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 في کتاب:   ةتفکیك ظاهرة التکفیر قراء

 لحسین الخشن  «اإلسالم والعنف» 
 

 

   الملّخص 

الفكر        شواغل  من  باتت  مسألة  إ��  التعّرض   " والعنف  اإلسالم   " كتابھ   �� ا�خشن  حس�ن  حاول 

من   سببا  وأصبحت  اإلسالمّية،  واألّمة  ا�جماعات  تمز�ق   �� ساهمت  �ي 
ّ
ال التكف��  مسألة  و��  اإل�سا�ّي، 

ا ومعا�جة. وما شّدنا إ�� هذه  أسباب التخر�ب ا�حضارّي. وقد حاول البحث ف��ا مفهوما، وتار�خا، وحضور 

نا �ساهم �� شّد انتباهھ  
ّ
ا�حاولة عمقها التحلي�ّ� وجرأة صاح��ا، لذلك أردنا تقديمها إ�� القارئ العر�ّي عل

واستفادتھ م��ا. ففي هذه ا�حاولة التحليلّية لظاهرة التكف�� إجابة عن �ّل ما قد يدور �� ذهن الواحد مّنا  

    مة املتجّددة.حول هذه الظاهرة القدي

 . : العنف، التكف��، ا�خشنال�لمات املفاتيح  

 

Abstract 

In his book "Islam and Violence," Al-Khishen addressed the issue of "takfir" or expiation, this 

latter has contributed to the ripping off not only the Islamic groups but also the Islamic world 

as a whole. This issue has become critical for human thought in that it is the determinant factor 

of the raptures modern world is enduring. In parallel, Al Khishen investigated the concept of 

violence; its history, its manifestations, as well as the ways it was handled. What sparked our 

attention most in this book is its analytical depth and the audaciousness of its author. 

Accordingly, we seek to present it to the Arab reader, hoping that s/he might find it useful and 

beneficial. The book is not only an analytical attempt of the phenomenon of expiation or 

"takfir",  but also provides clues and answers to different questions that might cross our minds 

about this ancient and ever new phenomenon. 

Key words: Violence, Expiation, Al Khishen 
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 : مقدمة 

لت ظاهرة التكف��  
ّ
مشغال من مشاغل الفكر اإل�سا�ّي،   -ال�ي باتت لبنة من لبنات الفكر اإلسالمّي   -مث

البشرّي و�� عالقات ا�جتمعات واألفراد �عضها    ملدادفأسالت كث��ا من ا التار�خ   �� تأث��  لها من  وذلك ملا 

رّ 
ُ

عت، وكم من ديار خ
ّ
ط

ُ
ر  ببعض. فكم من دماء ُسفكت، وكم من رقاب ق �ت �سبب حكم التكف��. فاملكّفِ

دائرة   عن  خرج  عنصرا  باعتباره  عليھ،  ا�حّد  إقامة  ع��  والتحر�ض  ر  املكفَّ إقصاء  أجل  من  جاهدا  �عمل 

�ي تقوم �� أصلها ع��  اإليمان وحاد عن �عاليمها.  
ّ
و�عود هذه الظاهرة �� جوهرها إ�� طبيعة الرؤ�ة الدينّية ال

 بحّجة التفّرد �� امتالك ا�حقيقة.  اإلقصاء ورفض املغاير دينّيا،

وقد اختلفت اآلراء واملقار�ات لهذه الظاهرة، فثّمة من درسها وجعلها مدار سؤال من داخل املنظومة       

ر�ن وفقهاء، وثّمة من درسها من خارج املنظومة العقدّية  
ّ

العقدّية ونذكر �� هذا السّياق رجال الدين من مفك

وأ�حا  ر�ن 
ّ

املفك �عض  تجاوزها.  مثل  أو  تأكيدها  لغاية  فهمها  محاولة  دائما  والغاية  األ�ادي�ّي.  الدرس  ب 

فھ الشيخ حس�ن ا�خشن واملوسوم  
ّ
ذي أل

ّ
�ي اهتمت  اإلسالم والعنف “بـ  ويعت�� الكتاب ال

ّ
فات ال

ّ
" من ب�ن املؤل

 حدود هذا الطرح؟  بظاهرة التكف�� دراسة وتحليال. فما �� أهّم األف�ار ال�ي وردت �� هذا الكتاب؟ وما �� 

ألسئلة الراهن،   وقد اخ��نا االشتغال ع�� هذا األثر الفكري ملا ملسناه فيھ من طرح نرى فيھ استجابة

املنظومة   داخل  من  ر 
ّ

يفك صاحبھ  وأّن  والعقدي    الدينّية،خاصة  الفكرّ�ة،  با�خاتلة  الطرافة  فتداخلت 

 املذه�ي بوهم ا�حداثة.

I    للکتاب  التقدیم المادّي :     

  سنة   ،�� طبعة أو��،1حس�ن ا�خشن للشيخ «اإلسالم والعنف» قام املركز الثقا�� العر�ي بنشر كتاب     

حوى  2006 وقد   ،301  ] فصول  خمسة  إ��  صاحبھ  قّسمھ  وقد  و 1صفحة،  أصول  منا�ىىء2ضوابط./   /  

ن �ّل فصل  5/ أنحاء التكف�� وأش�الھ.4/ من صفات التكف��ي�ن.3التكف��.   / �� ا�خطاب التكف��ّي.] وقد تضمَّ

 مالحق وخاتمة.  و  ة املهّمة. إضافة إ�� مقّدمة مجموعة من القضايا ا�جوهر�ّ 

II    :قراءة في المحتوى 

  ا��قدمة   1

د  إ��    ذهب ا�خشن �� مقّدمة كتابھ       وجود أزمات كث��ة وتحديات كب��ة �عصف باألّمة اإلسالمّية و��ِدّ

عِرّض حاضرها ومستقبلها
ُ
ه صور��ا و� ّوِ

َ
ش

ُ
لألخطار، ومن هذه التحديات ما    ما تبقى من أم��ا وتماسكها، و�

 
حمد الخشن الشيخ  - 1

ٔ
فات:عالم دين شيعي لبناني، له العديد من   حسين ا

ّ
اإلسالم والعنف / اإلسالم والبيئة... خطوات نحو   المؤل

في الطفل  حقوق  اإلسالم/  في  اإلنسان  حقوق  من   / الحياة  تواكب  الشريعة  بيئي/  المسلمين   /اإلسالم فقه  غير  دخول  حكم 
صول   .المساجد إلى

ٔ
االجتهاد الكالمي/ (دراسة فقهية) / عالمات الظهور... بين حلم االنتظار ووهم التطبيق / ظواهر ليست من الدين / ا

نية
ٓ
خروي/ العقل التكـفيري/ إعدادا وتنسيقا / هل الجنة للمسلمين وحدهم للسيد فضل هللا - العقائد القرا

ٔ
... قراءة في مفهوم الخالص اال

 العقل اإلسالمي بين سياط التكـفير وسبات التفكير... 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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ا�خارج   �ل أس�حتھ  يفرضھ 
ً

والسياسية  :عل��ا مستعِمال ،  العسكر�ة، واألمنية، واالقتصادية، واإلعالمية، 

  
َ
القوة ف��ا. خشية �� محاولٍة لتشو�ھ فكرها ودي��ا، ومصادرة ثروا��ا والقضاء ع�� �ل عناصر  والفكر�ة، 

وجود نوع    ��وض املارد اإلسالمي بما يملك من فكر أصيل مشرق، وطاقات �شر�ة وطبيعة جبارة. وذهب إ��

واقع ممزق متناحر، تفتك بھ    آخر من التحديات، و�� تحديات الداخل اإلسالمي ال�ي تتحرك ع�� أرضية

االنقسامات وا�خالفات املذهبية والعرقية، �� ظل ا�عدام أد�ى شروط املناعة الداخلية، ومن أخطر هذه  

