكني كـام يف  ☺ الصحابة رسول اهللا سؤالأما 

ْعِب بِْن َجثَّاَمَة قَاَل  ُّ :َعِن الصَّ ِ ِكنيَ  ☺  ُسئَِل اجَّ َرارِىِّ ِمَن الُْمرْشِ َّ  يُبَيَّتُوَن َفيُـِصيبُوَن ؟َعِن ا
  .)٣(»ُهْم ِمنُْهمْ  «: َفَقاَل .ِمْن نَِسائِِهْم وََذَراِريِِّهمْ 

هـــل : عـــن قتـــل األطفـــال, ومل يـــسألوه عـــن حكمهـــم ☺ ســـألوا النبـــي  فالـــصحابة
ائهم دون حاجـــة للـــسؤال, هـــم مـــسلمون أم كفـــار, فقـــد كـــانوا يعتقـــدون فـــيهم مـــا يعتقدونـــه يف آبـــ

ـًض  ا, فكان سؤاهلم يتعلق بجانب املعاملة الـذي هـو فـرع عـن االعتقـاد, وقـد سـألوه عـن النـساء أ
ومــن املعلــوم أن النــساء مكّلفــات كالرجــال, فــال خــصوصية لألطفــال هنــا, والــسؤال عــن حكــم 

 ☺ الرسول  عىل قومهم حيث أهنم ليسوا من املقاتلني, فأجاباإلغارةقتلهم وإصابتهم عند 
ه ال حرج عىل املـسلمني يف إصـابتهم مـن غـري قـصد بـام أهنـم كفـارٌ ,»ُهْم ِمنُْهمْ «: بقوله ا  مجيًعـ أي أ

 ألبيـــه يف الوصـــف يف فـــام يـــصيب بعـــضهم يـــصيب اآلخـــر وإن مل ُيقـــصدوا بـــذواهتم, فالطفـــل تبـــعٌ 
                                                 

اخلوراج فقالوا أن أبناء الكفار كفار حقيقة, وهـو قـول باطـل, واحلـديث يـرد علـيهم قـوهلم, وهـذا  خالف يف هذا )١(
فـــق احلـــديث, وهـــو أن التبعيـــة حكـــم عـــىل  حمـــل اخلـــالف بيـــنهم وبـــني أهـــل الـــسنة واجلامعـــة الـــذين يعتقـــدون مـــا يوا

  .الظاهر فقط
  . أبناء املسلمني أو أبناء الكفارأي أهنم كانوا جيهلون أن اإلنسان يولد عىل فطرة اإلسالم سواءٌ  )٢(
 . رواه البخاري ومسلم)٣(
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 خيتلـــف عـــن  وإن كـــان البـــاطن واحلقيقـــة عـــىل خـــالف ذلـــك, فـــاجلزاء يـــوم القيامـــة,أحكـــام الـــدنيا
  .الدنيا

 وهـــو قـــْتُلهم يف حالـــة مـــن حـــاالت احلـــرب, يـــستوي يف ذلـــك , فيـــه الفقهـــاءاختلـــفوهـــذا مـــا 
ا كـام مل خيتلفـوا يف حكـم نـسائهم مـن النساء واألطفال, ومل خيتلفوا يف حكـم أبنـاء املـرشكني عموًمـ

  .ناحية اإلسالم والكفر
ـًض  ِ ا حـديث أ

َ
ِ أ نَّ رَُسوَل ابَّ

َ
ِكنَي َفَقاَل  ☺ ُهَريَْرَة أ ْوالَِد الُْمرْشِ

َ
ْعلَـُم  «:ُسئَِل َقْن أ

َ
ُ أ ابَّ

  .)١(»بَِما اَكنُوا َخِمِلنيَ 
ا مـن خـالل  جـدً  عن حكمهم يف اآلخرة ال عن حكمهم يف الدنيا, وهذا واضٌح السؤالكان 

  .☺ما أجاهبم به رسول اهللا 
ِ :  جـاء يف روايـات أخـرى للحـديثوقـد

َ
ِ : ُهَريَْرَة قَـاَل َقْن أ َقـْن  ☺ ُسـئَِل رَُسـوُل ابَّ

ِكنَي َمْن َفُموُت ِمنُْهْم َصِغرًيا ْطَفاِل الُْمرْشِ
َ
ْعلَُم بَِما اَكنُوا َخِمِلنيَ  «: َفَقاَل ؟أ

