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 .حكم املرتد: باب -الفتاوى السعدية ] رمحه اهلل  قال الشيخ العالمة عبد الرمحن بن نارص السعدي 

 [ :مرص -دار املنهاج : ط( 444-444: ص)

 

 .مناظرة يف تكفري الشخص املعني بصدور ما يوجب الكفر عنه

 

 :قال أحد املذكورين

ملكا أو نبيا أو صاحلا أو صنام أو غري  ،ن من دعا غري اهلل تعاىلأ ،مجاع املسلمنيإقد دل الكتاب والسنة و

نكاره، إعلوم من الدين بالرضورة ال يمكن وهذا أمر م ،مرشك خملد يف نار جهنم ،أنه كافر باهلل ،ذلك

وهلذا  ،أو مقلدا فمتى فعله أحد من الناس فهو مرشك كافر ال فرق بني كونه معاندا أو جاهال أو متأوال

بل أخرب أهنم  ،وال بني املعاند واجلاهل ،مل يفرق بني التابع واملتبوع كفارا، جعل اهلل يف كتابه الكفار كلهم

 [.22 :الزخرف] {إنا وجدنا آباءنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم مقتدون} :يقولون

ل سعيهم يف احلياة الدنيا الذين ض} :كثريا منهم يظن أنه عىل حق كام قال تعاىل وهذا أمر ال ُيشك فيه أن

فلم يمنعهم  [.401 ،404 :الكهف] {وهم حيسبون أهنم حيسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات رهبم

فهو  ،ال اهللإاستغاث بام ال يقدر عليه أو  ،فهكذا من دعا غري اهلل ،حسانإن ما فعلوه أهم اعتقادهم تكفري

وأي فرق بني تكفري جهلة اليهود والنصارى  ،عرف الدليل أو مل يعرف ،عاند أو مل يعاند ،مرشك كافر

بل أي فرق بني تكفري من ينكر البعث ولو  !؟وغريهم وجهلة من يرشك ولو انتسب اىل دين االسالم

 ،فالكل كفار !؟ال اهللإاحلوائج التي ال يقدر عليها وبني من يدعو غري اهلل ويلوذ به ويطلب منه  ،جهال

 .ومن بلغه القرآن فقد قامت عليه احلجة، سواء فهمها أو مل يفهمها ،لغ البالغ املبنيوالرسول ب

 :قال اآلخر

ن دعاء غري اهلل واالستغاثة به رشك وكفر خملد يف أعىل  ،مجاعذكرت من داللة الكتاب والسنة واإلما 

وما ذكرته من مساواة جهلة اليهود والنصارى ومجيع الكفار الذين ال  ،وال ريب ،النار، فهذا ال شك فيه

، ويعتقد صدق كل ما  - صىل اهلل عليه وسلم - يؤمنون بالرسول وال يصدقونه بجهلة من يؤمن بمحمد
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وهو ال يدري وال يشعر أنه من  ،ثم يقع منه دعاء لغري اهلل ورشك به ،قاله يف كل يشء ويلتزم طاعته

 .مأمور به ،سبه تعظيام لذلك املدعوبل حي ،الرشك

مجاع الصحابة إدل عليه الكتاب والسنة و ،فانه خطأ واضح ،وما ذكرته من مساواة بني هذا وبني ذاك

نه من املعلوم من الدين بالرضورة كفر جهال اليهود إحسان عىل التفريق بني األمرين، فوالتابعني هلم با

 .ال يمكن انكاره مروهذا أ ،والنصارى ومجيع أصناف الكفار

ثم وقع منه خطأ يف االعتقاد أو  ،ومصدقا له يف كل ما قاله، وملتزما لدينه ،وأما من كان مؤمنا بالرسول

: البقرة] {ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} :ن اهلل يقولإف ،جهال أو تقليدا أو تأويال ،القول والعمل

