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أثر التكفير 
في عقيدة اإلسبلـ كمستقبلو 
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 :المقدمة

الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ بو من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من 
يهده اهلل فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك 

. لو، كأشهد أف محمدان عبده كرسولو
(. ){يىا أىيػ هىا الَّلًذينى  ىمىنيوا ااػَّلقيوا اللَّلوى حى َّل اػيقىااًًو كىال اىميواينَّل ًإال كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى }
هيمىا } هىا زىٍكجىهىا كىبىثَّل ًمنػٍ ةو كىخىلى ى ًمنػٍ يىا أىيػ هىا النَّلاسي ااػَّلقيوا رىبَّلكيمي الَّلًذم خىلىقىكيٍم ًمٍن نػىٍفسو كىاًحدى

ـى ًإفَّل اللَّلوى كىافى عىلىٍيكيٍم رىًقيبنا  (. ){رًجىاال كىًثيرنا كىًنسىاءن كىااػَّلقيوا اللَّلوى الَّلًذم اىسىاءىليوفى ًبًو كىاالٍرحىا
ا، ييٍصًلٍح لىكيٍم أىٍعمىالىكيٍم كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم } يىا أىيػ هىا الَّلًذينى  ىمىنيوا ااػَّلقيوا اللَّلوى كىقيوليوا قػىٍوال سىًديدن

:  أما بعد.. (){كىمىٍن ييًطًع اللَّلوى كىرىسيولىوي فػىقىٍد فىازى فػىٍوزنا عىًظيمنا
، كشر األمور محدثااها،  ––  فإف خير الحديث كتاب اهلل، كخير الهدم ىدم محمد 

.  ككل بدعة ضبللة
لىوي }فػ .  ىذا كلقد أنعم اهلل علينا بنعم عظيمة ال ايحصص عددان، كالابلل كثرةن، كال ايجزل مددان 

ًإلىٍيًو اػيٍرجىعيوفى  (.  70:القصص){اٍلحىٍمدي ًفي األيكلىص كىااًخرىًة كىلىوي اٍلحيٍكمي كى
  فمن أجلٍّ نعمو أف ىدانا لدينو القويم، كأكضح لنا صراطو المستقيم، فجعل اإلسبلـ لعباده 

ـي }: دينان، كلم يرض منهم عنو بديبلن، فقاؿ سبحانو كاعالص  ؿ ){ًإفَّل الدٍّينى ًعندى اللَّلًو اإًلٍسبلى
رى اإًلٍسبلىـً ًدينان فػىلىن يػيٍقبىلى ًمٍنوي كىىيوى ًفي ااًخرىًة ًمنى }: كقاؿ اعالص (19: عمراف كىمىن يػىٍبتىًل غىيػٍ

(. 85:  ؿ عمراف){اٍلخىاًسرًينى 

                                   

 (.102): سورة  ؿ عمراف،  ية( )

 (.1): سورة النساء،  ية( )

 (.71، 70): سورة األحزاب،  ية( )
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 كمن أجل نعمو أيضان، بعثو أفضل رسلو كخاامهم محمدان، فكانت لو سبحانو بو المنَّلة عليهم 
.  في ااخرة كاألكلص

ليو عىلىٍيًهٍم  يىااًًو }:  قاؿ اعالص لىقىٍد مىنَّل اللَّلوي عىلىص اٍلميؤًمًنينى ًإٍذ بػىعىثى ًفيًهٍم رىسيوالن مٍٍّن أىنفيًسًهٍم يػىتػٍ
:  ؿ عمراف){كىيػيزىكٍّيًهٍم كىيػيعىلٍّميهيمي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىًإف كىانيوٍا ًمن قػىٍبلي لىًفي ضىبلؿو م ًبينو 

164 .)
عقيدة كشريعة، :  نظم عقد الرسل، كأكمل بو دينو فكاف من ذلك أف استوفص اهلل برسولو 

.  كأامَّل بو النعمة، مختاران لنا بو دين الفطرة كالييسر كالسعادة الحقيقية
 إال كقد أكضح الحجة، كأقاـ المحجة، كبلَّلل السنة، كحذر كحاذر من البدعة، فما مات 

فقاؿ سبحانو في . ااركان من بعده علص البيضاء الواضحة المستقيمة، ميستويان ليلها كنهارىا
اٍليػىٍوـى }: اليـو العظيم، كفي الشهر العظيم، كفي الموقف العظيم، كفي المشهد العظيم

ًن اٍضطيرَّل ًفي  ـى ًدينان فىمى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍامىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اإًلٍسبلى
رى ميتىجىاًنفو الٍثمو فىًإفَّل اللَّلوى غىفيوره رَّلًحيمه  (. 3: المائدة){مىٍخمىصىةو غىيػٍ

نىا كىعىلىص }:  كما كاف ذلك كلو إال مىا كىافى لىنىا أىف ن ٍشًرؾى بًاللَّلًو ًمن شىٍيءو ذىًلكى ًمن فىٍضًل اللَّلًو عىلىيػٍ
(. 38: يوسف){النَّلاًس كىلىًكنَّل أىٍكثػىرى النَّلاًس الى يىٍشكيريكفى 

، اصطفاىم اهلل، كخصَّلهم بحمل دينو كإببلغو، كخاطبهم باسم  فحمل الرسالة بعده قـو
اإليماف، كأنزؿ عليهم القر ف، كىم الصحابة رضي اهلل عنهم، فحملو بعدىم التابعوف 

فتابعوىم بإحسافو طبقة إثر طبقة، كجيبلن بعد جيل، كأمر سبحانو من بعدىم بااباع سبيلهم 
رى }: كما قاؿ سبحانو في  ية النساء كىمىن ييشىاًقً  الرَّلسيوؿى ًمن بػىٍعًد مىا اػىبػىيَّلنى لىوي اٍلهيدىل كىيػىتَّلًبٍع غىيػٍ

ًبيًل اٍلميٍؤًمًنينى نػيوىلًٍّو مىا اػىوىلَّلص كىنيٍصًلًو جىهىنَّلمى كىسىاءٍت مىًصيران  (.  115: النساء){سى
 كامتدح من بعدىم كخصهم بالفيء في سبيل اهلل لما أثنوا عليهم كدعوا لهم، كانعقدت 

كىالَّلًذينى جىاؤيك ًمن بػىٍعًدًىٍم }: قاؿ اعالص: قلوبهم بواليتهم فقاؿ سبحانو كاعالص في  ية الحشر
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يػىقيوليوفى رىبػَّلنىا اٍغًفٍر لىنىا كىإًلٍخوىانًنىا الَّلًذينى سىبػىقيونىا بًاإًليمىاًف كىال اىٍجعىٍل ًفي قػيليوبًنىا ًغبلًّ لٍّلَّلًذينى  مىنيوا 
(. 10: الحشر){رىبػَّلنىا ًإنَّلكى رىؤيكؼه رَّلًحيمه 

 ثم إف الفتن بعده صلص اهلل عليو ك لو كسلم رفعت رأسها ركيدان، كشيئان فشيئان؛ لتناؿ من 
أصوؿ الدين قبل فيركعو، كمن عقائده قبل شرائعو، إمضاءن لسنتو سبحانو في االبتبلء 

ًة اٍلقيٍصوىل كىالرَّلٍكبي أىٍسفىلى ًمنكيٍم كىلىٍو اػىوىاعىدا ٍم }. كاالمتحاف نٍػيىا كىىيم بًاٍلعيٍدكى ًة الد  ًإٍذ أىنتيم بًاٍلعيٍدكى
الىٍختػىلىٍفتيٍم ًفي اٍلًميعىاًد كىلىًكن لٍّيػىٍقًضيى اللَّلوي أىٍمران كىافى مىٍفعيوالن لٍّيػىٍهًلكى مىٍن ىىلىكى عىن بػىيػٍّنىةو كىيىٍحيىص 

(.  42: األنفاؿ){مىٍن حىيَّل عىن بػىيػٍّنىةو كىًإفَّل اللَّلوى لىسىًميعه عىًليمه 
 فظهرت بدعة الخوارج فالرفض، ثم اإلرجاء كالقدر، ثم ظهرت الجهمية المعطلة في أكائل 

، كما اشعب منها بعد ذلك من فرؽ كطوائف؛ لتتحق   ية من  يات النبي . المائة الثانية
.  في افتراؽ أمتو كاألمم قبلهم

 ثم إنو انوعت بدع التعطيل في التجهم، ثم كرثو االعتزاؿ، ككاف منو علص الدين كأىلو من 
المصائب كالويبلت ما ال يخفص، ضبلالن كابتداعان كافتراقان، غصَّل بها ااريخ المسلمين، 

.  كشرقت بو كحداهم كاجتماعهم، كلم ازؿ اعاني من  ثار ذلك أشد العناء
 كفي المائة الثالثة فالرابعة اولَّلد عن بدعتي التجهم كاالعتزاؿ بدعة أخرل، امثلت في بدعة 
الكيبلٌبية، كمتولي كبرىا أبو محمد عبد اهلل بن سعيد بن كبلب القطاف، كمن القَّلف بدعتو من 

.  األشاعرة كالمااريدية: بعده، كىما الطائفتاف الكبيرااف
 كالسنة الحقة في ذلك ماضية كثابتة، في خضم ىذه األمواج المتبلطمة من الفتن كالبدع 

من لدف الصحابة رضي اهلل عنهم، كبعدىم كبار التابعين، فالتابعوف فتابعوىم بإحساف إلص أف 
.   كأصحابوعلص جادة كاحدة، كطريقة كاضحة، متمثلة فيما كاف عليو النبي . يشاء اهلل

 كركبهم بعد ذلك يسير علص ىذا الهدم، كيصبر علص ملمات الفتن، كيصابر شبهات 
كشهوات أىل البدع، بمن جعلهم اهلل سبحانو كاعالص في كل زماف فترةو من الرسل، كىم 
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البقايا الباقية من أىل العلم، يدعوف من ضلَّل إلص الهدم، كيصبركف منهم علص األذل، 
كيصابركف أىل الردل، ييحيوف بكتاب اهلل المواص، كييبصٍّركف بنور اهلل أىل العمص، فكم من 

قد – عن الح  – قد أحيوه، ككم من ضاؿو اائوو – بالشبهة أك الشهوة – قتيل إلبليس 
.  ىدكه

 فما أحسن أثرىم علص الناس، كأقبح أثر الناس عليهم، ينفوف عن كتاب اهلل احريف الغالين، 
كانتحاؿ الميبطلين، كاأكيل الجاىلين الذين عقدكا ألوية البدع، كأطلقوا عقاؿ الفتنة، فهم 

. مختلفوف في الكتاب، مخالفوف للكتاب، مجمعوف علص مفارقة الكتاب
 يقولوف علص اهلل، كفي اهلل، كفي كتاب اهلل بغير علم، يتكلموف بالمتشابو من الكبلـ، 

. ()كيخدعوف جيهَّلاؿ الناس بما ييشبٍّهوف عليهم، فنعوذ باهلل من فتن الضالين
 كبين يدم ذلك اتأكد أىمية العناية بالعقيدة اإلسبلمية، كاصفيتها مما يشوبها من عوارم 

البدع، كذلك بتحرم منهج السلف الصالح في اقرير العقيدة كالدفاع عنها كالرد علص 
مخالفيها، كمن خبلؿ ااثار السلفية المركية عنهم قوالن كفعبلن كحاالن، كاتبعو، كالبحث عنها، 
كجمعها، كدراسة طرؽ ركايتها، كالتأمل فيها، كالتفهم لها كإنزالها المكاف البلئ  بها علص 

.  بصيرة كىدل
بالعقيدة الصحيحة، كعناية بها، كالمس لمصادرىا،  االىتماـ بذلك عنهم اىتماـ  حيث

 . كال و لها عن مشكاة النبوة التي  لت إلص الصحابة فالتابعين فمن ابعهم بإحساف
في الدنيا بحبلكة اإليماف، كفي ااخرة بعوالي الجناف، :  كىذا ىو الذم يحق  السعاداين

كيوصل مبتغي العقيدة اإلسبلمية إلص مراد اهلل من عباده بتحقي  التوحيد هلل سبحانو، 
. كاجريده لو كحده ال شريك لو

                                   

، كىو 85" الرد علص الجهمية كالزنادقة "  اضمين من اقدمة اإلماـ أحمد لكتابو ( )
 .قبل ذلك من خطبة أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو كأرضاه
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 كرغبة في السلوؾ بسلك األماثل من السلف الصالح، كاالنتظاـ بنظاـ أحببت اإلسهاـ في 
: إبراز العقيدة السلفية من خبلؿ ىذا البحث

" أثر التكفير في عقيدة اإلسبلـ كمستقبلو، البعد العقدم "
:   فجاء ىذا البحث منتظما في

كىي ىذه، مشتملة علص حمد اهلل كالثناء عليو كالصبلة علص رسولو، كأىمية : مقدمة
.. الموضوع كدكاعيو

كفيو إلماحة إلص أىمية معرفة الكفر، كخطورة التكفير بغير علم كنيبذ عن السلف : ثم التمهيد
.  الصالح في ذلك
كفيو حقيقة الكفر كأنواعو ك ثاره، متطرقان إلص التكفير كالتشهير، كبواعثها، : ثم الفصل األكؿ

. كأنواع الردة، كالتكفير بالمعصية كالتكفير المطل  كالمعين كالفرؽ بينهما
. في أثر التكفير في عقيدة اإلسبلـ: ثم جاء الفصل الثاني
كفيو  ثار منهج أىل السنة كالجماعة في التكفير علص مستقبل : ثم جاء الفصل الثالث

.  مبرزان جهود علماء المملكة العربية السعودية أنموذجان في ذلك. اإلسبلـ
. ثم جاء الفصل الرابع، كفيو أثر التكفير في الدعوة إلص العقيدة الصحيحة

كفي ختامها فالمرغوب إلص من يقف علص ىذه الوريقات أف يعذر صاحبها، حيث علَّلقها في 
ضي  من الوقت، كانشغاؿ في الخاطر، مع بضاعتو الميزجاة، كىا ىو قد نصب نفسو ىدفان 
لسهاـ الراشقين، كغرضان ألًسنَّلة الطَّلاعنين، فلقاريو غينمو، كعلص ميعلًقو غيرمو، كاهلل يغفر لو 

.  ذلك
 كىذه بضاعتو ايعرض عليك، كمولَّلتيوي ايهدل إليك، فإف صادفت كفؤان كريمان لها، فلن اعدـ 
منو إمساكان بمعركؼ، أك اسريحان بإحساف، كإف صادفت غيره فاهلل اعالص المستعاف، كعليو 

.  التكبلف
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 كقد رضي من مهرىا بدعوةو خالصةو في ظهر غيب، إف كافقت قبوالن كاستحسانان، كبرد 
.  جميل إف كاف حظ ها احتقاران كاستهجاناى ن 

 كالمنصف يهب خطأي المخطئ إلصابتو، كسيئااو لحسنااو، فهذه سنة اهلل في عباده جزاءن 
.  كثوابان ى 

؟ كىل ذلك إال المعصـو الذم ال   كمن ذا الذم يكوف قولو كلو سديدان، كعملو كلو صواباى ن
، كما  ينط  عن الهول، كنطقو كحيه ييوحص؟ فما صح عنو فهو نقل ميصىدَّلؽه عن قائل معصـو
، فإف صح النقل لم يكن القائل معصومان، كإف لم  جاء عن غيره فثبوت األمرين فيو معدـك

. ()يصح لم يكن كصولو إليو معلومان 
 كما كاف فيها من ح  كصواب فليس من جىهًدم، كإنما بتوفي  ربي كىدايتو؛ فلو الحمد 

.  كالثناء علص ذلك
:  كبعد.   كماكاف سول ذلك فمن نفسي كالشيطاف، كأعوذباهلل منو، كأستغفره من كل ذلك

 فالحمد هلل الذم ىدانا لهذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىدانا اهلل، لقد جاءت رسل ربنا 
.  بالح 

 فلو سبحانو الحمد في األكلص كااخرة، علص نعمو ك الئو التي ال ايعد كال ايحصص، كمن 
.  أعظمها علٌي نًعمةي اإليماف، كالهداية لطركؽ طري  العلم، كاالنتساب إليو

 كصلص اهلل كسلم كبارؾ كأنعم علص خليلو نبينا محمد كجزاه عنا أفضل الجزاء كأكفره، 
.  أفضل ما جزل نبيان عن أمتو

.  كعلص  لو كصحابتو كاابعيهم بإحساف إلص يـو الدين علص ما قاموا بو في دينو كلدينو
. كجزاىم عنا عوالي الجناف، كنفعنا بعلومهم كىديهم في الدنيا كااخرة

                                   

 .28" ركضة المحبين " اضمين من  خر مقدمة ابن القيم ( )
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  أىمية معرفة الكفر، كخطورة التكفير بغير علم: امهيد

 ذك  كالتكفير إجماالن كاكفير المعين، كبياف شركطو كموانعوالبحث في موضوع الكفر كبيانو 
ر كالبعد عنو، فهو عبلمة مكفتاكمن ىذه األىمية في كجوب الحذر من اؿ. أىمية بالغة

كىو أيضان أعظم الذنوب كااثاـ كأشدىا خطران كأعظمها . شقاكة العبد في الدنيا كااخرة
كقعان كأثران كىو أخوؼ ما يخافو كيحذره المؤمنوف كفي ذلك نصوص من الوحيين متكاثرة 

ليوي كىىيوى ًفي ااًخرىًة ًمنى }: منها قولو اعالص ..جدان  كىمىن يىٍكفيٍر بًاإًليمىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمى
يىا أىيػ هىا الَّلًذينى  مىنيوٍا  ًمنيوٍا بًاللَّلًو }: ، كفي سورة النساء يقوؿ عز كجل(5 :المائدة{)اٍلخىاًسرًينى 

كىرىسيوًلًو كىاٍلًكتىاًب الَّلًذم نػىزَّلؿى عىلىص رىسيوًلًو كىاٍلًكتىاًب الَّلًذمى أىنزىؿى ًمن قػىٍبلي كىمىن يىٍكفيٍر بًاللَّلًو 
ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً ااًخًر فػىقىٍد ضىلَّل ضىبلىالن بىًعيدان  ، كيقوؿ سبحانو (136 :النساء{)كىمىبلىًئكى

(. 108: البقرة) {كىمىن يػىتىبىدَّلًؿ اٍلكيٍفرى بًاإًليمىاًف فػىقىٍد ضىلَّل سىوىاءى السَّلًبيلً }: في سورة البقرة
التكفير ينقل من الملة في الدنيا؛ فيناؿ أحكاـ  أف الموضوع اكذلك من أىمية طرؽ مثل ىذ

الكفر عاقبتو في ااخرة خلود صاحبو في النار كدكاـ عذاب جهنم عليو فيها أبدا، ك. الكفار
 :حيث نص اهلل علص ذلك في ثبلثة مواضع من كتابو المنزؿ

ًإفَّل الَّلًذينى }: كأكؿ ىذه المواضع الثبلثة، في  خر سورة النساء، حيث قاؿ عز كجل–  1
ًبيًل اللَّلًو قىٍد ضىل وٍا ضىبلىالن بىًعيدان، ًإفَّل الَّلًذينى كىفىريكٍا كىظىلىميوٍا لىٍم يىكيًن اللَّلوي  كىفىريكٍا كىصىد كٍا عىن سى

ًإالَّل طىرًي ى جىهىنَّلمى خىاًلًدينى ًفيهىا أىبىدان كىكىافى ذىًلكى عىلىص اللَّلًو ، لًيػىٍغًفرى لىهيٍم كىالى لًيػىٍهًديػىهيٍم طىرًيقان 
(.  169–167: النساء{)يىًسيران 

 يىٍسأىليكى النَّلاسي عىًن السَّلاعىًة قيٍل ًإنَّلمىا ًعٍلميهىا }: كفي  خر سورة األحزاب يقوؿ سبحانو–  2
 خىاًلًدينى ،ًعندى اللَّلًو كىمىا ييٍدرًيكى لىعىلَّل السَّلاعىةى اىكيوفي قىرًيبان، ًإفَّل اللَّلوى لىعىنى اٍلكىاًفرًينى كىأىعىدَّل لىهيٍم سىًعيران 

 .(65– 63: األحزاب{)ًفيهىا أىبىدان الَّل يىًجديكفى كىلًٌيان كىال نىًصيران 
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 كىمىن يػىٍعًص اللَّلوى كىرىسيولىوي فىًإفَّل لىوي نىارى جىهىنَّلمى خىاًلًدينى ًفيهىا : }ك خر سورة الجن–  3
يػذبح الكبش في  ، كألىل النار فيهاةكحديث الخلود ألىل الجنة بالجن( 23: الجن){أىبىدان 

عن النبي – رضي اهلل عنو – فعن أبي سعيد الخدرم صورة الموت حديث مشهور معركؼ، 
يا أىل الجنة، فيشرئبوف كينظركف: كبش أملح، فينادم منادو  كهيئة بالموت يؤاص: " قاؿ !

يا : ىذا الموت، ككلهم قد ر ه، فييذبح، ثم يقوؿ! نعم: ىل اعرفوف ىذا؟ فيقولوف: فيقوؿ
كىأىنًذٍرىيٍم يػىٍوـى اٍلحىٍسرىًة ًإٍذ }: أىل الجنة خلود فبل موت، كيا أىل النار خلود فبل موت، ثم قرأ

متف  عليو كىذا لفظ " (39: مريم){قيًضيى األىٍمري كىىيٍم ًفي غىٍفلىةو كىىيٍم ال يػيٍؤًمنيوفى 
مع ما راب اهلل علص الكفر من العذاب الشديد كالسعير السرمدم، كسخطو ()البخارم

 في كبلمو اعالص ة المذكورىا كمقدارأنواعو ، كاعدادبسطوقاـ عن كعقوبتو ما يضي  ىذا الم
كىالَّلًذينى كىفىريكا لىهيٍم نىاري جىهىنَّلمى ال يػيٍقضىص عىلىٍيًهٍم }:  كمن ذلك قولو اعالص في سورة فاطر،القر ف

اًبهىا كىذىًلكى نىٍجًزم كيلَّل كىفيورو  هيم مٍٍّن عىذى  .(36 :فاطر{)فػىيىميوايوا كىال ييخىفَّلفي عىنػٍ

 في اسم العبد في ، كذلك"األسماء كاألحكاـ"كذلك فإف الكفر قسيم اإليماف في مسألة 
أمن أىل الجنة؟ أك : الدنيا ىل ىو مؤمن أك كافر؟ ثم حكم ذلك المتراب عليو في ااخرة

مسألة ": كلو لم يكن من أىمية البحث ىذا إال بياف جبللة ىذه المسألة .من أىل النار؟
 !، لكفص بذلك، كحسبك بو"األسماء كاألحكاـ

كقد لفت إلص ذلك علماء اإلسبلـ في اصانيفهم كمؤلفااهم في موضوع اإليماف كالرد علص 
 .المرجئة من جهة، كالرد علص الوعيدية من الخوارج كالمعتزلة من جهة أخرل

                                   

كأخرجو ، (6548)ك (4730) أخرجو البخارم في صحيحو في عدة مواضع منها ( )
باب النار يدخلها الجباركف ، مسلم في صحيحو كتاب الجنة كصفة نعيمها كأىلها

(2849.) 
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في معرض بيانو لموضوع الكفر  ()"الكيبلنية"كلذا يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن ايمية في 
إذا : فصل" : قاؿ، حيثكالتكفير كعبلقتو بالهدل، كأسبابو كدكاعيو، كمنهج المبتدعة فيو

ابين ذلك فاعلم أف مسائل التكفير ىي من مسائل األسماء كاألحكاـ التي يتعل  بها الوعد 
كالوعيد في الدار ااخرة، كاتعل  بها المواالة كالمعاداة، كالقتل كالعصمة كغير ذلك في 

الدار الدنيا؛ فإف اهلل سبحانو أكجب الجنة للمؤمنين، كحـر الجنة علص الكافرين، كىذا من 
 .اىػ". األحكاـ الكلية في كل كقت كمكاف

  في شرحو لحديث جبريل عليو السبلـ في الحنبليكبنحو ىذا ما لحظو الحافظ بن رجب 
كىذه المسائل، أعني مسائل اإليماف، : "() اإلسبلـ كاإليماف كاإلحساف حيث يقوؿبياف

كالكفر كالنفاؽ، مسائل عظيمة جدان؛ فإف اهلل عز كجل عل  بهذه األسماء السعادة كالشقاكة 
 .كاستحقاؽ الجنة كالنار

كاالختبلؼ في أسمائها أكؿ اختبلؼ كقع في ىذه األمة، كىو خبلؼ الخوارج للصحابة، 
حيث أخرجوا عصاة الموحدين من اإلسبلـ بالكلية، كأدخلوىم في دائرة الكفر، كعاملوىم 

 .معاملة الكفار، كاستحلوا بذلك دماء المسلمين كأموالهم

ثم حدث خبلؼ المرجئة . ثم حدث بعدىم خبلؼ المعتزلة كقولهم بالمنزلة بين المنزلتين
كقد صنف العلماء قديمان كحديثان في ىذه المسائل . إف الفاس  مؤمن كامل اإليماف: كقولهم

