سلسلة تحريف وانتحال

يا كافر!

ظاهرة تكفير المسلمين
بالمخالفات الشرعية
قول المسلم للمسلم “ يا كافر! ”

f
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
سيدنا ونبينا محمد األمني وآله وصحبه أجمعني

ظاهرة طارئة :انحراف الفكر
انتشــرت يف اآلونــة األخيــرة بــن املســلمني ظاهــرة التكفيــر ،وتســاهل كثيــر مــن النــاس
فيهــا حتــى صــار ســماع عبــارة "يــا كافــر" معتــا ًدا لــدى النــاس ،وقد تســبب هذا التســاهل
يف نشــر الفتنــة واالجتــراء علــى ســفك الدمــاء وهتــك األعــراض وعقــوق الوالديــن
وقطيعــة األرحــام ،فأصبحــوا يقتتلــون بذريعــة وجــوب تصحيح العقيــدة اإلســامية أو ًال،
ومــا ذلــك إال بســبب األميــة الدينيــة ونقــص املعرفــة بصحيــح اإلســام.

س :هل يجوز أن يقول
المسلم للمسلم
"يا كافر" ؟

ال يجوز ذلك

لقول النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم:
(أَ ُّيَــا ا ْمـر ٍِئ َقـ َ
ـاء ِب َهــا أَ َحدُ ُه َمــا ،إِ ْن كَ انَ كَ َمــا
ـال ِ َل ِخيـ ِهَ :يــا كَ ا ِفـ ُـرَ ،ف َقـ ْد َبـ َ
َ ِ 1
َقـ َ
ـت َعليْـه) .
ـالَ ،وإ َِّل َر َج َعـ ْ

ولقوله صلى اهلل عليه وسلم فيما رواه أبو ذر ﵁:
(ومــن َدعــا رج ـ ً
ـار
ا بالكف ـ ِر أو قــال يــا عــد َّو اهلل وليــس كذلــك إال حـ َ
عليــه) .2ومعنــى حــار عليــه رجــع عليــه أي :رجــع عليــه الكفــر.
ولقوله صلى اهلل عليه وآله وسلم فيما رواه أبو سعيد اخلدري:
ا قـ ُّ
ـل رجـ ً
(مــا أ ْك َفـ َـر رجـ ٌ
ـاء أحدُ همــا بهــا إِ ْن كان كافـ ًـرا وإال كَ َفـ َـر
ـط إال بـ َ
بتكفيره) .3
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 -3رواه ابن حبان يف صحيحه يف كتاب اإلميان

تصور خاطئ _ فهم خاطئ
َّ
يكفرون بتصرفاتهم؟
ولكن أليس من المسلمين من

محمــدا رســول اهلل وفــرح باحلســنة وتضايــق مــن الســيئة
كل مــن شــهد أن ال إلــه إال اهلل وأن
ً
فهــو مؤمن .عــن أميــر املؤمنــن عمــر بــن اخلطــاب ﵁ قــال :قــال رســول اهلل ﷺ :
(مــن سـ ّـرته حســنته ،وســاءته ســيئته ،فهــو مؤمــن)؛ "فليــت شــعري مــن قــال ألخيــه :يــا كافــر ،وهــو
ممــن تســره حســنته وتســوءه ســيئته ،ألي شــيء تكــون الشــهادة عليــه بالكفــر أولــى مــن الشــهادة لــه
باإلميــان"؟ .1
ومــن حديــث األعمــش عــن أبــي ســفيان ،قــال :قلــت جلابــر ﵁" :أكنتــم تقولــون ألحــد مــن أهــل
القبلــة كافر؟ قــال :ال ،قلــت :فمشــرك؟ قالَ :م َعا َذ اهلل؛ وفــزع" .٢
﴿ومـ ْ
َح ُكم
ولكــن اهلل تعالــى قــال:
ـن لــم ي ْ
َ
ُ
م الكافــرون﴾ً .
ِب َمــا أ ْنـ َ
إذا
ـز َل
اهلل فأولئــك ُه ُ
كل الحــكام الذيــن ال يطبقــون الشــريعة
كفــار ،وكذلــك كل مــن رضــي بحكمهــم
من الشــعوب ،أليــس كذلك؟

من قال إنه كفر
دون كفر؟

وكيف يردِّ د كثيرً ا بعض
المشايخ والدعاة أن
الذين ال يحكمون بما
أنزل اهلل كفار؟

كال

صحيحــا ألن الصحابــة والتابعــن
 ،هــذا ليــس
ً
وجمهــور العلمــاء فســروا معنــى الكفــر هنــا بأنــه كفــر
دون كفــر ،أي أنــه معصيــة كبيــرة ،لكــن ال يخــرج
فاعلهــا عن اإلســام.