عند كث�� من املسلم�ن، بحيث وصل األمر إ�� حد الظاهرة ا�خيفة، ألّن    التكف��يةالتحديات تنامي األف�ار  

ذي يحمل الفكر  
ّ
ل إ�� إ�سان صدامّي وعدوا�ّي تجاه اآلخر ممن ال يتفق معھ �� الرأي  تحوَّ   التكف��ي املسلم ال

أو ال يلتقي معھ �� املذهب أو الدين، وقد استفحلت هذه املش�لة �� العصر الراهن فبات ا�جتمع �شهد  

تحكم    تكف��يةحر�ات   وهكذا    بكفرمتطرفة  ا�جتمعات،  من  غ��ه  عن   
ً

فضال برمتھ،  اإلسالمي  ا�جتمع 

 الدماء وان��كت األعراض وسلبت األموال باسم اإلسالم. استبيحت

وقد ختم هذه املقّدمة بطرح �عض األسئلة ال�ي وردت �� ش�ل إش�اليات سيعمل ع�� اإلجابة عل��ا        

هل أّن عقل املسلم مح�وم بإنتاج منا�ج تكف��ّية؟ وأين يكمن ا�خلل؟ وما �� ضوابط    :�� تفاصيل كتابھ

؟ وأّن �ّل  �افراوهل أّن �ّل من ليس مسلم    ؟مرات��ما؟ وما �� أصول اإلسالم وضرور�اتھو   الكفراإلسالم و 

؟ وما �� أنحاء  التكف��ّيةومنطلقاتھ؟ وما �� أهّم سمات ا�جماعات    التكف���� النار، ما �� منا�ىىء    �افر

 ؟ �التكف�؟ وأخ��ا كيف �عا�ج ظاهرة التكف��ّي وأش�الھ؟ وما �� خصائص ا�خطاب   التكف��

 أصول وضوابط  2

بحثھ       ا�خشن  لظاهرة  ّ◌ تار���  بدراسةاس��ّل  تأصيلّية  ليست  التكف��ة  الظاهرة  هذه  أن  معت�ً�ا   ،

للطوائف   وعابرة  عاّمة  إ�سانّية  ظاهرة  ف�ي  اإلسالم  ع��  مقتصرة  وليست  اإلسالمي،  ا�جتمع   �� جديدة 

التوحيدّية دون استثناء. إ�� العصر اإلسالمي األول،    و��  عرف��ا جميع األديان  �� ا�جتمع اإلسالمي  تمتد 

�عد إ�� ما  صف�ن وتحديًدا  حركة   و�شوء فرقة  معركة  أول  اعتبارها  يمكن  ال�ي  ودمو�ة    تكف��يةا�خوارج، 

اإلمام ع��    تكف��أو شرك مرتكب الكب��ة من املسلم�ن، و  بكفر، فقد حكم ا�خوارج  2عرفها التار�خ اإلسالمي

 
الفرق    - 2 بتاريخ  المهتّمة  المباحث  جميع  تقّره  خالف  وهو  والخوارج  الشيعة  بين  التاريخّي  الخالف  يستبطن  ّي 

ٔ
الرا هذا  ّن 

ٔ
ا ونرى 

ا بعض  يقوم حول  الخالف  صل 
ٔ
وا بصورة  اإلسالمّية،  الخالف  يتجلى  اإلمامة، حيث  لة 

ٔ
مسا في  وخاّصة  الخالفّية  فمن    جلّية:لنقاط 

صول 
ٔ
صل من ا

ٔ
ل البيت ا

ٓ
ن وجود إمام من ا

ٔ
عند   يوه .الدينالخوارج من يقول باالستغناء عن اإلمام، والشيعة على خالف ذلك ترى ا

الخوارج  حصر الخالفة في علي ونسله من بعده. وال يقول  طبقات المجتمع إذا وجد الكـفء، بينما الشيعة ت  الخوارج حق مشاع بين كل
ئمة والشيعة يؤّكدون عصمتهم

ٔ
ئمتهم، والشيعة تعتقد رجعة اإلمام المنتظر، والقول بعدم   .بعصمة اال

ٔ
حد ا

ٔ
ال يعتقد الخوارج رجعة ا

حد هو قول عامة الخوارج إال فرقة شذت عنهم تسمى الخلفية ورئيسهم يسمى مسعود بن قيس،  
ٔ
كرك رجعة ا

ٔ
ثناء محاربة حمزة بن ا

ٔ
ففي ا

وصاروا  رجعته،  واعتقدوا  بموته  تصدق  لم  طائـفته  ن 
ٔ
ا إال   ،

ً
غريقا ومات  واد  في  فغرق  قيس  بن  مسعود  هرب  وهزيمتها  الفرقة  لهذه 

لون له الرجوع وتعجيل الخروج في كل لفظة يذكر فيه المهدي ويرمزون لذ
ٔ
لك بحرفي ينتظرونه، انتظار الشيعة لإلمام المنتظر الذي يسا

نه ال يجوز الخروج على مخالفيهم  ."" عج
ٔ
 على الحق، بينما الشيعة يرون ا

ً
ي شخص كان مادام مستقيما

ٔ
يرى الخوارج جواز الخروج مع ا

هل البيت، فمتى وجد هؤالء  
ٔ
إال مع وجود اإلمام الحق، ودونه ال يجب وال يلزم بل هو إضرار بالغير، وال صحة إلمامة من ليس من ا

الجائرين ودونهم ال  جاز الخرو  (انظر: عبد القاهر البغدادي، الفرق بين الفرق، تحقيق محمد الخشت،  يجوز.  ج معهم على الحكام 
 .) 2008مكـتبة ابن سينا، مصر، 
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ق ع�� عنف ا�خوارج بقولھ  بن أ�ي طالب.
ّ
هذه جعل��م �ستبيحون ا�خوض ��   التكف��ّية" وعقيد��م  :وعل

ثّم عمد إ�� تقديم �عض الروايات الّدالة ع�� عنفهم (ا�خوارج)،  3دماء املسلم�ن دون أد�ى توّرع أو تحّفظ." 

ذي رفض  
ّ
يضا إ�� ا�حديث عن  . و�عّرض أتكف��همو�عّرض �� مقابل ذلك إ�� موقف ع�ّ� بن أ�ي طالب ال

�ي    التكف��ّيةتوا�� ا�حر�ات  
ّ
�� التار�خ اإلسالمّي و�شوء �عض املذاهب والفرق " وع�� رأسها �عض الفرق ال

ق ع�� استفحال ظاهرة    4عامة املسلم�ن أو رم��م بالشرك."  تكف��ال تتوّرع عن  
ّ
"  : اليوم بقولھ  التكف��وعل

طا ُ�شهره البعض   التكف��موجة وعندما نطّل ع�� املشهد املعاصر نجد أّن 
ّ
صارت ظاهرة عامة وسيفا مسل

بوجھ �ّل من يخرج عن املألوف والسائد مّما تقّرره املؤسسة الدينّية الرسمّية من مقّررات وترتئيھ من أف�ار  

  5وتوّجهات."

