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 المقدمة

أعمالنا, من ا٢بمد  ٫بمده ونستعينو ونستغفره, ونعوذ بو من شرور أنفسنا ومن سيئات 
يهده ا فبل مضل لو, ومن يضلل فبل ىادي لو, وأشهد أف ال إلو إال ا وحده ال شريك لو, 

 وأشهد أف ٧بمداً عبده ورسولو.
]آؿ عمراف: ﴾يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ات َُّقوْا اللََّه َحقَّ تُ َقاتِِه َواَل َتُموُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُمونَ  ﴿  

012.] 
َها َزْوَجَها َوَبثَّ ﴿   يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مّْن ن َّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجاالً َكِثيراً َوِنَساءً   ﴾يباً َوات َُّقوْا اللََّه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم رَقِ  ِمن ْ
 [.0]النساء: 

( ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم 07يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قَ ْوالً َسِديداً )﴿  
 [70-71]األحزاب:﴾ُذنُوَبُكْم َوَمن ُيِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َعِظيماً 

  أما بعد:  
فإف خّب ا٢بديث كتاب ا, وخّب ا٥بدي ىدي ٧بمد صلى ا عليو وسلم, وشر األمور   

 ٧بدثاهتا, وكل بدعة ضبللة. 
 ىذا ولقد أنعم ا علينا بنعم عظيمة ال ُٙبصى عدداً, والتبلغ كثرًة, وال ُ٘بزى مدداً. فػ  
 . [71]القصص:﴾لَْيِه تُ ْرَجُعونَ َلُه اْلَحْمُد ِفي اأُلوَلى َواآلِخَرِة َوَلُه اْلُحْكُم َوإِ ﴿ 
فمن أجلِّ نعمو أف ىدانا لدينو القومي, وأوضح لنا صراطو ا٤بستقيم, فجعل اإلسبلـ لعباده    

يَن ِعنَد اللَِّه اإِلْساَلمُ ﴿ ديناً, وَف يرض منهم عنو بديبلُ, فقاؿ سبحانو وتعاُف: ]آؿ ﴾ِإنَّ الدّْ
َر اإِلْساَلِم ِدينًا فَ َلن يُ ْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة َوَمن يَ ْبَتِغ ﴿ [ وقاؿ تعاُف:09عمراف:  َغي ْ

 [ .85]آؿ عمراف: ﴾ِمَن اْلَخاِسرِيَن 
, بعثو أفضل رسلو وخاٛبهم ٧بمداً, فكانت لو سبحانو بو ا٤بنَّة عليهم يف ومن أجل نعمو أيضاً   

 اآلخرة واألوُف. 
ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِه َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى الْ ﴿ قاؿ تعاُف:   ُمؤِمِنيَن ِإْذ بَ َعَث ِفيِهْم َرُسواًل مّْْن أَنُفِسِهْم يَ ت ْ

]آؿ عمراف: ﴾َويُ زَكّْيِهْم َويُ َعلُّْمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإن َكانُوْا ِمن قَ ْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبينٍ 
064]. 
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وسلم نظم عقد الرسل, وأكمل بو دينو:  فكاف من ذلك أف استوىف ا برسولو صلى ا عليو  
 عقيدة وشريعة, وأمتَّ بو النعمة, ٨بتاراً لنا بو دين الفطرة والُيسر والسعادة ا٢بقيقية. 

فما مات صلى ا عليو وسلم إال وقد أوضح ا٢بجة, وأقاـ اجة, وبلَّغ السنة, وحذر   
ا٤بستقيمة, ُمستوياً ليلها وهنارىا. فقاؿ وحاذر من البدعة, تاركاً من بعده على البيضاء الواضحة 

اْليَ ْوَم ﴿ سبحانو يف اليـو العظيم, ويف الشهر العظيم, ويف ا٤بوقف العظيم, ويف ا٤بشهد العظيم:
َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِدينًا َفَمِن اْضطُرَّ ِفي 

ْثٍم فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ َمْخَمصَ  َر ُمَتَجاِنٍف إلِّْ  [.3]ا٤بائدة: ﴾ٍة َغي ْ
َنا ﴿ وما كاف ذلك كلو إال:   َما َكاَن لََنا َأن نُّْشِرَك بِاللَِّه ِمن َشْيٍء َذِلَك ِمن َفْضِل اللَِّه َعَلي ْ

 [.38ف: ]يوس﴾َوَعَلى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس الَ َيْشُكُرونَ 
, اصطفاىم ا, وخصَّهم ٕبمل وإببلغ دينو, وخاطبهم باسم    فحمل الرسالة بعده قـو

اإلٲباف, وأنزؿ عليهم القرآف, وىم الصحابة رضي ا عنهم, فحملو بعدىم التابعوف فتابعوىم 
بإحساٍف طبقة إثر طبقة, وجيبًل بعد جيل, وأمر سبحانو من بعدىم باتباع سبيلهم كما قاؿ 

َر َسِبيِل ﴿ حانو يف آية النساء:سب َوَمن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمن بَ ْعِد َما تَ بَ يََّن َلُه اْلُهَدى َويَ تَِّبْع َغي ْ
 . [005]النساء: ﴾اْلُمْؤِمِنيَن نُ َولِّْه َما تَ َولَّى َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيراً 

نوا عليهم ودعوا ٥بم, وانعقدت قلوهبم وامتدح من بعدىم وخصهم بالفئ يف سبيل ا ٤با أث  
َوالَِّذيَن َجاُؤو ِمن بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن ﴿ بواليتهم فقاؿ سبحانو وتعاُف يف آية ا٢بشر: قاؿ تعاُف:

آَمُنوا رَب ََّنا رَب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإِلْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقونَا بِاإِليَماِن َوال َتْجَعْل ِفي قُ ُلوبَِنا ِغالِّ لّْلَِّذيَن 
 .[01]ا٢بشر: ﴾ِإنََّك َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

مث إف الفًب بعده صلى ا عليو وآلو وسلم رفعت رأسها رويداً, وشيئًا فشيئاً؛ لتناؿ من   
أصوؿ الدين قبل فُروعو, ومن عقائده قبل شرائعو, إمضاًء لسنتو سبحانو يف االبتبلء 

نْ َيا َوُهم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم َوَلْو تَ َواَعدتُّ  ِإْذ أَنُتم بِاْلُعْدَوةِ ﴿ واالمتحاف. ْم الدُّ
َنٍة وَ  َيْحَيى َمْن اَلْختَ َلْفُتْم ِفي اْلِميَعاِد َوَلِكن لّْيَ ْقِضَي اللَُّه َأْمرًا َكاَن َمْفُعواًل لّْيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعن بَ ي ّْ

َنٍة َوِإنَّ    [.42]األنفاؿ: ﴾اللََّه َلَسِميٌع َعِليمٌ  َحيَّ َعن بَ ي ّْ
ا١بهمية ا٤بعطلة يف أوائل ا٤بائة  مث ظهرتفظهرت بدعة ا٣بوارج فالرفض, مث اإلرجاء والقدر,   

الثانية. وما تشعب منها بعد ذلك من فرؽ وطوائف؛ لتتحقق آية من آيات النيب صلى ا 



 3 

 عليو وسلم, يف افَباؽ أمتو كاألمم قبلهم. 
مث إنو تنوعت بدع التعطيل يف التجهم, مث ورثو االعتزاؿ, وكاف منو على الدين وأىلو من   

ا٤بصائب والويبلت ما ال ٱبفى, ضبلاًل وابتداعًا وافَباقاً, غصَّ هبا تاريخ ا٤بسلمْب, وشرقت بو 
 وحدهتم واجتماعهم, وَف تزؿ تعاين من آثار ذلك أشد العناء. 

بعة تولَّد عن بدعٍب التجهم واالعتزاؿ بدعة أخرى, ٛبثلت يف بدعة ويف ا٤بائة الثالثة فالرا  
الُكبلّبية, ومتوِف كربىا أبو ٧بمد عبد ا بن سعيد بن كبلب القطاف, ومن تلقَّف بدعتو من 

 بعده, وٮبا الطائفتاف الكبّبتاف: األشاعرة وا٤باتريدية. 
اج ا٤بتبلطمة من الفًب والبدع من والسنة ا٢بقة يف ذلك ماضية وثابتة, يف خضم ىذه األمو   

لدف الصحابة رضي ا عنهم, وبعدىم كبار التابعْب, فالتابعوف فتابعوىم بإحساف إُف أف يشاء 
ا. على جادة واحدة, وطريقة واضحة, متمثلة فيما كاف عليو النيب صلى ا عليو وسلم 

 وأصحابو. 
لى ملمات الفًب, ويصابر شبهات وركبهم بعد ذلك يسّب على ىذا ا٥بدي , ويصرب ع  

وشهوات أىل البدع, ٗبن جعلهم ا سبحانو وتعاُف يف كل زماف فَبٍة من الرسل, وىم البقايا 
الباقية من أىل العلم, يدعوف من ضلَّ إُف ا٥بدي, ويصربوف منهم على األذى, ويصابروف أىل 

العمى, فكم من قتيل إلبليس ػ  الردى, ُٰبيوف بكتاب ا ا٤بوتى, ويُبصِّروف بنور ا أىل
 بالشبهة أو الشهوة ػ قد أحيوه, وكم من ضاٍؿ تائٍو ػ عن ا٢بق ػ قد ىدوه. 

الْب, فما أحسن أثرىم على الناس, وأقبح أثر الناس عليهم, ينفوف عن كتاب ا ٙبريف الغ  
بطلْب, وتأويل

ُ
الفتنة, فهم ٨بتلفوف  ا١باىلْب الذين عقدوا ألوية البدع, وأطلقوا عقاؿ وانتحاؿ ا٤ب

 يف الكتاب, ٨بالفوف للكتاب, ٦بمعوف على مفارقة الكتاب.
يقولوف على ا, ويف ا , ويف كتاب ا بغّب علم, يتكلموف با٤بتشابو من الكبلـ, وٱبدعوف   

 .(1)ُجهَّاؿ الناس ٗبا ُيشبِّهوف عليهم, فنعوذ با من فًب الضالْب
ة العناية بالعقيدة اإلسبلمية, وتصفيتها ٩با يشوهبا من عواري وبْب يدي ذلك تتأكد أٮبي  

البدع, وذلك بتحري منهج السلف الصاٌف يف تقرير العقيدة والدفاع عنها والرد على ٨بالفيها, 

                                 
 .58رد على ا١بهمية والزنادقة " تضمْب من تقدمة اإلماـ أٞبد لكتابو " ال (1)

 وىو قبل ذلك من خطبة أمّب ا٤بؤمنْب أيب حفص عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو وأرضاه.           
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ومن خبلؿ اآلثار السلفية ا٤بروية عنهم قواًل وفعبًل وحاالً, وتتبعو, والبحث عنها, وٝبعها, 
 أمل فيها, والتفهم ٥با وإنزا٥با ا٤بكاف البلئق هبا على بصّبة وىدى. ودراسة طرؽ روايتها, والت

بالعقيدة الصحيحة, وعناية هبا, وتلمس ٤بصادرىا, وتلٍق  االىتماـ بذلك عنهم اىتماـ حيث  
 ٥با عن مشكاة النبوة الٍب آلت إُف الصحابة فالتابعْب فمن تبعهم بإحساف. 