َ
ُ أ   . )٢(»ابَّ

ِ :  روايـةويف
َ
ِ :  ُهَريَْرَة قَاَل َقْن أ َ بَلَ الْ َما ِمْن َمْولُوٍد إِالَّ «: ☺قَاَل رَُسوُل ابَّ ِ ِفْطـَرِة  يُـو

اَكنِهِ  انِِه َويرَُشِّ َ بََواُه ُفَهوَِّدانِِه َوُينَرصِّ
َ
ِ . »فَأ يَْت لَْو َماَت َقبَْل َذلَِك؟ قَاَل ،َفَقاَل رَُجٌل يَا رَُسوَل ابَّ

َ
َرأ

َ
:  أ

ْعلَُم بَِما اَكنُوا َخِمِلنيَ «
َ
ُ أ   .)٣(»ابَّ

 يثبــت ذلــك بعــد  ومل ينــزل نــٌص ا,بــع  عنــد النــاس مجيًعــفــاحلكم لألطفــال بالتبعيــة هــو أصــل متّ 
أن كـــــان املـــــسلمون جيهلونـــــه, كـــــام مل يـــــرد نـــــص يقـــــول أن أبنـــــاء الكفـــــار هلـــــم حكـــــم آبـــــائهم ولكـــــن 
تكفـــريهم لـــيس كتكفـــري آبـــائهم, فهـــم مـــنهم وحكـــم الطفـــل حكـــم أبويـــه, ومـــن أراد إخراجـــه منـــه 

  . فعليه بالدليل الرصيح
                                                 

 .رواه البخاري ومسلم )١(
  .رواه ومسلم )٢(
  .رواه مسلم) ٣(
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واهلم وأفعـــاهلم ال يرتتـــب عليهـــا والقـــول بـــأن تكفـــري األطفـــال لـــيس مـــن أصـــل الـــدين ألن أقـــ
ن الــدليل عــىل أن  فــسهم, بــل يأخــذون حكــم غــريهم, قــول باطــل, فــأ حكــم, ولــيس هلــم حكــم أ
هذه العلة املذكورة جتعـل تكفـريهم لـيس كتكفـري مـن ُأتبعـوا هبـم? فالتـابع يأخـذ حكـم املتبـوع يف 

ا  وثبوتــــه تبًعــــســــتقالًال كــــل يشء إال مــــا ورد الــــدليل عــــىل اســــتثنائه, وال فــــرق بــــني ثبــــوت الكفــــر ا
بياء مجيعً  كالمها كافر,  أنفالنتيجة   .اكام هو دين األ
احلكــم عــىل الطفــل لــيس بقولــه وفعلــه بــل بتبعيتــه, فــالقول والفعــل مــن الطفــل الــصغري غــري و

ه غري مكلف,  نـا  فقـط ال عـدم تكفريمؤاخـذهتم وعقـاهبم التكليـف يعنـي عـدم وعـدممعتربين أل
, فــإذا ا ال اســتقالًال أن احلكــم عــىل األوالد يف الــدنيا يثبــت تبًعــعــىل حــن نتفــق , ونا آلبــائهمهلــم تبًعــ

 اســــتقالًال كــــان تكفــــري البــــالغ املكلــــف مــــن أفــــراد القــــوم مــــن أصــــل الــــدين ومل يثبــــت عليــــه الكفــــر
 ام بـالكفر عـىل أبنـاء الكفـار تبًعـ, فام هـو الـدليل الـذي يوجـب علينـا أن نحكـفكذلك الطفل منهم

  . دليليفتقر إىل هذا حكم !نجعل تكفريهم من الفروع?ثم يف زمرة الكفار آلبائهم ونضعهم 
 إىل الطفـل كـشخص مـستقل لننفـي عنـه حكـم الكفـر, كـذلك ال يـصح ننظرفكام ال يصح أن 

  . كتكفري أبويه من أصل الدينأن ننظر إليه كشخص مستقل لننفي أن تكفريه
لديــه ووضــع حكــم بيــنام النظــر إىل الطفــل كــشخص مــستقل يــؤدي إىل إلغــاء  حكــم التبعيــة لوا

ه مـسلم حتـى يبـني عنـه لـسانه, سـواءٌ   يف ذلـك أبنـاء الكفـار وأبنـاء الفطرة مكانه, فتكون النتيجة أ
  .املسلمني