وتداعياتھ ضرورة    املضادالتكف��  والتكف��  وقد رأى أّن أحد شروط خروج األّمة اإلسالمّية من نفق       

فقّسم األصول ال�ي يتحّدد ��ا إسالم    ، ورسم ا�حدود الفاصلة بي��ما.الكفراالتفاق ع�� ضوابط اإلسالم و

�ي ي�ون لإليمان ��ا موضوعّية ��
ّ
تلبس اإل�سان بحلية اإلسالم، و�ن�ار   اإل�سان إ�� عنصر�ن أّولها األر�ان ال

، سواء أ�ان اإلن�ار مستندا إ�� العناد أو ال�جاج أم �ان مستندا  للكفرأي واحد م��ا �� حّد نفسھ موجب  

إن�ارها   ي�ون  أن  العمل بمضمو��ا دون  أو  ��ا  اإليمان  يلزم  �ي 
ّ
ال األر�ان  وثان��ما  الغفلة.   -�� حّد ذاتھ–إ�� 

  للكفرمستلزما 
ّ
 إ�� تكذيب الرسول أو إن�ار الرسالة.   -اإلن�ار–إذا رجع  إال

ثّم قام �� ا�خطوة الالحقة بتحديد األر�ان الداخلة �� القسم األول واألر�ان الداخلة �� القسم الثا�ي،   

فــ وامليعاد،  والنبّوة  التوحيد  مقولة  ع��  جوهره   �� يقوم  األول  القسم  أّن  أو    فرأى  األر�ان  ��ذه  "اإليمان 

إن�اره ا  أو �عضها مخرج لھ عنھ حّ�ى و�ن �ان 
ّ
�� اإلسالم و�ن�ارها كال الثالثة هو املدخل لإل�سان  ألصول 

. أّما القسم الثا�ي فيدخل فيھ ما ُ�عرف بأصول املذهب �اإلمامة والعدل، فإّن اإليمان ��ا  6لغفلة أو ش��ة"

ق األمر  بنظر �عض املذاهب ضرورّي وواجب، لكّن إن�ارها مًعا أو  
ّ
 إذا �عل

ّ
أحدهما ال يخرج عن اإلسالم إال

الثا�ي العنصر  هذا   �� و�دخل  الرسول.  �وجوب    أيضا   بتكذيب  الدين  بضرور�ات  عليھ  اصط�ح  ما  �ّل 

"إن�ار   بأّن  اإلقرار  إ��  و�خلص  ا�حّرمة.  النفس  وقتل  والر�ا  ا�خمر  وحرمة  وا�حج،  والصوم،  الصالة، 

 7، ما لم يرجع إ�� إن�ار الرسالة وتكذيب الرسول."للكفرالضرورّي ليس سببا مستقال 

"إّن        يقول:  الشهادتان  هو  اإلسالم  أّن  والسّنة)  (القرآن  اإلسالمّية  املصادر  إ��  عودتھ   �� رأى  وقد 

املستفاد من هذه النصوص (األحاديث النبوّ�ة) مضافا إ�� اآليات القرآنّية الواردة �� هذا الشأن أّن أصول  

ثنان و�� التوحيد � وهو �ستبطن اإليمان بھ �عا�� و�فرضھ مفروغا منھ. والثا�ي هو اإليمان بنبّوة  اإلسالم ا

  8محّمد بن عبد هللا (ص) ومن أنكر أحد هذين األصل�ن فال يحكم بإسالمھ وال إيمانھ."

 
 .13، ص 2006، 1المغرب، ط -الخشن (حسن)، اإلسالم والعنف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  - 3
 . 16م،ن، ص  - 4
 . 16م،ن، ص  - 5
 .18م،ن،ص  - 6
 .18م،ن، ص  - 7
 .20م،ن، ص  - 8



 نجم الدين النفاتي د.   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تفكيك ظاهرة التكـفير 
 

(315) 

جمهور الفقهاء،    و�عّرض أيضا إ�� مسألة "حكم مرتكب الكب��ة " باعتبارها من املسائل ا�خالفّية ب�ن    

ذي  
ّ
رفحاول التأصيل لها وذلك بالعودة إ�� تقديم أهّم رأي�ن وهما رأي ا�خوارج ال

ّ
مرتك��ا ورأي املرجئة    كف

روا العمل واكتفوا باإليمان القل�ي أو اللسا�ي وذلك بحّجة أّن العمل مظهر من مظاهر اإليمان ال  
ّ

ذين أخ
ّ
ال

�� السياق نف   9من مقّوماتھ." �ي توّسطت الرأي�ن. فخلص إ�� أّن مرتكب    سھوعرض أيضا 
ّ
ال أراء املسلم�ن 

ذي جاء بتحر�مها. فهو يخرج    �افراالكب��ة ي�ون  
ّ
با برسول هللا (ص) أو لكتاب هللا ال

ّ
عندما " �ستحلها مكذ

 10حينذاك عن اإلسالم ال الرت�اب الكب��ة، بل لتكذيب الرسول (ص) أو � سبحانھ."

�عود إ�� ا�خلط    التكف��"بأّن استفحال ظاهرة    الكفر "مراتب اإلسالم و  ر وسمھ بـوأقّر أيضا �� عنص    

ومراتب   اإلسالم  مراتب  ب�ن  فــالكفرا�حاصل  يتوزعها   ـ"لإلسالم  ،  متفاوتة  ومدارج  متعّددة  الناس    مراتب 

اآلخر    مراتب متعّددة �عضها ال يلتقي مع اإلسالم بوجھ. و�عضها   للكفر وجهودهم. و  بحسب استعدادا��م 

ينافيھ." وال  معھ  بالقلب    11يلتقي  عالقة  "فلإليمان  جوهرّي،  فارق  واإلسالم  اإليمان  ب�ن  الفارق  أّن  ورأى 

وقد استند �� ذلك إ�� النّص القرآ�ي و��� روايات أئمة    12والعمل أّما اإلسالم فجّل عالقتھ باللسان والظاهر."

والشرك مراتب شأ��ا    للكفروتحّدث عن أّن    .� �� اإلسالمأهل البيت. و�ّ�ن أيضا أّن لإليمان مراتب مثلما �

  كفر �عمة و  كفر�نقسم العم�� إ��  و   عقدي وآخر عم��،  كفرينشطر إ��    فالكفرشأن اإلسالم واإليمان، "  

العم��: فهو عبارة عن التمّرد    الكفربا� أو برسلھ أو باليوم اآلخر، أّما    الكفرالعقدي هو    الكفرمعصّية.  

التشريع." الر�و�ّية،    13السلو�ي ع��   �� األلوهّية، وآخر   �� أنواعھ (شرك  الشرك فذكر  أيضا عن  وتحّدث 

ھ " من ا�خطأ الفادح وضع    وثالث �� ا�خالقّية، 
ّ
ورا�ع �� العبودّية وهناك شرك طاعة وشرك �� النّية. وقال إن

  14واحدة وذلك الختالفها مع اإلسالم.."جميع هذه األقسام الستة �� كف 

ظاهرة         طائلة  تحت  اإلسالمي  ا�جتمع  �عيشھ  بات  ذي 
ّ
ال الوضع  قلقھ من  ا�خشن عن  حس�ن  وعّ�� 

فقال  التكف�� "املتفقه�ن"،  �عض  أراء  إ��  واالستناد  والتعّقل  الرصانة  لغياب  ع��   ":وذلك  يبعث  مّما  إنَّ 

و  أنَّ  واأل�ىى  القلق  و�ث��  من  األسف  �شهد موجات  اإلسالمي  ��    التكف��و  التكف��اقعنا  ًعا  و�سرُّ املضاد، 

الدين دون  الناس عن  ابتليت األمة بجامعة من أنصاف املتفقه�ن الذي    إخراج  ضوابط أو قيود، وهكذا 

والتار�خية،   الفقهية  ح�ى  أو  العقائدية  املسائل  �عض   �� الرأي  يخالفهم  من  بارتداد  اإلفتاء   �� يت�جلون 

ھ ال ي�اد يخفى ع�� املطلع والعارف  و�ر 
ّ
تبون ع�� ذلك إهدار دمھ واستحالل مالھ وان��اك حرمتھ، هذا مع أن

�� تكف��   ا و��ًيا شديًدا عن املسارعة 
ً
بالغ بكتاب هللا وسنة رسولھ ص�� هللا عليھ وسلم أنَّ هناك تحذيًرا 

ق ع�� مخاطر    15املسلم و�خراجھ عن الدين."
ّ
مخاطر عديدة ومحاذير جّمة    للتكف��إّن    " :بقولھ  التكف��وعل
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رو  املكِفروا�ع�اسات سلبّية ع��  
َّ