دنيا ٕبػبلوة اإلٲبػاف, ويف اآلخػرة بعػواِف ا١بنػاف, ويوصػل وىذا ىو الذي ٰبقق السػعادتْب: يف الػ  
مبتغي العقيدة اإلسبلمية إُف مراد ا من عباده بتحقيػق التوحيػد  سػبحانو, و٘بريػده لػو وحػده 

 ال شريك لو.
ورغبػػة يف السػػلوؾ بسػػلك األماثػػل مػػن السػػلف الصػػاٌف, واالنتظػػاـ بنظػػاـ أحببػػت اإلسػػهاـ يف   

 ة من خبلؿ ىذا البحث:إبراز العقيدة السلفي
 "أثر التكفير في عقيدة ومستقبل اإلسالم, البعد العقدي" 
 فجاء ىذا البحث منتظما يف:   
: وىي ىػذه, مشػتملة علػى ٞبػد ا والثنػاء عليػو والصػبلة علػى رسػولو, وأٮبيػة ا٤بوضػوع مقدمة  

 ودواعيو..
لتكفػّب بغػّب علػم ونُبػذ عػن السػلف : وفيو إ٤باحة إُف أٮبيػة معرفػة الكفػر, وخطػورة اثم التمهيد  

 الصاٌف يف ذلك. 
, وبواعثهػا, ّبه: وفيو حقيقة الكفر وأنواعو وآثػاره, متطرقػاً إُف التكفػّب والتشػثم الفصل األول  

 وأنواع الردة, والتكفّب با٤بعصية والتكفّب ا٤بطلق وا٤بعْب والفرؽ بينهما.
 اإلسبلـ.: يف أثر التكفّب يف عقيدة ثم جاء الفصل الثاني  
: وفيػػػو آثػػػار مػػػنهج أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة يف التكفػػػّب علػػػى مسػػػتقبل ث   م ج   اء الفص   ل الثال   ث  

 اإلسبلـ. مربزاً جهود علماء ا٤بملكة العربية السعودية أ٭بوذجاً يف ذلك. 
 , وفيو أثر التكفّب يف الدعوة إُف العقيدة الصحيحة.ثم جاء الفصل الرابع  
أف يعذر صاحبها, حيث علَّقها يف  وريقاتن يقف على ىذه الفا٤برغوب إُف م وفي ختامها  

زجاة, وىا ىو قد نصب نفسو ىدفاً 
ُ
ضيق من الوقت, وانشغاؿ يف ا٣باطر, مع بضاعتو ا٤ب

 لسهاـ الراشقْب, وغرضاً ألِسنَّة الطَّاعنْب, فلقاريو ُغنمو, وعلى ُمعلِقو ُغرمو, وا يغفر لو ذلك. 
ومولَّتيُو هُتدى إليك, فإف صادفت كفؤاً كرٲبًا ٥با, فلن تعدـ منو  وىذه بضاعتو تُعرض عليك,  
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 إمساكاً ٗبعروؼ, أو تسرٰباً بإحساف, وإف صادفت غّبه فا تعاُف ا٤بستعاف, وعليو التكبلف. 
وقد رضي من مهرىا بدعوٍة خالصٍة يف ظهر غيب, إف وافقت قبواًل واستحساناً, وبرد ٝبيل   

. إف كاف حظُّها احتقار  ًً  اً واستهجانَا
وا٤بنصف يهب خطُأ ا٤بخطئ إلصابتو, وسيئاتو ٢بسناتو, فهذه سنة ا يف عباده جزاًء   

 . ًَ  وثوابًا
, وىل ذلك إال ا٤بعصـو الذي ال    ًً ومن ذا الذي يكوف قولو كلو سديداً, وعملو كلو صوابَا

, وما  ينطق عن ا٥بوى, ونطقو وحٌي يُوحى, فما صح عنو فهو نقل ُمَصدٌَّؽ عن قائل معصـو
, فإف صح النقل َف يكن القائل معصوماً, وإف َف يصح  جاء عن غّبه فثبوت األمرين فيو معدـو

 .(1)َف يكن وصولو إليو معلوماً 
وما كاف فيها من حق وصواب فليس من َجهِدي, وإ٭با بتوفيق ريب وىدايتو؛ فلو ا٢بمد والثناء   

 على ذلك. 
 لشيطاف, وأعوذبا منو, وأستغفره من كل ذلك.وماكاف سوى ذلك فمن نفسي وا  
  وبعد:  
 فا٢بمد  الذي ىدانا ٥بذا وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا ا, لقد جاءت رسل ربنا با٢بق.   
فلو سبحانو ا٢بمد يف األوُف واآلخرة, على نعمو وآالئو الٍب ال تُعد وال ُٙبصى, ومن أعظمها   

 داية لطروؽ طريق العلم, واالنتساب إليو. علّي نِعمُة اإلٲباف, وا٥ب
وصلى ا وسلم وبارؾ وأنعم على خليلو نبينا ٧بمد وجزاه عنا أفضل ا١بزاء وأوفره, أفضل ما   

 عن أمتو.  جزى نبياً 
وعلى آلو وصحابتو وتابعيهم بإحساف إُف يـو الدين على ما قاموا بو يف دينو ولدينو. وجزاىم   

 نفعنا بعلومهم وىديهم يف الدنيا واآلخرة.عنا عواِف ا١بناف, و 
  بغير علم لتكفيراتمهيد:  أهمية معرفة الكفر, وخطورة 

 

                                 
 .85تضمْب من آخر مقدمة ابن القيم " روضة ابْب "   (1)
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ذو  والتكفػػػّب إٝبػػػاالً وتكفػػػّب ا٤بعػػػْب, وبيػػػاف شػػػروطو وموانعػػػو البحػػػث يف موضػػػوع الكفػػػر وبيانػػػو  
قاوة  والبعػػد عنػػو  فهػػو عبلمػػة شػػّبكفػػتأٮبيػػة بالغػػة. تكمػػن ىػػذه األٮبيػػة يف وجػػوب ا٢بػػذر مػػن ال

العبػػد يف الػػدنيا واآلخػػرة. وىػػو أيضػػاً أعظػػم الػػذنوب واآلثػػاـ وأشػػدىا خطػػراً وأعظمهػػا وقعػػاً وأثػػراً 
منهػا قولػو  ..وىو أخوؼ ما ٱبافػو وٰبػذره ا٤بؤمنػوف ويف ذلػك نصػوص مػن الػوحيْب متكػاثرة جػداً 

  [5 ا٤بائدة:]﴾ِمَن اْلَخاِسرِينَ  َوَمن َيْكُفْر بِاإِليَماِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه َوُهَو ِفي اآلِخَرةِ ﴿تعاُف: 
يَ ا أَي َُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ وْا آِمنُ وْا بِاللَّ ِه َوَرُس وِلِه َواْلِكتَ اِب الَّ ِذي ﴿ويف سورة النساء يقوؿ عػز وجػل: 

ُكتُبِ  ِه َوُرُس  ِلِه نَ   زََّل َعلَ  ى َرُس  وِلِه َواْلِكتَ  اِب الَّ  ِذَي أَن  َزَل ِم  ن قَ ْب  ُل َوَم  ن َيْكُف  ْر بِاللَّ  ِه َوَمالَِ َكتِ  ِه وَ 
  ويقػػوؿ سػػبحانو يف سػػورة البقػػرة: [631 النسػػاء:]﴾َواْليَ   ْوِم اآلِخ  ِر فَ َق  ْد َض  لَّ َض  اَلالً بَِعي  داً 

 [.601البقرة: ] ﴾َوَمن يَ َتَبدَِّل اْلُكْفَر بِاإِليَماِن فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ ﴿
ن ا٤بلػػة يف الػػدنيا؛ فينػػاؿ أحكػػاـ التكفػػّب ينقػػل مػػ أفكػػذلك مػػن أٮبيػػة طػػرؽ مثػػل ىػػذه ا٤بوضػػوع 

الكفػػر عاقبتػػو يف اآلخػػرة خلػػود صػػاحبو يف النػػار ودواـ عػػذاب جهػػنم عليػػو فيهػػا أبػػدا  الكفػػار. و 
 :حيث نص ا على ذلك يف ثبلثة مواضع من كتابو ا٤بنزؿ

وْا ِإنَّ الَّ ِذيَن َكَف رُ ﴿وأوؿ ىذه ا٤بواضع الثبلثة  يف آخر سورة النسػاء  حيػث قػاؿ عػز وجػل:   1 
ِإنَّ الَّ  ِذيَن َكَف  ُروْا َومََلُم  وْا لَ  ْم َيُك  ِن اللَّ  ُه  *َوَص  دُّوْا َع  ن َس  ِبيِل اللَّ  ِه قَ  ْد َض  لُّوْا َض  اَلالً بَِعي  داً 

 ِإالَّ َ رِي َق َجَه نََّم َخالِ ِديَن ِفيَه ا أَبَ داً وََك اَن َذلِ َك َعلَ ى اللَّ هِ  *رِيق اً لِيَ ْغِفَر َلُه ْم َواَل لِيَ ْه ِديَ ُهْم  َ 
 [.  611-611النساء: ]﴾َيِسيراً 

َيْس  لَُلَك النَّ  اُس َع  ِن السَّ  اَعِة قُ  ْل ِإنََّم  ا ِعْلُمَه  ا  ﴿ويف آخػػر سػػورة األحػػزاب يقػػوؿ سػبحانو:     2 
 *اً ِإنَّ اللََّه َلَعَن اْلَك اِفرِيَن َوَأَع دَّ َلُه ْم َس ِعير  *ِعنَد اللَِّه َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ السَّاَعَة َتُكوُن َقرِيباً 
 .[15 -13األحزاب : ]﴾َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً الَّ َيِجُدوَن َولِّياً َوال َنِصيراً 