قالــه ابــن عبــاس وحذيفــة وطــاووس ومجاهــد وأحمــد بــن َحنْ َبــل وابــن عبــد
البــر وعمــوم املفســرين كابــن جريــر والفخــر الــرازي والبغــوي واخلــازن والقرطبــي
وغيرهــم.٣
من يردد ذلك فهو يتبنى بذلك عقيدة اخلوارج وليس عقيدة أهل السنة.
املـفهم :وقوله تعالى:
قال اإلمام القرطبي يف ُ

ل اللّه ُ ف َ ُأوْل َ ِئـ� َ
﴿وَمَن َل ّ ْم َيحْكُم بِمَا أَ نز َ َ
يحتج بظاهره من ُيك ِّف ُر
ك هُمُ الكافرون﴾.
ُّ
٤
بالذنوب وهم اخلوارج ،وال ُح َّجة لهم فيه .

وقــال اإلمــام الســمعاني يف تفســيره" :واعلــم أن اخلــوارج يســتدلون بهــذه اآليــة بــأن مــن لــم يحكــم مبــا
أنــزل اهلل فهــو كافــر ،وأهــل الســنة قالــوا ال يكفــر بتــرك احلكــم" .٥
٢
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مجمــع الزوائــد.

ُ - ٣ذكر بتوسع يف املطوية األولى.

 - ٤املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم،

ألبي العباس أحمد القرطبي .116|2
 - ٥تفسير اإلمام السمعاني .42|2

ظنون وأوهام عند بعض الدعاة
ً
شركا أكبر يُخرجه من اإلسالم؟
هل يوجد من المسلمين من يُشرك باهلل

ال

يوجد من املسلمني من ُيشرك باهلل ً
شركا أكبر ُيخرج من اإلسالم.

ما الدليل على ذلك؟

الدليل على ذلك هو قول النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم مارواه عقبه بن عامر ﵁:
(إنِّي َو َّ ِ
اف َع َليْ ُك ْم أَ ْن تُشْ ر ُِكوا َب ْع ِديَ ،ولَ ِك ْن أَ َخ ُ
الل َما أَ َخ ُ
اف َع َليْ ُك ْم أَ ْن َت َناف َُسوا ِفي َها) .1
ماذا فهم
العلماء من هذا
الكالم النبوي؟

أثبتــوا بــه اخلــوف علــى األمــة مــن التنافــس علــى الدنيــا واملــؤدي لهالكهــا ،ونفــوا أي
خــوف علــى األمــة بالعمــوم مــن الشــرك األكبــر ،كمــا أخبــر املعصــوم ســيدنا محمــد صلــى
اهلل عليــه وآلــه وســلم .ومــن ذلــك قــول اإلمــام ابــن عبــد البــر يف التمهيــد:
"ومن خاف عىل أمة دمحم ما مل خيفه علهيا نبهيا فقد جاء من التعسف مبا ال خيىف".2

ولكــن ألــم يقــل النبــي صلــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم فــي الحديــث الــذي
رواه مســلم( :ال يذهــب الليــل والنهــار
والعــزى)؟
حتــى ُتعبــد الــات
ُ

نعــم احلديــث صحيــح ولكــن لــه تكملــة ُيخفيهــا
مــن يستشــهد باحلديــث علــى رمــي املســلمني
بالشــرك وهــذا لألســف مــن اخليانــة العلميــة.