ف
َ

ب �عض الضوابط لعّل أهّمها التثّبت    التكف��  ، ورأى أّن مسالةاملك
ّ
تتطل

ة والعناية التاّمة �� التحقيق واالستماع إ�� الشهود حذرا من الوقوع فيما   الكفرمن 
ّ
وذلك ع�� مراعاة الدق

راتوتداركھ من القتل و�زهاق النفوس. وأشار إ�� ضرورة العلم    ال يمكن تالفيھ
ّ

أّي    تكف��، "فــال يتّم  باملكف

ل  
ّ
�ش� اعتقاد  من  يتبناه  أو  يفعلھ  أو  يقولھ  ما  بأّن  ال�خص  معرفة  من  د 

ّ
التأك دون  با�  كفر�خص  ا 

راتوأضاف إ�� شرط املعرفة    16ورسولھ، مع اإلصرار ع�� موقفھ."
ّ

نضّم إليھ شرط العمد ضرورة أن ي  باملكف

ال��ام    �� أو أكره ع�� ذلك فال    الكفروالقصد. وكذلك مسألة االختيار  ر 
ّ
ر قوال وفعال "ألّن من اضط

ّ
  ُيكف

ا�حكم    17بذلك." الش��ة، فال �سوغ  ارتفاع  أو فعل منھ يحتمل وجها    بكفرمع ضرورة  أحد لصدور كالم 

عن   يصرفھ  آراءالكفر �حيحا  السياق  هذا   �� عرض  وقد   .  �� املسلم�ن  العلماء  من    �عض  تحذيرهم 

 18.التكف��

، مع غض النظر عن  19الدماء وعصم��ا  وقد تحدث عن القاعدة األساس �� اإلسالم و�� محقونية      

هو�ة أ�حا��ا املذهبية والدينية، ألّن القتل وسفك الدماء قبيح �� شريعة العقل والعقالء، مصداق وا�ح  

العق استقل  ما  وهو  �ي للظلم، 
ّ
ال املقاصد  أهم  من  النفوس  حفظ  فإّن  السماء  شريعة   �� وأّما  بقبحھ،  ل 

 هدفت الشريعة إ�� تحقيقها. 

ز �� هذا الفصل األّول من الكتاب ع�� لقد       
ّ

فقھ العالقة مع اآلخر ب�ن التعا�ش واال�غالق، طارًحا    رك

ا،  جوهر��
ً

"هل أّن �ّل    اإلجابة عليھ �عض األسئلة األخرى:وقد طرح ��    ؟�افراهل أّن من ليس مسلم    سؤاال

ب  
ّ
من ال يؤمن با� أو برسولھ أو اليوم اآلخر �افر؟ أو أّن ثّمة طائفة من الناس ال ُيحكم بكفرهم وال ي��ت

ثّم هل أّن �ل من ليس مسلما هو �افر؟ أو    ؟عل��م أح�ام الكفر رغم عدم إيما��م بتلك األصول العقائدّية

 
 .34م،ن، ص  - 16
 . 35م،ن، ص  - 17
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ٓ
ّن مصيره في اال

ٔ
خبر ا

ٔ
ّنما ا

ٔ
ّن من كـّفر شخصا بعينه فكا

ٔ
:" التكـفير هائل عظيم الخطر، ال

 لمن صّرح بالكـفر واختاره دينا
ّ
ّنه في الدنيا مباح الدم والمال." فما بقي الحكم بالتكـفير إال

ٔ
بدين، وا

ٓ
بد اال

ٔ
وجحد   جهّنم خالدا فيها إلى ا

 .)13، ص 1ج [الطبقات الكبرى،وقوعه." الشهادتين وخرج عن دين اإلسالم وهذا نادر 
خر الشوكاني  -

ٓ
ّن الحكم على رجل مسلم بخروجه عن دين اإلسالم ودخوله في دين الكـفر ال ينبغي لمسلم يؤمن با� واليوم اال

ٔ
:" اعلم ا

وضح من شمس النهار." 
ٔ
 ببرهان ا

ّ
ن ُيقدم عليه، إال

ٔ
 .]578، ص 4[السيل الجّرار، ج ا
مكنه، لعظيم  ابن حجر الهيثمي:"  -

ٔ
ن يحتاط في التكـفير ما ا

ٔ
ثره وغلبة عدم قصده سيما من العوام."    ينبغي للمفتي ا

ٔ
[تحفة المحتاج  ا

 . ]88، ص 9في شرح المنهاج، ج
فة التكـفير بقوله :"    - 19

ٓ
عراض عن خطر ا

ٔ
خر له وسمه بـعصمة الدماء والنفوس واال

ٓ
ومن المبادئ اإلسالمية الهاّمة وقد عّبر في بحث ا

عراض،  
ٔ
 عصمة الدماء والنفوس واال

ٔ
هّمية خاصة في وقتنا الراهن،  على المستوى اإلنساني مبدا

ٔ
مر يكـتسب ا

ٔ
 ا

ٔ
والحديث عن هذا المبدا

بشع صورها والتي تّتسم
ٔ
با عمال العنف والقتل واإلجرام 

ٔ
ا ّن 

ٔ
ا ، وغدا قتل   ذلك 

ً
 وخبراً عاديا

ً
 طبيعّيا

ً
صبحت عمال

ٔ
بالوحشية المفرطة ا

ُتتلى على شاشة التلف رقام 
ٔ
ا تهّز ز وتُ االمسلمين الذين يسقطون بسيف التكـفير مجّرد  و 

ٔ
ا  

ً
ن تحّرك ساكنا

ٔ
 في عناوين الصحف دون ا

ٔ
قرا

 إلى سوريا 
ً
عمال تقوم بها بعض الجماعات اإلسالمية السلفية في بلدان شّتى مثل الجزائر والعراق والسعودية وصوال

ٔ
، وهذه اال ضميراً

ثيراً مّما ُنِسَب إليها بل اعترفت به، ورّبما  فيها الفظاعات، إلى غيرها من البلدان، ولم ُتْنكر هذه الجماعات كـ  -وال تزال  –التي ارُتكبت
حياء

ٔ
عمال التي لم تخُل من التنكيل والتمثيل والتعذيب وقطع الرؤوس وشّق الصدور ونبش القبور وإحراق اال

ٔ
مر  .تفاخرت ببعض اال

ٔ
. اال

ساء قبل كّل شيء إلى صورة اإلسالم، وشّوه سمعة المسلمين في العالم، فصّورهم اإلعالم الغ
ٔ
ّمة تسترخص الدماء وتستهين الذي ا

ٔ
ربي ا

 .http://www.al-khechin.com/article/279" .بإنسانّية اإلنسان
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(317) 

و�� جوهر هذه األسئلة رأى أّن ع�� ا�جتمع اإلسالمّي    س قد ال ُيحكم بإسالمهم وال بكفرهم؟أّن �عض النا

أن يتّوحد وأن ال ي��ك االنقسامات املذهبّية �عصف بھ، ناقدا الدعوات االنفصالّية ومبّينا مخاطرها " ف�ي  

تضاف إ�� �ّل    مذهبّية،سس  تؤّسس لبناء كيانات طائفّية ضّيقة وهو ما ��ّدد بنشوء وقيام صراعات ع�� أ

و�ساهم �� �عميق الفواصل املذهبّية و�غفال نقاط اللقاء وتأجيج    20الصراعات العرقّية والقومّية والدينّية."

  21األحقاد املذهبّية و�يقاد نار الطائفّية. 