]ا١بػن: ﴾َوَمن يَ ْعِص اللََّه َوَرُس وَلُه فَ ِإنَّ لَ ُه نَ اَر َجَه نََّم َخالِ ِديَن ِفيَه ا أَبَ داً  ﴿: وآخر سورة ا١بن  3 
يػػػػذبح الكػػػبر يف صػػػورة ا٤بػػػوت  اوحػػػديث ا٣بلػػػود ألىػػػل ا١بنػػػة با١بنػػػو  وألىػػػل النػػػار فيهػػػ [33

فعن أيب سعيد ا٣بدري ػ رضي ا عنو عن النػيب صػلى ا عليػو وسػلم حديث مشهور معروؼ  
فيقوؿ:  !: يا أىل ا١بنة  فيشرئبوف وينظروفكبر أملح  فينادي منادٍ  كهيئة با٤بوت يؤتى"قاؿ: 

مث يقػػوؿ: يػػا أىػػل ا١بنػػة  ,ذبحفيُػػ ,ىػػذا ا٤بػػوت  وكلهػػم قػػد رآه !ىػػل تعرفػػوف ىػػذال فيقولػػوف: نعػػم
َوأَن  ِذْرُهْم يَ   ْوَم اْلَحْس  َرِة ِإْذ ُقِض  َي ﴿مث قػػرأ:  ,خلػػود فػػبل مػػوت  ويػػا أىػػل النػػار خلػػود فػػبل مػػوت
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مػػع مػػا (1)متفػػق عليػػو وىػػذا لفػػي البخػػاري "[31مػػرمي: ]﴾اأَلْم  ُر َوُه  ْم ِف  ي َغْفلَ  ٍة َوُه  ْم ال يُ ْؤِمنُ  ونَ 
لسػعّب السػػرمدي  وسػػخطو وعقوبتػػو مػػا يضػػيق ىػػذا رتػب ا علػػى الكفػػر مػػن العػػذاب الشػػديد وا

ومػن ذلػك قولػو تعػاُف  ,ا٤بػذكوره يف كبلمػو تعػاُف القػرآف أنواعػوومقػدار  , وتعػدادبسػطوقاـ عن ا٤ب
ُهم  ﴿يف سورة فاطر:  َوالَِّذيَن َكَفُروا َلُهْم نَاُر َجَهنََّم ال يُ ْقَض ى َعلَ ْيِهْم فَ َيُموتُ وا َوال ُيَخفَّ ُف َع ن ْ

 .[31 :فاطر]﴾اِبَها َكَذِلَك َنْجِزي ُكلَّ َكُفورٍ مّْْن َعذَ 

يف اسػم العبػد يف الػدنيا  ", وذلػكاأل٠بػاء واألحكػاـ"كذلك فإف الكفػر قسػيم اإلٲبػاف يف مسػألة 
ىػػل ىػػو مػػؤمن أو كػػافرل مث حكػػم ذلػػك ا٤بَبتػػب عليػػو يف اآلخػػرة: أمػػن أىػػل ا١بنػػةل أو مػػن أىػػل 

مسػػػػألة األ٠بػػػػاء "بيػػػػاف جبللػػػػة ىػػػػذه ا٤بسػػػػألة:  ولػػػػو َف يكػػػػن مػػػػن أٮبيػػػػة البحػػػػث ىػػػػذا إال .النػػػػارل
 !  لكفى بذلك  وحسبك بو"واألحكاـ

وقد لفت إُف ذلك علماء اإلسبلـ يف تصانيفهم ومؤلفاهتم يف موضوع اإلٲباف والرد على ا٤برجئػة 
 .مػػػػػػػػػػػػػن جهػػػػػػػػػػػػػة  والػػػػػػػػػػػػػرد علػػػػػػػػػػػػػى الوعيديػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػن ا٣بػػػػػػػػػػػػػوارج وا٤بعتزلػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػن جهػػػػػػػػػػػػػة أخػػػػػػػػػػػػػرى

يف معػػرض بيانػػو ٤بوضػوع الكفػػر والتكفػػّب  (2)الكيبلنيػة"ولػذا يقػػوؿ شػػيخ اإلسػبلـ ابػػن تيميػػة يف "
"فصػػػل: إذا تبػػػْب ذلػػػك  قػػػاؿ: , حيػػػثوعبلقتػػػو با٥بػػػدى  وأسػػػبابو ودواعيػػػو  ومػػػنهج ا٤ببتدعػػػة فيػػػو

فػػاعلم أف مسػػائل التكفػػّب ىػػي مػػن مسػػائل األ٠بػػاء واألحكػػاـ الػػٍب يتعلػػق هبػػا الوعػػد والوعيػػد يف 
اة  والقتػل والعصػمة وغػّب ذلػك يف الػدار الػدنيا؛ فػإف ا الدار اآلخرة  وتتعلػق هبػا ا٤بػواالة وا٤بعػاد

سػػبحانو أوجػػب ا١بنػػة للمػػؤمنْب  وحػػـر ا١بنػػة علػػى الكػػافرين  وىػػذا مػػن األحكػػاـ الكليػػة يف كػػل 
 ". اىػ.وقت ومكاف

 بيػػاف يف شػرحو ٢بػديث جربيػل عليػو السػبلـ يف ا٢بنبلػي وبنحػو ىػذا مػا ٢بظػو ا٢بػافي بػن رجػػب 
وىػػػذه ا٤بسػػػائل  أعػػػِب مسػػػائل اإلٲبػػػاف  والكفػػػر " :(3)سػػػاف حيػػػث يقػػػوؿاإلسػػػبلـ واإلٲبػػػاف واإلح

والنفاؽ  مسائل عظيمة جداً؛ فإف ا عز وجل علق هبذه األ٠باء السعادة والشقاوة واستحقاؽ 
 .ا١بنة والنار

                                 
كتاب ا١بنة (, وأخرجو مسلم يف صحيحو  8805( و)0077أخرجو البخاري يف صحيحو يف عدة مواضع منها ) (1)

 (.8502وصفة نعيمها وأىلها, باب  النار يدخلها ا١بباروف )
 (.28/085القاعدة الكيبلنية ضمن ٦بموع الفتاوى: ) (2)
 .228جامع العلـو وا٢بكم ص  (3)
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واالختبلؼ يف أ٠بائها أوؿ اختبلؼ وقع يف ىذه األمة  وىػو خػبلؼ ا٣بػوارج للصػحابة  حيػث 
دين مػػػن اإلسػػػبلـ بالكليػػػة  وأدخلػػػوىم يف دائػػػرة الكفػػػر  وعػػػاملوىم معاملػػػة أخرجػػػوا عصػػػاة ا٤بوحػػػ

 .الكفار  واستحلوا بذلك دماء ا٤بسلمْب وأموا٥بم

: مث حدث بعػدىم خػبلؼ ا٤بعتزلػة وقػو٥بم با٤بنزلػة بػْب ا٤بنػزلتْب. مث حػدث خػبلؼ ا٤برجئػة وقػو٥بم
يف ىػػػذه ا٤بسػػػائل تصػػػانيف  إف الفاسػػػق مػػػؤمن كامػػػل اإلٲبػػػاف. وقػػػد صػػػنف العلمػػػاء قػػػدٲباً وحػػػديثاً 

 ".متعددة
  والتبصػػر فيهمػػا وتعلػػم مسػػائلهما وإدراؾ تكفػػّبهػػم مػػن أٮبيػػة موضػػوع الكفػػر والىػػذا طػػرؼ م 

ذلػػك إدراكػػاً جيػػداً  مػػع ا٢بػػذر الشػػديد مػػن االنػػزالؽ يف مهػػاوي التكفػػّب والتبػػديع والتفسػػيق  أو 
الػػنص الشػػريف مػػن الػػوحيْب ا٢بكػػم علػػى ا٤بعػػْب بكمػػاؿ إٲبػػاف أو جنػػة أو نػػار  إال مػػن شػػهد لػػو 

 .بذلك  فهذه قاعدة أصيلة من قواعد أىل السنة وا١بماعة؛ بل ومن أصوؿ عقائدىم
 التفكير بغير علم: 
 وشػػريعتو, وخػوض فيمػا هنػى ا عنػػو, التكفػّب بغػّب علػم ٦بازفػة خطػػّبة وانتهػاؾ ٢برمػة ديػن ا  
َوالَ تَ ْق ُف َم ا لَ ْيَس لَ َك بِ ِه ِعْل ٌم ﴿: بلجل وعػ ا قوؿيى عنو رسوؿ ا صلى ا عليو وسلم, هنو 

َوالَ تَ ُقولُ وْا ﴿قػاؿ تعػاُف:  [31اإلسػراء: ]﴾ِإنَّ السَّ ْمَع َواْلَبَص َر َواْلُف َؤاَد ُك لُّ ُأول ِ َك َك اَن َعْن ُه َمْس ُؤوالً 
   [ 19النساء: ]﴾نْ َياِلَمْن َأْلَقى ِإلَْيُكُم السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمناً تَ ْبتَ ُغوَن َعَرَض اْلَحَياِة الدُّ 

بقتلػو, فبلػغ ذلػك الرسػوؿ  وسبب نزوؿ اآلية قتل صحايب ٤بشرؾ قػاؿ ال إلػو إال ا عنػدما ىػمَّ   
 صلى ا عليو وسلم فغضب. 

 .(1)"ومن رمى مؤمًنا بكفر فهو كقتلهوقاؿ الرسوؿ صلى ا عليو وسلم: " 
ما من مسلمين إال وبينهما ستر من : "ويف ٦بمع الزوائد من حديث عبد ا بن مسعود يرفعو 

اهلل, ف   إن ق   ال أح   دهما لص   احبه هج   ًرا, هت   ك اهلل س   ترق, وإذا ق   ال ي   ا ك   افر فق   د كف   ر 
, ولكػػنأف الرسػػوؿ صػػلى ا عليػػو وسػػوثبػػت  .(2)"أح  دهما  لم لعػػن شػػارب ا٣بمػػر علػػى العمػػـو

                                 
 (.8278رواه البخاري برقم ) (1)
 .5/808مع الزوائد , ٦ب والبزار من حديث يزيد ابن أيب زيادة وحديثو حسن ورجالو ثقاتاينرواه الطرب  (2)
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وق ف  و اهلل م  ا ال تلعن  قػػاـ رجػػل فلعنػػو فقػػاؿ صػػلى ا عليػػو وسػػلم: " ,جلػػد رجػػبلً شػػرب ا٣بمػػر
 .(1)"علمت إال أنه يحب اهلل ورسوله

شػيخ يقػوؿ لرسػوؿ. لمػن اللعػن العػاـ وىػو ٧ببتػو  و  اً مانعػصػلى ا عيػو وسػلم فوجد الرسوؿ   
إف التكفّب العاـ ٯبب القوؿ بإطبلقو وعمومو, وأما ا٢بكم على ا٤بعػْب بأنػو  "ابن تيمية: اإلسبلـ 

يقف على الدليل ا٤بعْب, فإف ا٢بكػم يقػف علػى ثبػوت شػروطو كافرًا أو مشهود لو بالنار, فهذا 
 .(2)وانتفاء موانعو"

يف ٙبػػرمي  ولقػػد جػػاءت أحاديػػث كثػػّبة عػػن النػػيب صػػلى ا عليػػو وسػػلم بلغػػت مبلػػغ االستفاضػػة 
  ذلك, و٘برمي فاعلو.