". اصانيف متعددة
، كالتبصر فيهما كاعلم مسائلهما كإدراؾ اكفيرىذا طرؼ مهم من أىمية موضوع الكفر كاؿ 

ذلك إدراكان جيدان، مع الحذر الشديد من االنزالؽ في مهاكم التكفير كالتبديع كالتفسي ، أك 

                                   

(. 12/468):   القاعدة الكيبلنية ضمن مجموع الفتاكل()
. 112  جامع العلـو كالحكم ص ()
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الحكم علص المعين بكماؿ إيماف أك جنة أك نار، إال من شهد لو النص الشريف من الوحيين 
. بذلك، فهذه قاعدة أصيلة من قواعد أىل السنة كالجماعة؛ بل كمن أصوؿ عقائدىم

: التفكير بغير علم
 التكفير بغير علم مجازفة خطيرة كانتهاؾ لحرمة دين اهلل كشريعتو، كخوض فيما نهص اهلل 

كىالى اػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى ًبًو ًعٍلمه ًإفَّل }: ، يقوؿ اهلل جل كعبلعنو، كنهص عنو رسوؿ اهلل 
كىالى اػىقيوليوٍا }: قاؿ اعالص (36: اإلسراء){السَّلٍمعى كىاٍلبىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيل  أيكلًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسؤيكالن 

نٍػيىا ـى لىٍستى ميٍؤًمنان اػىٍبتػىغيوفى عىرىضى اٍلحىيىاًة الد  ٍن أىٍلقىص ًإلىٍيكيمي السَّلبلى (   94: النساء){ًلمى
 كسبب نزكؿ ااية قتل صحابي لمشرؾ قاؿ ال إلو إال اهلل عندما ىمَّل بقتلو، فبلل ذلك 

.   فغضبالرسوؿ 
. ()"كمن رمص مؤمننا بكفر فهو كقتلو: " كقاؿ الرسوؿ 

ما من مسلمين إال كبينهما ستر : " كفي مجمع الزكائد من حديث عبد اهلل بن مسعود يرفعو
من اهلل، فإف قاؿ أحدىما لصاحبو ىجرنا، ىتك اهلل ستره، كإذا قاؿ يا كافر فقد كفر 

، كلكن جلد رجبلن كثبت أف الرسوؿ . ()"أحدىما  لعن شارب الخمر علص العمـو
ال العنوه فو اهلل ما علمت إال أنو يحب اهلل : "شرب الخمر، قاـ رجل فلعنو فقاؿ 

. ()"كرسولو
يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن .  مانعان من اللعن العاـ كىو محبتو هلل كللرسوؿ فوجد الرسوؿ 

إف التكفير العاـ يجب القوؿ بإطبلقو كعمومو، كأما الحكم علص المعين بأنو كافره أك : "ايمية
                                   

(. 6105) ركاه البخارم برقم ( )
،  ركاه الطبراني كالبزار من حديث يزيد ابن أبي زيادة كحديثو حسن كرجالو ثقات( )

 .8/275مجمع الزكائد 
(. 6780) ركاه البخارم برقم ( )
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مشهود لو بالنار، فهذا يقف علص الدليل المعين، فإف الحكم يقف علص ثبوت شركطو 
. ()"كانتفاء موانعو

 بلغت مبلل االستفاضة في احريم ذلك، كاجريم  كلقد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي 
.  فاعلو

إذا قاؿ الرجل : "قاؿ رسوؿ اهلل : قاؿ– رضي اهلل عنهم –  فعن ابن عمر كأبي ىريرة 
. ()متف  عليو" ألخيو يا كافر فقد باء بو أحدىما، فإف كاف كما قاؿ، كإال رجعت عليو

من دعا رجبلن بالكفر، أك : " يقوؿأنو سمع رسوؿ اهلل – رضي اهلل عنو –  كعن أبي ذر 
. ()ركاه مسلم في صحيحو"عدك اهلل، كليس كذلك إال حار عليو: قاؿ
  : من التكفير الصالح السلفحذر

ا، كالنقوؿ عنهم في ىذا كثير   لقد خاؼ السلف الصالح من اكفير أىل القبلة كحذركه جدن
ا، فمن ذلك : جدن

 من أىل عن أىل الجهل_ رضي اهلل عنو_ علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سئل أنو 
المنافقوف ال : أمنافقوف ىم ؟ قاؿ:  سئل،من الكفر فركا:  أكفاره ىم؟ قاؿالخوارج: النهركاف

. ()"كا عليناغيذكركف اهلل إال قليبل كأكلئك يذكركف اهلل صباح مساء كإنما ىم إخواننا ب
ال يكفر المرجئة الذين يقولوف اإليماف قوؿ ببل عمل ال – رحمو اهلل –  اإلماـ أحمد كىذا

  صريحة باالمتناع عنقبل نصوص_ رضي اهلل عنهما_يكفر من يفضل عليا علص عثماف 
  ."اكفير الخوارج كالقدرية كغيرىم كإنما يكفر الجهمية ألف حقيقة قولهم نفي كجود اإللو

                                   

 12/22البن ايمية =  مجموع الفتاكل( )
(. 60)كمسلم برقم ، (6103) ركاه البخارم برقم ( )
(. 61) ركاه مسلم برقم ( )
  .8/73 "ف الكبرلالسن"أخرجو البيهقي في  ( )
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ني من أعظم الناس نهيا عن أف ينسب معين إلص اكفير كافسي  إ ": شيخ اإلسبلـقاؿ
كمعصية إال إذا قامت عليو الحجة الرسالية التي من خالفها كاف كافران اارة كفاسقان اارة أخرل 
كإني أقر أف اهلل قد غفر لهذه األمة خطأىا كذلك يعم الخطأ في المسائل القولية كالمسائل 

. ()"العملية
عن علماء دعوة الشيخ محمد بن عبد – رحمو اهلل –  مافسح الشيخ سليماف بن كنقل

 الشيخ عبد اللطيف  بوالمرادك – قاؿ شيخنا:"الوىاب موقفهم الواضح من التكفير للمعين
كىذا ىو قولنا بعينو فإنو إذا بقيت معو أصوؿ اإليماف كلم يتبع منو شرؾ أكبر  –  ؿ الشيخ

. ()"كإنما كقع نوع من البدع فهذا ال نكفره كال نخرجو من الملة
من أىل :  أم– كقد ذكر العلماء أف الجاىل كالمخطئ كمن في حكمهما من ىذه األمة 

القبلة ػ لو عمل من الكفر كالشرؾ ما يكوف صاحبو مشركنا أك كافرنا أنو يعذر بالجهل كالخطأ 
حتص اتبين لو الحجة التي يكفر ااركها بياننا كاضحنا ال يلتبس علص مثلو، أك أف ينكر ما ىو 

معلـو بالضركرة من دين اإلسبلـ مما أجمعوا عليو إجماعنا جلينا قطعينا، كلم يخالف في ذلك 
كىذا مما قرَّلركه في الفرؽ بين التكفير المطل  علص سبيل العمـو كالتكفير . إال أىل البدع

. ()المعيٍّن، كما حققوه من كجوب اجتماع شركط التكفير كانتفاء موانعو عن ىذا المعيٍّن
  

                                   

. 229_3: مجموع الفتاكل ( )
 78 كشف الشبهتين لسليماف بن سحماف صػ ( )
. التكفير شركطو كموانعو كأىم قواعده:  يراجع( )
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الفصل األكؿ 
حقيقة الكفر كأنواعو ك ثاره 

 
بعد ابين أىمية معرفة الكفر كاأكده علص المسلم الحريص علص نجااو كسبلمة دينو كعاقبتو، 

:  عدة معافقأف الكفر لو في أصل– رحمك اهلل–اعلم 
منها الستر كالتغطية، كمنو سيمٍّي الز رَّلاع كفاران ألنهم يغطوف البذر في األرض، كما – 1 

ثىًل غىٍيثو أىٍعجىبى اٍلكيفَّلارى نػىبىاايوي ثيمَّل يىًهيجي فػىتػىرىاهي ميٍصفىٌران }: قاؿ اعالص (. 20: الحديد) {كىمى
كمنو التبرؤ كالبراءة كما ذكر اهلل ذلك عن الكافرين بعضهم مع بعض يـو القيامة في –  2 

ثيمَّل يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة يىٍكفيري بػىٍعضيكيم بًبػىٍعضو كىيػىٍلعىني بػىٍعضيكيم بػىٍعضان }: قولو من سورة العنكبوت
  .(25: العنكبوت){كىمىٍأكىاكيمي النَّلاري كىمىا لىكيم مٍّن نَّلاًصرًينى 

فػىلىمَّلا جىاءىىيم مَّلا عىرىفيوٍا كىفىريكٍا ًبًو فػىلىٍعنىةي اللَّلًو عىلىص }: كمنو الجحود كالرد كقولو اعالص–  3 
فىاذٍكيريكًني أىذٍكيرٍكيٍم كىاٍشكيريكٍا ًلي }: ، ككجحود النعم في قولو اعالص(89: البقرة) {اٍلكىاًفرًينى 

(. 152: البقرة) {كىالى اىٍكفيريكفً 
 :أما المعنص الشرعي االصطبلحي للكفر

 في  كمبنص ىذا المعنص الشرعي من خبلؿ اصطبلح علماء الشريعة بتتبع كاستقراء الكفر
التي اجعل الكفر في عدـ اإليماف أك عدـ التوحيد أك كموارد نصوص الوحيين الكثيرة 

فاإليماف كالكفر متص ما حصل أحدىما حصوالن كامبلن انتفص . الوقوع في الشرؾ كالردة
 .أما إذا كقع أحدىما ناقصان اشترؾ معو ااخر في ىذا النقص. ااخر

كىو من ىو في علمو كفهمو كارسمو منهج – رحمو اهلل–كلما كاف شيخ اإلسبلـ ابن ايمية 
قد اعتنص بهذه المسألة العقدية عناية كاضحة في اصانيفو، فإنني أنقل – السلف الصالح 

: إبانة كافصيبلن لهذه المسألة الجليلة بعض كبلمو ىاىنا
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كالكفر عدـ اإليماف باافاؽ المسلمين سواء اعتقد : "()قاؿ في قاعدة في الفتاكل– 1 
. نقيضو كاكلم بو، أك لم يعتقد شيئان كلم يتكلم

ال فرؽ في ذلك بين مذىب أىل السنة كالجماعة الذين يجعلوف اإليماف قوالن كعمبلن ك
 بالباطن كالظاىر                   

  .كقوؿ من يجعلو نفس اعتقاد القلب كقوؿ الجهمية كأكثر األشعرية
 .أك إقرار اللساف كقوؿ الكرامية

. أك جميعها كقوؿ فقهاء المرجئة كبعض األشعرية
فإف ىؤالء مع أىل الحديث كجمهور الفقهاء من المالكية كالشافعية كالحنبلية كعامة   

الصوفية كطوائف من أىل الكبلـ من متكلمي السنة كغير متكلمي السنة من المعتزلة 
كالخوارج كغيرىم متفقوف علص أف من لم يؤمن بعد قياـ الحجة عليو بالرسالة فهو كافر، 

 .اىػ" سواء كاف مكذبان أك مراابان أك معرضان مستكبران أك ارددان أك غير ذلك

 كعليو فبلأف الكفر يكوف باالعتقاد أك بعدمو، ابن ايمية ػ رحمو اهلل ػ  الشيخ ففبيَّل   
د بالتكذيب، بل كأيضان ىو في االراياب أك اإلعراض أك االستكبار أك التردالكفر ينحصر 

! علص ما سيأاي في ذكر أنواع الكفر إف شاء اهلل في مبحث مستقل
فالكفر كاإليماف متقاببلف إذا : "... ()كيقوؿ الميذه ابن القيم في كتاب الصبلة  

. أ ىػ" زاؿ أحدىما خلفو ااخر
فإف الكفر عدـ " :()من مجموع الفتاكم" الكيبلنية"كيقوؿ رحمو اهلل في أكؿ –  2

اإليماف باهلل كرسلو، سواء كاف معو اكذيب، أك لم يكن معو اكذيب، بل شك كريب، أك 
                                   

 .20/86  مجموع الفتاكل ()
 53 البن القيم ص=  كتاب الصبلة ( )
 .12/335" الكيبلنية"  مجموع الفتاكل ()
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كإف . إعراض عن ىذا كلو حسدان أك كبران أك ااباعان لبعض األىواء الصارفة عن ااباع الرسالة
كاف الكافر المكذب أعظم كفران، ككذلك الجاحد المكذب حسدان مع استيقاف صدؽ 

  ".الرسل، كالسور المكية كلها خطاب مع ىؤالء
في معرض رده علص " ()درء التعارض"في – رحمو اهلل–كيقوؿ شيخ اإلسبلـ –  3 

فإنو ليس في الشرع أف من خالف ما ال يعلم : "في أصوؿ التكفير عندىمكذلك المتكلمين 
 فيما أخبر بو، أك االمتناع عن إال بالعقل يكفر، كإنما الكفر يكوف بتكذيب الرسوؿ 

 .اىػ..."متابعتو مع العلم بصدقو، مثل كفر فرعوف كاليهود كنحوىم

فهنا الكفر يكوف بالتكذيب اارة كيكوف بغيره اارات، كليس الكفر محصوران كمقيدان  
بالتكذيب، فإف االمتناع عن متابعة الرسوؿ يكوف كفران حتص لو لم يصاحبو اكذيب، فإف 

في رسالتو كما ذكر اهلل عز كجل بقولو عنهم في عليو السبلـ فرعوف يعلم صدؽ موسص 
هىا أىنفيسيهيٍم ظيٍلمان كىعيليٌوان فىانظيٍر كىٍيفى كىافى عىاًقبىةي }: سورة النمل قىنىتػٍ يػٍ كىجىحىديكا ًبهىا كىاٍستػى
 .(14:النمل) {اٍلميٍفًسًدينى 

قىاؿى لىقىٍد عىًلٍمتى مىا }:  لفرعوف عليو السبلـكفي سورة اإلسراء يقوؿ اهلل عز كجل عن موسص 
: اإلسراء) {أىنزىؿى ىىؤيالًء ًإالَّل رىب  السَّلمىوىاًت كىاألىٍرًض بىصى ئًرى كىًإنٍّي ألىظين كى يىا ًفٍرعىوفي مىٍثبيوران 

102). 

 بل كيعرفونو أشد من معرفتهم ؛ككذا اليهود كأىل الكتاب يعلموف صدؽ الرسوؿ  
نىاىيمي اٍلًكتىابى يػىٍعرًفيونىوي كىمىا يػىٍعرًفيوفى }: ألبنائهم، كما يقوؿ عز كجل في سورة البقرة الَّلًذينى  اػىيػٍ

هيٍم لىيىٍكتيميوفى اٍلحى َّل كىىيٍم يػىٍعلىميوفى   .(146: البقرة) {أىبٍػنىاءىىيٍم كىًإفَّل فىرًيقان مٍّنػٍ

.  اىػ.."فالكفر يكوف بالتكذيب كالجحود كيكوف بغيره من اإلعراض كالشك كاالستكبار  
: اإلسبلـالمسلم األصل في 

                                   

. 1/242  درء اعارض العقل كالنقل ()
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 المسلم إذا شهد كلمة التوحيد كصلص إلص قبلتنا، فهو المسلم ىذا األصل مجمع عليو لما 
من : " قاؿركل البخارم في صحيحو بسنده عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو، عن النبي 

صلص صبلانا، كاستقبل قبلتنا، كأكل ذبحتنا، فذلك المسلم الذم لو ذمة اهلل كذمة رسولو 
يقوؿ اإلماـ ابن رجب ، حتص يأاي ناقضنا من نواقض الدين، .()"فبل اخونوا اهلل في ذمتو

كاف يقبل من كل من جاءه يريد الدخوؿ   ف النبيأمن المعلـو بالضركرة "– رحمو اهلل –
في اإلسبلـ الشهاداين فقط كيعصم دمو بذلك كيجعلو مسلما، فقد أنكر علص أسامة بن زيد 

قتلو لمن قاؿ ال إلو إال اهلل لما رفع عليو السيف كاشتد نكيره عليو كلم – رضي اهلل عنهما –
. ()"نو يلـز الصبلة كالزكاةإليشترط علص من جاءه يريد اإلسبلـ، ثم   يكن
 بمجرد إقراره سواء كاف ذلك بنطقو بالشهاداين كما دؿ علص سلمثبت للمم اإلسبلـ فاسم

يقـو مقامو كما كرد في حديث أك ما  – مارضي اهلل عنو– ذلك حديث أسامة بن زيد 
بل .  حكم بإسبلمو.()"أسلمت هلل" :أف من قاؿ– رضي اهلل عنو –المقداد بن األسود 

كما في  نو يكفي في اإلقرار أدنص داللة عليو كلو كاف المعين قد أخطأ في التعبير عن إقرارهإ
إلص بني جذيمة فدعاىم إلص   لما بعثو رسوؿ اهللرضي اهلل عنو قصة خالد بن الوليد 

صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل فيهم : اإلسبلـ فلم يحسنوا أف يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولوف
كيأسر كدفع إلص كل رجل من أسيره حتص إذا كاف يـو أمر خالد أف يقتل كل رجل من أسيره 

كاهلل ال أقتل أسيرم كال يقتل رجل من أصحابي أسيره، حتص  (القائل عبد اهلل بن عمر)فقلت 

                                   

(. 391) ركاه البخارم برقم ( )
. كحديث أسامة مخرج في الصحيحين، 79 ص جامع العلـو كالحكم ( )
 (.6865):  ركاه البخارم برقم( )
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اللهم إني أبرأ إليك مما صنع : يديو فقاؿ  فرفع النبي. فذكرناه  قدمنا علص النبي
. ()"خالد

رحمو – كىذا معنص قوؿ من قاؿ من السلف أف اإلسبلـ ىو اإلقرار مثل ما كرد عن الزىرم  
كنا نقوؿ اإلسبلـ باإلقرار، كاإليماف بالعمل كاإليماف قوؿ كعمل قريناف ال ): أنو قاؿ– اهلل 

..(. ينفع أحدىما إال بااخر
كغيره من أئمة السلف في القركف المفضلة – رحمو اهلل – كمثلو ما كرد عن اإلماـ أحمد  
. ()(اإليماف قوؿ كعمل، كاإلسبلـ إقرار): كا قاؿـأنو

  :التكفير كالتشهير
 يرابط التكفير كالتشهير بقوائم مشتركة، اؤكؿ إلص أف يكوف أحدىما سببنا لآلخر، كالثاني 

غيرة علص دين اهلل، للتكفير كالتشهير بواعث منها ما يكوف ناشئان من نتيجة لؤلكؿ، ىذا ك
بعض أمراض كقياـ بالواجب، كصدح بالح ، أك يكوف بسبب أغراض أخرل من الهول كمن 

  :فمن البواعث الصحيحةكلهذا  !القلب كعللو
ال يغضب إال إذا   كذلك باعث حميد فقد كاف رسوؿ اهلل: لغيرة علص دين اهللا–  1 

 فالتكفير كاشهير صاحبو إف كاف علص ح و كبموجب مقتضو شرعي انتهكت محاـر اهلل
. صحيح

ػ  بياف األسماء الشرعية البلئقة بأىلها من اسم اإلسبلـ كاسم الكفر كاسم 2 
الخ ...الفسوؽ

                                   

(. 4339) برقم ركاه البخارم ( )
كشرح أصوؿ ، 1/101كالسنة لعبد اهلل بن أحمد ، 1/226السنة للخبلؿ :  انظر( )

 .1/256السنة لبللكائي 
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 اسمنا كإبليس كفرعوف كأبي لهب أك جنسنا كاليهود ػ  اكفير من كفَّلره اهلل كرسولو 3 
. كالنصارل كالمجوس أك كصفنا كالساحر كالكاىن كمدعي علم الغيب

يينفذ ؿ أك ،احقي  حكم اهلل في المراد كإقامة الحجة عليو حتص يتبرأ مما قاؿ أك عملػ  4 
.  حكم المراد كلي األمرفيو
! كفبياف عوارىم كمثالبهم ليحذرىم المسلمالدين يوجب فإف : فضح المنافقين–  5 

  :باطلة، كىي كثيرة يمكن إجمالها في اااي اؿ األسباب
. كىو داء عضاؿ كمرض فتاؾ: الجهل–  1 
فكيف بغيرىم ؟ كإليهما اإلشارة في  ية  خر فقد ال ينجو منو العلماء : الهول–  2 

(. 72: األحزاب){كىحىمىلىهىا اإًلنسىافي ًإنَّلوي كىافى ظىليومان جىهيوالن }: األحزاب في األمانة
فقد يحملك علص اأكيل أقواؿ كأفعاؿ غيرؾ كلو كانت حسنة اأكيبلن : سوء الظن–  3 

...   يتواف  مع ما يحملو الحاكم من سوء الظنمشينان 
  . كالعادات كالتقاليدحزاب كالجماعاتالتعصب لآلراء كاأل: التعصب–  4 
كىي من أمراض القلوب الخطيرة، التي ىي بنية التكفير . االنتصار للنفسالحسد ك– 5 

. كالتفسي  كالتبديع بغير ح ، كبغير علم كال ىدل كال كتاب منير
: أنواع الكفر

 الكفر عند جماعة المسلمين كأىل السنة كالجماعة ػ بخبلؼ أىل األىواء كالبدع ػ يكوف 
بالقوؿ كسب اهلل كرسولو كدينو، كيكوف بالفعل كالذبح لغير اهلل، كالسجود عبادة لغيره، 

ا ال يمكن حصرىا كخبلصة اقرير العلماء . كيكوف باالعتقاد من صور كأحواؿ كثيرة جدن
:  باستقراء األدلة نجد أف الكفر يكوف في خمسة أنواع باعتبار نفس الكفر

. ػ كفر إباء كاستكبار ككفر إبليس1 
. ػ كفر جحود كالمبلحدة2 
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. ػ كفر اكذيب كجهل ككفر المشركين3 
. ػ كفر إعراض كارؾ ككفر ابن عبد ياليل الثقفي4 
. ػ كفر شك كنفاؽ، كحاؿ المنافقين5 

  كىذا ما عليو أىل العلم في كوف الكفر أنواع عدة، كىو ما فصَّللو العبلمة أحمد حافظ 
أنواع الكفر ال اخرج عن : "، فقاؿ رحمو اهلل اعالص()"معارج القبوؿ"حكمي في كتابو 

: أربعة
. كفر جهل كاكذيب– 1 
. ػ ككفر جحود2 
. ػ ككفر عناد كاستكبار3 
. ػ ككفر نفاؽ4 
. ػ كفر شك5 

.   ثم أخذ رحمو اهلل اعالص في افصيل ىذه األنواع األربع، مستدالن بما في الكتاب كالسنة
ػ  فكفر اإلباء كاالستكبار، ككفر إبليس الذم أمره اهلل بالسجود احية ادـ فأبص 1 

ـى فىسىجىديكٍا ًإالَّل ًإٍبًليسى أىبىص كىاٍستىٍكبػىرى }: كاستكبر كما قاؿ اعالص ًإٍذ قػيٍلنىا ًلٍلمىبلىًئكىًة اٍسجيديكٍا ادى كى
(. 34: البقرة){كىكىافى ًمنى اٍلكىاًفرًينى 

 أك سب دين اإلسبلـ   كيكوف الكفر بالقوؿ كما لو سب اهلل أك سب رسولو صل
 أك بدينو، قاؿ اهلل اعالص في جماعة في غزكة ابوؾ أك استهزأ باهلل أك بكتابو أك برسولو 

قيٍل أىبًاللَّلًو كى يىااًًو كىرىسيوًلًو كيٍنتيٍم اىٍستػىٍهزًئيوفى ال اػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرايٍم }:  كبأصحابواستهزؤكا بالنبي 
فأثبت لهم الكفر بعد اإليماف فدؿ علص أف الكفر يكوف بالفعل  (65: التوبة){بػىٍعدى ًإيمىاًنكيمٍ 

. كما يكوف باالعتقاد كيكوف بالقوؿ أيضان كما سب  في ااية فإف ىؤالء كفركا بالقوؿ
                                   

 .19–2/18معارج القبوؿ( )
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ػ  كيكوف الكفر بالجحود كما عند المبلحدة المنكرين للخال ، أك من جحدان أمرنا من 2 
أصوؿ الدين كقواعد اإلسبلـ المجمع عليها؛ كأف يجحد أمراى ن معلومان من الدين بالضركرة 

كمن يجحد ربوبية اهلل أك يجحد ألوىية اهلل أك استحقاقو للعبادة أك يجحد ملكان من 
المبلئكة أك يجحد رسوالن من الرسل أك كتابان من الكتب المنزلة أك يجحد البعث أك الجنة 

أك النار أك الجزاء أك الحساب أك ينكر كجوب الصبلة أك كجوب الزكاة أك كجوب الحج أك 
كجوب الصـو أك يجحد كجوب بر الوالدين أك كجوب صلة الرحم أك غير ذلك مما ىو 