� جوهرها إ�� ودعا إ�� ضرورة التعا�ش ب�ن مختلف املذاهب م�ّ�را �ّل عملّية رفض لذلك ب�و��ا �عود �    

ر ع�� ضعف البناء الفكرّي، ألّن من يب�ي فكره وعقيدتھ ع�� ا�حّجة  
ّ

"خوف غ�� م�ّ�ر من اآلخر، وهو مؤش

اآلخر�ن." من  يخ�ىى  ال  الرا�خة  والقناعة  الداخل    22القوّ�ة  من  اإلسالمّية  ا�جتمعات  تحص�ن  إ��  ودعا 

ح �سالح الثقافة عوضا عن سالح العصبّية.
ّ

  23والتس�

 منا�� التكف��:   3

�� الفصل الثا�ي أنَّ للتكف�� أسباًبا متعددة، م��ا ما هو دي�ّي، وم��ا ما هو نف�ىّي، وم��ا    بّ�ن ا�خشن      

ما هو اجتما�ّ�، وم��ا ما هو اقتصادي أو سيا�ىّي. وأقّر بإم�انّية تداخل هذه األسباب �ي تفرز �خصيات  

الناتجة   فالنظرة السطحّيةوالفكرّ�ة �� أّم األسباب وأساس الداء،   ورأى أّن األسباب الثقافّية 24صدامّية.

ة املعرفة بتعاليم الدين  : عن ا�جهل وراء انتشار البغضاء ب�ن أبناء البشر، يقول 
ّ
" من الطبي�ّ� أن ت�ون قل

و  وقيمھ والنظرة السطحّية إليھ من أسباب �شوء وانتشار ظاهرة التكف��، وهذا ما يجعل من صفة ا�جهل أ 

لذلك نّبھ إ�� خطورة هذا العنصر ودعا إ�� ضرورة "   25السطحّية من الصفات املالزمة ل�حر�ات التكف��ّية."

ذين ينطقون باسم الدين و�حتكرونھ ألنفسهم، و�تصّرفون �أّ��م  
ّ
ا�حذر �ّل ا�حذر من ا�جهلة املتنسك�ن، ال

ع�� اال�غالق واال�غالق مدعاة إ�� الصدام وعّ�� عن فتنة ا�جهل بقولھ: "فا�جهل مدعاة    26".أوصياء عليھ

   27والتكف��."

التكف��        ظاهرة  �شوء  أسباب  بالقشور ومن  ق 
ّ
مع  التعل التعامل  جهل  ي�ّونھ  التكف��ّي  فالفكر   ،

النصوص الدينّية �� مستوى القراءة، يقول:" ساهم ا�جهل �� ت�و�ن فئة قشرّ�ة �عيش ع�� السطح، وتتقن  

�ا ال تتقن قراءة ما ب�ن السطور وال فهم املع�ى وال تج��د بما فيھ صالح الناس، لذا غدا  قراءة السطور ولك�ّ 

�ّل   من  فارغة  وقشورا  قوالب  ل 
ّ
و�مث اآلخر،  ع��  انفتاحا  ي�ون  أن  بدل  الذات  ع��  ا�غالقا  عندها  الدين 
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(318) 

ي تجلد الظهور  مضمون، وا�حديث عن الدين عندها هو حديث عن القيود ال�ي تكّبل األيدي، والسياط ال�

  28والسيوف ال�ي تقطع الرقاب."

عند         الفهم ووقف   �� التطّرف  "إّن    ظاهرة  فـقال  التكف��ّي،  للفكر  املنتجة  الظواهر  من  باعتبارها 

ونّبھ �� هذا السياق إ�� ضرورة التفر�ق ب�ن  29التعّمق �� الدين �عت�� أيضا عامال من عوامل �شوء التكف��."

  والتعّمق السل�يّ الذي يراد منھ فهم الدين و�ذل ا�جهد ألجل اكتشاف أ�عاده ومقاصده،  التعّمق اإليجا�ي 

ق باملبالغة والتشّدد �� األخذ بتعاليم اإلسالم وحدوده وأح�امھ وسننھ، بما ُيخرج املرء عن جادة  
ّ
ذي يتعل

ّ
ال

االعتدال و�وقعھ �� اإلفراط أو التفر�ط. وعّدد �عض عالمات التعّمق فذكر فقدان امل��ان وك��ة ال�جاج  

 اآلخر.  والتضييق ع�� النفس، وا�حماقة وال�جلة و�تباع الهوى وتكف�� 

من       باآلخر  الظّن  فسوء  الف�ن.  لواقح  الظنون  باعتبار  الضّن  سوء  مسألة  عند  الوقوف  يفتھ  ولم 

الت  
ّ

أشعلت  تكف��همشك �ي 
ّ
ال واملظالم  باملآ�ىي  مآلن  املعاصر  الواقع  وكذلك  اإلسالمّي  التار�خ  أّن  فرأى   ،

اها سوء الظّن باآلخر، " فكم من
ّ

فتنة أيقظها سوء الظّن، وكم من دم سفك    العصبّية املذهبّية فتيلها، وغذ

وأهدر بفتاوى لو بحثت عن خلفي��ا لوجد��ا تنطلق من حمل اآلخر ع�� األسوأ، وكم من فرقة أو جماعة  

وقد دعا إ�� ضرورة حسن الظن باآلخر من أجل    30العقليات ا�ختلفة املشبعة �سوء الظّن باآلخر."  كّفر��ا 

 حماية ا�جتمع اإلسالمّي. 

ث أيضا عن ثنائّية �جمة الفهم والفهم امل�ج�ي، فرأى أن سوء فهم النصوص الدينّية والبشرّ�ة  تحّد  

يّولد فهما مبتورا وحكما منقوصا وخاطئا، خاّصة �� مستوى النظرة التجز�ئّية وقد رأى أّن " من الصفات  

شريعة وعن دوره �� ا�حياة وموقع  البارزة ل�جماعات التكف��ّية افتقارها إ�� رؤ�ة مت�املة عن اإلسالم عقيدة و 

األخرى من   ا�جوانب  ترى  فيھ وال  معّ�ن و�ستغرق  جانب   �� تحّدق  تراها  ولهذا  ال�ونّية  الرؤ�ة   �� اإل�سان 

وذهب إ��    31الصورة. وهو ما يجعل نظر��ا مج��ئة وتقييمها ناقصا وأح�امها قاسّية ع�� من يخالفها الرأي."

ھ ي
ّ
ؤّسس للفهم امل�ج�ي القامو�ىّي للنّص " بحيث يتعامل الباحث مع النّص  أّن من مظاهر سوء الفهم أن

بالغتھ   النّص  تفقد  فلسفّية  هندسّية  بطر�قة  وال�لمات  ا�حروف  عند  تقف  حرفّية  عقلّية  وفق  الدي�ّي 

سياقها    32وحيوّ�تھ." من  إلخراجها  مصدرا  الدينّية  النصوص  مع  التعامل   �� الطر�قة  هذه   �� رأى  وقد 

 العميق.   اإل�سا�ّي 

ومحاصرة     ال��اث  بــ"تنقية  وسمھ  عنصر   �� ال��اث  مسألة  عند  ا�خشن  أّن  التكف��ي�نووقف  فرأى   ."

 التكف��يون  وا�حقل ا�خصب لذلك، إذ ال �عدم للتكف��"ال��اث اإلسالمّي نفسھ هو أحد املنا�ىئ األساسّية 

بھ يتشّبثون  الرسول (ص)  إ��  أو هناك منسوب  نّص هنا  ال�ي قد    العثور ع��  أعمالهم وتصّرفا��م  لت��ير 
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(319) 

و�ناء ع�� ذلك فقد اق��ح ضرورة    33�سمها نحن بالعنف لكّ��ا بنظرهم أعمال جهادّية تقّر��م إ�� هللا زلفى."

الفرقة   بحديث  ق 
ّ
يتعل السياق  هذا   �� مثال  ضرب  وقد  لھ،  التقد�سّية  النظرة  تلك  وتجاوز  ال��اث  غر�لة 

لھ من تأث��
ّ
سل�ّي بالغ ا�خطورة �� وحدة املسلم�ن وتماسكهم ، " فهو �عّمق الهّوة و�ز�د الشقة    الناجّية وما مث

وعمل    34و�حول دون التقارب والتال��، إذ كيف يتقارب �خص مع �خص آخر هو بنظره من أهل النار."