إذا ػػ قػاؿ: قػاؿ رسػوؿ ا صػلى ا عليػو وسػلم: " مػ رضػي ا عػنهوأيب ىريػرة عن ابػن عمػر ف  
متفػق  "قال الرجل ألخيه يا كافر فقد باء به أحدهما, فإن كان كما ق ال, وإال رجع ت علي ه

 .(3)عليو
م ن دع ا رج الً وعن أيب ذر ػ رضي ا عنو ػ أنو ٠بع رسوؿ ا صػلى ا عليػو وسػلم يقػوؿ: "  

 .(4)رواه مسلم يف صحيحو"بالكفر, أو قال: عدو اهلل, وليس كذلك إال حار عليه
  :من التكفير الصالح السلف حذر *  
ؿ عػػنهم يف ىػػذا كثػػّب و النقػػو لقػػد خػػاؼ السػػلف الصػػاٌف مػػن تكفػػّب أىػػل القبلػػة وحػػذروه جػػًدا,   

 جًدا, فمن ذلك:
مػػػن أىػػػل  علػػػي بػػػن أيب طالػػػب ع رضػػػي ا عنػػػوع عػػػن أىػػػل ا١بهػػػلأمػػػّب ا٤بػػػؤمنْب سػػػئل أنػػػو       

: أمنػػافقوف ىػػم ل قػػاؿ: ا٤بنػػافقوف ال سػػئل ,ىػػمل قػػاؿ: مػػن الكفػػر فػػروا أكفػػارٌ  النهػػرواف: ا٣بػػوارج
 .(5)وا علينا"غننا بيذكروف ا إال قليبل وأولئك يذكروف ا صباح مساء وإ٭با ىم إخوا

                                 
 (.8057رواه البخاري برقم ) (1)
 ٦28/88بموع الفتاوى= البن تيمية  (2)
 .(87), ومسلم برقم (8277)رواه البخاري برقم  (3)
 .(82)رواه مسلم برقم  (4)
  .5/07 "ن الكربىالسن"أخرجو البيهقي يف  (5)
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ال يكفر ا٤برجئة الذين يقولوف اإلٲباف قوؿ بػبل عمػل ال يكفػر  -رٞبو ا  -اإلماـ أٞبد  وىذا   
تكفػػػّب  صػػػرٰبة باالمتنػػػاع عػػػن ومػػػن يفضػػػل عليػػػا علػػػى عثمػػػاف عرضػػػي ا عنهمػػػاع بػػػل نصوصػػػ

  .ا٣بػػػػػػػوارج والقدريػػػػػػػة وغػػػػػػػّبىم وإ٭بػػػػػػػا يكفػػػػػػػر ا١بهميػػػػػػػة ألف حقيقػػػػػػػة قػػػػػػػو٥بم نفػػػػػػػي وجػػػػػػػود اإللػػػػػػػو"
ين مػػػن أعظػػػم النػػػاس هنيػػػا عػػػن أف ينسػػػب معػػػْب إُف تكفػػػّب وتفسػػػيق إ" :شػػػيخ اإلسػػػبلـ قػػػاؿ      

قاً تػػارة أخػػرى ومعصػػية إال إذا قامػػت عليػػو ا٢بجػػة الرسػػالية الػػٍب مػػن خالفهػػا كػػاف كػػافراً تػػارة وفاسػػ
وإين أقػػػػر أف ا قػػػػد غفػػػػر ٥بػػػػذه األمػػػػة خطأىػػػػا وذلػػػػك يعػػػػم ا٣بطػػػػأ يف ا٤بسػػػػائل القوليػػػػة وا٤بسػػػػائل 

 .(1)العملية"
عػػػن علمػػػاء دعػػػوة الشػػػيخ ٧بمػػػد بػػػن عبػػػد   مافعرٞبو اعسػػػحالشػػػيخ سػػػليماف بػػػن  ونقػػػل       

د اللطيػػف آؿ الشػػيخ عبػػ بػػو ا٤بػػرادو  :"قػػاؿ شػػيخناعالوىػػاب مػػوقفهم الواضػػح مػػن التكفػػّب للمعْب
وىػػذا ىػػو قولنػػا بعينػػو فإنػػو إذا بقيػػت معػػو أصػػوؿ اإلٲبػػاف وَف يتبػػع منػػو شػػرؾ أكػػرب وإ٭بػػا  ع الشػػيخ

 .(2)وقع نوع من البدع فهذا ال نكفره وال ٬برجو من ا٤بلة"
ػػ  أىل القبلػةأي: من ذكر العلماء أف ا١باىل وا٤بخطئ ومن يف حكمهما من ىذه األمة ػ قد و   

تتبػْب الشرؾ ما يكوف صاحبو مشرًكا أو كافرًا أنو يعذر با١بهل وا٣بطأ حػٌب لو عمل من الكفر و 
لو ا٢بجة الٍب يكفر تاركها بيانًا واضًحا ال يلتبس على مثلو, أو أف ينكر ما ىو معلـو بالضػرورة 

وىػذا , وَف ٱبػالف يف ذلػك إال أىػل البػدع. من دين اإلسػبلـ ٩بػا أٝبعػوا عليػو إٝباًعػا جليًػا قطعيًػا
, وما ٩با ق حققوه من وجوب رَّروه يف الفرؽ بْب التكفّب ا٤بطلق على سبيل العمـو والتكفّب ا٤بعْبِّ

 .(3)اجتماع شروط التكفّب وانتفاء موانعو عن ىذا ا٤بعْبِّ 
 
 :الفصل األول: حقيقة الكفر وأنواعه وآثارق    

ة دينػو وعاقبتػو  بعد تبْب أٮبية معرفة الكفر وتأكده على ا٤بسلم ا٢بريص علػى ٪باتػو وسػبلم
 :عدة معاف وأف الكفر لو يف أصل -رٞبك ا-اعلم 
منهػػا السػػَب والتغطيػػة  ومنػػو ٠بِّػػي الػػزُّرَّاع كفػػاراً ألهنػػم يغطػػوف البػػذر يف األرض  كمػػا قػػاؿ  -6  

                                 
 .882ع7:  ٦بموع الفتاوى (1)
 05 ماف صػكشف الشبهتْب لسليماف بن سح  (2)
 يراجع: التكفّب شروطو وموانعو وأىم قواعده. (3)



 11 

 .[30ا٢بديد: ] ﴾َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَ َباتُُه ثُمَّ َيِهيُج فَ تَ َراُق ُمْصَفّراً ﴿تعاُف: 
ومنػػو التػػربؤ والػػرباءة كمػػا ذكػػر ا ذلػػك عػػن الكػػافرين بعضػػهم مػػع بعػػض يػػـو القيامػػة يف   -3  

ثُ  مَّ يَ   ْوَم اْلِقَياَم  ِة َيْكُف  ُر بَ ْعُض  ُكم بِ  بَ ْعٍن َويَ ْلَع  ُن بَ ْعُض  ُكم بَ ْعض  اً ﴿قولػػو مػػن سػػورة العنكبػػوت: 
  .[35: ]العنكبوت﴾َوَمْلَواُكُم النَّاُر َوَما َلُكم مّْن نَّاِصرِينَ 

َعلَ  ى  فَ َلمَّ  ا َج  اَءُهم مَّ  ا َعَرفُ  وْا َكَف  ُروْا بِ  ِه فَ َلْعنَ  ُة اللَّ  هِ ﴿ومنػػو ا١بحػػود والػػرد كقولػػو تعػػاُف:  -3  
فَ اذُْكُروِني َأذُْك رُْكْم َواْش ُكُروْا لِ ي ﴿  وكجحػود الػنعم يف قولػو تعػاُف: [11البقرة: ] ﴾اْلَكاِفرِينَ 

 .[653البقرة: ] ﴾َوالَ َتْكُفُرونِ 
 : أما المعنى الشرعي االصطالحي للكفر * 

يف مػػوارد  ىػػذا ا٤بعػػُب الشػػرعي مػػن خػػبلؿ اصػػطبلح علمػػاء الشػػريعة بتتبػػع واسػػتقراء الكفػػر ومبػػُب 
الٍب ٘بعل الكفر يف عػدـ اإلٲبػاف أو عػدـ التوحيػد أو الوقػوع يف الشػرؾ و نصوص الوحيْب الكثّبة 

كػامبلً انتفػى اآلخػر. أمػا إذا وقػع أحػدٮبا   والردة. فاإلٲباف والكفر مٌب ما حصل أحػدٮبا حصػوالً 
 .ناقصاً اشَبؾ معو اآلخر يف ىذا النقص

وىو من ىو يف علمو وفهمو وتر٠بو منهج السلف  -رٞبو ا-و٤با كاف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
بعػػض   ىاىنػػاقػػد اعتػػُب هبػػذه ا٤بسػػألة العقديػػة عنايػػة واضػػحة يف تصػػانيفو  فػػإنِب أنقػػل  -الصػػاٌف 
 :ة وتفصيبلً ٥بذه ا٤بسألة ا١بليلةإبانكبلمو 

: "والكفػر عػدـ اإلٲبػاف باتفػاؽ ا٤بسػلمْب سػواء اعتقػد نقيضػو (1)قاؿ يف قاعدة يف الفتػاوى -6 
 .وتكلم بو  أو َف يعتقد شيئاً وَف يتكلم

ال فػػػرؽ يف ذلػػػك بػػػْب مػػػذىب أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة الػػػذين ٯبعلػػػوف اإلٲبػػػاف قػػػوالً وعمػػػبلً و  -  
 .                                           بالبػاطن والظػاىر