معلـو من الدين بالضركرة كجوبو أك يجحد احريم الزنا أك احريم الربا أك احريم شرب الخمر 
أك احريم عقوؽ الوالدين أك احريم قطيعة الرحم أك احريم الرشوة أك غير ذلك مما ىو 

. معلـو من الدين بالضركرة احريمو
ػ  كيكوف الكفر بالتكذيب، كلو ظاىرنا، كموقف المشركين كموقف اليهود كالنصارل 3 

. ، فقد كذبوه ظاىران، كإف كانوا يعتقدكف صدقو كصحيح نبواو في قلوبهممن النبي 
ػ  كيكوف الكفر باإلعراض عن دين اهلل كالترؾ كالرفض لدين اهلل كأف يرفض دين اهلل 4 

: بأف يعرض عن دين اهلل ال يتعلمو كال يعبد اهلل فيكفر بهذا اإلعراض كالترؾ قاؿ اهلل اعالص
كىمىٍن أىٍظلىمي ًممَّلٍن ذيكٍّرى }: كقاؿ اعالص (3: األحقاؼ){كىالَّلًذينى كىفىريكا عىمَّلا أيٍنًذريكا ميٍعًرضيوفى }

هىا ًإنَّلا ًمنى اٍلميٍجرًًمينى ميٍنتىًقميوفى  كااية سبب نزكلها  (22: السجدة){ًب ياًت رىبًٍّو ثيمَّل أىٍعرىضى عىنػٍ
! في ابن عبد ياليل الثقفي لما عرض عليو النبي دعواو كدينو، أعرض عنو كلم يسمع منو

ػ  كيكوف الكفر بالشك كالنفاؽ، بإظهار اإلسبلـ كإبطاف الكفر ببغض دين اهلل أك 5 
ًإنَّلمىا اٍلميٍؤًمنيوفى الَّلًذينى  مىنيوا بًاللَّلًو }، كيكوف أيضنا بالشك كالريبة في أصل الدين رسولو 

ًبيًل اللَّلًو أيٍكلىًئكى ىيمي  كىرىسيوًلًو ثيمَّل لىٍم يػىٍراىابيوا كىجىاىىديكا بًأىٍموىاًلًهٍم كىأىنفيًسًهٍم ًفي سى
فالكفر يكوف باالعتقاد كيكوف بالجحود كيكوف بالفعل . (15: الحجرات){الصَّلاًدقيوفى 

. كيكوف بالقوؿ كيكوف باإلعراض كالترؾ كالرفض
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: أنواع الردة
 ككذلك شأف الردة كاالراداد عن اإلسبلـ حيث الردة موجب الكفر كسبب التكفير الناقل 

: عن الملة يمكن إجمالها في نوعين، بحسب نوع الردة كشداها
كىي الردة ال يتبعها أذل كال حرب كالشتم لئلسبلـ كالمسلمين كمن كانت : ردة مجردة

 ،رداو ىذا كصفها، فالسنة فيو أف ييستتاب قبل أف يقتل فإف ااب كعاد عن كفره كاف خيران 
ق كلي أمر المسلمين، كمن لو كالية فقط، دكف غيره من  حاد الناس لئبل اعم كإال قتل

الفوضص كاالضطراب أحكاـ الشريعة فيفتات علص كالة أمور المسلمين، كاستتابة من ال 
. الخ..يصلي أك من يذبح لغير اهلل

: أخذ ابن مسعود قومان ارادكا عن اإلسبلـ من أىل العراؽ قاؿ:  قاؿةعن عبد اهلل بن عتب ؼ
فكتب إليو أف أعرض عليهم دين الح  – رضي اهلل عنو – فكتب فيهم إلص عثماف بن عفاف 

 كإف لم يقبلوا اقتلهم فقبلها بعضهم فتركو ، فإف قبلوا فخًل عنهم،كشهادة أف ال إلو إال اهلل
. ()كلم يقبلها بعضهم فقتلو

: الردة المغلظة
أك لدين اهلل، أك لذات اهلل عز كجل أك   يتبعها أذل ككيد كقتل كشتم للنبيالتي ردة اؿىي 

كالمراد ىذا كصفو ال ييستتاب كال اقبل اوبتو بعد القدرة عليو كال يصح أف . للمسلمين
. يعامل معاملة من كانت رداو مجردة ىذا ما دلت عليو السنة

نفر من عكل   قدـ علص النبي: "قاؿفي خبر العرنيين – رضي اهلل عنو–عن أنس ؼ
المدينة فأمرىم أف يأاوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها كألبانها ففعلوا  كاجتوكا فأسلموا

                                   

كقاؿ ركاه اإلماـ أحمد بسند ، 345ص  " المسلوؿالصاـر" في ةذكره ابن ايمي ( )
صحيح 
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 بهم فأاي في  ثارىم  النبي  كاستاقوا اإلبل فبعثة اإلبل، فارادكا فقتلوا رعا،فصحوا
".  حتص مااواييمهلوافقطع أيديهم كأرجلهم كسمل أعينهم ثم لم 

 كبين الردة ،كيفرؽ في المراد بين الردة المجردة فيقتل إال أف يتوب": قاؿ ابن ايمية 
. ()"ةالمغلظة فيقتل ببل استتاب

ىل اقبل ؼ ،كلكن لو ااب قبل القدرة عليو كسلَّلم نفسو مختاران للتوبة كالرجوع إلص الح  
 في  ية الحرابة من  في المحاربين هلل كلرسولو اوبتو؟ الراجح أف اوبتو اقبل لقولو اعالص

ًإالَّل الَّلًذينى اىابيوٍا ًمن قػىٍبًل أىف اػىٍقًدريكٍا عىلىٍيًهٍم فىاٍعلىميوٍا أىفَّل الٌلوى غىفيوره }: سورة المائدة
(. 34: المائدة{)رَّلًحيمه 

: التكفير بالمعصية
عدـ اكفير المسلم بالمعصية كالذنب، – رحمهم اهلل –  إف ما أجمع عليو السلف الصالح 

كالبراءة من ذلك أشد البراءة، ىذا مذىب المسلمين الذم دلت عليو قواطع األدلة من 
ركل مسلم في صحيحو فقد . الكتاب كالسنة الصحيحة كعليو عمل المسلمين سلفان كخلفنا

ىل كنتم : جاكرت مع جابر بن عبد اهلل بمكة ستة أشهر فسألو رجل: عن أبي سفياف قاؿ
  .()ال: فهل اسموف مشركان قاؿ: اسموف أحدان من أىل القبلة كافران فقاؿ معاذ اهلل قاؿ

كال يجوز اكفير المسلم بذنب فعلو كال بخطأ أخطأ فيو كالمسائل التي " قاؿ شيخ اإلسبلـ  
. ()"انازع فيها أىل القبلة

                                   

 20/103الفتاكل  ( )
 .114 اإليماف ألبي عبيد برقم ( )
 2/282الفتاكل  ( )

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

25 

   

ال يكفر بمجرد الذنب  "ىل يكفر العبد بالمعصية أـ ال؟: بعد ما سئل ػ رحمو اهلل ػ كقاؿ 
فإنو ثبت بالكتاب كالسنة كإجماع السلف أف الزاني غير المحصن يجلد، كالشارب يجلد 

. ()"..كالقاذؼ يجلد كلو كانوا كفاران لكانوا مرادين كلوجب قتلهم
كال نكفر بالمعاصي مؤمنان إال مع استحبللو " كقاؿ الشيخ حافظ حكمي في سلم الوصوؿ  

. ().لما جنص
الكفر العاـ ال يستلـز دائمان كفر المعين أم أف التكفير العاـ الوارد في النصوص الشرعية ؼ 

ال يصح حملو دائمان علص األشخاص بأعيانهم ممن قد كقع في ذلك الكفر الحتماؿ كجود 
. ، كبعدـ اجتماع الشركط في ذلكم الميعيَّلن الميكفَّلرموانع التكفير فيهم كانتقاء لوازمو

لىٍيسى عىلىص الَّلًذينى  مىنيوٍا كىعىًمليوٍا } :القـو الذين يشربوف الخمر متأكلين قولو اعالص فانظر إلص 
الصَّلاًلحىاًت جينىاحه ًفيمىا طىًعميوٍا ًإذىا مىا ااػَّلقىوٍا كَّل مىنيوٍا كىعىًمليوٍا الصَّلاًلحىاًت ثيمَّل ااػَّلقىوٍا كَّل مىنيوٍا ثيمَّل ااػَّلقىوٍا 

(. 93 :المائدة{)كَّلأىٍحسىنيوٍا كىاللَّلوي ييًحب  اٍلميٍحًسًنينى 
يهم الصحابة رضي اهلل عنهم كعلص رأسهم أمير المؤمنين عمر فاستحلوا الخمر فحكم عل 

بوا جلدكا ثمانين لشربهم الخمر كإف لم يتوبوا ا بأف يستتابوا فإف تبن الخطاب رضي اهلل عنو
. ، كالتأكيل مانع من موانع اكفير المعييَّلنفكذلك أنهم متأكؿسبب  ك،ضربت أعناقهم

ع بين الذاىبين لتكفير األعياف كبين افي سبب النز" ملحظ دقي "كلشيخ اإلسبلـ  ىذا 
أف المتأمل في النصوص يجد أدلةن اوجب إلحاؽ أحكاـ الكفر : كبياف ذلك الكافٍّين عنو،

 كفي المقابل نجد أف بعض األعياف الذين اقلدكا ىذه ،ببعض الطوائف أك المقاالت
أك المقاالت أك األفعاؿ التي ظاىرىا الكفر قاـ بو من اإليماف كصبلح الحاؿ أك الجهل 

فيتعارض  أك غير ذلك من األسباب، ما يبعد أك يمتنع أف يكوف كافران،الهول أك سوء الظن 
                                   

 2/282الفتاكل  مجموع ( )
 2/328معارج القبوؿ  ( )
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كمن ىنا يحصل  الدليل العاـ في التكفير ككاقع ىذا الشخص أك ذاؾ، عندىا الدليبلف،
إلص كبير ادقي  كعلم كاجرد ػ أكيد األدلة، فيها متعارضة ػ كاحتاج المسألة  الخلط كالتنازع،

. ()!كقبل ذلك كبعده نور من اهلل..من كل ىول ككرع
: التكفير المطل  كالتكفير المعين

  ىذه المسألة أصل عظيم من أصوؿ التكفير، يجب التأني فيها كفهمها الفهم الصحيح لئبل 
ازؿ بها األفهاـ كالعقوؿ، ككثير من التكفيريين كالخائضين في التكفير لم يفطنوا للفرؽ بين 

 كبين اكفير المطل فرؽ العلماء المحققوف بين اكفير التكفير المطل  كالتكفير الميعين كقد 
 ثم سبر كبلـ أىل كاأمل في األدلة،القائل أك المعين، كىو فرؽه عظيم من فتح اهلل عليو 

المجازفة كالخلط ، كسلم من الوقوع في خطأ ااضحت لو المسألةالعلم في ىذه المسألة 
. بإذف اهلل
 فرؽ بين اللعن لما  الشرعية ما يستنبط من ىدم نبي اهلل محمد جاء من األدلة كمما 

البخارم عن عمر أمير المؤمنين رضي اهلل عنو أف رجبلن كاف علص  ركاه ما العاـ كلعن المعين،
، ككاف النبي قد عهد النبي ككاف اسمو عبد اهلل، ككاف يلقب حماران، ككاف يضحك النبي 

اللهم العنو، ما أكثر ما :  بو يومان، فأمر بجلده، فقاؿ رجل من القـومجلده في الشراب، فأت
 .()«اهلل ما علمت إال أنو يحب اهلل كرسولو ال العنو، فو»: يؤاص بو، فقاؿ النبي 

فنهص عن لعنو مع إصراره علص الشرب، ": بن ايمية رحمو اهلل كلهذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ا
كلكن لعن المطل  ال يستلـز لعن ...لكونو يحب اهلل كرسولو مع أنو لعن في الخمر عشرة

الذم قاـ بو ما يمنع لحوؽ اللعنة بو، ككذلك التكفير المطل  كالوعيد  المعين،

                                   

 .12/487 الفتاكل  مجموع( )
 .(80–12/76)فتح البارم : كانظر (6780)البخارم رقم  ( )
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كانتفاء  المطل ،كلهذا كاف الوعيد المطل  في الكتاب كالسنة مشركطان بثبوت شركط،
 .()"موانع

موقف اإلماـ المبجل الصالح مثاالن ييهتدل، كمنهجان ييحتذل كإليك  ىدم السلف كافك
الذين حملوا الناس علص القوؿ بخل  القر ف كامتحنوا الجهمية كالخبلفة أحمد بن حنبل من 

رحمو –  عنوعرؼكمع فتواه بأف ىذا القوؿ كفر،لم مي  العلماء من أجلو كدعوا إلص ىذه البدعة،
أنو كفر أحدان بعينو، بل نقل عنو عدـ اكفير الخليفة الذم اقلد ىذه البدعة – اهلل اعالص

 مبعوث الخليفةفنقل عنو قولو ؿ !كعذبو كسجنو من أجل صبره علص الح  كمخالفتو إياه
كإني اسف عن  أرل طاعتو في العسر كاليسر كالمنشط كالمكره كاألثر، "المعتصم إليو

.  ()"الجماعةاخلفي عن صبلة 
ق كاسبب في افتتاف الناس جنضربو كسب:  ذاهفوؽ ذلك دعا للخليفة كغيره ممن أيضنا ك 

كصدىم عن الح ،كاستغفر لهم كحلَّللهم مما فعلوه بو من الظلم كالدعاء إلص القوؿ بخل  
 فإف االستغفار للكفار !؟لوا كانوا مرادين لم يجز االستغفار لهمإذ " كفر"القر ف الذم ىو 

. فتأمل!  كإجماع المسلمينال يجوز بنص كتاب اهلل كسنة رسولو 
اكفير أمثاؿ : من كجوه كثيرة التصريحكذلك فإف اإلماـ أحمد رحمو اهلل كقد نقل عنو  
صريح في مناقضة ما جاء بو رسوؿ :ألف قولهم! المعطلة لصفات الرحمن: كىم" الجهمية"

اهلل من القر ف كالسنة، أطل  كىو كغيره من علماء السنة المعتبرين ىذه العمومات، إال أنو 
 اكفير أعيانهم، كاسمع ما قالو –(حسب علمي)لم ينقل عنو أكلم يشتهر عنو – رحمو اهلل–

كىذه األقواؿ كاألعماؿ ": في ىذه الجزئية الدقيقة– قدس اهلل سره– أبو العباس بن ايمية 
منو كمن غيره من األئمة صريحة في أنهم لم يكفركا المعينين من الجهمية الذين كانوا 

                                   

 .10/329)الفتاكل  مجموع ( )
 .7/507فتاكل  ( )
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كقد نقل عن أحمد ما يدؿ علص أنو . القر ف مخلوؽ، كأف اهلل ال يرل في ااخرة: يقولوف
فأما أف يذكر عنو في المسألة ركايتاف ففيو نظر؟ أك يحمل األمر علص  كفر بو قومان معينين،

من كفر بعينو فلقياـ الدليل علص أنو كجدت فيو شركط التكفير كانتفت : فيقاؿ التفصيل،
ىذا مع إطبلؽ قولو بالتكفير علص سبيل  كمن لم يكفر بعينة فبلنتفاء ذلك في حقو، موانعو،
 .()"العمـو

كقوة نظرو في كحسن استدالؿ  إال لما  ااىم اهلل من علمو كرسوخ في الدين اف ىذاكما ؾ 
كخشيةن من أف   كلعلمهم ب ثار ذلك من استحبلؿ للدـ،في الوحيين، الكتاب كالسنةاألدلة 

يأاي ىذا المكفر أك ذاؾ يـو القيامة بين يدم أحكم الحاكين كأرحم الراحمين من يعلم 
 أك يقوؿ فيما قتلني يا رب سل ىذا فيما كفرني:خائنة األعين كما اخفي الصدكر، ثم يقوؿ

. أك استحل قتلي؟ أك فيما استحل عرضي؟ أك لم بدعَّلني أك فسقني
لما ذكر المؤلف رحمو اهلل اعالص  "":اللعن"رحمو اهلل في مسألة يقوؿ شيخنا ابن عثيمين ك 

كأنو ال يجوز أف  احريم لعن المعين،– رياض الصالحين – في كتابو – يعني اإلماـ النوكم– 
ألنك ال ادرم فلعل اهلل أف يهديو فيعود إلص  العن شخصان معينان كلو كاف كافرا ماداـ حيا،

ألف ىناؾ فرقان بين المعين : إلص أف قاؿ..اإلسبلـ إف كاف مرادان أك يسلم إف كاف كافران أصليان 
فيجوز أف العن أصحاب المعاصي علص سبيل العمـو إذا كاف ذلك ال يخص  كبين العاـ،
. ()"شخصان بعينو

 .  كال شك أف إطبلؽ الكفر علص المعينين مثل ىذا، بل أعظم كأشد منو كاهلل المستعاف

  
                                   

 (.489–487/ 12)الفتاكل  ( )
(. 4/156)شرح رياض الصالحين  ( )
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الفصل الثاني 
أثر التكفير في عقيدة اإلسبلـ 

 
 لما كاف اإلسبلـ دين اهلل الذم اعبدنا بو، كفرض علينا، كاراضاه دينان لجميع عباده كما قاؿ 

ـى }: سبحانو كاعالص اٍليػىٍوـى أىٍكمىٍلتي لىكيٍم ًدينىكيٍم كىأىٍامىٍمتي عىلىٍيكيٍم نًٍعمىًتي كىرىًضيتي لىكيمي اإًلٍسبلى
ًإفَّل }: ، حتص لم يقبل من العباد دينان غيره يعبدكف بو، كما قاؿ اعالص(3: المائدة) {ًدينان 

ـي كىمىا اٍختػىلىفى الَّلًذينى أيٍكايوٍا اٍلًكتىابى ًإالَّل ًمن بػىٍعًد مىا جىاءىىيمي اٍلًعٍلمي بػىٍغيان  الدٍّينى ًعندى اللَّلًو اإًلٍسبلى
نػىهيٍم كىمىن يىٍكفيٍر بً يىاًت اللَّلًو فىًإفَّل اللَّلوى سىرًيعي اٍلًحسىابً  (. 19:  ؿ عمراف) {بػىيػٍ

 كدين () كاإلسبلـ دين عقيدة كشريعة، كقوؿ كعمل، كما أجمع علص ذلك المسلموف
اهلل اإلسبلـ جعلو اهلل دينان كسطان أم عدالن خياران في أحكامو كعقائده، كأنظمتو كاشريعااو، 

اءى عىلىص النَّلاًس كىيىكيوفى }: كما قاؿ سبحانو كاعالص كىكىذىًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَّلةن كىسىطان لٍّتىكيونيوٍا شيهىدى
(. 143: البقرة) {الرَّلسيوؿي عىلىٍيكيٍم شىًهيدان 

كأىل السنة كالجماعة ىم من ارسم سنن اإلسبلـ في عقيداو كشريعتو، فكاف منهجهم منهج 
الوسطية كاالعتداؿ في الديانة كالعبادة، كفي العقيدة كالشريعة، كال سيما في باب األسماء 
كاألحكاـ، أم أسماء الناس في الدنيا، مؤمن أك كافر أك فاس ، كحكمهم في ااخرة، أ ىم 

. من أىل الجنة أـ النار كىو مقتضص التكفير كصفان كاسمان في الدنيا كااخرة
                                   

 كما 1/136كالسنة للخبلؿ ،  ىذا اإلجماع من السلف منقوؿ في كتب السنة( )
كاإلبانة ، 1/236كشرح أصوؿ السنة لبللكائي ، 1/111كالسنة لعبد اهلل بن أحمد ، بعدىا

 . كغيرىا1/276الكبرل البن بطة العكبرم 
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 كلذا قرر ىذا شيخ اإلسبلـ ابن ايمية في العقيدة كالواسطية، كىي المتلقاة بالقبوؿ عند 

:  حيث قاؿ()عامة أىل السنة كالجماعة
أىل السنة كالجماعة، يؤمنوف بذلك، كما يؤمنوف بما أخبر اهلل بو في : فإف الفرقة الناجية "

كتابو العزيز من غير احريف كال اعطيل، كمن غير اكييف كال امثيل؛ بل ىم الوسط في فرؽ 
.  األمة، كما أف األمة ىم الوسط في األمم

فهم كسط في باب صفات اهلل سبحانو كاعالص بين أىل التعطيل الجهمية، كأىل التمثيل 
.  المشبهة

كفي باب كعيد اهلل بين المرجئة . كىم كسط في باب أفعاؿ اهلل اعالص بين القدرية كالجبرية
. كالوعيدية من القدرية كغيرىم

.  كفي باب أسماء اإليماف كالدين بين الحركرية كالمعتزلة، كبين المرجئة كالجهمية
فهذه العقيدة متلقاة بالقبوؿ ..".  بين الركافض كالخوارج كفي باب أصحاب رسوؿ اهلل 

الكتاب العزيز كالسنة : عند أىل السنة كالجماعة باإلجماع، حيث استمدت من الوحيين
.  الصحيحة

 ىذا كالتكفير عند أىل السنة كالجماعة ح  شرعي محض مرد ه إلص اهلل كإلص رسولو 
كلهذا يفرقوف بين الكفر األكبر كاألصغر بحسب كركد الدليل الشرعي، كما يفرقوف . فقط

المجمل، كبين التكفير المعين علص شخص بعينو فهناؾ شركطو – بين التكفير المطل 
كموانعو، كال يعنص ذكر الك الموانع أف نتهيب من اكفير من كفره اهلل كرسولو لثبوت كصف 

                                   

 كانظر المناظرة علص الواسطية حيث أمهل ابن ايمية 141 الواسطية لشيح اإلسبلـ ( )
فلم يعثركا كلم ،  سنوات ليأاوا فيها بحرؼ كاحد خالف فيو السلف الصالح3خصومو 
 .193–3/160مجموع الفتاكل ... يستطيعوا
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الكفار في حقو بتوافر شركط التكفير كانتفاء موانعو، فإف كبل طرفي قصد األمور ذميم، 
. كلكن الواجب ىو التثبت

: كشركط اكفير المعين كموانعو عند أىل السنة كالجماعة ىي إجماالن 
بأف يكوف المقارؼ للكفر بالغان عاقبلن، كىذا يخرج المانع كىو عدـ التكليف : التكليف– 1
. فالجهل عذر مانع! بأف يكوف الواقع في الكفر عالمان ليس بجاىل: العلم– 2
بأف يقع في الكفر مختاران بإراداو، كىذا يخرج مانع اإلكراه، فاإلكراه يكوف : االختيار– 3

مىن }: بالقوؿ كيكوف بالفعل دكف اإلكراه بالقلب فليس إليو سبيل المكره، حيث قاؿ اعالص
انًًو ًإالَّل مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنٌّ بًاإًليمىاًف كىلىًكن مَّلن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدران  كىفىرى بًاللَّلًو ًمن بػىٍعًد إيمى

(. 106: النحل){فػىعىلىٍيًهٍم غىضىبه مٍّنى اللَّلًو كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه 
بأف يقارؼ المرء الكفر قاصدان لو، كىو يخرج مانع الخطأ فبل يكفر بو كإف : القصد–  4

كما يخرج التأكيل حيث الشبهة مانعة . قلنا بأف صورة الفعل أك القوؿ أك االعتقاد كفر أكبر
.  من اكفير الميعيَّلن لوجود مانع التأكيل

:  قاؿ اإلماـ أبو جعفر الطحاكم في عقيداو المشهورة
كال نكفر أحدان من أىل القبلة بذنب ما لم يستحلو، كال نقوؿ ال يضر مع اإليماف ذنب "

. ىػ.ا"لمن عملو
فالمقصود من ىذا كلو أف التكفير عند أىل السنة كالجماعة أصل عظيم يقـو علص أسس 

: ()مهمة
فهو حكم شرعي مرجعو إلص اهلل عز كجل كما جاء كبلمو سبحانو في القر ف، كإلص –  1

كما دكر العلماء كالقضاة الشرعيين سول .  كما كرد في سننو الصحيح خير بيافالنبي 
                                   

 ضابطان كقاعدة بنص عليها أىل السنة كالجماعة اعتقادىم في 14 ىذا كقد جمعت ( )
 ".التكفير شركطو كموانعو كأىم قواعده: "انظر امهيد". التكفير"ىذا األصل العظيم 
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 في التكفير كغيره، علص بياف ىذا الحكم بدالئلو الصحيحة، كإنزاؿ أحكاـ اهلل كرسولو 
. العبيد المكلفين

:  أف التكفير من عقيدة اإلسبلـ ىو علص من يستحقو، كجماع ذلك–  2
 اسمان كعينان فنكفرىم كال كرامة، كتكفير إبليس كفرعوف كأبي أف من كفَّلرىم اهلل كرسولو 

! جهل كأبي لهب كرأس النفاؽ ابن أبي سلوؿ، كأمثالهم
 جنسان فنكفرىم، كتكفير جنس المشركين كالمبلحدة كالوثنيين، كمن كفَّلرىم اهلل كرسولو 