  .ع�� تحليل هذا ا�حديث ونقده �� مستوى السند وامل�ن وانت�ى إ�� �ونھ من األحاديث املوضوعة

ي�ن   4  :من صفات التكف��

، فرأى أّن من الصفات البارزة  التكف��ي�ن�عّرض ال�اتب �� الفصل الثالث من هذا الكتاب إ�� صفات     

م ��ا مرض االستعالء والغرور الدي�ّي، و"السّر �� ذلك أّن ا�جاهل    التكف��ّيةل�جماعات  
ّ

أّ��ا جماعات يتحك

ما ازداد �س�ا ازداد غرورا و��جابا بنف 
ّ
ھ يمتلك ا�حقيقة من ناصي��ا  "    35سھ و�دينھ."�ل

ّ
فُيخّيل إ�� نفسھ أن

ھ �عيش �� وهم كب��."
ّ
م الذات      36[...] وا�حال أن

ّ
ومن اآلثار السلبّية �حالة الغرور واالستعالء الدي�ّي ت�خ

أموالهم. وأعراضهم  دما��م  واستباحة  باآلخر�ن  االس��انة  إ��  يقود  ما  وهو  محتوى،  دون  ومن    37وتوّرمها 

ا�جانبّية   املعارك  من  الكث��  وخوضهم  التفاصيل   �� وا�شغالهم  الصغائر   �� استغراقهم  أيضا،  صفا��م 

�� الهامشّية ا�خوض  تجّنب  ضرورة  من  القرآ�ي  النّص  إليھ  دعا  ما  روح  جانبوا  قد  هذا  بصنيعهم  وهم   ،

واآلخ  الدنيا   �� النافعة  واألصول  املتون  ع��  وال��ك��  والهوامش  "    38.رةالصغائر  االنفعال،  سريعو  وهم 

وأضاف إ��    39�خصّية انفعالّية ارتجالّية سريعة الغضب حادة املزاج كث��ة العثار."  التكف��ّيةفال�خصّية 

الدي�ّي  النّص   �� ورد  ما  جوهر  عن  تختلف  العبادة   �� طر�ق��ا  وأّن  وقاسّية.  عنيفة  �خصيات  أّ��ا  ذلك 

" من الصفات املمّ��ة ل�جماعات السلفّية  :ال�غالق، يقول واصفا إّياهمف�ي تتّم بطر�قة ا�جهل وا  التأسي�ىّي،

وفرائضها   وحرامها  بحاللها  املقّررة  الدينّية  بالوظائف  ا�حر�ّ�  وال��امها  العبادات  ع��  انكبا��ا  التكف��ّية 

متقّرحة من    ونوافلها، ومظاهر التدّين وآثار العبادة بادّية ع�� قسما��م وسائر تصّرفاهم، فجباههم سوداء 

  40أثر ال�جود، و�حاهم طو�لة وأزرهم إ�� نصف الساق وألسن��م تل�ج دوما بذكر هللا."

للعقل  وقد قّدم ا�خشن �عض       ال�ي تضع حًدا  أو تحد من غلّوه، فرأى ضرورة    التكف��ي التوجهات 

الدين، عن  الت�لم  شأن   �� الشاملة  للفو�ىى  حدا  التحليل  و   وضع   �� و�مرحون  �سرحون  الذين  لهؤالء 

�ستوجب   ما  تقد�سھ، وهو  رفض  بمقدار  القطيعة معھ  إ��  الدعوة  ال��اث، رفض  و�� موضع  والتحر�م. 

 مع العصر، واعتبار نصوصھ  
ً
متصلة بزمن وضعها وم�ان صدورها. و�رفض  التدقيق بما ال يزال متناسبا
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املفاهيم   االنفتاح ع��  املسلم�ن  بل واجب  ال��اث،  من  املوروثة  باملصط�حات  اإلسالمية  النصوص  حصر 

املثال ال دا�� لإلعراض عن   ليست مقدسة، وع�� سبيل  واملفاهيم  األلفاظ  السياسية واالجتماعية، ألن 

وم الشورى ال�ا�� للتعب�� عن هذا املفهوم السيا�ىي. و�دعو  �لمة الديمقراطية تحت حجة أن هناك مفه

 أخ�ً�ا إ�� خطاب إسالمي متوازن بما يرا�� حاجات العقل والقلب ع�� السواء.

 أ��اء التكف�� وأشك���  5

اآلخر         رمي  البعض،  �عضهم  وجھ   �� املسلمون  �ستخدمها  ال�ي  األس�حة  أخطر  أن  ال�اتب  اعت�� 

ه من أهل النار، ّ◌ ، األمر الذي �ستتبع إخراجھ من الدائرة اإليمانية، وا�حكم عليھ بأنباالبتداع �� الدين

ا لبدعتھ. وأشار إ�� ما يقع فيھ �عض املسلمون من خلط ب�ن اإلبداع واالبتداع و��   ومعاقبتھ بما يضع حد�

 إلبداع ا�خلق. ذلك إساءة لإلسالم، فشرح املفهوم�ن و�ّ�ن االختالف بي��ما وعدم �عارض الدين مع ا 

ن ال�اتُب أنَّ هناك آفة خط��ة تفتك بمجتمعاتنا اإلسالمية، وتز�دها تمز�ًقا،    وليس هذا فحسب، فقد ب�َّ

والهداية   الشرعية  احت�ار  جماعة  أو  فرقة  �ل  محاولة  و��  وأبنا��ا،  طوائفها  ب�ن  ا�خالف  شقة  ق  عِمّ
ُ
و�

با وا��امهم  اآلخر�ن،  لنفسها، وسل��ا عن  من    لفسقواالستقامة  الشريعة، و�� مظهر  جادة  وا�خروج عن 

. وت�ون النتيجة " ضياع املقاييس األخالقّية والشرعّية، ويغدو اآلخر سوداوّ�ا قاتما، ولعّل التكف��مظاهر  

تھ."
ّ
بالفسق وتتّبع ع��اتھ وزال �� رمي اآلخر  التسّرع  "    41أج�� �عب��ات هذه اآلفة  التفسيق  أّن ظاهرة  ورأى 

لت واقعا مؤملا ملؤه األحقاد والضغائن املتبادلة."ساهمت �� تم
ّ
   42ّزق األّمة أشالء متناثرة وش�

التضليل والتناحر الدي�ّي. فقال:" ثّمة    موجات  فأشار إ��،  ولم يتجاوز �� هذا السياق ظاهرة التضليل       

املذه�ي املستمّرة منذ أمد �عيد، أس�حة فتاكة كث��ة يتّم استخدامها �� عمليات التناحر الدي�ّي وال��اشق  

�ّل مذهب   البعض ويشهره  ا�ختلفة بوجھ �عضهم  األديان  أتباع  �ّسلھ  ذي 
ّ
ال التضليل  ومن جمل��ا سالح 

إ��   وامتّدت  األخ��ة  اآلونة   �� املضاد  والتضليل  التضليل  موجات  استفحلت  وقد  األخرى،  املذاهب  بوجھ 

 تتف�ىى �� مجتمعاتنا اإلسالمية وغ��ها �� ظاهرة  وتنا  43داخل الدائرة املذهبّية الواحدة."
ً
ول الحقا، ظاهرة

السب والشتم، فأتباع هذا الدين �سبون أتباع الدين اآلخر أو مقدسا��م، وأتباع هذا املذهب �سبون أتباع  

اآلخر. يحملها    44املذهب  قد  �ي 
ّ
ال والضغينة  وا�حقد  ا�حسد  عن  جوهرها   �� ناتجة  ظاهرة  نظره   �� و�� 

وسباب  اإل�سا شتائم  إ��  شعورّي  غ��  �ش�ل  ولو  حقده  ي��جم  سوف  فا�حاقد  اآلخر،  تجاه  قلبھ   �� ن 

  45للمحقود عليھ.