  .وقوؿ من ٯبعلو نفس اعتقاد القلب كقوؿ ا١بهمية وأكثر األشعرية  -
 .أو إقرار اللساف كقوؿ الكرامية - 

 .أو ٝبيعها كقوؿ فقهاء ا٤برجئة وبعض األشعرية  -
ليػػة وعامػػة الصػػوفية فػػإف ىػػؤالء مػػع أىػػل ا٢بػػديث وٝبهػػور الفقهػػاء مػػن ا٤بالكيػػة والشػػافعية وا٢بنب  

وطوائف من أىل الكػبلـ مػن متكلمػي السػنة وغػّب متكلمػي السػنة مػن ا٤بعتزلػة وا٣بػوارج وغػّبىم 
                                 

 .٦87/58بموع الفتاوى  (1)
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متفقػػوف علػػى أف مػػن َف يػػؤمن بعػػد قيػػاـ ا٢بجػػة عليػػو بالرسػػالة فهػػو كػػافر  سػػواء كػػاف مكػػذباً أو 
 . مرتاباً أو معرضاً مستكرباً أو تردداً أو غّب ذلك" اىػ

ينحصػر  وعليػو فػبلأف الكفػر يكػوف باالعتقػاد أو بعدمػو  ن تيميػة ػ رٞبػو ا ػ ابػالشػيخ  فبػْبَّ   
د علػػػى مػػػا بالتكػػػذيب  بػػػل وأيضػػػاً ىػػػو يف االرتيػػػاب أو اإلعػػػراض أو االسػػػتكبار أو الػػػَبدالكفػػػر 

 سيأيت يف ذكر أنواع الكفر إف شاء ا يف مبحث مستقل!
. فػػػالكفر واإلٲبػػػاف متقػػػاببلف إذا زاؿ : "..(1)ويقػػوؿ تلميػػػذه ابػػػن القػػػيم يف كتػػػاب الصػػػبلة -9  

 .أحدٮبا خلفو اآلخر" اه
فػإف الكفػر عػدـ اإلٲبػاف بػا " :(2)ويقوؿ رٞبو ا يف أوؿ "الكيبلنيػة" مػن ٦بمػوع الفتػاوي -3

ورسلو  سواء كاف معو تكذيب  أو َف يكن معو تكذيب  بل شك وريػب  أو إعػراض عػن ىػذا 
األىواء الصارفة عن اتباع الرسالة. وإف كاف الكػافر ا٤بكػذب  كلو حسداً أو كرباً أو اتباعاً لبعض

أعظػػم كفػػراً  وكػػذلك ا١باحػػد ا٤بكػػذب حسػػداً مػػع اسػػتيقاف صػػدؽ الرسػػل  والسػػور ا٤بكيػػة كلهػػا 
  ".خطاب مع ىؤالء

" يف معػػرض رده علػػى ا٤بتكلمػػْب (3)يف "درء التعػػارض -رٞبػػو ا-ويقػػوؿ شػػيخ اإلسػػبلـ  -3  
فإنػػو لػػيس يف الشػػرع أف مػػن خػػالف مػػا ال يعلػػم إال بالعقػػل : "نػػدىميف أصػػوؿ التكفػػّب عوذلػػك 

يكفر  وإ٭با الكفر يكوف بتكذيب الرسوؿ صلى ا عليػو وسػلم فيمػا أخػرب بػو  أو االمتنػاع عػن 
 .متابعتو مع العلم بصدقو  مثل كفر فرعوف واليهود و٫بوىم..."اىػ

لػػػػػيس الكفػػػػػر ٧بصػػػػػوراً ومقيػػػػػداً فهنػػػػػا الكفػػػػػر يكػػػػػوف بالتكػػػػػذيب تػػػػػارة ويكػػػػػوف بغػػػػػّبه تػػػػػارات  و   
بالتكػػػذيب  فػػػإف االمتنػػػاع عػػػن متابعػػػة الرسػػػوؿ يكػػػوف كفػػػراً حػػػٌب لػػػو َف يصػػػاحبو تكػػػذيب  فػػػإف 

يف رسػالتو كمػا ذكػر ا عػز وجػل بقولػو عػنهم يف سػورة عليػو السػبلـ فرعوف يعلػم صػدؽ موسػى 
َها أَنُفُسُهْم مُْلماً َوُعلُ ﴿النمل:  َقَنت ْ  ﴾ّواً فَانظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمْفِسِدينَ َوَجَحُدوا ِبَها َواْستَ ي ْ
 .[69]النمل:

قَ اَل َلَق ْد َعِلْم َت َم ا ﴿لفرعوف:  عليو السبلـ ويف سورة اإلسراء يقوؿ ا عز وجل عن موسى  

                                 
 87 صكتاب الصبلة = البن القيم  (1)
 .٦28/778بموع الفتاوى "الكيبلنية"  (2)
 .2/808درء تعارض العقل والنقل  (3)
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]اإلسػػراء:   ﴾ْثبُ  وراً ِإالَّ َربُّ السَّ  َمَواِت َواأَلْرِض َبَص  َِ َر َوِإنّْ  ي أَلمُنُّ  َك يَ  ا ِفْرَع  وُن مَ  أَن  َزَل َه  ُؤالءِ 
603]. 

وكذا اليهود وأىل الكتاب يعلموف صدؽ الرسوؿ صلى ا عليو وسلم؛ بل ويعرفونػو أشػد مػن   
َناُهُم اْلِكتَ اَب يَ ْعرُِفونَ ُه َكَم ا ﴿معرفتهم ألبنائهم  كما يقوؿ عز وجل يف سورة البقػرة:  الَِّذيَن آتَ ي ْ

ُهْم لََيْكُتُموَن اْلَحقَّ َوُهْم يَ ْعَلُمونَ  يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم َوِإنَّ َفرِيقاً   .[691]البقرة:  ﴾مّْن ْ

  .فالكفر يكوف بالتكذيب وا١بحود ويكوف بغّبه من اإلعراض والشك واالستكبار.."اىػ   
  اإلسالمالمسلم األصل في: 
روى  ٤بػا قبلتنػا, فهػو ا٤بسػلم ىػذا األصػل ٦بمػع عليػوإُف ا٤بسلم إذا شهد كلمػة التوحيػد وصػلى   

البخاري يف صحيحو بسنده عن أنس بن مالك رضػي ا عنػو, عػن النػيب صػلى ا عليػو وسػلم 
من صلى صالتنا, واستقبل قبلتن ا, وأك ل ذبحتن ا, ف ذلك المس لم ال ذي ل ه ذم ة اهلل قػاؿ: "

يقػوؿ اإلمػاـ  , حػٌب يػأيت ناقًضػا مػن نػواقض الػدين,.(1)"وذمة رسوله فال تخونوا اهلل ف ي ذمت ه
كػػاف يقبػػل مػػن كػػل مػػن جػػاءه يريػػد   "مػػن ا٤بعلػػـو بالضػػرورة إف النػػيب -رٞبػػو ا - ابػػن رجػػب

الدخوؿ يف اإلسبلـ الشهادتْب فقط ويعصػم دمػو بػذلك وٯبعلػو مسػلما, فقػد أنكػر علػى أسػامة 
قتلو ٤بن قاؿ ال إلو إال ا ٤با رفع عليو السيف واشػتد نكػّبه عليػو وَف ػ رضي ا عنهما ػ بن زيد 
 .(2)نو يلـز الصبلة والزكاة"إيشَبط على من جاءه يريد اإلسبلـ, مث ل  يكن
ٗبجرد إقراره سواء كاف ذلك بنطقو بالشهادتْب كما دؿ على ذلك  سلمثبت للمياإلسبلـ  فاسم

يقػـو مقامػو كمػا ورد يف حػديث ا٤بقػداد بػن أو مػا  - مػارضػي ا عنه -حديث أسامة بن زيػد 
حكػػم بإسػػبلمو . بػػل أنػػو يكفػػي يف  .(3)"أسػػلمت " :قػػاؿ أف مػػن -رضػػي ا عنػػو -األسػػود 

كمػػا يف قصػػة خالػػد بػػن  اإلقػػرار أدد داللػػة عليػػو ولػػو كػػاف ا٤بعػػْب قػػد أخطػػأ يف التعبػػّب عػػن إقػػراره
إُف بػِب جذٲبػػة فػدعاىم إُف اإلسػبلـ فلػم ٰبسػػنوا أف   ٤بػػا بعثػو رسػوؿ ارضػي ا عنػو الوليػد 

صبأنا صبأنا فجعل خالػد يقتػل فػيهم ويأسػر ودفػع إُف كػل رجػل يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولوف : 
من أسّبه حٌب إذا كاف يـو أمر خالػد أف يقتػل كػل رجػل مػن أسػّبه فقلػت ) القائػل عبػد ا بػن 

                                 
 .(722رواه البخاري برقم ) (1)
 ٨برج يف الصحيحْب. , وحديث أسامة02ص  جامع العلـو وا٢بكم (2)
 .(8588)رواه البخاري برقم:  (3)
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عمػػػػػػػر ( وا ال أقتػػػػػػػل أسػػػػػػػّبي وال يقتػػػػػػػل رجػػػػػػػل مػػػػػػػن أصػػػػػػػحايب أسػػػػػػػّبه , حػػػػػػػٌب قػػػػػػػدمنا علػػػػػػػى 
 .(1)"م إني أبرأ إليك مما صنع خالداللهيديو فقاؿ :   فذكرناه . فرفع النيب  النيب
رٞبػو ا  -وىذا معُب قوؿ من قاؿ من السلف أف اإلسبلـ ىو اإلقرار مثل ما ورد عن الزىري  
أنػػو قػػاؿ: ) كنػػا نقػػوؿ اإلسػػبلـ بػػاإلقرار, واإلٲبػػاف بالعمػػل واإلٲبػػاف قػػوؿ وعمػػل قرينػػاف ال ينفػػع  -

 ..(.أحدٮبا إال باآلخر
 مأهنػػوغػػّبه مػػن أئمػػة السػػلف يف القػػروف ا٤بفضػػلة  -رٞبػػو ا  -ٞبػػد ومثلػػو مػػا ورد عػػن اإلمػػاـ أ 
 .(2)(: )اإلٲباف قوؿ وعمل, واإلسبلـ إقرارواقال
 التكفير والتشهير:  
ؿ إُف أف يكوف أحدٮبا سبًبا لآلخر, والثاين نتيجة و يرتبط التكفّب والتشهّب بقوائم مشَبكة, تؤ    