 . ككتكفير جنس المجوس كاليهود كالنصارل ممن لم يؤمن برسوؿ اهلل 

 كصفان، بأف قاـ بهم الوصف المناسب للكفر األكبر الذم أناطو كمن كفرىم اهلل كرسولو 
 في سنتو كتكفير المستهزئ الساخر كالسابٍّ هلل اهلل بو في القر ف أك أناطو بو رسولو 

ككتكفير جاحد شيءو من أركاف اإلسبلـ أك أصوؿ اإليماف ككتكفير . كلرسولو كلدينو كايااو
 ...اارؾ الصبلة

 :أف الكفر نوعاف–  3

كفره أكبر مخرج عن الملة، كمحبط للعمل، كموجب للخلود في النار، كال يغفر لصاحبو، 
كينفص عن صاحبو اسم اإليماف أصبلن ككماالن، كالسحر كسب اهلل أك رسولو أك دينو أك كتابو 

 !!..أك اإلعراض عن دين اهلل

ككفر أصغر ال يخرج من الملة كال يحبط العمل كال يوجب الخلود في النار، كىو احت 
مشيئة اهلل في مغفراو، كال ينافي أصل اإليماف، بل ينافي كمالو الواجب، كىو حكم الكبائر 

 .الخ.. من الذنوب، كالنياحة علص الميت، كالطعن في األنساب، كقتاؿ المسلم

 . نوعاف أكبر كأصغر،كما أف الشرؾ كالظلم كالفس  كالنفاؽ 

كىذا األمر مشهور معركؼ بين العلماء قد اواردكا عليو، كال أظن ذا علم ينكر، أك يتطرؽ  
. كمضص في النقل الساب  عن ابن القيم في كتابو الصبلة ما يؤيده .إليو شك فيو
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ما نيقل لهم عن السلف  ككنت أيبين لهم أف"  (:) في مجموع الفتاكلشيخ اإلسبلـكقاؿ 
كاألئمة من إطبلؽ القوؿ بتكفير من يقوؿ كذا ككذا فهو أيضا ح ه، لكن يجب التفري  بين 

اإلطبلؽ كالتعيين كىذه أكؿ مسألة انازعت فيها األمة من مسائل األصوؿ الكبار كىي مسألة 
. ىػ.ا..."(الوعيد)
أف ىناؾ عبلقة بين الكفر األكبر كالشرؾ األكبر، كىي عبلقة عمـو كخصوص، فكل – 4 

 .شرؾ كفر، كليس كل كفر شركان 
فالذبح لغير اهلل كالنذر لو كالخوؼ منو خوؼ عبادة، شرؾ مع اهلل في الك العبادات، كىو  

 .كفر أكبر مخرج عن الملة، كمناقض لئليماف

أما سب اهلل كرسولو كدينو أك االستخفاؼ بشرعو أك بالمصحف كنحو ذلك فهو كفر  
 .مخرج عن الملة، كال يعد شركان في االصطبلح

 كنحو ذلك فهو كفر مخرج عن ، أك بالمصحف، أك االستخفاؼ بشرعو،ككذلك اإلعراض 
 .الملة، كال يعد شركان في االصطبلح

. ككذلك اإلعراض أك االستكبار أك الشك كاالراياب فهو كفر أكبر كال يسمص شركان  
 كمن القواعد ىنا أصل كىو أف المسلم قد اجتمع فيو المادااف الكفر كاإلسبلـ، كالكفر 
كالنفاؽ، كالشرؾ كاإليماف، كأنو اجتمع فيو المادااف كال يكفر كفرنا ينقل عن الملة كما ىو 
مذىب أىل السنة كالجماعة كلم يخالف في ذلك إال أىل البدع من الخوارج كالمعتزلة 

! كالمرجئة
. التوقف في اكفير المعين يكوف في األشياء التي قد يخفص دليلها– 5 
إف الذين اوقفوا في اكفير المعين في األشياء التي  ":قاؿ الشيخ محمد بن إبراىيم  

… قد يخفص دليلها، فبل يكفر حتص اقـو عليو الحجة الرسالية من حيث الثبوت كالداللة
                                   

 .(3/230) مجموع الفتاكل ( )
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فهذا يكفر بمجرد ذلك – المعين –  جاء بو، كخالفو كأما ما عيلم بالضركرة أف رسوؿ اهلل 
. ()ىػ.ا"كال يحتاج إلص اعريف سواء باألصوؿ أك الفركع ما لم يكن حديث عهد باإلسبلـ

اء الموانع ليس مطلقان بل ىو في المسائل التي يخفص ؼأفَّل شرط اوفر الشركط كانت: أم
علمها علص مثل ذلك المعيَّلن؛ ألف ما ييعلم بالضركرة أمره نسبي، كما قاؿ شيخ اإلسبلـ في 

فكوف الشيء معلومان من الدين ضركرة أمره إضافي فحديث العهد " (:)مجموع الفتاكل
باإلسبلـ كمن نشأ ببادية بعيدة قد ال يعلم ىذا بالكلية فضبلن عن كونو يعلمو بالضركرة ككثيره 
من العلماء يعلم بالضركرة أف النبي سجد للسهو كقضص بالدية علص العاقلة كقضص أفَّل الولد 

. ىػ.ا"للفراش كغير ذلك مما يعلمو الخاصة بالضركرة كأكثر الناس ال يعلمو البتة
ككذلك كوف العلم ضركريان كنظريان كاالعتقاد قطعيان : "()"درء التعارض"كقاؿ رحمو اهلل في 

كظنيان أموره نسبية فقد يكوف الشيء قطعيان عند شخصو كفي حاؿو كىو عند  خرو كفي حاؿو 
أخرل مجهوؿ فضبلن عن أٍف يكوف مظنونان كقد يكوف الشيء ضركريان لشخصو كفي حاؿو 

. ىػ.ا"كنظريان لشخصو  خرى كفي حاؿو أخرل
 بالضركرة عند العالم قد ال يكوف معلومان عند طالب العلم، كما ان فما قد يكوف معلـو  

 ...قد يكوف معلومان بالضركرة عند طالب العلم قد ال يكوف معلومان عند عامة الناس، كىكذا
إنما –  الشركط كانتفي الموانع  فيوحتص اتوفر– التوق ف في عدـ اكفير المعين –  6 

  .يكوف ذلك فيمن ثبت إسبلمو بيقينو أك جيًهل حالو، كأما من ثبت كفره فبل ييتوقف فيو
كال نكفر أحدان من أىل القبلة :"قوؿ الطحاكم في عقيداو المشهورة المتداكلة م 

 ."ال يضر مع اإليماف ذنب لمن عملو: كال نقوؿ. بذنب ما لم يستحلو

                                   

 .11/153 مجموع فتاكل كدركس الشيخ محمد بن إبراىيم ( )
( 13/118) مجموع الفتاكل ( )
 .(3/304) درء اعارض العقل كالنقل ( )
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 : في عقيداو الواسطية المتلقاة بالقبوؿ حيث يقوؿةككذا قرره ابن ايمي  

قوؿ القلب كاللساف، كعمل : من أصوؿ أىل السنة أف الدين كاإليماف قوؿ كعمل: فصل"
 .القلب كاللساف كالجوارح، كأف اإليماف يزيد بالطاعة كينقص بالمعصية

كىم مع ذلك ال يكفركف أىل القبلة بمطل  المعاصي كالكبائر، كما يفعلو الخوارج، بل "
 .إلص  خر الفصل..". األخٌوة االيمانية ثابتة مع المعاصي

كإنما أىل البدع كاألىواء ىم الذين شعارىم اكفير من خالفهم، فضبلن عن لمزىم   "
 :()"الكيبلنية" لذا يقوؿ رحمو اهلل في .كاعييرىم

ليس الحد أف يكفر أحدان من المسلمين كإف أخطأ كغلط حتص اقاـ عليو الحجة كابين لو "
المحجة، كمن ثبت إسبلمو بيقين لم يػىزيٍؿ ذلك عنو بالشك، بل ال يزكؿ إال بعد إقامة الحجة 

 .كإزالة الشبهة

كأما اكفير قائل ىذا القوؿ فهو مبني علص أصل ال بد من التنبيو عليو، فإنو : فصل  
بسبب عدـ ضبطو اضطربت األمة اضطرابان كثيران في اكفير أىل البدع كاألىواء، كما 

 .اضطربوا قديمان كحديثان في سلب اإليماف عن أىل الفجور كالكبائر

صار كثير من أىل البدع مثل الخوارج كالركافض كالقدرية كالجهمية كالممثلة   
يعتقدكف اعتقادان ىو ضبلؿ يركنو ىو الح ، كيركف كفر من خالفهم في ذلك، فيصير منهم 
شىوبه قوم من أىل الكتاب في كفرىم بالح  كظلمهم للخل ، كلعل أكثر ىؤالء المكفرين 

 .التي ال افهم حقيقتها كال اعرؼ حجتها" المقالة "ػيكفٍّر ب

كبإزاء ىؤالء المكفرين بالباطل أقواـ ال يعرفوف اعتقاد أىل السنة كالجماعة كما يجب، أك  
يعرفوف بعضو كيجهلوف بعضو، كما عرفوه منو قد ال يبينونو للناس بل يكتمونو، كال ينهوف عن 
البدع المخالفة للكتاب كالسنة، كال يذموف أىل البدع كيعاقبونهم، بل لعلهم يذموف الكبلـ 

                                   

(. 12/466)  ضمن مجموع الفتاكل ()
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في السنة كأصوؿ الدين ذمان مطلقان ال يفرقوف فيو بين ما دؿ عليو الكتاب كالسنة كاإلجماع، 
كما يقولو أىل البدع كالفرقة، أك يقركف الجميع علص مناىجهم المختلفة، كما يقٌر العلماء في 

مواضع االجتهاد التي يسوغ فيها النزاع، كىذه الطريقة قد اغلب علص كثير من المرجئة 
كبعض المتفقهة كالمتصوفة كالمتفلسفة، كما اغلب األكلص علص كثير من أىل األىواء 

 ."كالكبلـ، ككلتا ىااين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب كالسنة

كالمقصود أف المبتدعة، علص انوع مشاربهم كاباين أصولهم كمناىجهم، يركج عندىم   
اكفير مخالفيهم عند أدنص مخالفة، في حين يتحرج أىل السنة كالجماعة من اكفير 

، كىو خطير في المخالف حرجا شديدان، ألف التكفير حكم شرعي، كىو ح  هلل كلرسولو 
ااثم دنيا كعاقبة، كلذا فهم ال يؤاخذكف بلواـز األقواؿ في التكفير حتص يكوف الكفر صريحان 

، كإنما المعوؿ عليو كاألىواءال لبس فيو، كما ال يعولوف في التكفير علص الظنوف كاألكىاـ 
. عنهم األمر البواح الذم لهم فيو من اهلل سلطاف كحجة ظاىرة كبرىاف

الجماعة يفرقوف بين الكفر المطل  كالكفر المعين، فهم يقركف كأف أىل السنة –  7
بالكفر األكبر مطلقان علص غير معينين، كلهم شركط كضوابط كاورع كديانة في إيقاعو علص 
المعينين، فإنهم يركف كفر المعين يقع عليو بنفسو، كأىم ىذه الشركط في إيقاع الكفر 

بلوغ الحجة عليو، كاندفاع الشبهة عنو، كممن اعتنص بهذه المسألة افصيبلن : األكبر عليو
أئمة الدعوة النجدية من الشيخ محمد بن عبدالوىاب، فأبناؤه كابلميذىم، فإنهم أجلوىا 
كحققوىا احقيقان ال اكاد اجده عند غيرىم، كيضي  المقاـ في الواقع عن اتبع كبلمهم 

 .كجمعو ىنا فالحمد هلل

الضوابط في اكفير المعين كاجبةه في المقدكر عليو، كال اجب في ثم ليكن معلومان أف 
بين الحكم بتكفير المعين كبين إقامة : البد أٍف نفرؽ بين أمرين: الممتنع كال المحارب، أم

. أحكاـ الردة علص ذلك المعين، فبل يلـز من عدـ إقامة أحكاـ الردة عدـ اكفير المعين
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من انتسب إلص اإلسبلـ كلكن ثبت يقينان أنو كافر كىو غير مقدكر : مثاؿ ذلك من الواقع
غيري مقدكرو علص إقامة األحكاـ الشرعية المترابة عليو، فبل يلـز من ذلك عدـ : عليو، أم
 .اكفيره

كأما المحارب ففرؽ بين أف يغزك المسلموف بلده فهذا اػيبػىلَّللي لو الحجة؛ ألف القصد من  
الجهاد ابليلي الدين، كأما إٍف غزا المحارب ببلد المسلمين فبل اجب إقامة الحجة عليو بل 

. الواجب دفعو إجماعان كما نقلو غير كاحد من أىل العلم كىذا في جهاد الدفع
 
 
ىنا أمر مهم ال بد من التفطن لو كىو أف ثمة فرقان بين مراحل ثبلث في الكفر المخرج اكه

: عن الملة كالموجب للردة، كىي
. بالدالئل الشرعيةكيكوف ذلك اعيين أف ىذا الجـر ىو من الكفر األكبر، –  1 

، باجتماع الشركط فيو كانتفاء الموانع –  2 ثم مرحلة اكفير المعين المواقع لهذا الجـر
. الشرعيين أصالةن كالعلماء عنو كىو مناط بالقضاة 

ثم مرحلة ثالثة بعدـ القطع لو بعد الموت بالخلود في النار، مع إجراء أحكاـ الكفر –  3 
. كاهلل أعلم عليو في أحكاـ الدنيا،

كاوفرت فيو الشركط –فمن أظهر الكفر. أحكاـ الكفر في الدنيا اجيرل علص الظاىر ىذه 
. ، كأما عن باطنو فعلمو عند اهلل اعالص في األحكاـ الظاىرةفإنو ييكىفَّلري – كانتفت الموانع
: كخبلصة ىذا

أىل السنة كالجماعة التكفير بعلم كعدؿ كبرىاف، كإذا أكقعوه : أف مذىب السلف الصالح
علص الميعيٍّنين أكقعوه بشركطو كانتفاء موانعو أم أف أىل السنة يكفركف من يستح  التكفير 

. بأدلتو الصحيحة الصريحة
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فمن كقع بالذنب يكوف ! أما الوعيدية الخوارج فيكفركف بكل ذنب ىذا مذىب جمهورىم
. اسمو عندىم كافران، كحكمو في ااخرة إذا مات علص ذنبو مخلدان في النار

كمذىب اإلباضية من الخوارج أف صاحب الذنب ىو في الدنيا كافر كفر نعمة كحكمو في 
. ااخرة أنو مخلد في النار

كالمعتزلة يعتبركف صاحب الذنب فاسقان غير مسلم كال كافران، بل في منزلة بينهما ىذا في 
.  الدنيا أما في ااخرة فهو مخلد في النار

 
 

: كييبلحظ ىاىنا أمراف
ال يفرقوف بين الصغائر، فكلها " الوعيدية من الخوارج كالمعتزلة"ػ  أنهم في جماىيرىم 1

كاقاـك بالمذاىب األخرل كاداخل معها كجد " الوعيدية"شأف كاحد، ثم لما اطور المذىب 
.  مصطلح الكبيرة كالصغيرة، لكنو ليس كصغيرة عند أىل السنة كالجماعةـعند متأخريو

ػ  أف سبب الخبلؼ بين جمهور الخوارج في اكفير صاحب الذنب كفران مخرجان عن 2
الملة كبين اإلباضية الخوارج، كالمعتزلة كمذىبهما في صاحب الذنب متقارب جدان كىو من 

اكفيره كفران مخرج من الملة، كعدـ الصبلة : لواـز ىذا التكفير في أحكاـ الدنيا، من نحو
عليو، كاغسيلو كاكفينو، كدفنو مع المسلمين، كعدـ اوريث أىلو منو، كاطلي  زكجتو 

. الخ...عنو
كىذا ما اعاملو بو اإلباضية كالمعتزلة فتنبو لذلك ! أم معاملتو معاملة الكافر المراد عن دينو

! كاأملو
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ال إلو : أما المرجئة بطوائفهم العديدة فبل يكفركف إال بالجحود أك التكذيب، ككل من قاؿ
إال اهلل فهو مسلم، كال عبرة بنواقض اإلسبلـ القولية أك الفعلية، كإنما يتفاكاوف بالنواقض 

.  القلبية االعتقادية، كل بحسب مذىبو
. ال اكفر إال بانكار اهلل كجهلو" الجهمية"ػ فالمرجئة المحضة 1
. ػ كجمهور المتكلمين كاألشاعرة، ال اكفر إال بالجحود كالتكذيب فقط2
 
  

 



 

 
 
 
 
 

 

 
 

40 

   

الفصل الثالث 
 ثار منهج أىل السنة كالجماعة في التكفير علص مستقبل اإلسبلـ  

 
 لقد أشغل الغلو كاإلرىاب المذمـو الناس في ىذا الزمن، كصارت  ثاره شاىدة علص عقبة 
كؤكد في مستقبل الدعوة إلص عقيدة اإلسبلـ السمحة، كما نتج عن الك التصرفات غير 
المسؤكلة، كالمنسوبة زكران كبهتانا إلص عقيدة اإلسبلـ، ككصفو عند من يجهلو من الغرب 
كالشرؽ بالتطرؼ كالغلو كالتشدد من خبلؿ اصرفات بعض المنتسبين إلص اإلسبلـ من 
. الخوارج كالمندفعين كعن غير المسؤكلين في أعمالهم كأقوالهم كما ينتج عن عقائدىم

كجاء اإلرىاب ليعطيها عذران فزكرت أسبابو عمدان، : "...  فجاء في أحد التقارير قولهم
مليوف 1.3كالنتيجة أنو مقابل موت ثبلثة  الؼ أمريكي في نيويورؾ، قتل حتص ااف حوالي 

. مسلم، كال يزاؿ القتل مستمران 
. ()اىػ..." كأسرع ألقوؿ إف إرىابيين يٌدعوف اإلسبلـ يقتلوف مسلمين

 إف اعطيل الجهاد في سبيل اهلل قديمان كحديثان ىو أىم  ثار منهج التكفير الجزافي بغير 
بدءنا من أكاخر القرف األكؿ كالقرف الثاني الهجرم لما أشغل . ىدل كعلم كال كتاب منير

إلص ىذا الوقت الحاضر في اصرفات .. الخوارج المسلمين بمقاالاهم ضد عقيدة اإلسبلـ
خوارج العصر كأذنابهم من المتعالين كالمندفعين في اشويو عقيدة اإلسبلـ بهذه التصورات 

. كالتصرفات المغلوطة كالتي يظنوف أنهم يحسنوف صنعان 

                                   

الصفحة ، ىػ23/11/1431ااريخ ، 17376  انظر جريدة الحياة اللندنية عدد ()
. األخيرة
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 كىا ىنا سأحاكؿ إبراز الجهود العلمية في المملكة العربية السعودية كباألخص من خبلؿ 
كبار علمائها في دفع ىذا الباطل كإبراز ىاايكم الجهود في بياف منهج أىل السنة كالجماعة 

. في التكفير ك ثاره
:  الجهود العلمية في المملكة العربية السعودية في مكافحة الغلو كمظاىره

 لقد بليت المملكة العربية السعودية منذ عدة عقود ب ثار كالتشدد في الدين من بعض 
أطياؼ المجتمع منذ عدة عقود، فبدءنا من فتنة اإلخواف كالتي اكاملت في معركة السبلة في 

إلص ىذه الحوادث  (ىػ1400)إلص حادثة الحـر من فئة غالية بدء عاـ  (ىػ1347)سنة 
بالقتل كالتفجير كالتكفير كالتدمير من بعض الفئات الضالة، حتص أضحت ببلد الحرمين 

كقبلة المسلمين كمأكل قلوبهم كمنار ىدايتهم ايصلص بنار الغلو كالتشدد كالتطرؼ كإرىاب 
. اامنين المعصومين في دمائهم كأعراضهم كأموالهم

 كقد انوعت الجهود المبذكلة علص مختلف األصعدة الرسمية كالشعبية، كالعامة كالخاصة 
في صدٍّ ىذا االنحراؼ العقدم كالفكرم كالسلوكي الخطير، كمن عدة جهات أمنية كعلمية 

كفي ىذا المقاـ سأحاكؿ إبراز الجهود العلمية المبذكلة في ىذا ... كاجتماعية كاستراايجية
ا كاوجيهنا كعبلجنا . االاجاه انويهان كرصدن

: جهود ىيئة كبار العلماء كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية كاإلفتاء:  أكالن 
إلص التنديد – كىي أكبر مستول علمي ديني في الببلد– كقد سبقت ىذه الجهة العلمية 

بمثل الكم األعماؿ التخريبية، كنبذىا، كالتحذير منها من خبلؿ البيانات كالقرارات الصادرة 
عن ىيئة كبار العلماء في دكرااها االعتيادية كالطارئة، بدءنا من حادثة العليا في عاـ 

إلص الوقت الحاضر، ككذلك ما صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  (ىػ1416)
كاإلفتاء، كعن سماحة مفتي عاـ المملكة كعن أعضاء ىيئة كبار العلماء مجتمعين أك 
منفردين من الفتاكل كالبيانات كاألحكاـ العلمية كالشرعية التي ادين الكم الجرائم من 
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كاجرٍّـ فاعلها ... اكفير كافجير كادمير كخطف للطائرات كىدر للطاقات كحجز للرىائن
كابرئ اإلسبلـ من الكم التصرفات، منيطة ذلك بقواعد الشريعة في حفظ الضركريات 

الدين كالعقل كالنفس كالعرض كالماؿ، كاعظيم الدماء كالعهود، كاحريم الغدر : الخمس
. كالظلم، ككشف الشبو الزائفة في التكفير كالتبديع كالتفسي 

: جهود الجامعات كالعلماء كأسااذة الجامعات:  ثانيان 
 كىم الصفوة بعد كبار العلماء ممن اناكلوا ىذه القضايا النازلة بالبحث كالدراسة كالغوص 

: في الجذكر كاألسباب كالنتائج كسبل العبلج من خبلؿ
. البحوث العلمية المعمقة كالمركزة في ىذه الفتنة، كأسبابها كاأريخها كعواقبها–  1 
. األطاريح العليا في رسائل الماجستير كالدكتوراه–  2 
. إقامة المؤامرات العالمية العلمية، كعقد الندكات، كحلقات البحث كالنقاش–  3 
عقد البرامج اإلعبلمية الحوارية كاإلرشادية في كسائل اإلعبلـ المتنوعة احذيرنا –  4 

. كإرشادنا
صياغة المناىج الدراسية الدينية كالتربوية كاالجتماعية علص أساس سماحة اإلسبلـ –  5 

. كاعتدالو
األدكار اإلرشادية ككشف الشبو كالتوجيو، كبياف الغوائل كالعواقب من قبل طبلب – 6 

. العلم كالعلماء كالباحثين
: جهود كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كرئاسة الهيئات كأجهزة التوجيو:  ثالثنا

 كىي الجهات المسؤكلة عن التوجيو الديني كاإلرشادم، إف علص مستول كزارات أك 
ضمنها، في معالجة ىذه الظاىرة من خبلؿ كسائل كثيرة كذلك بقياـ المسجد بدكره من 
خبلؿ اإلماـ كخطب الجمعة كالمحاضرات كالندكات العلمية كالوعظية، كمن خبلؿ اوزيع 
الكتب كالنشرات كالتسجيبلت ذات العبلقة، كمن خبلؿ محاصرة ىذا الفكر الدخيل 
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كاحجيمو كمحاربتو كعزلو عن التأثير كذلك بإيجاد البرامج العلمية كالدعوية كالتربوية 
الموجهة إلص شغل الشباب عن ىذه الفتن من خبلؿ مناح عدة، كمسابقات حفظ القر ف 
كالسنة كالنبوية، كالمخيمات كالمراكز الموسمية، كالدكرات العلمية كالتوعية، كالمعارض، 

.... كعرض األخطار
: جهود كزارة اإلعبلـ كالثقافة:  رابعان 

 كذلك من خبلؿ إذاعة القر ف الكريم بالخصوص، حيث اتولص التوجيو الديني اركيزان 
كمعالجة لهذه الظواىر من خبلؿ مشاركة أصحاب الفضيلة من العلماء كالقضاة كأسااذة 

. الجامعات كطلبة العلم، كذكم الخبرة
 كمن خبلؿ أيضنا بقية اإلذاعات كالصحف كالمجبلت كالبرامج التلفازية في القنوات، 

األكلص كالثانية كاإلخبارية، حيث برزت معالجة ىذه الحوادث من عدة زكايا دينية كعلمية 
كإف كانت .... اجتماعية كثقافية كاربوية، كمن خبلؿ برامج حوارية كندكات كأحاديث كاوجيو

في الجملة دكف المستول المطلوب كالمأموؿ بالنظر إلص أثر اإلعبلـ بمستويااو في التوجيو 
. كالتأثير كالعبلج

: جهود المؤسسات العلمية الخيرية:  خامسان 
 كىي المؤسسات غير الربحية، التي لها جهود علمية خيرية في دعم البحث العلمي كحركة 
العلم كالتوجيو كالثقافة في المجتمعات، كفي ببلدنا المملكة العربية السعودية ارث ىذه 