 .ن كان كفراإواالعتقاد ويف املقالة  ،استكرهوا عليهعن أمته اخلطأ والنسيان وما  يعف [.282

لكن قد يقع ويوجد مانع يف بعض األشخاص يمنع من  ،فهو كافر ،من اعتقدها أو عمل هبا :ويقال

ن أن كنا ال نشك إطالق الكفر عىل عينه، وإه كفر ورشك فيوجب لنا التوقف يف تكفريه لعدم علمه أن

ن البدع التي إف ،وعىل هذا عمل الصحابة والتابعني يف البدع ،ذكوراملقالة كفر لوجود ذلك املانع امل

ظهرت يف زماهنم كبدعة اخلوارج واملعتزلة والقدرية ونحوهم مشتملة عىل رد النصوص من الكتاب 

لوجود التأويل فال فرق بني  ،لكن امتنعوا من تكفريهم بأعياهنم ،وذلك كفر ،والسنة وتكذيبها وحتريفها

 ،يامن أهل الكبائرإسالم وإلدالة عىل ج لنصوص الشفاعة وتكذيبهم للنصوص اتكذيب اخلوار

ونفي القدر والتعطيل  ،وتكذيب املعتزلة بالشفاعة ألهل الكبائر ،واستحالهلم لدماء الصحابة واملسلمني

 .از دعاء غري اهلل واالستغاثة بهوبني تأويل من أج ،وغري ذلك من مقاالهتم ،لصفات اهلل

خنائي وغريمها حني ذكر وقوع مثل كري واإلكرده عىل الب ،وقد رصح شيخ االسالم يف كثري من كتبه

فذكر أنه ال يمكن تكفريهم لغلبة اجلهل وقلة العلم بآثار  ،هذه األمور من بعض املشايخ املشار اليهم

ا من ذلك ان من فاتضح لن ،وكالمه معروف مشهور ،الرسالة، حتى تبني هلم احلجة التي يكفر منكرها

ن كانت إال حيكم بتكفريه بعينه و ، أنهأو تأويال من غري عناد ،وقعت منه مثل هذه األمور جهال وتقليدا

 .للامنع املذكور ،هذه األمور الواقعة منه كفرا
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 :فقال األول

املؤاخذة عن هذه ورفع الشارع  [.282: البقرة] {ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} :أما قوله تعاىل

بل أصل الدين عىل  ،أما أصول الدين ،االجتهاديةونام ذلك يف اخلطأ يف املسائل الفرعية إاألمة باخلطأ، ف

 .كام ذكرنا يف تكفري مقلدة الكفارطالق الذي هو التوحيد، فاخلطأ فيه والعمد الكل عىل حد سواء اإل

فكيف يصدقه من كان مكذبا له يف  ،ممنوعفهو  ،ن هذا مصدق للرسول ملتزم لطاعتهإ :وأما قولكم

وكيف يكون  !وغريمها من أنواع العبادات؟ فراد اهلل يف الدعاء واالستغاثةإووجوب  ،وجوب توحيد اهلل

فجعل يدعو غري اهلل  !والتوحيد؟ ،من عصاه يف أصل الطاعات وأساس الدينلطاعة الرسول  ملتزما

وأين  !؟فأين االلتزام ،معرضا عن رب العاملني ،خلوقنيمقبال بقلبه عىل امل ،ناسيا ربه ويستغيث به

 !؟التصديق

وأما تشبيهكم هنا ببدع اخلوارج  ،هنا غري مقبولة حتى يقام عليها الدليل والربهانإف ،وأما الدعوة املجردة

بني التوحيد الذي هو أصل دين الرسل وأساس ! فام أبعد الفرق بني األمرين ،واملعتزلة اىل آخر ما قلتم

ن أوكاد القرآن من أوله اىل آخره  ، - صىل اهلل عليه وسلم - وهو الذي جاهد عليه الرسول ،دعوهتم

 عقائدهم وا يفئوبني البدع التي ضل أهلها وأخط ،يكون يف بيان هذا تأصيال وتفصيال وتبيانا وتقريرا