غػػػّبة علػػػى ديػػػن ا, وقيػػػاـ مػػػا يكػػػوف ناشػػػئاً مػػػن  للتكفػػػّب والتشػػػهّب بواعػػػث منهػػػاو  , ىػػػذالػػػؤلوؿ
بعػض أمػراض القلػب ى ومػن أو يكػوف بسػبب أغػراض أخػرى مػن ا٥بػو  ح بػا٢بق,لواجب, وصد با

  :البواعث الصحيحةفمن و٥بذا  !وعللو
 يغضػػػب إال إذا ال  لغػػػّبة علػػػى ديػػػن ا: وذلػػػك باعػػػث ٞبيػػػد فقػػػد كػػػاف رسػػػوؿ اا -1  

 ,وٗبوجب مقػتٍض شػرعي صػحيح حقٍ وتشهّب صاحبو إف كاف على  فالتكفّب انتهكت ٧باـر ا
"ٚبػػرج طػػو حسػػْب يف ا١بامعػػة ا٤بصػػرية القدٲبػػة وكػػاف  :أٞبػػد ٧بمػػد شػػاكرعرٞبو اع قػػاؿ الشػػيخ

أعمى وتقرر إرسالو يف بعثة إُف أوروبا فاستقبل السلطاف حسْب استقباالً كرٲباً وحباه ىدية كرٲبة 
قػػف خطػػب ٧بمػػد ا٤بهػػدي خطبػػة ا١بمعػػة وكػػاف حػػْب ذاؾ خطيػػب ا٤بغػػزى وا٤بعػػُب وبعػػد ىػػذا ا٤بو 

السػلطاف وٰبضػر خطبتػو العلمػػاء والػوزراء والكػرباء فمػدح ا٣بطيػػب السػلطاف مػدحاً غػاُف فيػػو إُف 
صلى ا عليو وسلم"  أف قاؿ عن السلطاف وقد جاءه األعمى فما عبس وما توُف معرضاً بالنيب

 .(3)اٍف
 ..اٍفئقة بأىلها من اسم اإلسبلـ واسم الكفر واسم الفسوؽ.بياف األ٠باء الشرعية البل  2  
جنًسػا فرعوف وأيب ٥بب أو إبليس و تكفّب من كفَّره ا ورسولو صلى ا عليو وسلم ا٠بًا ك  3  

                                 
 (.0772برقم ) رواه البخاري (1)
 .2/888, وشرح أصوؿ السنة لبللكائي 2/272, والسنة لعبد ا بن أٞبد 2/888انظر: السنة للخبلؿ  (2)
 08ع02كتاب األكفار والتشهّب ضوابط و٧باذيرصػ  (3)
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 .ومدعي علم الغيب أو وصًفا كالساحر والكاىن واجملوس كاليهود والنصارى
وِف  نفذ فيويُ لأو  ,عليو حٌب يتربأ ٩با قاؿ أو عمل ٙبقيق حكم ا يف ا٤برتد وإقامة ا٢بجة   4   

 .حكم ا٤برتد األمر
 !فو بياف عوارىم ومثالبهم ليحذرىم ا٤بسلمالدين يوجب فضح ا٤بنافقْب: فإف  -5 
  :با لة, وهي كثيرة يمكن إجمالها في اآلتيال ألسباب ا 
 .: وىو داء عضاؿ ومرض فتاؾالجهل -1  
ا اإلشارة يف آية آخر األحزاب مفكيف بغّبىم, وإليهو العلماء د ال ينجو من: فقالهوى -2  

 .[7>األحزاب: ]﴾َوَحَمَلَها اإِلنَساُن ِإنَُّه َكاَن مَُلوماً َجُهوالً ﴿يف األمانة: 
 : فقد ٰبملك علػى تأويػل أقػواؿ وأفعػاؿ غػّبؾ ولػو كانػت حسػنة تػأويبلً مشػيناً سوء الظن -3 

  ل.لظن..يتوافق مع ما ٰبملو ا٢باكم من سوء ا
  .والعادات والتقاليد حزاب وا١بماعات: التعصب لآلراء واألالتعصب -4 
. وىػػػي مػػػن أمػػػراض القلػػػوب ا٣بطػػػّبة, الػػػٍب ىػػػي بنيػػػة التكفػػػّب للػػػنفس االنتص   ارالحس   د و  -5 

 .والتفسيق والتبديع بغّب حق, وبغّب علم وال ىدى وال كتاب منّب
 :أنواع الكفر * 
أىل السنة وا١بماعة ػ ٖببلؼ أىل األىػواء والبػدع ػ يكػوف بػالقوؿ  الكفر عند ٝباعة ا٤بسلمْب و   

كسػػػب ا ورسػػػولو ودينػػػو, ويكػػػوف بالفعػػػل كالػػػذبح لغػػػّب ا, والسػػػجود عبػػػادة لغػػػّبه, ويكػػػوف 
باالعتقاد من صور وأحواؿ كثّبة جًدا ال ٲبكن حصرىا. وخبلصة تقرير العلمػاء باسػتقراء األدلػة 

 نفس الكفر: واع باعتبار ٪بد أف الكفر يكوف يف ٟبسة أن
 ػ كفر إباء واستكبار ككفر إبليس.6  
 ػ كفر جحود كا٤ببلحدة.3  
 ػ كفر تكذيب وجهل ككفر ا٤بشركْب.3  
 اليل الثقفي.يػ كفر إعراض وترؾ ككفر ابن عبد 9  
 ػ كفر شك ونفاؽ, كحاؿ ا٤بنافقْب.5  
ا فصَّػػػلو العبلمػػػة أٞبػػػد حػػػافي وىػػػذا مػػػا عليػػػو أىػػػل العلػػػم يف كػػػوف الكفػػػر أنػػػواع عػػػدة, وىػػػو مػػػ   
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 , فقاؿ رٞبو ا تعاُف: "أنواع الكفر ال ٚبرج عن أربعة:(1)حكمي يف كتابو "معارج القبوؿ"
 كفر جهل وتكذيب.  -6  
 ػ وكفر جحود.3  
 ػ وكفر عناد واستكبار.3  
 ػ وكفر نفاؽ.9  
 ػ كفر شك.5  
 , مستدالً ٗبا يف الكتاب والسنة. مث أخذ رٞبو ا تعاِف يف تفصيل ىذه األنواع األربع  
فكفػػر اإلبػػاء واالسػػتكبار, ككفػػر إبلػػيس الػػذي أمػػره ا بالسػػجود ٙبيػػة آلدـ فػػأ  واسػػتكرب      1  

َوِإْذ قُ ْلَنا لِْلَمالَِ َكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس أََبى َواْسَتْكبَ َر وََك اَن ﴿كما قاؿ تعاِف: 
 [.39]البقرة: ﴾ينَ ِمَن اْلَكاِفرِ 

أو سػػػب ديػػػن صػػلى ا عليػػػو وسػػلم  ويكػػوف الكفػػػر بػػالقوؿ كمػػػا لػػو سػػػب ا أو سػػب رسػػػولو 
أو بدينػػو  قػػاؿ ا تعػػاُف يف صػػلى ا عليػػو وسػػلم  اإلسػػبلـ أو اسػػتهزأ بػػا أو بكتابػػو أو برسػػولو

بِاللَّ   ِه َوآيَاتِ   ِه قُ   ْل أَ ﴿وبأصػػػحابو: صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم  ٝباعػػػة يف غػػػزوة تبػػػوؾ اسػػػتهزؤوا بػػػالنيب
فأثبػػت ٥بػػم  [88التوبػػة: ]﴾ًْ َكَف  ْرُتْم بَ ْع  َد ِإيَم  اِنُكم َوَرُس  وِلِه ُكْن  ُتْم َتْس  تَ ْهزُِ وَن ال تَ ْعتَ  ِذُروا قَ  ْد  

الكفر بعد اإلٲباف فدؿ على أف الكفر يكوف بالفعػل كمػا يكػوف باالعتقػاد ويكػوف بػالقوؿ أيضػاً  
 .قوؿكما سبق يف اآلية فإف ىؤالء كفروا بال

للخػالق, أو مػن حجػداً أمػرًا مػن أصػوؿ  ينكمػا عنػد ا٤ببلحػدة ا٤بنكػر ويكوف الكفػر بػا١بحود    2 
ًً معلومػاً مػن الػدين بالضػرورة ك  الدين وقواعد اإلسػبلـ اجملمػع عليهػا؛ ن ٯبحػد مػكػأف ٯبحػد أمػرَا

ٯبحػد رسػوالً ربوبية ا أو ٯبحد ألوىية ا أو استحقاقو للعبادة أو ٯبحد ملكاً من ا٤ببلئكػة أو 
من الرسل أو كتاباً من الكتب ا٤بنزلة أو ٯبحد البعػث أو ا١بنػة أو النػار أو ا١بػزاء أو ا٢بسػاب أو 
ينكػػر وجػػوب الصػػبلة أو وجػػوب الزكػػاة أو وجػػوب ا٢بػػج أو وجػػوب الصػػـو أو ٯبحػػد وجػػوب بػػر 

ٯبحػد الوالدين أو وجوب صلة الرحم أو غّب ذلك ٩بػا ىػو معلػـو مػن الػدين بالضػرورة وجوبػو أو 
ٙبػرمي الزنػا أو ٙبػرمي الربػا أو ٙبػرمي شػرب ا٣بمػر أو ٙبػرمي عقػوؽ الوالػدين أو ٙبػرمي قطيعػة الػػرحم أو 

 و.ٙبرمي الرشوة أو غّب ذلك ٩با ىو معلـو من الدين بالضرورة ٙبرٲب
                                 

 .22-8/25معارج القبوؿ (1)
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الكفر بالتكذيب, ولو ظاىرًا, كموقف ا٤بشركْب وموقف اليهود والنصارى من النػيب  ويكوف  3  
 .يف قلوهبم ليو وسلم, فقد كذبوه ظاىراً, وإف كانوا يعتقدوف صدقو وصحيح نبوتوصلى ا ع

ويكػػوف الكفػػر بػػاإلعراض عػػن ديػػن ا والػػَبؾ والػػرفض لػػدين ا كػػأف يػػرفض ديػػن ا بػػأف     4  
َوالَِّذيَن  ﴿يعرض عن دين ا ال يتعلمو وال يعبد ا فيكفر هبذا اإلعراض والَبؾ قاؿ ا تعاُف: 