الجمعيات الخيرية كالمراكز البحثية كالجهات العلمية التي احضص بالباحثين العلماء، كاعنص 
بالبحوث كالدراسات كال سيما في النوازؿ التي اصيب المسلمين كمن ذلك اإلرىاب 

فقامت الكم . المذمـو الناشئ عن الغلو كالتطرؼ كالعنف الديني غير المبرر كغير المقبوؿ
. المراكز كالجمعيات بطرح الجوائز كالمسابقات للباحثين كالعلماء لعبلج ىذه الظواىر
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 كالمقصود أف الجهود العلمية المبذكلة في المملكة العربية السعودية في مكافحة الغلو 
كالتشدد كالعنف كاإلرىاب المذمـو طالت أصعدة شتص كجهات حكومية كمؤسسية كشعبية 
عديدة من خبلؿ التوجيو كاإلرشاد كالتحذير من ىذه العقيدة الضالة بهذا الفكر المنحرؼ 

. عن الح  كالعدؿ كالقسط ككسطية اإلسبلـ عقيدة كشريعة
!  كأيضان من خبلؿ البحث عن األسباب كالجذكر كالبواعث لهذه األفكار كردكد أفعالها 

 كلكن المبلحظ أف المنحنص البارز في اركيز ىاايكم الجهود العلمية كالدعوية المبذكلة ىو 
في الجانب الديني من خبلؿ الوعظ كمن خبلؿ الطرح العلمي الرصين المتميز، حيث ثقة 
الدكلة كالرعية كالوافدين في العلماء ثقة قوية كمؤثرة كقد أمكن اوظيف ىذا الجانب بما 
عكس كحدة الصف من العلماء كالمشايخ مع جهود الدكلة في المملكة العربية السعودية 

. في محاربة كمعالجة ىذه الظواىر كهلل الحمد كالمنة
 كثمة جهود مبذكلة في العناية بالشباب ػ كىم عماد األمة كمعقد األمل ػ بالتوجيو كالتحذير 
من المناىج الضالة سواء كانت مناىج غلو كاشدد افضي إلص العنف كالتكفير، أك مناىج 
انحراؼ كاحلل بنبذ الدين كاالستقامة عليو، فهذاف ضداف ال يجتمعاف، كيجب من ناحية 

. العدؿ كاإلنصاؼ ذمهما جميعنا
 كما أنو المأموؿ فيمن كقع من الشباب ضحية لمناىج الغلو كالتكفير العناية بمعالجتهم 

الملبس عليهم – المعالجة النافعة من حسن التعليم كالتربية، ككشف الشبو كإيضاح الحقائ  
كاجاه مواقفها كخصائصها اإلسبلمية – المملكة العربية السعودية – اجاه دكلتهم – فيها 

كالعلمية المميزة لها عن بقية دكؿ المسلمين، كاجاه علمائها كقضااها كمناىج اعليمها، 
.... كأحكامها القضائية الشرعية
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كذلك من األسباب المؤثرة في ىذا الجانب إبراز خصائص المجتمع السعودم كمميزااو 
إف إبراز ىاايكم الخصائص العامة . الذم احكم دكلة ػ لها راعية شرعية معتبرة ػ كارعص دعوة

:  كالخاصة لهما يعطي الثقة كاحق  االعتبار لهذه الدكلة كالدعوية، كمن أىم ىذه الخصائص
ػ  احكيم الشريعة اإلسبلمية، كالتحاكم إليها، حيث عمل القضاة كالمحاكم الشرعية 1 

ىو باألحكاـ .. في الخصومات كالحدكد كالجنايات كأحكاـ األسرة كاألحواؿ الشخصية
. كللنظر القضائي الحصانة كاالختصاص عبر مجالسة المتعددة. الشرعية

ػ  كشعيرة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر معلن بها في ىذه الببلد من خبلؿ جهاز 2 
كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّلةه يىٍدعيوفى }: في مرابة كزارة يقـو بهذا الواجب عن األمة، امتثاال لقولو اعالص

هىٍوفى عىٍن اٍلميٍنكىًر كىأيٍكلىًئكى ىيٍم اٍلميٍفًلحيوفى  ٍيًر كىيىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ  ؿ ){ًإلىص اٍلخى
(. 104:عمراف

كأيضنا مناىج التعليم الديني في التوحيد كالفقو كالحديث كالتفسير كالسلوؾ ػ قائمة علص -3
، فلم ارب علص منهاج االستقامة من دين اهلل، كعلص منهج الوسطية من سنة رسوؿ اهلل 

الغلو كالعنف كالتشدد، كإنما شأنها مكافحة ذلك بالعلم كالبصيرة التي ادفع الغلو كالتشدد 
. كاحذر منو

كىذا جواب كبار علمائنا في المملكة العربية السعودية عن الشبهو الرائجة عند أكثر خوارج 
العصر كمن اأثر بهم ممن ال علم عنده القائمة علص اكفير الحكاـ بدعول أنهم أمااوا 

! الجهاد
ابن باز كابن عثيمين كاللحيداف كالفوزاف :  كالرد علص الشبهة قبل سوؽ نصوص علمائنا

. جزاىم اهلل خيران 
 كأنو ال يجوز اكفير المسلم إال بيقينو ييزيل !أنو ال يجوز اإلقداـ علص التكفير ببل برىاف 

 :كىذا اليقين أعني بو أف يثبتى عندنا أمراف. اليقين الذم دخل بو اإلسبلـى 
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: فالمتعل  بالفعل ىو كااخر متعل  بالفاعل؛ أحدىما متعل  بالفعل؛
كال بد من المدعي ذلك . أف يثبت لدينا بالدليل الصحيح الصريح كوف ىذا األمر كفران  

 .إثبااو دليبلن 

: كالمتعل  بالفاعل ىو
 األربعة التي سب  التنويو كوف الواقع فيو ممن اوفَّلرت فيو شركط التكفير كانتفت عنو موانعو

. بها
 ألنو كبيرة من ال يجوز– بمثل األمور المحتملة للكفر كلما ىو دكف الكفر– كاكفير المسلم
. ؛ إذ ال بد من كجود اليقينكبائر الذنوب

إمااة الحكاـ للجهاد؛ كلمة مجملة احتاج إلص افصيلو لهذا نقوؿ في كشف ىذه الشبهة 
كما بين السماء – في الحكم– كاًشفو عن المراد بها؛ حيث إنها احتمل معنيين بينهما

 :مكاألرض؛ ؼ

! ىل المراد أف الحكاـ أنكركا شرعيتو مطلقان؟
! ؟أك المراد أنهم اركوه مع عدـ إنكار شرعيتو

. فإٌف األكؿى كفره ببل ريب
: كأما الثاني فلو حالتاف

الى ييكىلٍّفي اللَّلوي نػىٍفسان ًإالَّل }:  لقولو اعالصفإٍف ارىكو كىو غير قادر؛ فهو معذكر شرعان  –  أ
 (.16: التغابن){فىااػَّلقيوا اللَّلوى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ }: كلقولو (286: البقرة){كيٍسعىهىا

 كال يصل إلص درجة الكفر األكبر حتص كإٍف ارىكو كىو قادر؛ فهو مقصٍّر غير معذكر–  ب
 .؛ كلكنو ال يكفر بذلك التقصيريصرٍّح بجحد مشركعية الجهاد أك نحوه
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المملكة في الجهاد؛ كموقف حكاـ – يعرفو الميٍنًصفيوف– كبعض الحكاـ كاف لهم دكره بارزه 
؛ فحاشاىم أف يكونوا مميتين للجهاد كغيره من الجهاد األفغانٌي الركسٌي العربية السعودية

. مع اوفر أسبابو كمقومااو– بالكيٌلٌية– ااركين لو
مع إخواننا – حرسها اهلل – ال ينسص العالىم كٌلو موقف المملكة العربية السعودية ػ  1

المسلمين في أفغانستاف في جهادىم الشرعٌي ضد الركس، كلعلي أكتفي بنقلو كاحدو عن 
ال ريب أف " :حيث قاؿ عن ذاؾ الجهاد ما نصو– رحمو اهلل– سماحة الشيخ ابن باز

 كقد ...الجهاد في أفغانستاف جهاد إسبلمي، يجب أف ييشٌجع كييدعم من المسلمين جميعان 
بتشجيع الشعب السعودم علص مساعداهم، كقد حصل من – كفقها اهلل– قامت الدكلة

ذلك مساعدات كثيرة للمجاىدين عن طري  الشعب كغيره، كال نزاؿ مستمرين في ىذا 
اشجع الشعب علص ذلك كاعين – كفقها اهلل – األمر مع إخواننا في ىذه المملكة، كالدكلة 

" علص إيصاؿ ىذه المساعدات إلص المجاىدين كالمهاجرين؛ ألنهم بحاجة شديدة إلص ذلك
 .()انتهص

 إف :ىناؾ من يقوؿ): جوابان علص سؤاؿ– حفظو اهلل – قاؿ الشيخ صالح الفوزاف ػ  2
 فما ىو رأيكم في. كالة األمر كالعلماء في ىذه الببلد قد عطٌلوا الجهاد كىذا كفر باهلل

. (كبلمو؟
، يدؿ علص أنو ما عنده بصيرة كال علم كأنو ييكٌفر الناس، كىذا رأم ق" ذا كبلـي جاىلو

. ()انتهص"نسأؿ اهلل العافية. الخوارج؛ ىم يدكركف علص رأم الخوارج كالمعتزلة
 ياف عدـ الحرج في ارؾ الجهاد حاؿ العجزب– رحمو اهلل–قاؿ الشيخ ابن عثيمين –  3 

إف كانت عاجزة  ىل الحكومات اإلسبلمية عاجزة؟ أـ ماذا؟: ()كلكن أنا ال أدرم"...
                                   

 .2/452  فتاكاه ()
 .110 األكلص ص الفتاكل الشرعية في القضايا العصرية ط ( )
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لَّلٍيسى عىلىص الض عىفىاًء كىالى عىلىص اٍلمىٍرضىص كىالى عىلىص الَّلًذينى الى يىًجديكفى مىا }: كاهلل يقوؿ. فاهلل يعذرىا
إذا كاف كالة األمور في الدكؿ ؼ. (91: التوبة) {يينًفقيوفى حىرىجه ًإذىا نىصىحيوٍا ًلٌلًو كىرىسيوًلوً 

. ()انتهص..."اإلسبلمية قد نصحوا هلل كرسولو لكنهم عاجزكف فاهلل قد عذرىم
ذا كاف فرض كفاية أك فرض عين؛ فبل بد لػو من إ : "...عن الجهاد– رحمو اهلل – كقاؿ 
. القدرة، فإف لم يكن لدل اإلنساف قدرة فإنو ال يلقي بنفسو إلص التهلكة: من أىمها. شركط

ًبيًل اللَّلًو كىالى اػيٍلقيوٍا بًأىٍيًديكيٍم ًإلىص التػَّلٍهليكىًة كىأىٍحًسنػيوىٍا ًإفَّل اللَّلوى }: كقد قاؿ اهلل اعالص كىأىنًفقيوٍا ًفي سى
  .()انتهص(..."195: البقرة){ييًحب  اٍلميٍحًسًنينى 

 ما رأيكم فيمن أراد أف يذىب إلص البوسنة :جوابان علص السؤاؿ التالي– رحمو اهلل – كقاؿ  
. حكالهرسك؟ مع التوضي

أرل أنو في الوقت الحاضر ال يذىب إلص ذلك المكاف، ألف اهلل عز كجل إنما شرع "
أف المسألة ااف فيها اشتباه من – كاهلل أعلم–الجهاد مع القدرة؛ كفيما نعلم من األخبار 

فإذا ابٌين ! صحيح أنهم صمدكا كلكن ال ندرم حتص ااف كيف يكوف الحاؿ. حيث القدرة
. ()انتهص"اذىبوا: الجهاد كاٌاضح؛ حينئذو نقوؿ
ال يشك أف المسلمين ااف أشبو بالحالة المكية من الحالة ىذا كال أظن عاقبلن مدركان 

. المدنية في ىذا األمر فجهادىم العدك يضر أكثر مما ينفع
                                                                                                  

 جاء ىذا في سياؽ جواب شيخنا عن الجهاد نصرة للمستضعفين في البوسنة ( )
 .كالهرسك

 .990 سؤاؿ 34  لقاء2/284الباب المفتوح  ( )
 .1095 سؤاؿ 42 لقاء 2/420الباب المفتوح  ( )
 من أشرطة الباب المفتوح من الموقع االنترنتي الرسمي للشيخ 19: الشريط رقم ( )

 .3:  الثانية26: الدقيقة
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 :()–رحمو اهلل – قاؿ الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

لعدـ ! لماذا؟! نجلترا؟إكلهذا لو قاؿ لنا قائل ااف لماذا ال نحارب أمريكا كركسيا كفرنسا ك"
 قد ذىب عصرىا عندىم ىي التي في أيدينا كىي عند أسلحتهم التي األسلحة .القدرة

كلهذا  فكيف يمكن أف نقاال ىؤالء؟. ما افيد شيئان . بمنزلة سكاكين الموقد عند الصواريخ
! نجلترا كركسياإإنو من الحم  أف يقوؿ قائل أنو يجب علينا أف نقاال أمريكا كفرنسا ك: أقوؿ

لكن الواجب علينا أف نفعل ما أمر . ىذا اأباه حكمة اهلل عز كجل كيأباه شرعو؟ كيف نقاال
، ىذا الواجب علينا أف (60: األنفاؿ){كىأىًعد كٍا لىهيم مَّلا اٍستىطىٍعتيم مٍّن قػيوَّلةو }اهلل بو عز كجل 

". نعد لهم ما استطعنا من قوة، كأىم قوة نعدىا ىو اإليماف كالتقول
إنو في عصرنا الحاضر يتعذر القياـ بالجهاد في سبيل اهلل : "()–رحمو اهلل – كقاؿ 

بالسيف كنحوه، لضعف المسلمين ماديًّا كمعنويًّا، كعدـ إايانهم بأسباب النصر الحقيقية، 
كألجل دخولهم في المواثي  كالعهود الدكلية، فلم يب  إال الجهاد بالدعوة إلص اهلل علص 

.  انتهص"بصيرة
كن ااف ليس بأيدم المسلمين ما يستطيعوف بو جهاد ؿ" :()–رحمو اهلل – قاؿ  ك

  .انتهص".الكفار، حتص كال جهاد مدافعة
 .فالقتاؿ كاجب، كلكنو كغيره من الواجبات ال بٌد من القدرة: " ()–رحمو اهلل – قاؿ ك 

إذان . ال شٌك عاجزة، ليس عندىا قوة معنوية كال قوة مادية. كاألمة اإلسبلمية اليـو عاجزة

                                   

 .أ:  األكؿ الوجو:شرح كتاب الجهاد من بلوغ المراـ الشريط ( )
 .18/388  فتاكاه ()
 .977 سؤاؿ 33  لقاء2/261الباب المفتوح  ( )
 . ط المصرية أكؿ كتاب الجهاد3/375شرح رياض الصالحين  ( )
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كىىيوى }: ، قاؿ اعالص(16: التغابن){فىااػَّلقيوا اللَّلوى مىا اٍستىطىٍعتيمٍ }يسقط الوجوب عدـ القدرة عليو 
.  انتهص("216: البقرة) {كيٍرهه لَّلكيمٍ 

ككاف سماحة شيخنا ابن عثيمين رحمو اهلل قد ناصح المقاالين الحكومة كمكفرم أاباعها من 
عواـ الناس مراران عبر رسائل عديدة كمنها رسالتو الشهيرة إلص زعيم الجماعة المقاالة في 

: الجزائر حساف حطاب، كىذه ىي
بسم اهلل الرحمن الرحيم  "

حساف حطاب، أمير الجماعة المسلحة في : من محمد الصالح العثيمين إلص األخ المكـر
منطقة الجزائر حفظو اهلل اعالص 

: كبعد السبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركااو 
فىااػَّلقيوا اللَّلوى كىأىٍصًلحيوا ذىاتى بػىٍيًنكيٍم كىأىًطيعيوا اللَّلوى كىرىسيولىوي ًإٍف كيٍنتيٍم }: فإفَّل اهلل اعالص قاؿ 

ٍبًل اللَّلًو جىًميعنا كىالى اػىفىرَّلقيوا كىاذٍكيريكا نًٍعمىةى }: ، كقاؿ عزَّل كجلَّل (1:األنفا){ميٍؤًمًنينى  كىاٍعتىًصميوا ًبحى
ًتًو ًإٍخوىاننا اءن فىأىلَّلفى بػىٍينى قػيليوًبكيٍم فىأىٍصبىٍحتيٍم بًًنٍعمى ، (103 : ؿ عمراف) {اللَّلًو عىلىٍيكيٍم ًإٍذ كيٍنتيٍم أىٍعدى

، كلقد منَّل اهلل ()"المسلمي أخو المسلم"، ()"كونوا عباد اهلل إخواننا" :كقاؿ النَّلًبي  
اعالص علص كثير من إخواننا في الجزائر فألقوا السٍّبلحى كأطفأكا الفتنة، كحصل لهم كللشعب 

، كإنَّلا لنرجو اهلل عزَّل كجلَّل أف اكونوا ػ أي ها األمير ػ مثلهم عن قريب،  الجزائرم خيره كثيره
كاألمور التي فيها اختبلؼ بينكم ييمكن حل ها بالطرؽ السلميَّلة كالتفاىم كسيتم  ذلك إف شاء 

اهلل مع نيَّلة اإلصبلح كسلوؾ الطري  الموصل إلص ذلك، قاؿ اهلل اعالص في الحىكىمين في 
نػىهيمىا}: شقاؽ الزكجين حنا يػيوىفًٍّ  اللَّلوي بػىيػٍ ا ًإٍصبلى  ملي منكم أي ها األمير (. 35 :النساء){ًإٍف ييرًيدى

. أف ايبادركا باإلصبلح ككضع السٍّبلح، كفَّلقكم اهلل للخير، كالسبلـ عليكم كرحمة اهلل كبركااو
                                   

  (.315)للبخارم برقم =   صحيح األدب المفرد()
  (.6951)  ركاه البخارم في صحيحو برقم ()
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. () الجامع الكبير/عنيزة ىػ1421 ربيع األكؿ سنة 14الجمعة   
مع بعض –رحمو اهلل– دار في منزؿ شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين()كىذا لقاءه 
.  الجزائريين

ـي " :الشيخقاؿ  الحمدي هلل رٌب العالمين كأصلي كأسلٍّمي علص نبينا محمد خااىم النبيين كإما
: أٌما بعد. المتَّلقينى كعلص  لًو كأصحاًبًو كمىن اًبعهيم بإحسافو إلص يـو الٌدين

ـى 13فإنٌني مىسركر في ىذا اليـو الميبارؾ يوـى الجيمعة     ىػ أفٍ 1420 ًمن شهر صفر عا
حىضىرى إليَّل إخوة ًمن الجزائًريين في بيتي عصرى ىذا اليـو في عينيزة إحدل ميدف القصيم في 
المملكة العربية السعودية، فأشكيريىيم علص ىذا اللقاء، كقد طلبوا ًمني أٍف يكوفى ىذا اللقاء 

 كلًكن نظران ًلكراىًة أف اظهىرى صوراي طلبتي ًمنهيم – بالصورىًة كالصوت –ميسٌجبل في الفيديو 
. أٍف يكوفى ىذا الًلقاء بالصوت كفيًو ًكفايةه إف شاء اهلل

إٌنكيم ًمٌنا كبًنا، األمةي كاًحدة أمةه ميسًلمة، الرسوؿي كاًحد محمد بن : أيٌها اإلخوةي الجزائريوف 
عبًد اهلل بن عبًد المطًٌلب الهاًشمي القيرشي إلهينا كاًحد كىيو رب  العالمين، كالميؤًمني للميؤًمًن 

كالبينياف يشد  بعضوي بعضان، فمىثلي المؤًمنين في اوادٍّىم كاراكيًمهم كاعاطيفًهم مثلي الجسًد 
الواًحد إذا اشتكص ًمنوي عضوه اىداعى لوي سائًري الجسد بالصحة، كمازىالت ميشًكلةي الجزائر في 

 في السنة الميبلدية كإلص يوًمنا ىذا، كال ييمكن أٍف 1992نفوًسنا منذي أف قامىت الًفتنة عاـ 
نىظنَّل باإلخوًة الميقااًلين إال أنٌػهيم إف شاء اهلل اعالص ييريدكف اىثبيتى اإلسبلـ في الجزائر ألنٌها 

                                   

" فتاكل العلماء األكابر"كانظر كتاب ،  نقبلن عن موقع الشيخ ابن عثيمين علص النت( )
 .كلعبد المالك رمضاني

محمد بن صالح بن : نداء إلص المقاالين في الجزائر للشيخ:  عنواف المحاضرة( )
ىػ في بيت 1420من صفر 13الجمعة : مكاف كزمن المحاضرة–رحمو اهلل اعالص–عثيمين

 .دقيقة (39)الشيخ كمداو 
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ًببلده اىحٌررت ًمن سيطرًة الكيفر كااَّلضحى لها النور كفيها القـو الشيجعاف الذين اػىتىبيَّلني شجاعىتػيهيم 
حينما كافى االسًتعمارى الًفرنسي حتص فىكَّلهيم اهلل ابارؾ كاعالص ًمنوي، ىذا ما نىظين وي في إخوانًنا 

الميقااًلين كلًكنَّل النٌية احتاجي إلص ًحكمة في ميعالجىًة األمور، كالًحكمةي ميوافىقةي الشىرع، كالشرعي 
صيمٌّ بيٍكمه }: ميطاًب ه للعىقل كًلذًلك ينعص اهللي ابارؾ كاعالص علص كيفار فيقداف العقل فيقوؿي مثبلن 

 كإذا كافى ىذا ىو الٌديني اإلسبلمي أنوي مىبني علص الًحكمة (18: البقرة){عيٍميه فػىهيٍم الى يػىٍعًقليوفى 
التي ًىيى الشرع كالعقل فإفَّل الواًجب علص ميعتىًنقي اإلسبلـ أالَّل اىحًملوي العاطفة علص الخركج 
عن ميقتضص الشىرع كالعىقل، ألنٌوي إٍف كافى األمري كذًلك أصبحت العاًطفةي عاصفةن مدىمٍّرة، كما 
يىشهىدي ًبذًلك الواًقع في قديًم الزماف كحديًثو، كإنٌني أقدٍّـ إلخواني في الجزائًر المهقااًلين 

كالميساًلمين كالحيكومة كالشىعب النصيحىة التي أرجو اهلل ابارؾ كاعالص أف اكوفى خاًلصةن لو 
ناًفعةن ًلًعباده، كًىيى أف يلتىًئميوا كأٍف يىعتىًصموا بحىبًل اهلل جميعان كال يىتفرَّلقوا كأٍف يىضعوا السيف 

بوا إلص التفاىيم كالتناصيح، فإٌني أظن أفَّل ًكبل الطائًفتين قد مٌلوا كسىًئموا لًكن ال يدركفى ؤكم
كيفى يعمىلوف، كلقىد بلغىني أخيران كال أدرم ىل ىو كاقع أك ال أٌف الحيكومة طلىبت ًمن 

الميقااًلين كضعى السٍّبلح، كأفَّل مىن كضىعى ًسبلحو ك بى إلص حظيرًة األمة فإنٌوي ال شيءى عليًو، 
إذا كافى ىذا الواقع فلم يبقص ألحدو عيذر، فأقوؿ إلخواني الميقاالين في  ىكذا سىًمعتيم؟

ًم الًجباؿ ىااوا، أقًبلوا ىىلٍّموا إلص الًسلم فالًسلمي خير، ثٌم بعدى أٍف   األمور اهدأالمغارات كًقمى
كاىغمىد الًجراح يكوف التفاىيم، سواءه كافى التفاىيم ًمن بين الجزائريين، يىجتىمع العيلماء كاألمراء 
كيىدرسيوفى الوضع أك كافى األمر يعود إلص ميحٌكمينى ًمن عيلماءى الميسلمين كريؤساء الميسلمين 
حتص اىكوف األمور جارية علص ما ييًحب وي اهلل كيرضص، أٌما البقاءي ىكذا قوـه في الًجباؿ كفي 
بيطوًف األكدية كفي المغارات يىتربَّلصوفى الدكائًر حتص قيلى لي أنهيم يقتيلوف مىن ليس ًبميقاال 

كىذا غلط، لو أٌف ىؤالًء الميقااًلين  (مىن لم يكين معي فهوى عليٌ ) :كأنٌما يقولوفى بقوًؿ القاًئل
كضعوا السٍّبلح كسلَّلموا أنفيسهيم ما دامىت العدالة قد فػىتىحت لهيم الباب كاغتىنموا ىًذًه 
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ىيم فإذا ؤالفيرصة كحضركا إلص الحيكومة، ال أقوؿ يحضيركف ىكذا جميعان لًكن يحضير رؤسا
كجدكا الًصدؽى ًمنى الحكومة أمكىنى أٍف يأايى ااخركف، لحىصىلى في ىذا خيره كبير ألنٌنا ال 