�ي أصبحت ع�� حّد قولھ ثقافة �� ا�جتمع اإلسالمّي  
ّ
" ف�ّل فئة تلعن األخرى  :وذكر أيضا ظاهرة اللعن ال

ا، وت��  يره بم�ّ�رات دينّية. والتالعن �عب�� لفظي  أو �عض رموزها ومقّدسا��ا، مع إسباغ اللعن لبوسا شرعي�
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ورأى فيھ (اللعن) مع�ى الطرد   46ينطلق من نزعة عدائّية توغل �� إسقاط اآلخر ونزع ا�حرمة والقداسة عنھ."

واإل�عاد، وعندما يضاف ع�� هللا يأخذ مع�ى دينيا يتحّدد �� طرد امللعون من ساحة الرحمة اإللهّية. وهذا  

إ� يُجّر  قد  الداخلية،  وغ��ه  الساحة  وُ�ضِعف  العواقب،  محسو�ة  غ��  فعل  رّدات  و�خلق  عمياء،  فتنة   �

 و�فقدها تماسكها ومناع��ا. 

 �ي ا��طاب التكف��ي  6

متعددة،     أطراف  تتجاذبھ  خطاب  ھ 
ّ
أن كيف  و�ّ�ن  الدي�ي  ا�خطاب  عند  األخ��  الفصل  هذا   �� وقف 

" ال بدَّ من    :هدافها. ول�ي ال يبقى األمر موضع جدل قالومدارس متنوعة �� ثقاف��ا وأسلو��ا ومنطلقا��ا وأ 

و�� هذه  
ُ
ا، �عليًما وتدريًسا، وأ

ً
توفر مجموعة من الضوابط والصفات �� الناطق�ن باسم الدين إفتاًء أو وعظ

 ل�حديث عن الدين  
ً

ًحا بالعلم واملعرفة، لي�ون أهال
َّ

ًدا ومس� الضوابط �� أن ي�ون املتحدث باسم الدين مزوَّ

ْمَع  مستندا �� ذلك إ�� اآلية القرآنّية: عقيدة وشريعة ومفاهيم عامة، ٌم ِإنَّ السَّ
ْ
َك ِبِھ ِعل

َ
ْيَس ل

َ
 َما ل

ُ
ف

ْ
ق

َ
 ت

َ
[َوال

[
ً

وال
ُ
َمْسئ ُھ 

ْ
َعن  

َ
ان

َ
� ِئَك 

َ
ول

ُ
أ لُّ 

ُ
� اَد 

َ
ؤ

ُ
ف

ْ
َوال َبَصَر 

ْ
اح��ام  366[اإلسراء:   َوال قضية  إ��  ضرورة  ھ  نبَّ كما   .[

ق �� عملية    ال�ي ال تح��م التخصصات العلمية بأ��ا   التخصصات، واصًفا األمة
َّ
َوف

ُ
أمة ال تح��م نفسها، ولن ت

يقول  وهذه    :ال��وض،  الفلتان  لهذا  حّد  لوضع  الس��  اإلسالم  ع��  ا�حر�ص�ن  �ّل  ع��  لزاما  ي�ون  "لهذا 

�ي ال تح��م الت
ّ
خّصصات العلمّية  الفو�ىى والعمل ع�� تثقيف األّمة ع�� اح��ام التخّصصات، ألّن األّمة ال

�� أّمة ال تح��م نفسها، ولن تّوفق �� عملّية ال��وض. وكيف ت��ض أّمة �غدو �ّل فرد من أفرادها فق��ا وطبيبا  

" وما  :حكر ع�� طبقة معينة، قال  وهذا ال �ع�ي عنده أن الفكر الدي�ي  47ومهندسا وفلكّيا و... �� آن واحد."

م املرء �� ما ال يملك علمھ، ال �ع�ي أّن الفكر الدي�ّي حكر    ذكرناه من ضرورة اح��ام التخّصصات وأن 
ّ
ال يت�ل

النّص   فهم  يحتكر  أو  الدين  باسم  ينطق  أن  ا�خّول  هو  خاص  كهنو�ّي  جهاز  ع��  أو  معّينة  طبقة  ع�� 

ز �� هذا السياق ع�� حالة الشلل ال�ي �عيشها املنا�ج التعليمّية " مش�لة انتماء الرسالة و   48وتفس��ه."
ّ

  رك

العلمّية إ�� املا�ىي تتكّرر بنفسها �� املنا�ج الدراسّية �� املعاهد وا�حوزات العلمّية فإّ��ا ال تزال عصّية ع��  

التعليمّية �� أنظم��ا  ال�امل ل�حياة  التغي��  إ�� ذلك �� خضم  امل�ّحة   49".التحديث والتطو�ر رغم ا�حاجة 

 . وعرض �عض تجارب التحديث ا�حتشمة

إ�� �عض اإلش�اليات املهّمة �� فهم ا�خطاب اإلسالمي، م��ا ا�خطاب اإلسالمي ب�ن قيود  وقد �عّرض      

املوروثة والوافدة، وا�خطاب   ب�ن املصط�حات  ا�حاضر واملستقبل، وا�خطاب اإلسالمي  املا�ىي وتحدّيات 

اإلسالمي ب�ن  جنوح العاطفة، وا�خطاب  و   اإلسالمي ومراعاة الزمان وامل�ان، وا�خطاب اإلسالمي ب�ن الفكر

و��    التبش�� والتنف��، وا�خطاب اإلسالمي وعقدة املؤامرة، والعبادات ودورها �� ��ذيب ا�خطاب اإل�سا�ي.

 .التكف��إش�اليات رام من خاللها إبراز أهّم خصائص هذا ا�خطاب و�عارضھ �� جوهره مع ظاهرة 

 
 . 209ص  - 46
 . 222م،ن، ص  - 47
 .223م،ن، ص  - 48
 . 240م،ن، ص  - 49



 2021  يناير) كانون الثاني /(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   الثانيةالسنة     -  العدد السادس  – مجلة نقد وتنوير  
 

(322) 

التطرف؟ وا  ثّم ختم بطرح         أّن  سؤاال جوهرّ�ا هو: كيف نواجھ   50بالتكف��ال يواجھ    التكف��عت�� 

لق    ّ◌ ألن
ُ

ا، وذهب إ�� أنَّ ا�خ
ً

ذلك ال يحّل املش�لة وال �غ�� قناعة، بل ر�ما زاد املش�لة �عقيًدا، والقناعة رسوخ

أحسن،   بال�ي  والدفع  الصفح  إ��  يدعونا  و�نما  بأخ��ا،  والسيئة  بمثلها،  الشتيمة  مواجهة  يأ�ى  اإلسالمي 

  :باآليةمستشهدا  
ٌ
ُھ َعَداَوة

َ
َك َوَ�ْين

َ
ِذي َبْين

َّ
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َ
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َ
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َّ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
أ

َ
�

، ومعرفة منطلقاتھ  التكف��  ضرورة دراسة أسباب  التكف�� ملواجهة   وا�خطوة األو��  ]34[فصلت:   َوِ��ٌّ َحِميٌم]

األجواء االقتصادية، واألمنية والسياسية    مقدمة ضرور�ة ملعا�ج��ا والتخلص م��ا، فر�ما �انتباعتبارها  

تلك   و�زالة  املوا�ع  تلك  برفع  ينحصر  ا�حالة  هذه   �� املعا�جة  وطر�ق  التكف��ية،  األف�ار  نمو   �� مؤثرة 

د صعو�ة، ففي هذه ا�حالة ثقافية، واملش�لة هنا صعبة وعالجها أش  التكف��، أّما لو �انت أسباب  51األسباب

"إّن املطلوب    ، يقول:52ومقارعتھ، با�حجة وال��هان ال بال�جن والسيف  التكف��ي ي�ون ِلزاًما مواجهة الفكر  

للفكر   األساسّية  والر�ائز  التحتّية  الب�ى   �� زلزال  اإلسالمّية  التكف��ّي  إحداث  الناحّية  من  وهنھ  بإثبات 

الدين الشرعّية  األسس  عن  العنف  وابتعاده  بأسلوب  ال  والتطّرف  اإلرهاب  منا�ع  تجفيف  يتم  هكذا  ّية. 