هل هذا معقول ؟! وما تكملة الحديث؟

عن عائشة قالت سمعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول( :ال يذهب الليل والنهار حتى تعبد
سولَه ُ
ل رَ ُ
الالت والعزى) .فقلت يا رسول اهلل إن كنت ألظن حني أنزل اهلل﴿ :هُو َ ال َ ّذ ِي أَ ْر َس َ
ق لِي ُ ْظه ِرَه ُ عَلَى ال ّد ِي ِن كُلِّه ِ وَلَو ْ كَرِه َ الْمُشْر ِ ُ
ب ِال ْهُدَى وَدِي ِن الْح َ ّ ِ
كو َن﴾ ٣أنّ ذلك تا ٌم قال( :إنه سيكون
رحيا طيبة فتوىف لك من يف قلبه مثقال حبة خردل من
من ذلك ما شاء اهلل ثم يبعث هلل
ً
٤
إميان فيبقى من ال خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم) .
 - 1رواه البخاري ومسلم.
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( - ٣التوبة)33:

 - ٤رواه مسلم يف صحيحه

وهنا يتضح أن عبادة َّ
اللت وال ُع ّزى وهي أصنام كانت تعبد يف اجلاهلية لن تعود إال بعد أن
يقبض اهلل أرواح جميع املؤمنني يف آخر الزمان عند ظهور عالمات الساعة الكبرى ،وهذا لم
باقيا بفضل اهلل تعالى.
يحصل يف عصرنا فاإلميان ال يزال ً

اعتقاد خاطئ في المسلمين
ولكن أليس القبوريون الذين يطوفون حول القبور ويعظمونها مشركين؟

فعــل الطــواف حــول القبــور حــرام وليــس شـ ً
ـركا ،ألن الشــرك أن ينــوي الطائــف عبــادة صاحــب القبــر
تعب َدنــا
اهلل
ألن
م
ـر
ـ
مح
ـذا
ـ
وه
ـر
ـ
القب
ـول
ـ
ح
ـواف
ـ
بالط
اهلل
ـى
وهــذا غيــر موجــود ،بــل هــو ينــوي التقــرب الـ
َّ
َّ
بالطــواف حــول الكعبــة وليــس حــول القبــر.
ولكن ألم يكن المشركون
يقولون نفس القول﴿ :
م ِإ َّلا لِيُ َق ِّربُو َنا
ما َن ْعبُ ُد ُه ْ
ِإ َلى ال َّل ِه ُز ْل َفى﴾ [الزمر،]3
والذين يطوفون حول
القبور يريدون بذلك
التقرب إلى اهلل مثل أولئك
المشركين؟

كال

 ،فالفــرق بينهــم كبيــر ،ألن املشــركني يعترفــون بأنهــم
"يعبــدون" األصنــام لتقربهــم إلــى اهلل ،لكــن جهلــة املســلمني ال
يعتقــدون أنهــم يعبــدون (أصحــاب القبــور) ،فالفــرق هنــا واضــح
بــن الفريقــن.
وليــس الطــواف حــول الشــيء ،عبــادة لهــذا الشــيء ،فنحــن
نطــوف بالكعبــة وليــس طوافنــا حولهــا عبــادة لهــا بــل هلل.
وكذلــك مــن يطــوف حــول القبــور ال يعبدونهــا ،ولكنهــم يرتكبــون
يتعب َدهــم
إثــم بدعــة الطــواف حــول القبــور واهلل تعالــى لــم َّ
بالطــواف حولهــا كمــا قلنــا ســابقًا.

هل يوجد دليل آخر على عدم عودة عبادة
غير اهلل تعالى إلى المسلمين؟

نعــم توجــد عــدة أدلــة منهــا مــا مــا ُروي عــن جابــر بــن عبــد اهلل ﵁ قــال ســمعت النبــي
صلــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــال( :إن الشــيطان قــد أيــس أن يعبــده املصلــون يف جزيــرة العــرب،
ولكــن يف التحريــش بينهــم) .١
وما روي عن ابن مسعود ﵁ قال ،قال :رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم:
ــد ْ َ
ــي ْر َضى ِبــدُ ِ
ون َذلِ َ
ال ْص َنــا ُم بِــ َأرْ ِ
ــم
ــس أَ ْن ُت ْع َب َ
ــك ِمنْ ُك ْ
ــر ِبَ ،ولَ ِك َّنــ ُه َس َ
(إنَّ إِبْ ِل َ
يــس َي ِئ َ
ض ال ْ َع َ
ب ُْ
ِالَق ََّــر ِ
َــات) .٢
ــي ا ْلُو ِبق ُ
ات ِم ْ
ــن أَ ْع َمالِ ُك ْ
ــمَ ،و ِه َ
 - ١رواه مسلم يف صحيحه.

٤

 - ٢أخرجه احلاكم يف املستدرك وصححه ووافقه الذهبي.