ه وما دمنا نتفق عىل أن أوالد الكفار كفارٌ   يف حكم الدنيا, وال دخل ملوضوع الفطرة هنا أل
   الكبري من أصل الدين وتكفري الصغري من الفروع?ال اعتبار هلا, فام هو الدليل عىل أن تكفري

ا لكل مـسلم وما هو احلد الضابط بني الصغري والكبري? فإن هذا احلد جيب أن يكون معلومً 
ه يميِّ    .ز بني ما هو من أصل الدين وما هو من الفروعأل

  فهل هناك ِسنٌّ حمدد لتحويل تكفريهم إىل أصل الدين?
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ت البلــوغ? فيكــون تكفــريه صــغريً هــل نقــول أن احلــد الــضابط هــو  ا مــن الفــروع فــإذا بلــغ تغــريَّ
  !درجة تكفريه وصار من أصل الدين?

ـره صـغريً أم نقول أن احلد الضابط هو أن يثبت لنـا كفـره اسـتقالًال  ـره ? فنكفِّ ا بالتبعيـة ثـم نكفِّ
  ا لدينه ويكون تكفريه األول من الفروع والثاين من أصل الدين? كبريً 

 عنــــد مــــن حيكــــم لــــه ? عــــىل هــــذا القــــول يبقــــى مــــسلًام مل يثبــــت كفــــره اســــتقالًال ومــــاذا لــــو بلــــغ و
  . ا باإلسالم صغريً 

رونـــه إذا َح  رونـــه إذا َح فبـــأي حـــق تكفِّ كـــم كـــم باإلســـالم للبـــالغ وهـــو مل يعلـــم كفـــره, وال تكفِّ
  !باإلسالم له وهو دون سن البلوغ?
  .ا هذا ما مل يعرفه املسلمون يومً 

ا أو ا تبًعـــــلتحقـــــق مـــــن بلـــــوغ أبنـــــاء الكفـــــار ملعرفـــــة إن كـــــانوا كفـــــارً ا امل يعـــــرف املـــــسلمون يوًمـــــ
, وإنام كانوا ينظرون إليهم ملعرفة إن كانوا بالغني لُيـسرتّقوا أو يقتلـوا كـام جـرى مـع بنـي استقالًال 

  .قريظة, ومسألة التكفري كانت ثابتة يف احلالتني قبل البلوغ وبعده
 الــدين ثــم أخرجنــا منــه تكفــري أبنــاء املــرشكني إذا كــان تكفــري القــوم الكفــار بعمــوم مــن أصــل

ا مــــن البــــالغني الرجــــال والنــــساء, فمــــن يبقــــى مــــن أفــــراد وتكفــــري كــــل مــــن مل يثبــــت لنــــا كفــــره قطًعــــ
  ! القوم?

  !  بنص أو داللة فقط, فهل هؤالء هم أغلب أفراد القوم?يبقى من ثبت كفره استقالًال 
ــ وهــذا يــستحيل فقــد  (ا ونــساءً  رجــاًال اا نعــرف غالــب قومنــا كــل واحــد مــنهم شخــصيً وإذا كنّ

  !, فكيف نعرف غالب أفراد األمم األخرى?)ايكون من نعرفه يكتم دينه عنّ 
ٌء كـــان ثبـــوت كفـــره  إن تكفـــري كـــل كـــافر ممـــن مل يثبـــت إســـالمهم مـــسبًقا مـــن أصـــل الـــدين ســـوا

ن ثبـت بالنص أو الداللة أو التبعية, وكل تكفري خرج عن أصل الدين إىل ما دونه فهو يف حـق مـ
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ـــه يـــسع املـــسلمني اخلـــالُف فيـــه  ,)١(إســـالمه مـــسبًقا فـــالتكفري الـــذي لـــيس مـــن أصـــل الـــدين يعنـــي أ
ُخيرجــون تكفــري مــن مل ُيظهــر الكفــر بــني الكفــار ) أي املخــالفني(تــأويًال دون أن يكُفــروا, ولكــنهم 

 مــن أصــل الــدين ثــم يقولــون أن مــن خيــالفهم ويعتقــد بإســالم مــن كّفــروهم فهــو كــافر, ونحــن ال
ـه فـّرق بـني تكفـري فـرد وآخـر مـن القـوم الكفـار بـسبب ☺ نجد يف ديـن النبـي  مـا جيعلنـا نـسّلم بأ