ي  اِت ﴿وقػػاؿ تعػػاُف:  [7األحقػػاؼ: ]﴾َف  ُروا َعمَّ  ا أُنْ  ِذُروا ُمْعِرُض  ونَ كَ  َوَم  ْن َأْملَ  ُم ِممَّ  ْن ذُكّْ  َر بَِ
َها ِإنَّا ِم َن اْلُمْج رِِميَن ُمْنَتِقُم ونَ  واآليػة سػبب نزو٥بػا يف ابػن  [88السػجدة: ]﴾رَبِّْه ثُمَّ َأْعَرَض َعن ْ
 دينو, أعرض عنو وَف يسمع منو!عبد ياليل الثقفي ٤با عرض عليو النيب دعوتو و 

ويكػػوف الكفػػر بالشػػك والنفػػاؽ, بإظهػػار اإلسػػبلـ وإبطػػاف الكفػػر بػػبغض ديػػن ا أو رسػػولو     5 
ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا ﴿صلى ا عليو وسلم, ويكوف أيًضا بالشك والريبة يف أصل الدين 

ا َوَجاَه    ُدوا بِ    َلْمَواِلِهْم َوأَنُفِس    ِهْم ِف   ي َس    ِبيِل اللَّ    ِه ُأْولَ ِ    َك ُه    ُم بِاللَّ   ِه َوَرُس    وِلِه ثُ    مَّ لَ    ْم يَ ْرتَ   ابُو 
فالكفر يكوف باالعتقاد ويكوف با١بحود ويكوف بالفعل ويكػوف . [28ا٢بجرات: ]﴾الصَّاِدُقونَ 

 .بالقوؿ ويكوف باإلعراض والَبؾ والرفض
 :أنواع الردة * 
حيػػث الػػردة موجػػب الكفػػر وسػػبب التكفػػّب الناقػػل  وكػػذلك شػػأف الػػردة واالرتػػداد عػػن اإلسػػبلـ  

 ٲبكن إٝبا٥با يف نوعْب, ٕبسب نوع الردة وشدهتا: عن ا٤بلة
: وىي الردة ال يتبعها أذى وال حرب والشتم لئلسبلـ وا٤بسلمْب ومػن كانػت ردة مجردة -1 

 ,اً سػػتتاب قبػػل أف يقتػػل فػػإف تػػاب وعػػاد عػػن كفػػره كػػاف خػػّب ردتػػو ىػػذا وصػػفها , فالسػػنة فيػػو أف يُ 
, دوف غػػّبه مػػن آحػػاد النػػاس لػػئبل تعػػم الفوضػػى و وِف أمػػر ا٤بسػػلمْب, ومػػن لػػو واليػػة فقػػطوإال قتلػػ

كاسػػتتابة مػػن ال يصػػلي أو مػػن   تػػات علػػى والة أمػػور ا٤بسػػلمْب,فواالضػػطراب أحكػػاـ الشػػريعة في
 .يذبح لغّب ا..اٍف

مػن أىػل العػراؽ قػاؿ :  عن عبد ا بن عتبو قػاؿ : أخػذ ابػن مسػعود قومػاً ارتػدوا عػن اإلسػبلـف 
فكتػػب إليػو أف أعػرض علػػيهم ديػن ا٢بػػق  -رضػػي ا عنػو  -فكتػب فػيهم إُف عثمػػاف بػن عفػاف 

وإف َف يقبلػوا اقػتلهم فقبلهػا بعضػهم فَبكػو وَف  ,فػإف قبلػوا فخػِل عػنهم ,وشهادة أف ال إلو إال ا
 .(1)يقبلها بعضهم فقتلو

                                 
 وقاؿ رواه اإلماـ أٞبد بسند صحيح, 708ص  ا٤بسلوؿ" الصاـر"يف  ةبن تيميذكره ا (1)
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 :الردة المغلظة
أو  أو لػدين ا, أو لػػذات ا عػز وجػػل   يػػد وقتػل وشػتم للنػػيبيتبعهػا أذى وكالػػٍب ردة الػىػي 

سػػتتاب وال تقبػػل توبتػػو بعػػد القػػدرة عليػػو وال يصػػح أف يعامػػل وا٤برتػػد ىػػذا وصػػفو ال يُ للمسػػلمْب. 
 .معاملة من كانت ردتو ٦بردة ىذا ما دلت عليو السنة

 فػر مػػن عكػل فأسػػلموان  قػدـ علػى النػػيب: "قػػاؿيف خػػرب العػرنيْب  -رضػػي ا عنػو-عػن أنػسف 
فارتػػدوا  ,ا٤بدينػػة فػػأمرىم أف يػػأتوا إبػػل الصػػدقة فيشػػربوا مػػن أبوا٥بػػا وألباهنػػا ففعلػػوا فصػػحواواجتػػووا 
هبػػم فقطػػع  فػػأيتيف آثػػارىم  النػػيب صػػلى ا عليػػو وسػػلم واسػػتاقوا اإلبػػل فبعػػث ة اإلبػػل,فقتلػػوا رعػػا

 ".حٌب ماتوا ٲُبهلواأيديهم وأرجلهم و٠بل أعينهم مث َف 
وبػْب الػردة ا٤بغلظػة فيقتػل  ,الردة اجملردة فيقتل إال أف يتػوبويفرؽ يف ا٤برتد بْب "ابن تيمية:  قاؿ 

 .(1)"ببل استتابو
هل تقبػل توبتػول ف ,م نفسو ٨بتاراً للتوبة والرجوع إُف ا٢بقو لكن لو تاب قبل القدرة عليو وسلَّ   

يف آية ا٢برابة مػن  و صلى ا عليو وسلميف ااربْب  ولرسول الراجح أف توبتو تقبل لقولو تعاُف
ِإالَّ الَّ     ِذيَن تَ     ابُوْا ِم     ن قَ ْب     ِل َأن تَ ْق     ِدُروْا َعلَ     ْيِهْم فَ     اْعَلُموْا َأنَّ اللّ     َه َغُف     وٌر ﴿: سػػػػػورة ا٤بائػػػػػدة

 [.89: ا٤بائدة]﴾رَِّحيمٌ 
 :التكفير بالمعصية * 
لم با٤بعصية والذنب, والرباءة من إف ما أٝبع عليو السلف الصاٌف ػ رٞبهم ا ػ عدـ تكفّب ا٤بس 

ىػػذا مػػذىب ا٤بسػػلمْب الػػذي دلػػت عليػػو قواطػػع األدلػػة مػػن الكتػػاب والسػػنة ذلػػك أشػػد الػػرباءة, 
روى مسػػػلم يف صػػػحيحو عػػػن أيب سػػػفياف فقػػػد الصػػػحيحة وعليػػػو عمػػػل ا٤بسػػػلمْب سػػػلفاً وخلًفػػػا. 

أحػداً مػن  قاؿ: جاورت مػع جػابر بػن عبػد ا ٗبكػة سػتة أشػهر فسػألو رجػل: ىػل كنػتم تسػموف
  .(2)أىل القبلة كافراً فقاؿ معاذ ا قاؿ: فهل تسموف مشركاً قاؿ: ال

قػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ " وال ٯبػػوز تكفػػّب ا٤بسػػلم بػػذنب فعلػػو وال ٖبطػػأ أخطػػأ فيػػو كا٤بسػػائل الػػٍب   
 .(3)تنازع فيها أىل القبلة"

                                 
 87/277الفتاوى  (1)
 .220اإلٲباف أليب عبيد برقم  (2)
 8/858الفتاوى  (3)
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كفػر ٗبجػرد الػذنب فإنػو ال ي" بعػد مػا سػئل: ىػل يكفػر العبػد با٤بعصػية أـ اللػ رٞبػو ا ػ  وقػاؿ 
ثبت بالكتاب والسنة وإٝباع السلف أف الزاين غّب اصن ٯبلػد, والشػارب ٯبلػد والقػاذؼ ٯبلػد 

 .(1)"ولو كانوا كفاراً لكانوا مرتدين ولوجب قتلهم..
وقاؿ الشيخ حافي حكمي يف سلم الوصوؿ " وال نكفر با٤بعاصي مؤمناً إال مع اسػتحبللو ٤بػا   

 .(2).جُب
العػػاـ ال يسػػتلـز دائمػػاً كفػػر ا٤بعػػْب أي أف التكفػػّب العػػاـ الػػوارد يف النصػػوص الشػػرعية ال  الكفرفػػ 

يصػح ٞبلػػو دائمػاً علػػى األشػػخاص بأعيػاهنم ٩بػػن قػػد وقػع يف ذلػػك الكفػػر الحتمػاؿ وجػػود موانػػع 
كفَّر ـ, وبعدالتكفّب فيهم وانتقاء لوازمو

ُ
ُعْبَّ ا٤ب

 .اجتماع الشروط يف ذلكم ا٤ب
لَ  ْيَس َعلَ  ى الَّ  ِذيَن آَمنُ  وْا َوَعِملُ  وْا ﴿ :ـ الػػذين يشػػربوف ا٣بمػػر متػػأولْب قولػػو تعػػاُفالقػػو فػػانظر إُف  

ثُ مَّ الصَّاِلَحاِت ُجَناٌح ِفيَم ا  َِعُم وْا ِإَذا َم ا ات ََّق وْا وَّآَمنُ وْا َوَعِملُ وْا الصَّ اِلَحاِت ثُ مَّ ات ََّق وْا وَّآَمنُ وْا 
 [.8< :ا٤بائدة]﴾بُّ اْلُمْحِسِنينَ ات ََّقوْا وََّأْحَسُنوْا َواللَُّه ُيحِ 

يهم الصػحابة رضػي ا عػنهم وعلػى رأسػهم أمػّب ا٤بػؤمنْب عمػر بػن فاستحلوا ا٣بمر فحكم علػ  
ربت بوا جلػدوا ٜبػانْب لشػرهبم ا٣بمػر وإف َف يتوبػوا ضػابػأف يسػتتابوا فػإف تػ ا٣بطاب رضي ا عنػو

 .نع تكفّب ا٤بُعْبَّ , والتأويل مانع من موافو ذلك أهنم متأولسبب و  ,أعناقهم
ع بػػػػْب الػػػػذاىبْب لتكفػػػػّب األعيػػػػاف وبػػػػْب ا ولشػػػػيخ اإلسػػػػبلـ "ملحػػػػي دقيػػػػق" يف سػػػػبب النػػػػز ىػػػػذا   

وبياف ذلك: أف ا٤بتأمل يف النصوص ٯبد أدلًة توجػب إ٢بػاؽ أحكػاـ الكفػر بػبعض  ْب عنو الكافِّ 
قػاالت أو األفعػاؿ ويف ا٤بقابل ٪بد أف بعض األعياف الذين تقلػدوا ىػذه ا٤ب ,الطوائف أو ا٤بقاالت

أو غػػّب أو ا٥بػػوى أو سػػوء الظػػن الػػٍب ظاىرىػػا الكفػػر قػػاـ بػػو مػػن اإلٲبػػاف وصػػبلح ا٢بػػاؿ أو ا١بهػػل 
الدليل العاـ يف  فيتعارض عندىا الدليبلف  ذلك من األسباب  ما يبعد أو ٲبتنع أف يكوف كافراً 

ػ أكيػػد اج ا٤بسػػألة وٙبتػػ ومػػن ىنػػا ٰبصػػل ا٣بلػػط والتنػػازع  التكفػػّب وواقػػع ىػػذا الشػػخص أو ذاؾ 
إُف كبّب تػدقيق وعلػم و٘بػرد مػن كػل ىػوى وورع ..وقبػل ذلػك وبعػده نػور األدلة, فيها متعارضة ػ 

 .(3)من ا!

