بسم هللا الرحمن الرحٌم
سلسلة أجوبة الشٌخ العالم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"
جواب سؤال
الثغرات فً السلوك ال تخرج المسلم عن عقٌدته اإلسالمٌة
إلى عبد الجلٌل زٌن
السؤال:
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته
بارن هللا فٌكم ونصركم وجزاكم خٌرا شٌخنا الكرٌم
شٌخنا الكرٌم،
ورد فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء األول أن هنان أعماال تخالف العمٌدة ٌعملها المسلمون ولكنها ال
تخرجهم من العمٌدة ،وتم التوضٌح أنه لد ٌغفو المسلم فٌغفل ربط مفاهٌمه بعمٌدته ،أو ٌجهل تنالض هذه المفاهٌم
مع العمٌدة ،أو لد ٌطغى علٌه الشٌطان فٌجافً هذه العمٌدة فً عمل من األعمال...
فكٌف ٌبمى مسلما حٌنما ٌعمل عمال مخالفا للعمٌدة االسالمٌة؟
فلو أن مسلما كفر أخاه المسلم ألٌس ٌكون بذلن لد باء بها أحدهما وتلفظه هنا كفر؟
وأعرف أن األعمال تشمل األلفاظ أو الحركات ،فلو سجد مسلم لصنم ٌكون بذلن كافرا
أرجو منكم توضٌح األعمال التً تخالف العمٌدة وٌبمى المسلم مسلما رغم عملها؟
وهل ٌشمل هذا الحكم بغٌر ما أنزل هللا وبالعلمانٌة الكافرة وغٌرها؟؟
وجزاكم هللا خٌرا
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته
أوالا :إن سإالن هو عما جاء فً مبحث "ثغرات فً السلون" فً كتاب الشخصٌة اإلسالمٌة الجزء األول،
والممصود بالصٌاغات الواردة هنان من مثل لولهٌ" 3شاهد فً كثٌر من المسلمٌن ظهور أعمال تخالف عقٌدتهم
اإلسالمٌة "...ولوله ..." 3ذلن أنه لد ٌغفو اإلنسان فٌُغفل ربط مفاهٌمه بعمٌدته ،أو لد ٌجهل تنالض هذه المفاهٌم
مع عمٌدته أو مع كونه شخصٌة إسالمٌة ،أو لد ٌطغى الشٌطان على للبه فٌجافً هذه العقٌدة فً عمل من
األعمال ،فٌقوم بأعمال تخالف هذه العقٌدة" ونحوها من صٌغ ،المقصود منها لٌس ما ذهبت إلٌه فً سؤالك من
القٌام بأعمال تخرج صاحبها عن العقٌدة اإلسالمٌة ،بل المقصود هو القٌام بأعمال محرمة وبمعاص تخالف ما
توجبه العقٌدة اإلسالمٌة من النزول عند األحكام الشرعٌة وعدم مخالفتها ،وقد جاء تفسٌر ذلك فً أكثر من
موضع فً المبحث المذكور ،فقد جاء مثالا:
" والحمٌمة أن وجود ثغرات فً سلون المسلم ال ٌخرجه عن كونه شخصٌة إسالمٌة .ذلن أنه لد ٌغفو
اإلنسان فٌُغفل ربط مفاهٌمه بعمٌدته ،أو لد ٌجهل تنالض هذه المفاهٌم مع عمٌدته أو مع كونه شخصٌة إسالمٌة ،أو
لد ٌطغى الشٌطان على للبه فٌجافً هذه العقٌدة فً عمل من األعمال ،فٌقوم بأعمال تخالف هذه العقٌدة ،أو

تتناقض مع صفات المسلم المتمسك بدٌنه أو ضد أوامر هللا ونواهٌه .وٌموم بذلن كله أو بعضه فً الولت الذي ال
ٌزال ٌعتنك هذه العمٌدة وٌتخذها أساسا لتفكٌره ومٌوله .ولذلك ال ٌصح أن ٌُقال إنه فً مثل هذه الحال خرج عن
اإلسالم أو أصبح شخصٌة غٌر إسالمٌة .ألنه ما دامت العقٌدة اإلسالمٌة ُتعتنق من قِ َبله فهو مسلم ،وإن عصى
فً عمل من األعمال".
 ..." ولذلن ال ٌُستغرب أن ٌعصً المسلم فٌخالف أوامر هللا ونواهٌه فً عمل من األعمال .فمد ٌرى
المرء الوالع ٌتنالض مع ربط السلون بالعمٌدة .ولد ٌُخٌَّل إلٌه أن مصلحته موجودة فٌما فعله ثم ٌندم وٌدرن خطؤ
ما فعل وٌرجع إلى هللا .فهذه المخالفة ألوامر هللا ونواهٌه ال تطعن فً وجود العقٌدة عنده ،وإنما تطعن فً تقٌده
بهذا العمل وحده بالعقٌدة .ولذلك ال ٌعتبر العاصً أو الفاسق مرتداا ،وإنما ٌعتبر مسلما ا عاصٌا ا فً العمل الذي
عصى به وحده ،وٌعاقب علٌه وحده ،وٌبقى مسلما ا ما دام ٌعتنق عقٌدة اإلسالم ".انتهى الشرح من الشخصٌة.