  .أن هذا ثبت كفره استقالًال واآلخر ثبت كفره تبًعا, فالتابع يأخذ حكم املتبوع
بــد مــن توضــيحه ليــزول اإلشــكال يف مــسألة االعتقــاد بكفــر أوالد الكفــار,  بقــي أمــر أخــري ال

ل الــدين  ولــو كــان احلكــم علــيهم مــن أصــ,أن العلــامء اختلفــوا يف أوالد الكفــاروهــو قــول الــبعض 
  .ا لكان اخلالف يف ذلك كفرً 
بـــد أن نـــضعه يف حملـــه,  ا اللكـــي يكـــون فهمنـــا لكـــالم العلـــامء ســـديدً : ولتوضـــيح ذلـــك نقـــول

ن مــــن مل ينتبــــه مــــونعـــرف عــــن أي يشء يتحــــدثون ويف أي جانــــب كــــان اجتهـــادهم واخــــتالفهم, ف
ا اختلفــوا فيــه خــرج مــن دائــرة مــسائلهم ووســع اخلــالف إىل مــا ال خيتلــف فيــه مــسلامن, حلقيقــة مــ

ا يف فهــــم كـــــالم العلــــامء األولـــــني يف مــــسألتنا هـــــذه, فلــــم يكـــــن  واضـــــحً هنـــــاك خطــــأً واملالحــــظ أن 
اجتهادهم يف حكم أبنـاء املـرشكني بـإطالق, ومل خيتلفـوا يف حكمهـم الـدنيوي وهـم مـع آبـائهم يف 

ــوهنم كوهنم, وال ســلطان للمــسلمني علــيهم, دارهــم يربُّ وهنم ويــرشِّ دوهنم وينــرصِّ  كــام شــاءوا هيــوِّ
  .كام مل خيتلفوا يف أبناء املسلمني

فتبعيـــة األطفـــال آلبـــائهم الكفـــار التـــي نتحـــدث عنهـــا حملهـــا عنـــدما يكـــون الطفـــل مـــع أبويــــه 
ه كـــام يريـــدان, وهـــذه  آ يانـــه عـــىل ديـــنهام وينـــشِّ  جمـــال الجتهـــاد العلـــامء الالكـــافرين يف دار الكفـــر يربِّ

, واألوالد فيهــا, فحكــم األطفــال يف هــذه احلالــة حكــم آبــائهم عنــد كــل املــسلمني عــاملهم وأمــيِّهم
ــن يــدخل  هنــا جــزء مــن املجمــوع املحكــوم بكفــرهم, وال ننــسى أهنــم أبنــاء كفــار أصــليني, فمــن أ

                                                 

كله دون أصل الدين, بـل قـد يكـون تكفـريه مـن أصـل الـدين إذا قـال أو اعتقـد وليس معنى هذا أن تكفري املسلم  )١(
  . وينقض إسالمه به مسلًام أو عمل ما هيدم أصل الدين الذي كان
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   !اإلشكال عىل مسلم يف تكفريهم?
ا, فـاختلفوا  خارج دائرة احلكم عىل أبنـاء الكفـار مطلًقـإنام كان اخلالف بني العلامء املسلمني

ا  الفطـــرة, وإن كـــانوا كفـــارً معنـــى يف حقيقـــتهم الباطنـــة إن كـــانوا عـــىل الفطـــرة أم ال, ويف −  مـــثًال −
ا, واختلفــــوا يف حــــاهلم يــــوم القيامــــة مــــن حيــــث دخــــول اجلنــــة أو النــــار,  أم تبًعــــ واســــتقالًال حقيقــــةً 

 املتعلقـة باألطفــال, واختلفــوا يف أحكـام اللقــيط, وأحكــام الــسبي, واختلفـوا يف األحكــام الفقهيــة
وأطفـــال أهـــل الذمـــة الـــذين حتـــت ســـلطان املـــسلمني, ومـــن املعلـــوم أن احلكـــم عـــىل الطفـــل يتغـــري 

هـــه ويكْ حـــسب مـــن يربّ  فلـــه, كـــام يف حالـــة أن ُيـــسلم والـــدا الطفـــل أو أحـــدمها, أو يكــــون يـــه ويوجِّ
وه عـىل ديـنهم, أو اللقـيط وهـو الطفـل املنبـوذ ال م أن يرّبـالطفل حتت سـلطان املـسلمني وبإمكـاهن

  .ُيعرف ملن هو, أو يف حالة السبي أو اململوك
ه كــــافران ال بــــد أن يكــــون يف حالــــة وجــــوده حتــــت ســــلطان املــــسلمني  واخــــتالفهم فــــيمن أبــــوا