واجلامع بينهام خمطئ مل  ،يامهنم باهلل ورسوله، فالفرق بني األمرين فرق واضحإامهلم مع توحيدهم ووأع

 .ىل الصوابإهيتد 

 :فقال الثاين

 ،نام هو اخلطأ يف الفروع ال يف األصولإغريها من نصوص الرشع ن القول بأن اخلطأ املذكور يف اآلية وإ

وما ذكرناه  ،فلم يفرق اهلل ورسوله بني مسائل األصول والفروع يف العفو عن هذه األمة قول بال برهان،

ال مسائل أصول الدين، خصوصا من عطل إف ألهل البدع حيث كانوا متأولني من عدم تكفري السل

ثبات صفات الكامل هلل تعاىل وعبادته إن التوحيد مداره عىل إف ،صفات الباري من املعتزلة ونحوهم

ذا أنكر إتقم عليه احلجة يف القسم األول  لمعني الذي مللفكام امتنعنا من التكفري  ،ده ال رشيك لهوح

فكذلك نمتنع من تكفري من رصف بعض العبادات لبعض  ،بعض الصفات جهال وتأويال وتقليدا

ه الرسول وبلغه ين قد أتى بواملانع يف هذا كاملانع يف هذا، وكال األمر ،املخلوقات جهال وتأويال وتقليدا

 .ألمته
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نكاره إأنه جاء ب ،وسلكوا ما علم بالرضورة من دينه ،لكن الّضالل من أمته ضلوا يف البابني أو فيهام

وعانده وشاقه من بعد ما  ،فمن علم ما جاء به يف البابني ،والنهي عنه والتحذير ألمته عن هذا املسلك

نا ال إف ،لكنه ضل يف ذلك وجهل احلق فيه ،ظاهرا وباطنا ومن كان مؤمنا به ،فهو كافر حقا ،تبني له احلق

 .وم عليه احلجة التي يكفر معاندهانجزم بكفره يف هذه احلال مع وجود هذا املانع حتى تق

كالرصرصي  ،طالق الكفر عىل من جرت منه مثل هذه األمورإذا املعنى امتنعنا نحن وأنتم من وهب

وهو  ،وطلب احلوائج منه هلذه العلة املذكورة ،الرسول ودعائهممن يف كالمهم من االستغاثة ب ،ونحوه

 .يدخل يف كالم شيخ االسالم السابقوأمثاله ممن 

نكار البعث ممن أنكره ال تتوقفون يف تكفريه كام كفره اهلل ورسوله من غري تفريق بني إن إ :وأما قولك

 .املعاند وغري املعاند

ولكن حصل التأويل وراج األمر يف مسائل الصفات والتوحيد عىل كثري ممن  ،الباب واحد :فنحن نقول

ومع ذلك لو  ،ن هذا ال يكاد يوجدإف ،نكار البعثإبخالف مسألة  ،هو مصدق للرسول يف كل يشء

 .وبعد ذلك حيكم بكفره ،نه يعرف حكمهإف ،سالمإأو حديث عهد ب ة،فرض وجوده ممن نشأ يف بلد بعيد

جاء به الرسول جهال أو  وأنكر بعض ما ،مصدقا هلام ملتزما طاعتهام ،باهلل ورسوله فكل من كان مؤمنا

ن اجلهل بام جاء به أال إومن فعله فهو كافر،  ،ن كان ذلك كفراإنه وإف ،ن الرسول جاء بهأعدم علم 

فر ألن الك ،الرسول يمنع من تكفري ذلك الشخص املعني من غري فرق بني املسائل األصولية والفرعية

وهبذا عرفت الفرق بني املقلدين من الكفار  ،جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه مع العلم بذلك

 .هـ.ا .بالرسول وبني املؤمن اجلاحد لبعض ما جاء به جهال وضالال ال علام وعنادا