ندرم إلص أمٍّ حدٍّ اىنتىهي ىًذًه الميشًكلة، إذا لم ايعالىج ككيل  كاًحدو ًمنى الخىصمين نػىزَّلؿى ما في 
نفًسو كما ييريد، إذ ال ييمًكن الصيلح بينى اثنين ميتىخاًصمين علص أٍف ييعطص كل  كاًحدو ًمنهما ما 

 .ييريديه ألنٌنا لو حاكىلنا ىذا لكيٌنا كالذم ييريدي أٍف يىجمىع بين النقيضيًن أك الضٌدين

أكىرٍّر نصيحًة إلخواني الميقااًلين الذينى فتىحى اهلل لهيم الباب أف يىرًجعوا كيىضعوا السٍّبلح ككما 
ًىم كقػيٌوادىم حتص يىتبيَّلن صدؽي ؤقيلت ليس علص السبيل الجىماعي كلًكن بًنزكؿ ريؤىسا

. الحيكومة، فيىحصيل ًبذًلك خيره كثير كايحقني دماء كايحمص أمواؿ
نسأؿي اهلل سبحانو كاعالص إلخوانًنا الجزائريين أٍف يىجمعى اهلل كًلمتػىهيم علص الح  كأٍف ييوفػٍّقىهيم  

ًلما فيًو خيري الٌدين كالدنيا إنوي علص كلٍّ شيءو قدير كنيفًسح المجاؿ لؤلسئلة كنسأؿي اهلل أٍف 
ييوفٍّقنا للصواب كأخًبري إخواني الميشاًىدين أفَّل ما ييشاًىدكنوي ااف ًمن الرفوؼ التي فيها 

الكيتب كالدفٌاية التي ادفئ الجٌو في الشتاء ككذًلكى اللوحة التي علص باًب المجًلس كيًتبى 
أفَّل ىذا ىو بيتينا حقان، كأنٌنا نتشٌرؼ ًلكلٍّ الجزائريين يزكرنا في ىذا  (كٌفارةي المجًلس)فيها 

. المكاف كما قيل الميتواًضع كنسأؿي اهلل التوفي  للجميع
 :أٌكليهاكاألسئلة الهامة الواًردة ااف،  ثم أجاب رحمو اهلل علص بعض 

 ما رأمي فضيلىًتكم في ظاًىرة التكفير؟ أم اكفير حيكاـ المسلمين بالجيملة؟
 نعم، الحمدي هلل، يًجب أٍف نىعلم أفَّل التكفير ك التىحليل كالتىحريم كاإلباحة كغيرىىا :الشيخ

أحكاـ شىرًعٌية، ال اػيتىلقَّلص إال ًمن الشرع، كإذا كافى أحده ال ييخاًلف في أفَّل اإليجاب ك التحليل 
كالتحريم إلص اهلل كرسوًلو فإنوي يىًجب أٍف ال ييخاًلف في أفَّل التكفيرى إلص اهلًل كرسوًلو ألفَّل خىطرى 
التكفير أعظىم ًمن خطر اإليجاب أك التىحريم أك اإلباحىة، كإٌني ألعجىب كيفى ينفىخي الشيطاف 
في نفيوًس بعض الناس فيتىهاكىنيوا في التكفير، كلًكنٌػهيم يىحتىرًموف األحكاـ الشرعٌية في الواًجب 
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 التكفير كعدـ التكفير ليسى راًجعان إلص فيبلف :كالميحـر كالميباح مع أفَّل األكؿ أخطىر، فأقوؿ
 فمن كفَّلرهي اهللي – صلص اهلل عليو كعلص  لو كسلم –كفيبلف، بل ىو إلص ًكتاب اهلل كسنة رسوًلًو 

كجىبى أف نيكفٍّرهي أيَّلن كاف حتص لو كافى األب أك األـ كمىن لم ييكفٍّره اهلل كرسولو فهو ميسلم، 
كاألصل في الميسلم أنوي مسلمه حقيقة حتص يقوـى دليل علص أنوي ليسى ًبمسلم حقيقة كأنوي 

 صلص اهلل عليو كعلص – ًحب  رسوؿ اهلل – رضي اهلل عنو –ميناف ، أرأيتيم ًقصةى أسامة بن زيد 
 فػىقىتلوي أسامة، – ال إلو إال اهلل – كابن ًحبٍّو، لٌما أاص ًلميشرؾ لًيقتلو قاؿ الميشًرؾ – لو كسلم 

أقتىلتىوي بعدى " : فقاؿى ألسامةظنان ًمنوي أفَّل الميشرؾ إنٌما قالها اىعوذان ًمن القتل فبللى ذًلك النبي  
نعم :  قاؿ"أقتىلتىوي بعدى أٍف قاؿى ال إلو إال اهلل": نعم، كىرَّلر عليو قاؿ:  قاؿى "أٍف قاؿى ال إلو إال اهلل

أشقىقتى عن قلًبو، كماذا اىصنعي ببل إلو إال اهلل إذا جاءت ": يا رسوؿ إنٌما قالها اعو ذان، فقاؿ
 مع أفَّل الذم يبدكا لي كما بدا ألسامة أفَّل نيط  الرجل ًبهذه الكلمة ليسى إال اعو ذان "يوـى الًقيامة

 ًبظاًىر اللفظ كأنوي مىعصوـي الدـ كأٌف ىذا القاًال –  –ًمن القتل كمعى ذًلك حىكىمى النبي 
سىييسأؿي يـو الًقيامة، ثمَّل إفَّل التكفير لوي شيركط ًمنها أٍف يكوفى فاًعلي الكفًر أك قائلي الكفر 

مىن كىفىرى بًاللَّلًو } :ميختاران، فإٍف كافى غيرى ميختار فبل حيكمى لقوًلو كال ًلفعًلو كقوًؿ اهلل ابارؾ كاعالص
انًًو ًإالَّل مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنٌّ بًاإًليمىاًف كىلىًكن مَّلن شىرىحى بًاٍلكيٍفًر صىٍدران فػىعىلىٍيًهٍم  ًمن بػىٍعًد إيمى

 كااية ال فرؽى فيها بين القوًؿ كالًفعل، (106: النحل){غىضىبه مٍّنى اللَّلًو كىلىهيٍم عىذىابه عىًظيمه 
حٌدثناى عن رجيل كافى ميسرًفان علص نفًسو كأمرى أىلوي إذا مات أٍف ييحرًقوهي ك  –  – ثمَّل إفَّل النبي

يىذركهي في اليَّلم كقاؿى إف قًدرى اهلل عليو لييعذبنَّلوي عذابان ال ييعذبوي أحدان ًمن العالمين، ففعىلى أىلوي 
ًلما فعلتى ىذا ؟ فأخبرهي : ذًلك، فجىمعوي مىن يقوؿي للشيًء كين فيكوف فهو اهلل عٌز كجٌل كسألوي 

أنوي فعلى ذًلك خوفان ًمن اهلل معى أفَّل التعدم علص ربك كًلمة كيفر ال شكَّل ًفيها، لًكن نظران لكونًًو 
 خطىأن مىعفيوان عنو،  – –لم يتصوَّلر كلم يمًلك نفسىو إال أف ييعبػٍّرى بهذا التعبير جعلوي النبي  

ـ القصد، كًمن شركط الكيفر أٍف ال يكوفى اإلنساف ميتأًكالن اىأكيبلن لو كجو خاصةن ًمن  كذًلك لعدى
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شركط الكيفر في ما يكوفي اكفيره حينى يكوفي كفران أٍف ال يكوفى اإلنساف ميتأًكالن اىأكيبلن ييعذري بًو 
 أفَّل الميجتًهد ًمن – عليو الصبلة كالسبلـ –فإٍف كافى ميتأًكالن اىأكيبلن ييعذىري بو فقد أخبػىرى النبي 

ىذًه األمة إذا بذؿى جيهده كأخطأ فلوي أجره كاحد كالخطأ مغفور لًكن يًجبي عليًو إذا بافى لو 
الخطأ أٍف يىرًجعى إلص الح ، كحينئذو ال يىًحل  ألحىد أٍف ييكىفٍّر مىن لم يدؿَّل الًكتاب كالسنة علص 

 رجبل بالكفر أك قاؿ يا عدك اهلل ا أخبر أٌف مىن دع – –كيفره فإف فعىل عادى إليًو ألفَّل النبي 
إذا فعىلى أحده ًفعبلن : كلٍم يىكين كذًلك رجىعى إلص القاًئل، فالمىسألةي خطيرةه ًجدان، فإذا قاؿى قاًئل

ـى علص  ـ الكيفر كال يجوز أٍف نيقًد نىشيك ىل ىو يىكفير بًو أك ال يىكفير كىو ميسلم فاألصل عدى
اىكفيرًًه مع الشك، كريبٌما اكوف ىًذًه ىيى نيقطة التحو ؿ، فإفَّل بعضى الناس يحكيم علص شيءو 
ـى بًو معى أنوي ًعندى التأم ل ليسى ًبكيفر أك ًعندى التأم ل ال يكوفي فاًعلوي  بأنوي كيفر ثمَّل ييكفٍّر مىن قا
 .كاًفران أك قائًلوي كاًفران إٌما ًلغلبىة كإٌما ًلجهل كإٌما لًًنسياف كما أشبىوى ذًلك، الجوابي كاًضح ااف

 ًمن اأييد الجماعات الميسلَّلحة – حفظكيم اهلل – ما حيكمي ما يينسبي إليكيم :ثم سألوه
الخارًجة علص الحيكومة الجزائرية كأٌنكيم معهيم إال أنكيم عاًجزكف علص التصريًح بذًلك 

 ألسبابو أمنٌية كسياسية؟
ىذا ليسى ًبصحيح كال ييمًكن أٍف نؤلٍّب أحدان علص الحيكومة ألٌف ىذا احصيلي ًبًو فتنة " :الشيخ

 الحكومة ليسى ًعندىم القدرىة ما ييمًكن أٍف يىغًلبوا كاٌف ىؤالًء الذين يريدكف أف يقابلإكبيرة إذ 
الحكومىةى ًبو فبل يىبقص إال القتل كإراقىةى الٌدماء كالًفتنة كما ىو الوىاقع، كما أكثػىرى الذم يينسىبي 

إلينا ىينا في السعودية أك خارًج السعودية كليسى لوي أصل ًعندنا، كالحىاًمل ًلذلك كاهلل أعلم أٌف 
الناس لهيم أىواء فإذا ىٌوكا شيئان نسبوهي إلص عاًلم ًمن العيلماء ًمن أجًل أٍف يكوفى لوي قبوؿ 

كىًذًه مسألة خطيرة، كليسى الكًذبي عليَّل أك علص غيرم ًمن العيلماء ًبغريبو إذا كافى الكىًذب 
ٍن أىٍظلىمي ًممَّلن كىذىبى عىلىص اللَّلًو كىكىذَّلبى بًالصٍٍّدًؽ ًإٍذ }كقىع علص اهلل عٌز كجٌل، قاؿ اهلل اعالص  فىمى
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 فأرجو ًمن إخواننا في الجزائر كغيًر الجزائر إذا سًمعوا عىنَّلا شيئان اينًكريهي (32: الزمر){جىاءهي 
اهيم أٍف يتَّلًصلوا بًنا كيىستىفًهمي  .  فريبَّلما نيًسبى إلينا ما لم نقيلوي كاأفًئدى

 بارؾ اهلل فيكم، اتىردَّلدي كًلمة الطواغيت علص ألًسنًة كثيرو ًمن الشباب يىًصفوفى ًبها : ثم سألوه
 حيكَّلامهيم، فما رأييكيم في ذًلك؟

 في ذًلك أفَّل ىذا غلط، ألٌف كًلمة طاغوت ًعندى العامة كلمةه كبيرة اىهتػىز  لها مرأمً  :الشيخ
ٍن يىٍكفيٍر بًالطَّلاغيوًت }الًجباؿ، فإذا قالوا ىذا طاغوت معناه أنو ال يىًتم  اإليماف إال بالكيفًر ًبًو  فىمى

ًة اٍلويثٍػقىصى  ، ثمَّل إفَّل كًلمة الطاغوت مشتٌقة (256: البقرة){كىيػيٍؤًمن بًالٌلًو فػىقىًد اٍستىٍمسىكى بًاٍلعيٍركى
ًمن الطيغياف، كالطيغيافي قد يكوفي عامان كقد يكوفي خاصان ًبمعنص أنوي قد يكوف اإلنساف طيغيانوي 
في مسألةو ما كىو في أخرل ميعتىًدؿ غير طاغو فػىوىٍصف اإلنساف بالطاغواٌية الميطلقة غلىط 

كبيهتاف كالواًجبي التفصيل فيما يقتضي التفصيل، صحيحه أٌف زيعماءي الكيفر الموجودينى ااف 
ييمًكن أٍف نسميًهم طواغيت لًكن رجله مسلم ييصٌلي كيحج كيصـو كيتصٌدؽ أخطأ في مسألةو 

يىا }ما نقوؿ إنوي طاغوت علص اإلطبلؽ؟ ال نستطيع ىذا، فاهلل عٌز كجٌل يقوؿ في ًكتابًو العزيز 
اء بًاٍلًقٍسًط كىالى يىٍجرًمىنَّلكيٍم شىنى في قػىٍوـو عىلىص أىالَّل اػىٍعًدليوٍا  أىيػ هىا الَّلًذينى  مىنيوٍا كيونيوٍا قػىوَّلاًمينى ًلٌلًو شيهىدى

كفي ليلةو ًمن ...  كالحٌ  مىقبوؿ ًمن أمٍّ أحدو جاء ًبو(8: المائدة){اٍعًدليوٍا ىيوى أىقٍػرىبي ًللتػَّلٍقوىل
الليالي جاءهي شخص ًبصفًة فقير فأخذى ًمن الطعاـ فأمسىكوي أبو ىريرة كأطلىقو كلٌما غدا علص 

، {إنوي كىذىبىكى كسيعود}:  قاؿى لوي فأطلقتيو فقاؿى – صلص اهلل عليو كعلص  لو كسلم –رسوؿ اهلل 
 كسيعود، فاراىقبوي –  –فعًلمتي أنوي سيعود لقوًؿ النبي : – رضي اهلل عنو –يقوؿي أبو ىريرة 

إنوي ذك ًعياؿ كذك حاجة : اًلك الليلة الثانية كجاءى كأخىذى ًمن الطعاـ كأمسىكوي أبو ىريرة فقاؿ
 فقاؿى ما فعىلى – صلص اهلل عليو كعلص  لو كسلم –فأطلقوي أبو ىريرة، كفي الصباح أاص النبي 

، في الليلة "إنوي كىذىبىكى كسيعود" فقاؿ إنوي زعىمى أنو ذك حاجةو كذك ًعياؿ فأطلىقتو فقاؿى ؟البارًحة
 فقاؿ – صلص اهلل عليو كعلص  لو كسلم –رَّل أبو ىريرة أف يىرفعوي إلص النبي ػػػالثالًثة عاد، كأص
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أال أديل كى علص  ية إذا قرأاىها لم يىزؿ عليك ًمن اهلل حاًفظ كال يىقربيك الشيطاف حتص : لوي 
الٌلوي الى ًإلىػوى ًإالَّل ىيوى اٍلحىي  اٍلقىي وـي الى اىٍأخيذيهي ًسنىةه كىالى نػىٍوـه } يةي الكرسي : بلص، قاؿى :  فقاؿى ؟ايصًبح

هي ًإالَّل بًًإٍذنًًو يػىٍعلىمي مىا بػىٍينى أىٍيًديًهٍم  لَّلوي مىا ًفي السَّلمىاكىاًت كىمىا ًفي األىٍرًض مىن ذىا الَّلًذم يىٍشفىعي ًعٍندى
كىمىا خىٍلفىهيٍم كىالى ييًحيطيوفى ًبشىٍيءو مٍٍّن ًعٍلًمًو ًإالَّل ًبمىا شىاء كىًسعى كيٍرًسي وي السَّلمىاكىاًت كىاألىٍرضى كىالى 

 فأخبرهي ًبما  – – فلٌما أصبح أاص النبي (255: البقرة){يػىؤيكديهي ًحٍفظيهيمىا كىىيوى اٍلعىًلي  اٍلعىًظيمي 
 الحٌ  كأقرَّل كىو ًمن الشيطاف،  –– ، فىقًبلى النبي "صدقىكى كىو كذكب": قاؿ، قاؿ

نا كاهلل أمىرنا ًبها، فاحتىج وا بأمرين، أنهيم ءالميشرًكوف إذا فعلوا فاًحشة قالوا كىجىدنا عليها  با
قيٍل ًإفَّل الٌلوى الى يىٍأميري }ىم كأفَّل اهلل أمرنا ًبها فقاؿ اهلل اعالص ءبا كجدكا عليها 

نا ألنوي ء  باا فنفص ىذا ألنوي باًطل كسىكىتى عن قوًلًهم كجدنا عليو(28: األعراؼ){بًاٍلفىٍحشىاء
ح ، فهذا أكالن جاءى الح  ًمن ًقبل الشيطاف فقيًبل كًمن ًقبل الميشركين فقيبل، كاستًمع إلص 

 نىًجدي أٌف اهلل اعالص يىجعلي ايا ميحمد إفَّل :  فقاؿ–  –الثاًلث، جاءى حبره ًمن اليهود إلص النبي 
  – –السموات علص إصبع كاألراضينى علص إصبع كذكىر بقية الحديث، فضًحكى النبي 

كىمىا قىدىريكا اللَّلوى حى َّل قىٍدرًًه كىاأٍلىٍرضي جىًميعان قػىٍبضىتيوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة }اصديقان ًلقوًؿ الحىبر، ثمَّل قرأ 
  – فهينا أقرَّل النبي (68: الزمر){كىالسَّلماكىاتي مىٍطوًيَّلاته بًيىًميًنًو سيٍبحىانىوي كىاػىعىالىص عىمَّلا ييٍشرًكيوفى 

 قوؿى اليهودم ألنوي ح ، فالميهٍّم أفَّل الواًجب علينا الريجوعى إلص الحٌ  ًمن أٌم مصدرو كاف –
. كأٍف نػىريدَّل الباًطل ًمن أٌم مصدرو كاف، نعم

إٌف : بارؾ اهلل فيكم، اىنطىًل  بعضي الجماعات في ميحاربًة أنًظمًتها ًمن قاعدةو اقوؿ: ثم سألوه
ميحاربةى الدكؿ اإلسبلمية أكلص ًمن ميحاربة الدكؿ الكاًفرة كفران أصليان ألٌف الديكؿ اإلسبلمية 

  ميرادة كالميراد ميقدـه في الميحاربة علص الكاًفر، فما مدل ًصحَّلة ىًذه القاًعدة؟
 ىذًه القاًعدة ىي قاًعدة الخوارًج الذين يىقتلوف الميسلمين كيدعوفى الكافرين، كىيى :الشيخ

. باًطلة، كالواًجب أٍف نىلتىًمسى العيذرى ًلكلٍّ مىن أخطأى 
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–  رئيس المجلس القضاء األعلص سابقان  – اللحيدافبن محمد صالح شيخ نصيحة اؿ ىذه 
 من خبلؿ سؤاؿ كجو لفضيلتو أصحاب التفجيرات ااثمة في الجزائر الجريحة إلص الصريحة

 .في دركسو الحـر المكي

سماحة الشيخ ىل من نصيحة ألىل الجزائر، كما يحدث في ىذه األياـ من : السائل يقوؿ "
 عمليات انتحارية ذىب بسببها كثير من األنفس البريئة المعصومة؟

: الجواب 
 نسأؿ اهلل أف يهديهم، كأف يجمع كلمتهم علص الح ، كيوفقهم لبلجتماع علص خيرىم، كأف 

– كأمر رسولو – جل كعبل – يوفقهم للسمع كالطاعة إلصبلح دكلة الجزائر، لتقـو بأمر اهلل 
 –كاف عليهم أف يتشاكركا فيما بينهم، كأف يحققوا قوؿ اهلل في ثنائو علص المؤمنين: 
نػىهيمٍ } كىمىا }: ؛ كما يختلفوف فيو يرجعونو إلص كتاب اهلل(38: الشورل) {كىأىٍمريىيٍم شيورىل بػىيػٍ

–، فيرد إلص كبلـ اهلل ككبلـ رسولو (10: الشورل){اٍختػىلىٍفتيٍم ًفيًو ًمن شىٍيءو فىحيٍكميوي ًإلىص اللَّلوً 
– :{ ًفىًإف اػىنىازىٍعتيٍم ًفي شىٍيءو فػىريد كهي ًإلىص اللَّلًو كىالرَّلسيوؿ} (59: النساء)نجعل ىذا  ؛ ال

أمواؿ؛ ألف ىذا من  العبث كالجور كالظلم كقتل األنفس من نساء كشيوخ كأطفاؿ كادمير
. إفساد الحرث كالنسل نسأؿ اهلل العافية

فنسأؿ اهلل أف يهديهم، كأف يحق  لهم اجتماع الكلمة، كاعظيم الشريعة، كالتعاكف في ما  
بينهم علص البر كالتقول، كأف يفتأ ىذه العقبة عن األصلحين، كأف يهدم عامة الناس للرجوع 
إلص أىل العلم كالتقص كالصبلح كالفبلح، كأف يوف  العلماء أف يقوموا بح  العلم من البياف 

أف يرفع عن جميع – جل كعبل– نسألو كما. كالنصح كجمع الكلمة كاإلرشاد إلص الخير
. ()"ءببلد المسلمين كل ذلة كبلية إنو مجيب الدعا

: حسن حطاب الجزائرم: أنموذج األمير الساب  لجماعة الدعوة كالقتاؿ في الجزائر
                                   

 . الحـر المكي بعد صبلة المغرب ضمن دركس19/08/1429الخميس  ( )
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 حسن حطاب كأعضاء مؤسسوف "الجماعة السلفية للدعوة كالقتاؿ"دعا الزعيم الساب  لػ 
زالوا يقاالوف، إلص  لهذا التنظيم علماء الدين إلص دعوة اإلسبلميين المسلحين الذين ما

 .التوبة

نحن مجموعة من الدعاة السلفيين كالقادة العسكريين السابقين للجماعة السلفية " :كقاؿ
للدعوة كالجهاد نناشد علماء الدين التحرؾ في مصلحة األمة ليشاركوا في ىذه المبادرة 
. السلمية كالحضارية النابعة من قناعاانا الدينية المخرج الوحيد للمأساة التي مر بها بلدنا

مبادرانا اهدؼ إلص حقن دماء المسلمين في الجزائر كاعزيز المصالحة "كأضاؼ أف 
 ".الوطنية

كدعا حطاب الذم بثت اإلذاعة العامة نداءه كنشراو ككالة األنباء الجزائرية الرسمية، علماء 
كبين موقعي النداء إلص جانب حطاب، . الدين إلص دعم ىذه المبادرة من كجهة النظر الدينية

(  الجزائريةحلَّلتها السلطةكقد )ىاشمي سحنوني أحد مؤسسي الجبهة اإلسبلمية لئلنقاذ 
الحركة المتهمة بالوقوؼ كراء أعماؿ العنف التي اندلعت في الجزائر بعد اعلي  العملية 

ة شريف سعيد العضو المؤسس للجماعة السلفية للدعوة ػػػػػ، كربيع1992االنتخابية في 
 .اؿػػكالقت

الداعية كأحد مؤسسي الجماعة " أبو ىاجر " كما كقعو ماضي عبد الرحمن المعركؼ باسم 
كبن « الجماعة السلفية للدعوة كالقتاؿ»حد مؤسسي أاإلسبلمية المسلحة كخطاب مراد 

ـ 2009 ككاف حطاب دعا في مسعود عبدالقادر أحد القادة السابقين للجماعة نفسها
اإلسبلميين المسلحين إلص اسليم أسلحتهم كاالستفادة من ميثاؽ المصالحة الوطنية الذم 
يعرض عفوا عن اإلسبلميين المسلحين الذم يريدكف اسليم أنفسهم، كف  بعض الشركط 

ـ أبعد من الجماعة السلفية 2007كحسن حطاب الذم استسلم للسلطات في نهاية 
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ـ كالءىا لتنظيم القاعدة الذم يقوده 2006سبتمبر /للدعوة كالقتاؿ التي أعلنت في أيلوؿ
. أسامة بن الدف كأطلقت علص نفسها اسم انظيم القاعدة في المغرب اإلسبلمي

 ىذا كقد اكررت اعترافات بعض التائبين كالمتراجعين عن التكفير كما يلـز عليو من قتل 
كنت أعتبر كل من ال يؤمن بفكرنا مرادان، لكنني اكتشفت : "كادمير يٌدعوف أنو جهاد بقولهم

". أننا عصابة اٌدعي الجهاد في سبيل اإلسبلـ
: أنموذج من ليبيا

 الليبية نعماف بن عثماف في رسالتو "الجماعة اإلسبلمية المقاالة"قاؿ القيادم الساب  في  
العنف المسلح »، إف ()ـ2001 (سبتمبر) أيلوؿ 11صدرىا في ذكرل ىجمات أالتي 