 وواضح من هذا الشرح أن المقصود هو القٌام بأعمال محرمة ومخالفات شرعٌة ال تخرج المسلم عن
عقٌدته اإلسالمٌة كأن ٌشرب الخمر أو ٌسرق أو ٌنظر إلى عورة محرمة أو نحو ذلك ...فٌكون بتلك المعاصً
عاصٌا ا فاسقا ا وال ٌكون كافراا ما دام ٌؤمن بالعقٌدة اإلسالمٌة.
ثانٌا ا :أما القٌام بأعمال من قبٌل السجود لألصنام أو أداء صالة الٌهود أو النصارى ،فهذا لٌس مخالفة
للعقٌدة ومجافاة لها فقط ،بل هو فوق ذلك خروج عن العقٌدة اإلسالمٌة وعن اإلسالم كله ...ومن ٌقوم بمثل هذه
األعمال فإنه ٌرتد عن دٌنه ...وقد سبق أن فصلنا هذا فً جواب سؤال للفٌس فً  2012/4/30عن تجنب
الكفر والموت على اإلسالمhttps://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/622272917969783:0 .
ثالثا ا :أما الحكم بغٌر ما أنزل هللا ففٌه تفصٌل سبك أن بٌناه فً أكثر من جواب ،وملخصه أن الحكم بؤحكام
الكفر هو عمل من األعمال ،فإن كان هذا العمل ٌنم عن اعتماد صاحبه أي ٌدل على أن صاحبه ال ٌإمن باإلسالم
وٌحكم بالكفر عن اعتماد عدم صالحٌة أحكام اإلسالم فإن من ٌموم بهذا العمل ٌكون كافرا ،وأما من ٌموم بالحكم
بالكفر ولكنه ٌمر بؤن اإلسالم هو الصحٌح وأنه الذي ٌجب الحكم به ففً هذه الحالة ٌكون من ٌموم بهذا العمل
ظالما وفاسما ولٌس كافرا ...ولد أشارت إلى ذلن آٌات سورة المائدة الثالث وهً عن الحكم بغٌر ما أنزل هللا،
فواحدة منها تصف من ٌحكم بغٌر ما أنزل هللا بالكفر ،والثانٌة تصفه بالفسك ،والثالثة تصفه بالظلمٌ ...مول هللا
هللا ُ َفأُولَئِ َك ُه ُم ال َكافِ ُرونَ ﴾َ ﴿ ،و َمن لَم ٌَح ُكم ِب َما أَن َزل َ َ
سبحانهَ ﴿ 3و َمن لَم ٌَح ُكم ِب َما أَن َزل َ َ
هللا ُ َفأُولَئِ َك ُه ُم ال َظالِ ُمونَ ﴾،
﴿ َو َمن لَم ٌَح ُكم بِ َما أَن َزل َ َ
هللا ُ َفأُولَئِ َك ُه ُم ال َفاسِ قُونَ ﴾ ...،ومعرفة واقع الحاكم بغٌر ما أنزل هللا ضرورٌة لصحة
الحكم علٌه.
ومما ٌجب لفت النظر إلٌه أنه ال ٌجوز التساهل فً تكفٌر الناس ،فمن ولد من أبوٌن مسلمٌن فهو مسلم،
وحتى ٌُحكم بكفره ٌجب أن ٌكون هنان دلٌل لطعً بكفره ،فحتى لو كان  %20من األدلة بكفره ،و %10من
األدلة بإسالمه فال ٌحكم بكفره ،وإنما تتابع أعماله وٌحاكم على هذه األعمال المخالفة للشرع باعتباره فاسما أو
عاصٌا أو ظالما ،ولكن ال ٌحكم بكفره ما دام الدلٌل المطعً على كفره غٌر لائم .وموضوع التكفٌر ٌتسبب فً
إزهاق أرواح ،وفً تطبٌك أحكام الردة ،ولد ٌترتب علٌه مآس وجرائم إذا لم ٌتم التحمك من حصول الكفر بإلامة
الحجة الماطعة...