ولكن يوجد من
المشايخ والدعاة
وكثير من الملتزمين
من يكفرون الناس
ويتهمونهم بالشرك،
فكيف يكون هذا؟

هــؤالء علــى ضــال وخطــأ ،وقــد حذرنــا النبــي صلــى اهلل عليــه وآلــه
وســلم منهــم قبــل أكثــر مــن  ١٤٠٠ســنة وكأنــه اآلن بيننــا!
الل ص َّلــى َّ ُ
ـال رسـ ُ َّ
الل َع َليْـ ِه وآلــه َو َسـ َّل َم:
عــن حذيفــة ﵁ قــالَ :قـ َ َ ُ
ـول ِ َ
ــم َر ُج ٌ
ــت َب ْه َج ُتــ ُه
ُــرآنَ َح َّتــى إِذَا ُر ِئ َي ْ
(إِنَّ َمــا أَ َت َخــ َّو ُف َع َليْ ُك ْ
َــرأَ الْق ْ
ــل ق َ
ُ
َّ
َع َليْــ ِهَ ،وكَ انَ ِر ْد ًءا لِ ْل ِْس َ
ــاء الل ،فَانْ َســ َل َخ ِمنْــ ُه
ــر ُه إِلَــى َمــا شَ َ
ــا ِم ،غَ َّي َ
َو َن َب َ
ــر ِك)،
ِالســيْ ِفَ ،و َر َمــا ُه ب ِّ
ــذ ُه َو َر َاء َظ ْهــ ِر ِهَ ،و َس َ
ــعى َع َلــى َجــا ِر ِه ب َّ
ِالش ْ
َّ
ـي ِ
َقـ َ
الرا ِمــي؟
ـالُ :قلْـ ُ
الل ،أَ ُّي ُه َمــا أَ ْولَــى ب ِّ
ـي أَ ِم َّ
ِالشـ ْـر ِك ،ا ْلَ ْر ِمـ ُّ
ـتَ :يــا َن ِبـ َّ
ق َ
الرا ِمــي)" .١
َــالَ :
(بــلِ َّ

سبحان اهلل ،كل هذا القتل والتفجير وسفك الدماء بحجة التكفير والرمي
بالشرك باطل ّ
حذر النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم منه؟!

نعــم ،ومــن يرتكــب ذلــك علــى خطــر كبيــر وهــو آثــم مرتكــب كبيــرة مــن الكبائــر وإثمــه إثــم مــن
جميعا .قــال اهلل تعالى:
قتــل النــاس
ً
ل ن َ ْف ً
ل أَ نَّه ُ مَنْ قَت َ َ
كتَب ْنَا عَلَى بَنِي ِإسْر َ ِئا�ي َ
ِك َ
ل ذَٰل َ
ض فَكَأَ نَّمَا
س أَ ْو فَسَا ٍد فِي الْأَ ْر ِ
﴿م ِنْ أَ جْ ِ
سا بِغَيْر ِ ن َ ْف ٍ
ٰ
ات ث ُ َم ّ ِإ َ ّن َ
جم ِيعًا وَلَقَ ْد جَاءَتْه ُ ْم ر ُ ُ
َاس َ
جم ِيعًا وَمَنْ أَ حْ يَاهَا فَكَأَ نَّمَا أَ حْ يَا الن ّ َ
َاس َ
ل الن ّ َ
قَت َ َ
كث ِيرًا
سلُنَا ب ِال ْبَي ّ ِن َ ِ

مِنْه ُ ْم بَعْدَ ذَٰل َ
ض لَمُسْرِفُو َن ﴾. ٢
ِك فِي الْأَ ْر ِ

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم( :سباب املسلم فسوق وقتاله كفر).٣
نســأل اهلل أن يحفظنــا مــن كبيــرة التكفيــر ورمــي املســلمني بالشــرك ،وأن يحقــن دمــاء املســلمني،
وأن يهــدي إخوتنــا الذيــن ضلــوا بتكفيــر املســلمني فســاقهم التكفيــر إلــى القتــل والتفجيــر،
ونســأله تعالــى أن ُيخ ّلــص األمــة مــن الفــن مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن إنــه ولــي ذلــك والقــادر
عليــه وهــو أرحــم الراحمــن.

 - ١روى ابن حبان ( ،)81والبخاري يف "التاريخ الكبير" ( ،)2907والبزار (.)2793
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 - ٣رواه البخاري ومسلم.