 .«قد كصل إلص نهايتو

الذم شارؾ في الجهاد األفغاني ككاف علص عبلقة  (أبو محمد الليبي)بن عثماف اكحٌذر 
ال اخدـ اإلسبلـ « القاعدة»بن الدف في السوداف كأفغانستاف، من أف عمليات اصداقة مع 

                                   

الذم انضم إليو " كويلياـ"كأصدر نعماف بن عثماف الليبي رسالتو من خبلؿ مركز   ()
 في صفوؼ "األفكار المتشددة"التصدم النتشار كىو مؤسسة بحثية اسعص إلص ، أخيران 

حزب »كيدير المركز ناشطاف سابقاف في . الشباف المسلمين، خصوصان في الدكؿ الغربية
 ىما ماجد نواز كمحمد حسين اللذاف ييعتبراف كجهين بارزين في الساحة اإلعبلمية« التحرير
الجماعة – » كاف لو دكر كبير في الجهود التي أدت إلص إعبلف جماعتو السابقة الذم

البريطانية  اراجعها عن استخداـ السبلح كسيلة لتغيير األنظمة العاـ الماضي،« – المقاالة
 المسلمة لمشاركتهما في النقاشات الخاصة بجهود التصدم للتشدد في صفوؼ الجاليات

. في الغرب
 !مع التحفظ علص بعض ما يذكر، كسأنقل بعض كبلـ الداؿ علص المقصود
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بل اسيء إليو أماـ الشعوب الغربية كاسيء إلص المسلمين أنفسهم في العالم العربي 
. كاإلسبلمي
في سبيل اهلل »ف الدف علص التأكيد أنو يقـو بهذا التحرؾ اببن عثماف في رسالتو إلص اكشدد 

أكتب إليك بصفتي رفيقان سابقان في »: كقاؿ. «كحبان برسولو كخدمة للبشرية كسبلمتها
قاالنا احت راية اإلسبلـ دفاعان عن إخواننا . حاربنا معان ككاجهنا الموت معان . السبلح

نني أفتخر إلص يومنا ىذا إ ...المسلمين في أفغانستاف كاستجابة لطلبهم المساعدة
بمشاركتي في الجهاد ضد الغزك السوفيااي كالحكومة الشيوعية في كابوؿ كحمل السبلح 

بعد انجاز مهمتنا، أصبحنا نقمة علص . لكن الوضع قد اغٌير... لقد كٌنا علص ح . في كجهها
طلب منا األفغاف، بمن فيهم . األفغانية– الشعب الذم من أجلو عبرنا الحدكد الباكستانية 

بن اأم )بدالن من ذلك، أردت . كأنصاره، حماية بلدىم كشعبهم («طالباف»زعيم )المبل عمر 
ىل . ااخاذ أرضهم منٌصة لشن ىجمات ضد أميركا كإسرائيل كالغرب كاألنظمة العربية (الدف

 ".جلب ىذا أدنص فائدة للشعب األفغاني؟

 أيلوؿ 11بأنو خالف اعليمات المبل عمر في قضية ىجمات « القاعدة»كااهم الليبي زعيم 
إنك لم ادخر جهدان في اجاكز المبل عمر كالضرب بتعليمااو عرض »: قاؿلما . (سبتمبر)

 لما قد يتراب علص كيةالحائط، كقررت اجاىل أكامره بوقف استفزاز الواليات المتحدة األمير
كيف يمكن التوفي  بين قولكم بأنكم اجاىدكف . ذلك من عواقب كخيمة علص أفغانستاف

إلقامة ما اسمونو بالدكلة اإلسبلمية كفي الوقت نفسو اتم معصية كلي األمر في الك الدكلة 
افتئتوف علص أىم خصائصها كىي صبلحية ... كالتي بايعها انظيم القاعدة كوالية شرعية؟

 مإعبلف الحرب كالسلم مما أدل إلص سقوط دكلة طالباف؟ أال اتذكر رأم الشيخ المرحـو أب
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كالمؤيد لوجوب طاعة المبل عمر كعدـ االستمرار في شن العمليات  ()حفص الموريتاني
العسكرية خارج أفغانستاف، كأف المطلوب كقتها لم يكن الجهاد علص الصعيد العالمي بل 

 . «إعادة بناء أفغانستاف كأف ذلك كاجب علص كل مسلم يقطن الببلد؟

 محمد الزيات، رئيس اللجنة اكما أذٌكرؾ بأف أب»: بن الدفاف عثماف متوٌجهان إلص ابكاابع 
، انضم إلص رأم (2000كالذم عيٌين رئيس اللجنة العسكرية عاـ )األمنية لتنظيم القاعدة 

 أيلوؿ غير شرعية حيث إنها لم 11فقد اعتبر أف ىجمات .  حفص الموريتانيمالشيخ أب
بأم ح  اجاىلت »: كزاد أف السؤاؿ الذم طرحو كثيركف ىو. «اكن مرٌخصة من المبل عمر
حتص مع موافقة المبل عمر، كانت ستبقص ىذه "، مضيفان أنو «القاعدة أكامر المبل عمر؟

 .ن"غير مقبولة إسبلميا ( أيلوؿ11)الهجمات 

بالوقت الذم قضاه عنده في بيتو كمع أفراد عائلتو في « القاعدة» زعيم بن عثمافكذٌكر ا
بن الدف إليو لتناكؿ كجبة اإلفطار في اكقاؿ إنو ال يزاؿ يذكر الدعوة التي كٌجهها . قندىار

، ككذلك ال يمكنني أف 2000بيتك الطيني األقل من المتواضع في قندىار صيف العاـ 
 .أنسص مشهد أطفالك كىم يلعبوف كيمرحوف حفاة مثلهم مثل أم طفل أفغاني

. «فشل الحركة الجهادية»كذٌكره أيضان بحوارات أيجريت في قندىار قاؿ إنو أكد فيها 
 (أيمن)احدثت كقتها باسم الجماعة اإلسبلمية الليبية المقاالة، كبحضور الدكتور »: كأكضح

ضركرة الوقف الفورم »، مشيران إلص أف النقاش اناكؿ «الظواىرم كشخصيات رئيسة أخرل
طلبتى مٌني كقتها التعاكف . للعنف كاوقف القاعدة عن شن حربها خارج أفغانستاف

كمساعداك علص االستفادة من الشبكة اللوجستية العالمية للجماعة اإلسبلمية الليبية 
                                   

مختصان باألمور الشرعية، « القاعدة»كاف مسؤكالن بارزان في ىذا أبو حفص الموريتاني  ( )
 أيلوؿ، كانتقل بعد ذلك إلص إيراف ثم عاد إلص باكستاف حيث قيتل 11كقد عارض ىجمات 

 . جوية أمريكيةبغارة
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لكنني . ، كما كصفت الحرب الجارية«الجهاد ضد اليهود كالصليبيين»المقاالة لتعزيز 
كعدتى يومها . رفضت ذلك الطلب من دكف انتظار الرجوع إلص رأم الجماعة في المسألة

في صباح . بأنك في صدد انفيذ عملية كاحدة كأخيرة كأف ليس في اإلمكاف التراجع عنها
، اكتشف العالم سلسلة األحداث التي جلبتها أنت كمن كراءؾ في 2001 أيلوؿ 11يـو 

ماذا كاف ىدؼ ىذه العملية كألم غرض . انظيم القاعدة كعاش حقيقة عواقبها المفجعة
نػيٌفذت؟ ماذا جلبت غير القتل الجماعي كاالحتبلؿ كالدمار ككراىية المسلمين كإىانة 

اإلسبلـ كاشديد القبضة علص حياة المسلمين من جانب األنظمة السلطوية التي احكم ببلد 
ألحقت عمليااك الضرر بالمبليين من المسلمين كغير »: كاابع. «العرب كالمسلمين؟
فهل ىذا حقان مقصد شرعي من مقاصد الجهاد؟ كإلص متص سيستمر . المسلمين األبرياء

انظيم القاعدة في اإلساءة إلص اإلسبلـ كإذالؿ المسلمين كاعطيل حيااهم كنشر الرعب علص 
 ".الصعيد العالمي؟

المسلمين في جميع أنحاء العالم يرفضوف الجهاد علص فهم القاعدة »كشدد علص أف 
ك منهج القاعدة، بخاصة بعدما اجٌلت أكمنهجها، كيرفضوف قياـ دكلة إسبلمية علص فهم 

كأما في فلسطين، فإف أىلها ينظركف إلص ادخل انظيم القاعدة . حقيقتها كطبيعتها في العراؽ
كانتقد قياـ بعض مؤيدم . «أمران سلبيان لو نتائج غير محمودة (بصفتو)في قضيتهم 

إف معظم المجتمعات المسلمة ارغب في اعزيز »كقاؿ . «اكفير حركة حماس»بػ « القاعدة»
الديموقراطية كاسعص إلص احقي  العدالة كالسبلـ كاعزيز الحريات كحقوؽ اإلنساف كالتعايش 

عوض ذلك، حيثما كاف ىناؾ أمن كأماف، فإف انظيم القاعدة . السلمي مع كل شعوب العالم
 .يجلب الخوؼ كالفوضص

اسببت في – التي ال يمكن إلصاقها باإلسبلـ –  أيلوؿ 11أحداث »كشدد علص أف 
كنتيجة لذلك، . خسائر بشرية جسيمة كما خٌلفت الحسرة كاأللم لآلالؼ من أسر األبرياء
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فها نحن نرل اليـو في مدينة نيويورؾ أف من يسعص إلص إقامة مسجد ييعبد فيو اهلل الواحد 
كااف بمناسبة الذكرل السنوية لهجمات أيلوؿ يدعو قسيس أميركي . األحد ييقارف بالنازيين

كسرد كقائع كثيرة اؤكد أف اصرفات . «إلص حرؽ القر ف الكريم علص سبيل االنتقاـ
. جلبت المصائب كالمضايقات للشعوب كالجاليات المسلمة في أكثر من بلد« القاعدة»

في المملكة العربية السعودية كباكستاف كاليمن كالجزائر كالصوماؿ كغيرىا من »: كقاؿ
البلداف يسيطر الرعب علص شعوب بأكملها بسبب شباب يقتلوف كيرىبوف باسم اإلسبلـ 

أىذا ىو الطري  إلص الجنة؟ إنني أنصحك . كيسفكوف الدماء بحجة الجهاد كنيلهم الشهادة
بالرجوع إلص الثقات من أىل العلم في خصوص ىذه المسألة، فبل يزاؿ المرء في فسحة من 

 .دينو ما لم يصب دمان حرامان 

أف امنع انظيم القاعدة من أف ينزل  أكثر فأكثر نحو »بن الدف ااف اكقاؿ إف من كاجب 
إنني أنصحك بأف »: كاابع. «الغلو كالتطرؼ كالتكفير كسفك الدماء التي حٌرـ اهلل إال بالح 

، بهدؼ « أشهر6يعلن انظيم القاعدة كقفان للعمليات العسكرية من جانب كاحد لمدة 
الكف عن القتاؿ من أجل مراجعة رؤية التنظيم كالرد علص أسئلة اتعل  : احقي  ثبلثة مقاصد

 ؟بتحديد كيف يمكن أف يؤثر اعلي  العمليات العسكرية للقاعدة في اإلسبلـ كالمسلمين
كىل سيضر بمصالحهم أـ أنو سيسمح لهم بالتقدـ نحو احقي  السبلـ كمزيد من حرية 

 أما المقصد الثاني فهو درس الرأم العاـ في أكساط المسلمين في أنحاء العالم ؟الدعوة
الرجوع إلص علماء مثل الشيخ سلماف »كثالثان، . لمعرفة حقيقة موقفهم من انظيم القاعدة

كغيره من العلماء ممن القتهم األمة – الذم رفض منهجكم كفهمكم للجهاد – العودة 
إنو يعتقد أف اعتماد ىذه اإلستراايجية سيكوف "كقاؿ . «بالقبوؿ كاألخذ ب رائهم كاوجيهااهم

خطوة أكلص في ااجاه إنهاء االحتبلؿ في أفغانستاف كإحبلؿ السبلـ كاألمن في الكثير من 
". الببلد العربية كاإلسبلمية
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 ()كىذا الشيخ عبد الفتاح حمداش الجزائرم
أمراء  ، مخاطبان «أعطوا فرصة للهدنة كالمصالحة»: كيشرح في الرسالة التي عنونها 

الجماعات اإلسبلمية السلفية المسلحة باختبلؼ انظيمااها كىياكلها علص رأسها عبدالمالك 
دركدكاؿ، كأمراء الجماعة السلفية للدعوة كالقتاؿ، كأمراء انظيم حماة الدعوة السلفية 

التيار اإلسبلمي كشريحة ثقيلة »كأمراء كأعضاء مجلس األعياف كأمراء األجناد ك السرايا 
:  قائبلن ".بوزنها اترقب معاملتكم من خبلؿ ارقيات جديدة في ما يتعل  بالمصالحة الوطنية

كمن . «.. في الجزائرأريد أف أكضح لكم بعض النقاط الحاسمة في مسألة القتاؿ الدائر»
الحقائ  التي ينطل  منها الشيخ، كىو أحد موقعي النداء األخير الذم قاده حساف حطاب 

من أجل دعم « األمة المحمدية في عامة األقطار كالديار اإلسبلمية»كالموجو إلص 
 لو دكافعو الدينية كأسبابو  الدائر في الجزائرمعارضة العلماء لقتالكم»إف  ،..المصالحة

كيلفت إلص ". المختلفة كالتي اندرج احت ذرائع شتص لها اعتبارات كثيرة كمختلفة كمتشعبة
قتاؿ المسلم للمسلم ببل فائدة كما انجٌر عليو من المفاسد كالفتن التي زعزعت أمتنا »أف 

 في الجزائر لقد اواطأت أقواؿ العلماء في كجوب التصالح بين المسلمين». «المسلمة
، معشر األمراء التفكر جيدان في ما يعود في العاجل كاألجل علص األمة اإلسبلمية «المسلمة

                                   

الشيخ عبدالفتاح حمداش بن عمر بن أحمد بن محمد زراكم، المشرؼ العاـ   كىو ()
بيانا للمسلحين يذٌكرىم بإجماع أىل الدين كأبناء صحوة « ميراث السنة»علص موقع 

ال بد عليكم إعادة النظر في القضايا المتعلقة بفريضة الجهاد في ببلد »المساجد بأف 
كالشيخ عبدالفتاح عضو الرابطة العالمية لعلماء . «المسلمين إلعبلف ىدنة صالحة للتفاكض

فص الجزائر، ككاف كٌقع قبل « أبناء صحوة المساجد»كدعاة األمة اإلسبلمية كالناط  باسم 
سابقان حساف حطاب نداء يدعو « الجماعة السلفية للدعوة كالقتاؿ»أياـ إلص جانب مؤسس 

 .ـ12/10/2010كجاءت دعوة عبد الفتاح في . المسلحين إلص كقف عمليااهم
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ال بد أف اثقوا في العلماء »: كيشدد علص المسلحين. « كاألمة الجزائرية بخاصةبعامة
العاملين ح  الثقة ألنهم ىم سادة المسلمين كرجاؿ قضاياىم، فيجب أف ايحسنوا الظن 

ال بد علينا  فيهم كافٌوضوا دعاة الح  كأنصار اإلسبلـ للتحدث في قضيتكم بح  كعدؿ
جميعان أف نتعاكف علص الح  كالخير كالصبلح كاإلصبلح كسوؼ اركف، بإذف اهلل اعالص، ثمار 

أسكتوا صوت  ».ىذه الهدنة اتجسد في بداية مشوار جديد نشارؾ في إنجاحو جميعان 
الجزائر، السبلح جزاكم اهلل خيران، كأعطوا فرصة للسبلـ كالموادعة في ببلد اإلسبلـ، 

 كأعقدكا ىدنة شرعية ادرسوف فيها مع غيركم من العلماء ك الدعاة المصلحين مصير اإلسبلـ
  كما يعود عليكم كعلص غيركم من عباد اهلل بالخير كالنفع في العاجل كااجلفي الجزائر

أكقفوا نشاطااكم المسلحة إلعبلف ىدنة صالحة للتفاكض، ثم ارجعوف إلص أىاليكم »
كمساجدكم كازاكلوف نشاطااكم الدعوية كالحقوقية كاالجتماعية كالسياسية نضع حدان لهذا 

االقتتاؿ الداخلي كنوٌجو طاقاانا كلها لخدمة اإلسبلـ كإنقاذ مجتمعنا دعويان كأخبلقيان 
ىدنة شرعية »أنهم يدعوف إلص « أبناء صحوة المساجد»كينقل عن . «كاجتماعيان كسياسيان 

ارفعوف فيها الراية السلمية عبلنية لمدة ستة أشهر أك علص األقل ثبلثة أشهر يأمن الناس 
بعضهم بعضان حتص يعلم الخاص كالعاـ عبر كسائل اإلعبلـ أمرىا فنحق  من خبللها نتائج 

. مرضية في ىذه المفاكضات
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الفصل الرابع 
أثر التكفير في الدعوة إلص العقيدة الصحيحة 

 
:  لقد ظهر األثر الواضح األبرز في فشو ظاىرة التكفير بغير علم بين فئاـ من الناس

مسلمين كغير مسلمين، كىذا األثر ىو في الجهل كعدـ العلم، مما ىو شعار كدثار كثير من 
.  المتهوكين في التكفير ظلمان كعدكانان 

كأثر ىذا التكفير ظهر بارزان في التنفير عن الدعوة إلص العقيدة الصحيحة كاشويهها كلهذا 
باب العلم : "فإف اإلماـ البخارم رحمو اهلل كاف موفقان كفقيهان لما ارجم في صحيحو بابان فقاؿ

فىاٍعلىٍم أىنَّلوي ال ًإلىوى } : كارجم عليو بدليلو كىو قولو اعالص من سورة محمد"قبل القوؿ كالعمل
نًبكى كىًلٍلميٍؤًمًنينى كىاٍلميٍؤًمنىاتً  ٍغًفٍر ًلذى   (.19: محمد){ًإالَّل اللَّلوي كىاٍستػى

 كالعلم المراد ىاىنا ىو علم الشريعة الموركث عن اهلل في كبلمو القر ف، كعن رسوؿ اهلل  
في سنتو أكضح البياف، إف العلم لم يغب امامان عن األمة، لكنها نالت غفلتها عنو بقدر 

أنو في  خر الزماف  كنصب، كمن ذلك ما ناؿ شبابها، بل كمتعلميها، حيث ذكر النبي 
يفشو القلم، كيرفع كيقل العلم، كما ركاه بعض أىل السنة، كىذا بدا يلحظ بوجو أك ب خر 
من خبلؿ كجود التعليم المبني علص رفع األمية بالقراءة كالكتابة، لكن جهل ذريع بالعلم 

. الشرعي كال سيما ما فرضو عليها فرضان كفائيان 
كلذلك أسباب كثيرة كمتعددة، أىمها العزكؼ عن العلم كالتعلم، كمجالسة العلماء كاألخذ 
منهم، كالصدكر عنهم قبل أف يفقدكا بالموت، فإف ذىابهم ذىاب للعلم كفقد لو كما صح 

 اهلل ال يقبض العلم انتزاعان من صدكر الناس، كلكن يقبضو إف: "في الصحيح عن النبي 
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بقبض العلماء، فإذا ذىب العلماء كااخذ الناس رؤكسان جهاالن، فسئلوا فأفتوا بغير علم 
. ()"فضلوا كأضلوا

 كال سيما في أياـ الفتن كالمحن، أف يعتنوا بالعلم –نوف بشباب المسلمين ظىذا كالم
كيبلزموا أىلو كيصدركا عنهم، كيردكا أمورىم كمشاكلهم إليو، فتنالهم العصمة بهذا العلم 

عند الوقوع في براثن الفتن كالجهل، فأىل العلم أبعد الناس عن الفتن، كأىل الجهل 
. كالطيشاف أكلل الناس فيها فمقل كمستكثر

 المتعلمين خفيت معاني بعض أم بسبب خفاء العلم علص بعض الناس حتص  السببكلهذا
المفاىيم الشرعية ذات الداللة الكبيرة، فأضحينا نلمس عدـ الفرؽ بين أقساـ الكفار من 
جهة العبلقة كالمعاملة معهم، فبل ييفرَّلؽ بين الكافر األصلي كالكافر المراد، ثم في الكافر 
: األصلي بين المحارب كالمعاىد كالذمي كالمستأمن، ككذلك في الفرؽ بين الجهاد بنوعيو

. جهاد الطلب كجهاد الدفع كبين قتاؿ أىل البغي كاكفير الناس المعصومين كقتلهم
إف اختبلط المفاىيم كاسمية الشيء بغير اسمو الشرعي من عبلمات الساعة، ألنو داللة 
كاضحة علص الجهل الذريع بالشريعة اإلسبلمية، كداللة علص الهول كاإلعجاب بالرأم، 

. كاسويل الباطل كاسفية الح 
 لسمَّل م التدين إرىابان؟، كما لسمَّل مفوائد بنكية كاستثمارات اقتصادية؟ ك:  الربالسمَّل مألم 

السفور اقدمان كحرية؟ كمنو سمي قتل المعصومين في دمائهم كأموالهم كأعراضهم جهادان 
. كفداءن في سبيل اهلل

كلو أف ىؤالء كأمثالهم القوا العلم الشرعي الصحيح عن أىلو، ككردكا علص موارده المعتبرة، 
كافقهوا في دين اهلل هلل ال لغيره، لكانت قلوبهم كعلومهم مدركة لهذه المعاني، كلكانت غير 

                                   

  (.2673)كمسلم في صحيحو برقم ، (100)  ركاه البخارم في صحيحو برقم ()
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خافية عليهم، كلكن الواقع أف حاؿ كثير من ىؤالء بين دكاعي الهول، كداعي الجهل 
. بأنواعو، كاهلل المستعاف

كأىل العلم في بلدنا كالحمد هلل لم يقصركا كلم يفتركا في بياف العلم لطبلبو كبذلو لؤلغلبية، 
فهذه مجالس العلم معقودة في المساجد فضبلن عن المعاىد كالجامعات، اقرر فيها أنواع 
 ...العلـو كالفنوف التي يحتاجها طلبة العلم من افسير كاجويد كفقو كحديث كنحو كصرؼ
كأىم ذلك نضج ىذه الببلد كعلمائها بالعقيدة السلفية اعلمان كاعليمان، كدعوة كجهادان، 

. كنصحان كإرشادان 
كسائل اإلعبلـ في إذاعة ىذه المجالس كنشرىا من جهة كمن جهة بعض كلكن التقصير من 

المتعلمين كعامة الشباب بل كمدعي الثقافة من جهة أخرل في عدـ سعيهم للتعلم كلطلب 
العلم، عزكفان عنو، أك انشغاالن بغيره من أنواع الثقافات الصحفية، كالقنوات الفضائية، 

  .اء فيوؾكاإلنترنت، أك إعجابان بأنفسهم بما أكاوا من ذكاءو ال ز
كعليو فبل يجوز نسبة التقصير إلص علماء الشريعة، بل التقصير في مجملو من غيرىم، ألف 
أىل العلم باذلوف للعلم كل علص قدره، كحسب جهده كسعة طاقتو، أما الناحية اإلعبلمية، 

فإف صوت العلم الشرعي الصحيح صوت ضعيف من خبللها، كالغالب علص اإلعبلـ القصور 
الواضح في نشر العلم كالدعوة إليو كالتنبيو عليو، بل اشتغل اإلعبلـ كثيران بسفاسف األمور، 

أك باستفزازات اناؿ من العقيدة كالشريعة، كيجب في ذلك كلو كجود الرقابة الشرعية 
كالعلمية لما اطرح إعبلميان من ذكم الخبرة كالتخصص كالتميز العلمي كالشرعي، أعاف اهلل 

. علص ذلك كعلص كل خير كجانبنا كإخواننا السوء ككل شر، كال حوؿ كال قوة إال باهلل
أضحص التبلعب باأللقاب كالمسميات كالمصطلحات العلمية كالشرعية كثير في عصرنا 
ىذا، فدرج عند الكثير اسمية بعض األشياء كاألفعاؿ بغير أسمائها الصحيحة لغرض 

التدليس أك التلبيس أك التضليل أك اسويل الباطل، حتص أصبحت عند كثير منهم مجرد 
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ارديد دكف فهم كال امحيص، فيسموف الربا عائدان، كالجهاد إرىابان، كالنحت كالتصوير بالفن 
التشكيلي، كالميسكرات كالمخدرات بالمشركبات الركحية كيسموف قتل النفس المعصومة 
بغير ح  أك اخويف جهادان، كغيرىا من األسماء األخرل الدخيلة السائدة في المجتمع 

. اإلسبلمي
:   أنواع الكفار ككيفية اعامل المسلم معهم من حيث دمائهم

: (ستة أنواع) الكفار 
الساحر، من يسب )الكافر المراد كىو في األصل مسلم لكنو اراد عن دينو، مثل – أ 

الخ ...، التارؾ لدينو، من يصدؽ الكاىنالرسوؿ 
. يستتاب ثبلثان فإف ااب كإال قتل: الحكم