إن هذا أمر مهم ،واألدلة الشرعٌة تدل علٌه ومنها3
س َال َم لَس َت ُمؤ ِم انا
ٌل َ ِ
هللا َف َت َب ٌَ ُنوا َو َال َتقُولُوا لِ َمن أَل َقى إِلٌَ ُك ُم ال َ
ض َرب ُتم فًِ َ
ٌَ ﴿ -1ا أَ ٌُّ َها الَذٌِنَ آ َم ُنوا إِ َذا َ
س ِب ِ
ٌِرة َك َذلِ َك ُكن ُتم مِن َقبل ُ َف َمنَ َ
هللا َكانَ ِب َما َتع َملُونَ
ض ال َح ٌَا ِة الدُّن ٌَا َفعِن َد َ ِ
هللا َم َغانِ ُم َكث َ
َتب َت ُغونَ َع َر َ
هللا ُ َعلٌَ ُكم َف َت َب ٌَ ُنوا إِنَ َ َ
ٌرا﴾ ،وفً أسباب نزول هذه اآلٌة وردت أحادٌث منها:
َخبِ ا

سا َمةَ بْنَ زَ ٌْدٍَ ٌُ ،ح ّد ُ
هللا  إِلَى
سول ُ َ ِ
ِث لَا َلَ « 3ب َع َث َنا َر ُ
روى أحمد فً مسنده َ
س ِم ْعتُ أ ُ َ
ع ْن أَبًِ ِظ ْبٌَانَ  ،لَا َلَ 3
ص َبح َناهُم َف َقا َتل َناهُمَ ،ف َكانَ مِن ُهم َر ُجل إِ َذا أَق َبل َ ال َقو ُم َكانَ مِن أَ َ
ش ِّدهِم َعلٌَ َناَ ،وإِ َذا أَد َب ُروا
ال ُح َر َق ِة مِن ُج َهٌ َن َةَ ،قال ََ :ف َ
صارَ ،قال ََ :فلَ َما َغشِ ٌ َناهَُ ،قال ََ :ال إِلَ َه إِ َال َ
ي
ار ُّ
ف َعن ُه األَن َ
هللاَُ ،ف َك َ
ص ِ
َكانَ َحا ِم ٌَ َت ُهمَ ،قال ََ :ف َغشِ ٌ ُت ُه أَ َنا َو َر ُجل مِنَ األَن َ ِ
سول َ َ
سا َم ُة ،أَ َق َتل َت ُه َبع َد َما َقال ََ :ال إِلَ َه إِ َال َ
هللاُ؟" َقال َ :قُل ُ
هللاِ ،إِ َن َما َكانَ
تٌَ :ا َر ُ
َو َق َتل ُت ُهَ ،ف َبلَ َغ َذلِ َك ال َن ِب ًَ َ ف َقال ٌََ " :ا أ ُ َ
ت أَ ِّنً لَم أَ ُكن أَسلَم ُ
ُم َت َع ِّو اذا مِنَ ال َقت ِلَ .ف َك َر َرهَا َعلَ ًَ َح َتى َت َم َنٌ ُ
ت إِ َال ٌَو َمئِذ».
هللاَُ ،فإِ َذا َقالُواَ :ال إِلَ َه إِ َال َ
اس َح َتى ٌَقُولُواَ :ال إِلَ َه إِ َال َ
سو ُل َّ ِ
ص ُموا
هللاَُ ،ف َقد َع َ
ّللا َ « 3ال أَ َزال ُ أ ُ َقاتِل ُ ال َن َ
 -2لَا َل َر ُ
هللا َع َز َو َجل َ » رواه أحمد فً مسنده.
سا ُب ُهم َعلَى َ ِ
س ُهم إِ َال ِب َح ِّق َهاَ ،و ِح َ
ِم ِّنً أَم َوالَ ُهم َوأَنفُ َ
سو َل َّ ِ
ع ْب ِد َّ ِ
ّللا ب ِْن ُ
ً َّ
ع ْن ُه َما 3أ َ َّن َر ُ
ّللاُ َ
ع َم َر َر ِ
ع ْن َ
 -3جاء فً صحٌح البخاري َ
ّللا  لَا َل« 3أَ ٌُّ َما َر ُجل َقال َ
ض َ
ً  لَا َل« 3إِ َذا
ع ِن اب ِْن ُ
ع ْن نَافِ ٍعَ ،
ِألَخٌِ ِه ٌَا َكافِ ُرَ ،ف َقد َبا َء ِب َها أَ َح ُد ُه َما» ،وروى مسلم فً صحٌحه َ
ع َم َر ،أ َ َّن النَّبِ َّ
الر ُجل ُ أَ َخاهُ َف َقد َبا َء ِب َها أَ َح ُد ُه َما».
َك َف َر َ
وعلٌه فال ٌصح التسرع والتساهل فً الحكم على المسلم بالكفر ،بل ال بد من التثبت والتحقق...

أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 10شعبان 1431هـ
الموافك 2010/05/00م
رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073
type=3&theater؟741828.122848424578904/625216257675449/
رابط الجواب من صفحة األمٌر على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700751765
3/posts/4qGUg2uUtAM
رابط الجواب من صفحة األمٌر على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/861129870369333248
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