التعامل الصحيح مع أخطاء المسلمين
إذا سـ َّلمنا جــد ً
ال بــأن مــا أوردتمــوه مــن كالم حــول خطــورة رمــي المســلمين
بالشــرك نتيجــة لهــذا الفعــل الخطيــر صحيــح ،فهــل هــذا يعنــي أن يســكت
العلمــاء والدعــاة عــن المخالفــات الشــرعية والبــدع المنكــرة الســائدة فــي
المجتمعــات اإلســامية؟

ال

 ،إذ ال بــد مــن أن يقــوم العلمــاء والدعــاة بواجبهــم جتاه تصحيح ما يخالف الشــرع
مع مراعاة اآلتي:

● ●أن يصحــح اخلطــأ باللطــف والرفــق وهــذا هــدي نبينــا وســيدنا محمــد صلــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم.
● ●األمــة مبجموعهــا أو طوائفهــا بريئــة مــن الوقــوع يف الكفــر أو الشــرك األكبــر ،إ َّال مــا
ورد بــه النــص النبــوي احملــدد.

● ●علــى مــن يصحــح أخطــاء العامــة أن يزيــل مــن قلبــه أي شــائبة ســوء ظن باملســلمني
يف أفعالهــم أو اعتقاداتهــم وأن يعلــم بــأنّ وقوعهــم يف املخالفــات ال ُيجيــز اتهامهــم
بالكفــر أو الشــرك؛ وإال لــن يجــدي النصــح ولــن يــؤدي إلــى النتيجــة املطلوبــة.
● ●ومــن واجــب العلمــاء احتــرام "تخصــص التخصــص" يف العلــوم الشــرعية ،فليــس
لعالــم احلديــث أن يفتــي مــا لــم يكــن فقيهــا ،وليــس لناقــل الفتــوى تســور االجتهاد
مــا لــم يكــن فقيهــا.
● ●الدعــاة مــن غيــر املتخصصــن يف الفقــه تعظــم احلاجــة إليــه يف تقريــب الشــباب إلــى
اهلل ،ولكنهــم ليســوا مبصــدر للفتوى.
● ●التكفيــر حكــم شــرعي قضائــي وعلــى املســلم احلريــص علــى دينــه احلــذر مــن
االجتــراء عليــه.

٦

سلسلة تحريف وانتحال
قــال رســول اهلل صلــى عليــه وآلــه وســلم (يحمــل هــذا العلــم مــن كل
خلــف عدولــه ينفــون عنــه حتريــف الغالــن وانتحــال املبطلــن وتأويــل
1
اجلاهلــن)
فهــم بعــض أصحــاب األفــكار اخلاطئــة كالم اهلل ســبحانه وتعالى وكالم
نبيــه ﷺ بصــورة ال تتســق مــع املنهــج العلمــي املــوروث عــن الســلف
الصالــح ،وال تتناغــم مــع املقاصــد والقيــم الكبــرى للوحــي اإللهــي.
وقصــدوا بعــض آيــات القــران الكــرمي التــي نزلــت يف غيــر املســلمني
فأنزلوهــا باملســلمني وتناولــوا آيــات وردت علــى ســبيل االســتثناء
فجعلــوا منهــا أحكام ـ ًا عامــة وحرفــوا معانــي كالم اهلل وأحاديــث نبيــه
(تكون)مفاهيــم يف عقــول عامــة
الكــرمي بصــورة أدت إلــى رســوخ أو ٌ
املســلمني خاطئــة فادحــة ،نتــج عنهــا ســلوكيات وأفعــال ال صلــة لهــا
بديــن اإلســام احلنيــف.
نتعـ ّـرف ضمــن هــذه السلســلة علــى مــا وقــع فيــه أصحــاب هــذه األفــكار
اخلاطئــة مــن حتريـ ٍ
ـف ملعانــي كالم اهلل وكالم رســوله ،وضـ ٍ
ـال يف بعــض
ن ملفاهيــم مغلوطــة ،مبــا جعلهــم منفصلــن عــن
األحــكام الشــرعية ،وتـ ٍّ
مــراد اهلل ورســوله وفهــم الســلف الصالــح.
 - 1حديث مشهور صححه ابن عبد البر ،وروي عن أحمد بن حنبل؛ أنه قال :هو حديث صحيح.
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