:  يح  للولي انفيذ أمر اهلل علص من كيلي عليو بشركط ثبلثة
.  إذا كاف عالمان  – 1
. (مثاؿ الوالد، مالك العبد كالجارية، الولد، الوالي المسلم أك ندابو)لو كالية  – 2
. (أم أف ال يكوف في مجتمع فوضوم أك يتراب عليو مفسدة أعظم)إذا أمن الفتنة  – 3
: (كىو علص خمسة أقساـ)الكافر األصلي – ب 
الذمي ممن يدفعوف الجزية عن يد كىم صاغركف ال يحل قتلو لمجرد أنو دفع الجزية  – 1

اليهود كالنصارل ككذا المجوس كغيرىم من الكفار إذا رأل كلي األمر مصلحة أخذ )مثل 
أما إذا قتل أحدىم مسلم أك أفشص لعدك أمر مسلم أك فعل ما يوجب قتلو  (الجزية منهم
. ()(قصاص)فيقتل حدان 

                                   

 . ركاه البخارم( )
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الكافر المعاىد كىو من أعطاه المسلموف عهدان كأصحاب الحصانة الدبلوماسية من  – 2
السفراء كالمبلح  كالقناصل كأمثالهم كأصحاب عقود العمل القادمين لبلداننا بالفيزا 

. ()"من قتل معاىدان لم يرح رائحة الجنة: "كما قاؿ  (دمو كمالو حراـ)بأنواعها 
الكافر المستأمن كىو الذم خرج من ببلده خائفا علص نفسو أك مالو كلجأ إلص  – 3

: البلجئين السياسيين أك البلجئ االقتصادم)المسلمين، كىذا ال يحل دمو كال مالو أمثاؿ 
ًإٍف أىحىده }: كاألصل فيها قاؿ اعالص ( أك الشيوعيةـالذم خاؼ علص مالو كشركائو من التأثي كى

ـى اللَّلًو ثيمَّل أىٍبًلٍغوي مىٍأمىنىوي  (. 6: التوبة){مٍّنى اٍلميٍشرًًكينى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىتَّلص يىٍسمىعى كىبلى
أم في )كأف يقولوا دخل فبلف بجوار فبلف  (الدخيل كالجوار)كفي العيرؼ عند العرب 

. كجاء اإلسبلـ بإاماـ مكاـر األخبلؽ فأقرىا كحث عليها. (حماه
كإذا اعتدل مسلم علص معاىد أـ مستأمن يجوز ". أجرنا من أجرني يا أـ ىانئ: " قاؿ 

.  كالعكس بالنسبة لفعل الكافر يقتل قصاصان . قتلو اعزيزان 
الكافر الذم لم يقاال المسلمين كالشيخ الكبير كالمرأة كالراىب في صومعتو كالمزارع  – 4

في مزرعتو فيما اواار عنو إذا بعث بو كغيرىم فبل يحل قتلهم ألنهم لم يحملوا سبلحان كلم 
: كاهلل عز كجل يقوؿ". ال اقتلوا كليدان كال امرأة كال شيخان كبيران كال راىبا: "، قاؿ (يقاالونا

يًن كىلىٍم ييٍخرًجيوكيم مٍّن ًديىارًكيٍم أىف اػىبػىر كىيٍم } هىاكيمي اللَّلوي عىًن الَّلًذينى لىٍم يػيقىااًليوكيٍم ًفي الدٍّ ال يػىنػٍ
يًن  هىاكيمي اللَّلوي عىًن الَّلًذينى قىااػىليوكيٍم ًفي الدٍّ ا يػىنػٍ ، ًإنَّلمى كىاػيٍقًسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفَّل اللَّلوى ييًحب  اٍلميٍقًسًطينى

كىأىٍخرىجيوكيم مٍّن ًديىارًكيٍم كىظىاىىريكا عىلىص ًإٍخرىاًجكيٍم أىف اػىوىلَّلٍوىيٍم كىمىن يػىتػىوىلَّلهيٍم فىأيٍكلىًئكى ىيمي 
(. 9، 8: الممتحنة){الظَّلاًلميوفى 

                                   

 . ركاه البخارم( )
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الكافر المحارب ىو من حمل سبلحان كحارب المسلمين كغزل ببلدىم أك اعتدل  – 5
 يعرض علص الكفار كاف ... عليهم كليس لو عقد كال عهد كال ذمة كال أماف، كىذا ييقتل

:  قبل القتاؿ
.  أك القتاؿ.. أك الجزية..  اإلسبلـ

. ()"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة كإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة: "قاؿ 
كالشريعة السمحاء اإلسبلـ لم يأت لسفك الدماء، كقتل الناس، إال من حادَّل اهلل كرسولو أك 
قتل العباد كاستضعفهم أك كقف في طري  اإلسبلـ أف يبلل اافاؽ أك ينفع العباد، أك ظلم 
كطغص كبغص فاإلسبلـ عظم الدماء كال سيما دماء المسلمين حيث زادىا اعظيمان كاشريفان 

كاأكيدان 
كعليو فإف الببليا التي رزئنا بها في ىذه األزماف ثقافة العمليات االنتحارية، كالتي ايسمَّلص في 

:  بعض األكساط بالعمليات االستشهادية كىي ببل شك انطوم علص كبيراين كقبيحتين
قتل النفس بهذا االنتحار، كاهلل عز كجل نهانا عن ذلك بالنهي الصريح في قولو –  1

 في كفي نهي النبي  (29: النساء) {كىالى اػىٍقتػيليوٍا أىنفيسىكيٍم ًإفَّل اللَّلوى كىافى ًبكيٍم رىًحيمان }: اعالص
. ()"من قتل نفسو بحديدة فهو يتردَّلل بها في نار جهنم: "قولو

كينطوم أيضان علص اقصد قتل الغير كإحذاره، فإف كاف ىذا الغير مؤمنان موحدان فإف –  2
قتلو ظمان كعدكان أعظم الذنوب بعد الشرؾ كالكفر باهلل، كما اوعَّلد سبحانو عليو بأنواع الوعيد 

: حيث كاحد منها يصيٍّرىا كبيرة، فكيف باجتماعها ذلك في قولو سبحانو من سورة النساء– 
ابان } كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمنان م تػىعىمٍّدان فىجىزى ؤيهي جىهىنَّلمي خىاًلدان ًفيهىا كىغىًضبى اللَّلوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّل لىوي عىذى

(. 93: النساء){عىًظيمان 
                                   

  (.4417)لؤللباني برقم =   صحيح سنن النسائي()
(. 109)كمسلم في صحيحو برقم ، (5778)  ركاه البخارم في صحيحو برقم ()
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إف ىذا المنحص الوخيم كالمراع الخطير دينان كدنيا، مع ما يشتمل عليو من الكذب كالغش 
كفي ىذه األياـ نلحظ ىذا . الخ فما يجمعها في كبائر من الذنوب متتابعة...كالتذكير

التحو ؿ الخطير من منحص الفئة الضالة، الخارجة عن الجماعة باستهداؼ القيادات من أكلي 
األمر سواءن من األمراء كالمسؤكلين أك من العلماء كالناصحين داللة علص اأصل الشر في 
النفوس كعم  الحقد كالكراىة، كإعماؿ منهج الخوارج في قتل أىل اإلسبلـ كارؾ أىل 

كيدؿ علص مرحلة متقدمة من خطة – كما ركاه البخارم عن ابن عمر في الخوارج – األكثاف 
عمل الخركج، كما كيبشر باإلفبلس، كحالة التأسي التي رحل إليها ىوالء، كعلص الجهل 

،  .المركب الذم يراعوف فيو
كفانا اهلل كالمسلمين كأكلي األمر كالعلماء شرىم كرد كيدىم في نحورىم كإلص اهلل 

 . المشتكص
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فهرس المراجع 
 

. القر ف الكريم
 ط محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرم أبو جعفرؿجامع البياف عن اأكيل  م القر ف 

. ىػ1405دار الفكر بيركت 
 ط دار الفكر بيركت سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداءإلافسير القر ف العظيم 

. ىػ1401
 ط دار حمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهللؿالجامع ألحكاـ القر ف 

 .الشعب القاىرة
م، ط محمد بن علي الشوكاف ؿفتح القدير الجامع بين فني الركاية كالدراية من علم التفسير

 .دار الفكر بيركت
 . ط دار المعرفة بيركتحسين بن مسعود الفراء البغوم أبو محمد ؿمعالم التنزيل

 . ط دار الفكر بيركتبيضاكمللافسير البيضاكم 
كجبلؿ الدين عبدالرحمن بن أبي  لجبلؿ الدين محمد بن أحمد المحلي افسير الجبللين
 .القاىرة–  دار الحديث 1 طبكر السيوطي

 دار القلم، الدار الشامية 1طعلي بن أحمد الواحدم  ؿالوجيز في افسير الكتاب العزيز
 .ىػ1415دمش ، بيركت 

دار  حمود األلوسي أبو الفضل لمركح المعاني في افسير القر ف العظيم كالسبع المثاني
 .بيركت– إحياء التراث العربي 

 المكتب اإلسبلمي 3 لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزم زاد المسير في علم التفسير
. ىػ1404 بيركت– 
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  ىػ1410الرياض، –  مكتبة الرشد 1 طلعبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعاف افسير القر ف
. مصطفص مسلم محمد. د: حقي ت

– المنشورات العلمية  طمجاىد بن جبر المخزكمي التابعي أبو الحجاج ؿافسير مجاىد
. عبدالرحمن الطاىر محمد السوراي: احقي  بيركت

دار  1 ط شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المصرم ؿالتبياف في افسير غريب القر ف
 .فتحي أنور الدابولي.د: احقي . ـ1992القاىرة، – الصحابة للتراث بطنطا 
: احقي   ىػ1409رمة، ؾمكة الم– جامعة أـ القرل  1  للنحاس طمعاني القر ف الكريم
 .محمد علي الصابوني

 دار المعرفة  طمحمد بن بهادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل ؿالبرىاف في علـو القر ف
 .محمد أبو الفضل إبراىيم: احقي   ىػ1391بيركت، – 

 دار الفكر 1 طعبد الرحمن بن الكماؿ جبلؿ الدين السيوطي ؿاإلاقاف في علـو القر ف
 . ىػ1416لبناف، 

بيركت، – دار الفكر  1 ط محمد عبدالعظيم الزرقاني ؿمناىل العرفاف في علـو القر ف
 .مكتب البحوث كالدراسات: احقي ـ 1996

 .الناسخ كالمنسوخ ألبي عبيد القاسم بن سبلـ البغدادم
الناسخ كالمنسوخ في القر ف الكريم لعلي بن أحمد بن سعيد بن حـز الظاىرم أبو محمد ط 

 .عبد الغفار سليماف. د:  احقي  ىػ1406 دار الكتب العلمية، بيركت 1
 مكتبة 1الناسخ كالمنسوخ ألحمد بن محمد بن إسماعيل المرادم النحاس أبو جعفر ط 

 .ىػ1408الفبلح الكويت 
 مصر–  دار إحياء التراث العربي  ط األصبحيعبدا هللمالك بن أنس أبو  ؿموطأ اإلماـ مالك

. محمد فؤاد عبد الباقي: احقي 
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 دار ابن 3 ط محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخارم الجعفي ؿالجامع الصحيح المختصر
 .مصطفص ديب البغا. د: احقي  1987 – 1407بيركت، – ، اليمامة ركثي

 دار إحياء التراث  طمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيرم النيسابورم ؿصحيح مسلم
 .محمد فؤاد عبد الباقي: احقي  بيركت– العربي 

: احقي   دار الفكر طسليماف بن األشعث أبو داكد السجستاني األزدم ؿسنن أبي داكد
. محمد محيي الدين عبد الحميد
 دار إحياء  طمحمد بن عيسص أبو عيسص الترمذم السلمي ؿالجامع الصحيح سنن الترمذم

 .أحمد محمد شاكر ك خركف: احقي  بيركت– التراث العربي 
  مكتب المطبوعات2 ط حمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ألالمجتبص من السنن

. عبدالفتاح أبو غدة: احقي  1986 – 1406حلب، – اإلسبلمية 
محمد : احقي  بيركت–  دار الفكر  طمحمد بن يزيد أبو عبداهلل القزكيني ؿسنن ابن ماجو
 .فؤاد عبد الباقي

–  مؤسسة قرطبة  طحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني ألمسند اإلماـ أحمد بن حنبل
. القاىرة

 دار الكتاب العربي 1 ط عبداهلل بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي: المؤلف سنن الدارمي
 .فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي: احقي . ـ1407بيركت، – 

 المكتب  طمحمد بن إسحاؽ بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابورم ؿصحيح ابن خزيمة
 .محمد مصطفص األعظمي. د: احقي  1970 – 1390بيركت، – اإلسبلمي 

 محمد بن حباف بن أحمد أبو حاام التميمي البستي ؿصحيح ابن حباف بترايب ابن بلباف
 .شعيب األرنؤكط: احقي  1993 – 1414بيركت، – مؤسسة الرسالة  2ط
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 دار 1 طمحمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاكم النيسابورم ؿالمستدرؾ علص الصحيحين
 .مصطفص عبد القادر عطا: احقي  1990 – 1411 بيركت– الكتب العلمية 
 دار البشائر 3 ط  البخارم الجعفيعبدا هللمحمد بن إسماعيل أبو  ؿاألدب المفرد
 .محمد فؤاد عبدالباقي: احقي  1989 – 1409بيركت، – اإلسبلمية 

 .بيركت–  دار الكتب العلمية  طمحمد بن إدريس أبو عبد اهلل الشافعي ؿمسند الشافعي
بيركت، – دار المعرفة  ط علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادم ؿسنن الدارقطني

 .السيد عبد اهلل ىاشم يماني المدني: احقي  1966 – 1386
 دار  طسليماف بن داكد أبو داكد الفارسي البصرم الطيالسي ؿمسند أبي داكد الطيالسي

 .بيركت– المعرفة 
 دار 2مصباح الزجاجة في زكائد ابن ماجة ألحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكتاني ط

 .محمد المنتقص الكشناكم:  احقي  ىػ1403العربية بيركت، 
دار المأموف  1 طحمد بن علي بن المثنص أبو يعلص الموصلي التميميألمسند أبي يعلص 

 .حسين سليم أسد: احقي  1984 – 1404دمش ، – للتراث 
مسند البزار ألبي بكر أحمد بن عمرك بن عبد الخال  البزار ط مؤسسة العلـو القر ف، 

 .ىػ1409مكتبة العلـو كالحكم، بيركت، المدينة 
.  احقي  د ىػ1414 دار الصميعي، الرياض 1سنن سعيد بن منصور لسعيد بن منصور ط 
 .سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز  ؿ حميد

– المكتب اإلسبلمي  2 ط  بكر عبد الرزاؽ بن ىماـ الصنعانيمب ألمصنف عبد الرزاؽ
 .حبيب الرحمن األعظمي: احقي  1403بيركت، 

 1 ط  بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفيمب ألالمصنف في األحاديث كااثار
. كماؿ يوسف الحوت: احقي  1409الرياض، – مكتبة الرشد 
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 بيركت،–  دار الكتب العلمية 1 ط بكر أحمد بن الحسين البيهقيمب ألشعب اإليماف
 .محمد السعيد بسيوني زغلوؿ: احقي  1410

 مكتبة دار  طحمد بن الحسين بن علي بن موسص أبو بكر البيهقي ألسنن البيهقي الكبرل
 .محمد عبد القادر عطا: احقي  1994 – 1414مكة المكرمة، – الباز 

– العلمية   دار الكتب1 طحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ألسنن النسائي الكبرل
. عبد الغفار سليماف البندارم، سيد كسركم حسن.د: احقي  1991 – 1411بيركت، 

 حمد بن محمد بن سبلمة بن عبدالملك بن سلمة أبو جعفر الطحاكم ألشرح معاني ااثار
. محمد زىرم النجار: احقي  1399بيركت، –  دار الكتب العلمية 1ط 

 دار الكتاب 4 ط  نعيم أحمد بن عبد اهلل األصبهانيمب ألحلية األكلياء كطبقات األصفياء
 .ىػ1405بيركت، – العربي 

 مكتبة 1 ط سحاؽ بن إبراىيم بن مخلد بن راىويو الحنظلي إلمسند إسحاؽ بن راىويو
عبد الغفور بن عبد الح  . د: احقي  1991 – 1412المدينة المنورة، – اإليماف 
 .البلوشي

 دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي  طعبداهلل بن الزبير أبو بكر الحميدم ؿمسند الحميدم
. حبيب الرحمن األعظمي: احقي  بيركت، القاىرة– 

–  دار الفكر، بيركت  طنور الدين علي بن أبي بكر الهيثميؿمجمع الزكائد كمنبع الفوائد 
. ىػ1412

 حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلني ألالخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير
. السيد عبداهلل ىاشم اليماني المدني: احقي  1964 – 1384المدينة المنورة، 

 المكتب 2 طمحمد ناصر الدين األلباني ؿإركاء الغليل في اخريج أحاديث منار السبيل
. ـ1985 – 1405 ،بيركت– اإلسبلمي
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.  المكتب اإلسبلمي طمحمد ناصر الدين األلباني ؿصحيح كضعيف الجامع الصغير كزياداو
 ،بيركت–  المكتب اإلسبلمي 3 طمحمد بن عبد اهلل الخطيب التبريزم ؿمشكاة المصابيح

. احقي  محمد ناصر الدين األلباني: احقي  1985 – 1405
. الرياض–  مكتبة المعارؼ 5 طمحمد ناصر الدين األلباني ؿصحيح الترغيب كالترىيب
. الرياض–  مكتبة المعارؼ  طمحمد ناصر الدين األلباني ؿضعيف الترغيب كالترىيب

. الرياض–  مكتبة المعارؼ  طمحمد ناصر الدين األلباني ؿالسلسلة الصحيحة
. الرياض–  مكتبة المعارؼ  طمحمد ناصر الدين األلباني ؿالسلسلة الضعيفة

 المكتب 3 طمحمد ناصر الدين األلباني ؿظبلؿ الجنة في اخريج السنة البن أبي عاصم
. ـ1993–1413 ،بيركت– اإلسبلمي 

 حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلني الشافعي ألفتح البارم شرح صحيح البخارم
 .1379بيركت، –  دار المعرفة ط

عمدة القارئ شرح صحيح البخارم لبدر الدين محمود بن أحمد العيني ط دار إحياء 
 .التراث العربي بيركت

 دار إحياء 2 ط زكريا يحيص بن شرؼ بن مرم النوكممب ألشرح صحيح مسلم بن الحجاج
. ىػ1392 ،بيركت– التراث العربي 

 ط عبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي ؿالديباج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
 .أبو إسحاؽ الحويني األثرم: احقي / 1996ػ 1416دار ابن عفاف الخبر، السعودية 
 دار 2 طمحمد شمس الح  العظيم  بادم أبو الطيب ؿعوف المعبود شرح سنن أبي داكد

. ىػ1415بيركت، – الكتب العلمية 
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  عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البرمب ألالتمهيد لما في الموطأ من المعاني كاألسانيد
مصطفص : احقي  1387المغرب، –  كزارة عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  طالنمرم

 .محمد عبد الكبير البكرم بن أحمد العلوم،
حاشية ابن القيم علص سنن أبي داكد ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 

 . دار الكتب العلمية بيركت2ابن القيم ط
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورم أبو  ؿاحفة األحوذم بشرح جامع الترمذم

 .بيركت–  دار الكتب العلمية  طالعبل
مكتب  2 طعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي ؿشرح السيوطي لسنن النسائي

. عبدالفتاح أبو غدة: احقي  1986 – 1406حلب، – المطبوعات اإلسبلمية 
مكتب  2 طنور الدين بن عبدالهادم أبو الحسن السندمؿحاشية السندم علص النسائي 

. عبدالفتاح أبو غدة: احقي  1986 – 1406حلب، – المطبوعات اإلسبلمية 
–  قديمي كتب خانة  طلسيوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدىلوم ؿشرح سنن ابن ماجو

 .كرااشي
حاشية ابن القيم علص سنن أبي داكد ألبي عبد اهلل شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب 

 . دار الكتب العلمية بيركت2ابن القيم ط
محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورم أبو  ؿاحفة األحوذم بشرح جامع الترمذم

 .بيركت–  دار الكتب العلمية  طالعبل
مكتب  2 طعبدالرحمن ابن أبي بكر أبو الفضل السيوطي ؿشرح السيوطي لسنن النسائي

. الفتاح أبو غدة عبد: احقي  1986 – 1406حلب، – المطبوعات اإلسبلمية 
مكتب  2 طالهادم أبو الحسن السندم نور الدين بن عبدؿحاشية السندم علص النسائي 

. الفتاح أبو غدة عبد: احقي  1986 – 1406حلب، – المطبوعات اإلسبلمية 
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–  قديمي كتب خانة  طلسيوطي، عبدالغني، فخر الحسن الدىلوم ؿشرح سنن ابن ماجو
 .كرااشي

– المكتبة التجارية الكبرل  1 طعبد الرؤكؼ المناكم ؿفيض القدير شرح الجامع الصغير
 .1356مصر، 

زين محمد شحااو، دار . أسماء اهلل الحسنص من القر ف الكريم كالحديث الصحيح، د
. ىػ1418 1خضر، بيركت ط

اجتماع الجيوش اإلسبلمية علص غزك المعطلة كالجهمية، اإلماـ ابن قيم الجوزية، دار الباظ، 
. ىػ1404 1ط

األسماء كالصفات، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، احقي  عماد الدين أحمد 
. ىػ1405 1ط1405حيدر، دار الكتاب العربي، بيركت،

األمر باالاباع كالنهي عن االبتداع، جبلؿ الدين السيوطي، احقي  مصطفص عاشور، مكتبة 
القر ف  

  .1محمد بن عودة السعودم ط. التدمرية لشيخ اإلسبلـ ابن ايمية احقي  د
التذكرة في أحواؿ المواص كأمور ااخرة، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 

. ىػ 1402القرطبي، احقي  أحمد حجازم السقا، دار الباز، 
. التنبيو كالرد علص أىل األىواء كالبدع، اإلماـ أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي

. ىػ1408 1التوحيد، عبد المجيد الزنداني، مؤسسة الكتب الثقافيةف بيركت، ط
. التوحيد الذم ىو ح  اهلل علص العبيد لشيخ اإلسبلـ محمد بن عبد الوىاب

علي . التوحيد كمعرفة أسماء اهلل عز كجل علص االافاؽ كالتفرد، اإلماـ ابن منده، احقي  د
. الفقيهي، نشر الجامعة اإلسبلمية
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الجواب الصحيح لمن بدؿ دين المسيح لشيخ اإلسبلـ ابن ايمية، اقديم علي السيد صبح 
. المدني

رضا . الشرح كاإلبانة علص أصوؿ الديانة، اإلماـ عبيد اهلل محمد بن بطة العكبرم، احقي  د
. نعساف، المكتبة الفيصلية

الشريعة، اإلماـ أبو بكر محمد بن الحسين ااجرم، احقي  الوليد بن محمد بن نبيو سيف 
. ىػ1417 1النصر، مؤسسة قرطبة، ط

الصاـر المسلوؿ علص شاام الرسوؿ لشيخ اإلسبلـ ابن ايمية، احقي  محمد محيي الدين 
. عبد الحميد

العبودية لشيخ اإلسبلـ ابن ايمية، احقي  خالد عبد اللطيف العلمي، دار الكتاب العربي، 
. ىػ1407 1ط

. الفتول الحموية لشيخ اإلسبلـ ابن ايمية، اقديم محمد عبد الرزاؽ حمزة، مطبعة المدني
 .الفوائد لئلماـ ابن قيم الجوزية

 .القوؿ المفيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد الصالح العثمين
 .الكواشف الجلية في شرح معاني العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلماف

الملل كالنحل، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، احقي  محمد سيد كيبلني، 
. ىػ 1387

 .النهاية في غريب الحديث البن األثير
الوالء كالبراء في اإلسبلـ، محمد بن سعيد القحطاني، اقديم عبدالرزاؽ عفيفي، دار طيبة، 

. ىػ1409 3ط
احقي  المجاز كالحقيقة في صفات اهلل لشيخ اإلسبلـ ابن ايمية، اقديم محمد عبد الرزاؽ 

حمزة، مطبعة المدني  
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. ىػ1408 1اوحيد الخال ، عبد المجيد الزنداني، مؤسسة الكتب الثقافية، بيركت، ط
السيد الجميلي، دار . حادم األركاح إلص ببلد األفراح، اإلماـ ابن قيم الجوزية، احقي  د

. ىػ1407 3الكتاب العربي، ط
دالئل التوحيد، محمد حماؿ الدين القاسمي، اقديم كمراجعة محمد حجازم، مكتبة الثقافة 

. ىػ 1406 1الدينية، القاىرة، ط
 .زاد المعاد لئلماـ ابن قيم الجوزية

 .شرح العقيدة الطحاكية لئلماـ ابن أبي العز
 .شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسبلـ ابن ايمية

 .شفاء العليل في مسائل القضاء كالقدر كالتعليل لئلماـ ابن قيم الجوزية
 .عقيدة المؤمن، أبو بكر الجزائرم، دار الكتب السلفية، القاىرة

 
 
 

 

 