دونـه ويمكنهم أن يربّ  ونه, وه عىل اإلسالم, ومل خيتلفوا يف طفل يربيه الكفار عىل دينهم هيوِّ ينـرصِّ
ـه ال ســلطة هلـم علـيهم, ولـو كــان  ولـذلك مل يكـن هنـاك خـالف يف عامــة أبنـاء الـروم يف بالدهـم أل

ا الختلفـوا فـيهم, وقـد اختلفـوا يف أبنـاء أهـل الذمـة إذا خالفهم فيام جيب اعتقاده يف الطفل عمومً 
  .مات آباؤهم ألن هلم عليهم سلطة ويمكنهم إجبارهم عىل اإلسالم

ـه ث الفقهاء عام جيب أن يعتقده املـسلم يف الطفـل عموًمـومل يكن حدي ا, فهـذا يقـول أعتقـد أ
ــه كــافر وينتهــي األمــر, ال مل تكــن املــسألة هبــذا الــشكل, بــل كــانوا  مــسلم, واآلخــر يقــول أعتقــد أ
 ينظـــرون إىل مـــا يمكـــنهم أن يعــــاملوا بـــه الطفـــل, هــــل يـــصح هلـــم أن يأخــــذوه وجيعلـــوا منـــه مــــسلًام 

 مـــن مجلـــتهم, أم لـــيس هلـــم ســـلطان عليـــه ا هلـــم وفـــرًدايرّبـــون أوالدهـــم فيكـــون تابًعـــيربُّونـــه عـــىل مـــا 
ى ونه عــىل ديــنهم, فالطفــل ينــشأ عــىل مــا يرتّبــا ألهنــم ســريبّ فيرتكونــه للكفــار وبالتــايل ســيكون كــافرً 

ــى عــىل اإلســالم فقــد جعلــوا منــه مــسلًام  ى  وهــذا خــري وأصــلح لــه, وإذا ترّبــعليــه, إذا أمكــن أن ُيربَّ
نية أو غريها كان عىل امللة التي تربَّى عليهاكالكفر عىل ا   .اليهودية أو النرصا
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ــ  املــسلمون أوالدهــم عــىل ديــنهم, ون أوالدهــم عــىل ديــنهم, كــام يــرّيب واألصــل أن الكفــار يرّب
 مـن مجلـة الكـافرين, فبـأي وجـه يمكـن أن وهذا هو الظاهر, وهلذا ُأتبعوا هبم, فأبناء الكفـار كفـارٌ 

!  وكفـالتهم وال عالقـة للمـسلمني هبـم?م معهـم يقومـون برتبيـتهمالد وآبـائهم وهـق بـني األونفرّ 
  بأي وجه يمكن أن نعترب األوالد يف هذه احلالة مسلمني?

أّمــا مــا يتعلــق بأبنــاء الكفــار الــذين انتقلــت كفــالتهم وتــربيتهم للمــسلمني, فقــد أخــذوا حكــم 
لت للمسلمني القائمني برتبي   .تهم وكفالتهم دون الكفاراإلسالم ألن تبعيتهم حتوَّ

ــه لــو كانــت  ثــم إن االســتدالل بــاختالف العلــامء عــىل أن املــسألة ليــست مــن أصــل الــدين; أل
, هــذا اســتدالل خــاطئ, صــحيٌح أن املــسلمني ال خيتلفــون يف أصــل  مــن أصــل الــدين ملــا اختلفــوا

قـــوا عليـــه الـــدين, لكـــن لـــيس عـــدم اخـــتالفهم فيـــه هـــو الـــدليل عـــىل صـــحته, فـــال يـــسعهم إال أن يتف
ماداموا مسلمني, ومن خالف خرج من املسلمني, فأصـل الـدين هـو الـذي جيمعهـم أو يفـرقهم, 

 عــىل أصــل الــدين, والــدين بــدأ بواحــد وهــو الرســول ولــيس العكــس, أي لــيس اجــتامعهم دلــيًال 
  .ا, فأصل الدين هو الذي مجعهم وصار الناس جيتمعون حوله شيئا فشيئً ☺

د أصل ا ا عن أقـوال العلـامء واختالفـاهتم, فقـول العـامل يف أصـل لدين بعيدً فاملفروض أن ُحيدَّ
الــدين ال خيتلــف عــن قــول املــسلم العــامي البــسيط, ومــا الــذي جعــل هــؤالء العلــامء مــن املــسلمني 