  �� وزّجهم  السلفّية وقمعهم  ا�حر�ات  �عض  إ��  انتسا��م  أو  اإلسالمّية  ميولهم  �جّرد  األ�خاص  ومالحقة 

ل ا�خطو   53زناز�ن املعتقالت، ألّن ذلك س��يد من ضراو��م و�جعلهم قنابل موقوتة ��دد األّمة برّم��ا."
ّ
ة  وتتمث

التسامح و�شر رسالة ا�حبة وتأكيد اح��ام اآلخر �� الثانية نفسھ ومالھ وعرضھ، ورعاية    �� �عز�ز ثقافة 

، وقال: «أخال أنَّ أهم قيمة  54حقوقھ وحفظ إ�سانيتھ، وكف األذى عنھ ما دام ال يتحرك بالظلم والعدوان

ينبت    التكف��  ب�ن ب�ي البشر، ألن  االختالف  حق يجدر بنا التبش�� ��ا والدعوة إل��ا �عد تأصيلها وتنظيمها ��

والفهم الرأي  أحادية  ظل   �� و�تحرك  واالستبداد،  القمع  أجواء   �� اآلخر�ن    و�نمو  ع��  فرضها  يراد  ال�ي 

وذلك ل�ون االختالف ال �ساوي التمزق والتشتت، وال �ع�ي أنَّ من ليس م��   55ومصادرة حقهم �� االختالف»

يوافق�ي ال  ومن  ضدي،  تخلف    فهو  فهو  والتنازع  التناحر  إ��  االختالف  قاد  ما  و�ذا  عدوي،  فهو  الرأي 

وجاهلية، أما إذا تحرك وفق قانون التدافع والتنافس فهو ليس أمر جائًزا ومحموًدا فحسب، بل هو شرط  

 .56لديمومة ا�حياة االجتماعية واإل�سانية كما يؤكد علماء االجتماع

 �دود الطرح  7

ھ بقي يحوم داخل بوتقة الطرح الدي�ّي املذه�ي،      
ّ
ل�ن بدا لنا هذا الطرح طر�فا �� �عض جوانبھ غ�� أن

شق�� محمد  الباحث  إليھ  ذهب  ما  حسب  �عت��  ذي 
ّ
ال املذه�ي  الطرح  عليھ  سيطر  من  57فقد   أخطر " 
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 وسياسية تار�خية أخرى  �عوامليم��ج   ألنھ وذلك والتكف��، التفر�ق �� دورا كب��ا تلعب ال�ي العوامل

 يصعب قد حد إ�� ا�جتمع و�� �� تضرب بجذورها مذهبية ثقافة استيالد ع�� �لها �عمل ...واجتماعية 

 يمنع  ورأى أّن ذلك "ال  58وآثارها." ورسو�ا��ا املذهبية تلك ا�خلفات �ل من الو�� ذلك وتنظيف تنقية معھ

 بدوره يقوم كيف وتبيان و�عر�تھ، املذه�ي وكشفھ العامل إلظهار محاولة ��  العوامل تلك ب�ن التفكيك من

ه   تأكيد ينب�� ما إن.الوحدة  بدل ف��ا التنازع اإلسالمية و�حالل ا�جتمعات وتمز�ق التكف�� موضوع ��

 وقومية عرقية من العصبيات، ألوان فيھ مختلف تصب الذي  الوعاء أصبح قد املذه�ي العامل أن هو

 �� العصبيات تلك �ل لتتمظهر رماده، �� النار تذكيتھ ونفخ  ع�� لتعمل وغ��ها، واجتماعية وجغرافية

 ح�ى االجتما��،- العص�ي إطارها إ�� الدي�ي- الفكري  إطارها من أخرج املذهبية مما املذهبية، العصبية

  أ�حت املذهبية 
ً
 قد.عنھ األشنع والتعب�� أش�الھ  أسوء  من أ�حت بل وللتعصب، للعصبية أمًرا مالزما

  ي�ون  ال
ً
 اإلسالمي، االجتماع �� التعصب املذه�ي بدأ وكيف م�ى لنستكشف التار�خ إ�� �عود أن اآلن م�حا

و�� �عليقھ ع�� ظاهرة التكف�� املذه�ي ذهب إ�� أّن    59استيالده." �� دورها لعبت ال�ي األساسية  والعوامل 

"األمر يرتبط بفهم الدين نفسھ، ألّن املس�ون بذلك ال��اث التكف��ّي واملثقل ب�ّل أغاللھ، ال �ستطيع أن  

يمارس عملّية استنطاق مجّردة للنّص الدي�ّي، بل جّل ما سوف يقوم بھ هو عملّية إسقاط ل��اثھ التكف��ّي  

  60الدي�ّي." ع�� النّص 

لم �ستطع ا�خشن الولوج إ�� النّص التأسي�ىّي من أجل معا�جة ظاهرة التكف�� ال�ي عرفت مناب��ا األو��  

ھ بقي حبيس الن�عة املذهبّية ا�خاّصة.  
ّ
 �� سوره وآياتھ. وهو ما �ع�ي أن

    خاتمة   

�ي قّدمها ال�اتب لظاهرة      
ّ
 التكف��نخلص من خالل هذه املقار�ة ال

ّ
ھ قد فّصل القول ف��ا فبحث �� ، أن

صفات    الكفرمفهوم   مسألة   �� أيضا  و�حث  املباشرة،  وغ��  املباشرة  وأسبابھ  و��    التكف��ّينوتار�خھ 

ا�خطاب   ال�ي التكف��ّي خصائص  ا�حلول  وتقديم  الظاهرة  تحليل  البحث  من  مرحلة  �ّل   �� حاول  وقد   ،

ھ يتحّرك  بإم�ا��ا املساعدة ع�� التجاوز. وقد ملسنا �� خطا
ّ
بھ جرأة وقدرة ع�� حسن التحليل، خاّصة وأن

و�دت الدينّية.  املنظومة  داخل  �عض    من  خالل  من  الظاهر  ال��امھ  رغم  جوهرها،   �� حداثّية  أف�اره 

اعت��هم ذين 
ّ
ال ا�خوارج  ع��  وتحاملھ  الشي�ّ�  املذهب  إ��  بانتمائھ  لظاهرة    التفاصيل  التار��ّ�  املنطلق 

وهو ما جعل طرحھ يتسم باملذهبّية ال�ي   .النّص القرآ�ي قد �ان سّباقا �� هذا ا�جالالتكف��، �� ح�ن أّن  

تجانب �� جوهرها مقولة ا�حداثة والثورة الفكرّ�ة ال�ي ��دف إ�� كسر القيود ال�ي �عيق التفك�� السليم �� 

   ظاهرة التكف�� ع�� العمل إن أزمات هذه األّمة. ثم
ً
  توصيفا

ً
 األهمية،   من يكتسب ما  بقدر ..ومقارنة وتحليال

 الظاهرة، هذه معا�جة  �سبل يرتبط وهو أهمية، أك�� ي�ون  قد آخر بحث �� للدخول  مقدمة يبقى فإنھ
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  ونتائجها.  مظاهرها جميع و���اء بمحاصر��ا  الكفيلة واألدوات  الوسائل وتقديم م��ا، التخلص  كيفية و�يان

 بحث نتائجها، و��  طبيع��ا، و�� عل��ا، املساعدة والعوامل التكف��، ظاهرة أسباب �� البحث أن �حيح

  يحمل الظاهرة لهذه العلمّية املعا�جات تقديم يبقى لكن متداخل،
ً
   هدفا

ً
ظاهرة   معا�جة يتمثل �� نبيال

 العنف ال�ي باتت تمّزق أوصال ا�جتمع اإل�سا�ّي. 

 