  إال إيامهنم باألصل واتفاقهم عليه مع سائر املسلمني?
ه, فهو الـذي جيـب حتكيمـه يف اخلـال ف لنـصل بعـدها إىل وأصل الدين هو احلاكم عىل ما سوا

  نتيجة صحيحة هل اخلالف يف أصل الدين أم دونه من املسائل الفرعية?
وهلذا فإننا نقول لو أن اخلالف بني العلامء كان يف حكم أوالد الكفـار مـن ناحيـة اإلسـالم أو 

قعنـــا اليـــوم لكـــان خالًفـــاالكفـــر واألوالد مـــع   يف أصـــل الـــدين, ألن أوالد الكفـــار ثبـــت آبـــائهم كوا
ون عـنهم, واحلكـم بإسـالمهم هم بثبـوت كفـر آبـائهم وهـم جـزء مـن القـوم الكـافرين ال ينفّكـكفر

 وهو مناقض لعقيدة تكفري الكفار, كـذلك التوقـف فـيهم, فالقائـل ا وال استقالًال ال يصح ال تبعً 
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ـــر مـــن قـــال بإســـالمهم أو شـــك أو  تبًعـــبـــأن أوالد الكفـــار يف هـــذه احلالـــة كفـــارٌ  ا آلبـــائهم إن مل يكفِّ
  .ا وإنام اخلالف يف األصلا فرعيً وقف فيهم فهو كافر مثله, ألن اخلالف ليس فقهيً ت

 هل تكفري أوالد الكفار من أصـل الـدين? أم مـن الفـروع? ثـم بعـد  يتحدد أوًال فالواجب أن
ـه خـالف يف األصـل? أم لـيس كفـرً ذلك نحكم عىل اخلالف احلاصل بني العلامء هل هو كفرٌ  ا  أل

ه خارج األصل?   أل
وإذا كــان تكفــري القــوم بعمــوم مــن األصــل وهــذا ال خــالف فيــه, فمــن الــذين يــشملهم حكــم 

  الكفر وقت تكفري القوم?
هل هذا يشمل سائر أفـراد القـوم إال مـن ثبـت إسـالمه فيـدخل يف ذلـك الكبـار والـصغار مـن 

ًض ثبت كفرهم استقالًال  بياء واملسلمني مجيعً  وتبعا أ   .اا? وهذه هي عقيدة األ
ل الكبــار فقــط دون الــصغار غــري البــالغني, ثــم جــاءت الــرشيعة بحكــم فقهــي فرعــي أم يــشم

ًض    ا?أدخلت الصغار أ
ا بــنص أو داللــة فقــط, ثــم جــاءت الــرشيعة وألحقــت البــالغني أم يــشمل مــن ثبــت كفــره يقينًــ

ًض الذين مل يظهر كفرهم شخصيً    ا?ا وألحقت األوالد أ
فـــــق عقيـــــدة فليــــــتأمل القـــــارئ بإنـــــصاف وجتـــــرد دون تقليـــــد هلـــــ ذا أو ذاك أيَّ هـــــذه العقائـــــد يوا

بيــــاء, وكيفيــــة تطبــــيقهم لعقيــــدة تكفــــري الكــــافر يف واقعهــــم العمــــيل, ولــــيكن عقيدتــــه يف تكفــــري  األ
  . الكفار كعقيدهتم مادام اختار أن يكون عىل دينهم

و  ملــن أراد احلــق وكــان هــعــل مــا ُكتــب يف هــذه الورقــات ســبًبا للهدايــة, عْوًنــاواســأل اهللا أن جي
  .ا عن اهلوى والتقليد األعمىطِلبته بعيدً 

  .مهللا اهدنا وسددنا, ويرسِّ اهلدى لنا, واجعلنا هداة مهتدين غري ضالني وال مضلني
  .سبحانك مهللا وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك

  

│  
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  ١٥...............................................كيفية تطبيق أنبياء اهللا لعقيدة تكفري الكافر
ا وكبا اعقيدتنا يف تكفري القوم الكفار وتكفري أفرادهم صغارً   ٢٣............................رً

  ٣١................................................عقيدة املتوقف وحقيقة اخلالف بيننا وبينه
ر املتوقف وحقيقة اخلالف بيننا وبينهم   ٣٩...................................عقيدة من مل يكفِّ
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