                                 
 8/858الفتاوى ٦بموع  (1)
 8/785معارج القبوؿ  (2)
 .28/050الفتاوى  ٦بموع (3)
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 :التكفير المطلق والتكفير المعين *  
هػػا وفهمهػا الفهػم الصػحيح لػػئبل فيىػذه ا٤بسػألة أصػل عظػيم مػػن أصػوؿ التكفػّب, ٯبػب التػأين    

يف التكفػػػّب َف يفطنػػػوا للفػػػرؽ بػػػػْب  ؿ, وكثػػػّب مػػػػن التكفّبيػػػْب وا٣بائضػػػْبتػػػزؿ هبػػػا األفهػػػاـ والعقػػػو 
عْب وقد

ُ
وبْب تكفّب القائػل أو  ا٤بطلقفرؽ العلماء اققوف بْب تكفّب  التكفّب ا٤بطلق والتكفّب ا٤ب

مث سػػرب كػػبلـ أىػػل العلػػم يف ىػػذه  وتأمػػل يف األدلػػة,ا٤بعػػْب  وىػػو فػػرٌؽ عظػػيم مػػن فػػتح ا عليػػو 
 .بإذف اوا٣بلط  اجملازفة  وسلم من الوقوع يف خطأ ت لو ا٤بسألةاتضحا٤بسألة 

فػرؽ  ٤بػاالشرعية مػا يسػتنبط مػن ىػدي نػيب ا ٧بمػد صػلى ا عليػو وسػلم  جاء من األدلةو٩با  
البخػػاري عػػن عمػػر أمػػّب ا٤بػػؤمنْب رضػػي ا عنػػو أف رجػػبلً   رواه  مػػا بػػْب اللعػػن العػػاـ ولعػػن ا٤بعػػْب 

وكاف ا٠بو عبد ا  وكاف يلقب ٞباراً  وكاف يضحك النػيب صػلى ا عليػو كاف على عهد النيب 
:  الشػػراب  فػػأيت وسػػلم   وكػػاف النػػيب قػػد جلػػده يف بػػو يومػػاً  فػػأمر ٔبلػػده  فقػػاؿ رجػػل مػػن القػػـو

اهلل م  ا  ال تلعن  هف ف  و»اللهػػم العنػػو  مػػا أكثػػر مػػا يػػؤتى بػػو  فقػػاؿ النػػيب صػػلى ا عليػػو وسػػلم: 
 .(1)« ورسولهعلمت إال أنه يحب اهلل

فنهػى عػن لعنػو مػع إصػراره علػى الشػرب  لكونػو "بػن تيميػة رٞبػو ا: و٥بذا قاؿ شيخ اإلسػبلـ ا 
الػذي  ٰبب ا ورسولو مع أنو لعن يف ا٣بمر عشرة ...ولكن لعػن ا٤بطلػق ال يسػتلـز لعػن ا٤بعػْب 

٥بػذا كػاف الوعيػد ا٤بطلػق قاـ بو ما ٲبنع ٢بوؽ اللعنة بو  وكذلك التكفّب ا٤بطلق والوعيػد ا٤بطلػق  و 
 .(2)"وانتفاء موانع يف الكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شروط 

موقف اإلماـ ا٤ببجػل أٞبػد بػن وإليك  تذىٰبُ  اً منهجالصاٌف مثاالً يُهتدى, و ىدي السلف  كافو 
الذين ٞبلوا الناس على القوؿ ٖبلق القرآف وامتحنوا العلماء من أجلو ا١بهمية وا٣ببلفة حنبل من 

أنػو كفػر  -رٞبػو ا تعػاُف -عنػو عػرؼومع فتواه بأف ىذا القوؿ كفػر َف يُ  عوا إُف ىذه البدعة ود
أحػداً بعينػو  بػل نقػػل عنػو عػدـ تكفػّب ا٣بليفػػة الػذي تقلػد ىػذه البدعػػة وعذبػو وسػجنو مػن أجػػل 

                                 
 .(57-28/08( وانظر: فتح الباري )8057البخاري رقم ) (1)
 .27/782الفتاوى )٦بموع  (2)
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عسػر أرى طاعتو يف ال" ا٤بعتصم إليو بعوث ا٣بليفةفنقل عنو قولو ٤ب صربه على ا٢بق و٨بالفتو إياه!
  .(1)"ا١بماعةوإين آلسف عن ٚبلفي عن صبلة  واليسر وا٤بنشط وا٤بكره واألثر 

و وتسبب يف افتتاف الناس وصدىم جنضربو وسآذاه: بفوؽ ذلك دعا للخليفة وغّبه ٩بن أيًضا و  
لهم ٩با فعلوه بو مػن الظلػم والػدعاء إُف القػوؿ ٖبلػق القػرآف الػذي ىػو عن ا٢بق واستغفر ٥بم وحلَّ 

فػإف االسػتغفار للكفػار ال ٯبػوز بػنص كتػاب  ل!لوا كانوا مرتدين َف ٯبز االسػتغفار ٥بػمذ إ"كفر" 
 .ا وسنة رسولو صلى ا عليو وسلم وإٝباع ا٤بسلمْب! فتأمل

: تكفػػػػّب أمثػػػػاؿ مػػػػن وجػػػػوه كثػػػػّبة التصػػػػريحكػػػػذلك فػػػػإف اإلمػػػػاـ أٞبػػػػد رٞبػػػػو ا وقػػػػد نقػػػػل عنػػػػو  
ف قو٥بم:صريح يف مناقضة ما جاء بو رسػوؿ ا مػن "ا١بهمية" وىم: ا٤بعطلة لصفات الرٞبن! أل

رٞبػػو –القػػرآف والسػػنة   أطلػػق وىػػو وغػػّبه مػػن علمػػاء السػػنة ا٤بعتػػربين ىػػذه العمومػػات   إال أنػػو 
تكفػّب أعيػاهنم   وا٠بػع مػا قالػو أبػو العبػاس  -َف ينقل عنو أوَف يشتهر عنو )حسب علمي( -ا

وىػػذه األقػػواؿ واألعمػػاؿ منػػو ومػػن غػػّبه "ة الدقيقػػة : يف ىػػذه ا١بزئيػػ -قػػدس ا سػػره -بػػن تيميػػة 
مػػن األئمػػة صػػرٰبة يف أهنػػم َف يكفػػروا ا٤بعينػػْب مػػن ا١بهميػػة الػػذين كػػانوا يقولػػوف : القػػرآف ٨بلػػوؽ  

فأمػػا أف  وأف ا ال يػػرى يف اآلخػػرة. وقػػد نقػػل عػػن أٞبػػد مػػا يػػدؿ علػػى أنػػو كفػػر بػػو قومػػاً معينػػْب 
فيقػػاؿ: مػػن كفػػر بعينػػو  نظػػرل أو ٰبمػػل األمػػر علػػى التفصػػيل  يػػذكر عنػػو يف ا٤بسػػألة روايتػػاف ففيػػو

ومػن َف يكفػر بعينػة فبلنتفػاء  فلقياـ الدليل على أنو وجػدت فيػو شػروط التكفػّب وانتفػت موانعػو 
 .(2)"ذلك يف حقو  ىذا مع إطبلؽ قولو بالتكفّب على سبيل العمـو

وقػػػػوة نظػػػػٍر يف سػػػػن اسػػػػتدالؿ وحإال ٤بػػػػا آتػػػاىم ا مػػػػن علػػػػٍم ورسػػػػوخ يف الػػػدين  اف ىػػػػذاومػػػا كػػػػ 
وخشيًة من أف يأيت  ولعلمهم بآثار ذلك من استحبلؿ للدـ  يف الوحيْب, الكتاب والسنة األدلة

ىذا ا٤بكفر أو ذاؾ يـو القيامة بْب يدي أحكم ا٢باكْب وأرحػم الػراٞبْب مػن يعلػم خائنػة األعػْب 
مػا قتلػِب أو اسػتحل قتلػيل أو يقػوؿ في وما ٚبفي الصدور  مث يقوؿ:يػا رب سػل ىػذا فيمػا كفػرين

 .أو فيما استحل عرضيل أو َف بدعَِّب أو فسقِب

                                 
 .0/870فتاوى  (1)
 (.052-050/ 28الفتاوى ) (2)
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يعػِب  –٤با ذكر ا٤بؤلػف رٞبػو ا تعػاُف " رٞبو ا يف مسألة "اللعن":يقوؿ شيخنا ابن عثيمْب و  
وأنو ال ٯبوز أف تلعػن شخصػاً   ٙبرمي لعن ا٤بعْب  –رياض الصا٢بْب  –يف كتابو  -اإلماـ النووي

ألنػك ال تػدري فلعػل ا أف يهديػو فيعػود إُف اإلسػبلـ إف كػاف  و كػاف كػافرا مػاداـ حيػا معيناً ول
فيجػوز  مرتداً أو يسػػػلم إف كاف كافراً أصلياً ..إُف أف قاؿ: ألف ىناؾ فرقاً بْب ا٤بعػْب وبػْب العػاـ 

 .(1)"أف تلعن أصحاب ا٤بعاصي على سبيل العمـو إذا كاف ذلك ال ٱبص شخصاً بعينو

 شك أف إطبلؽ الكفر على ا٤بعينْب مثل ىذا, بل أعظم وأشد منو وا ا٤بستعاف. وال  

  

 

 

 

 : أثر التكفير في عقيدة اإلسالمثانيالفصل ال

٤بػػا كػػاف اإلسػػبلـ ديػػن ا الػػذي تعبػػدنا بػػو, وفػػرض علينػػا, وارتضػػاه دينػػاً ١بميػػع عبػػاده كمػػا قػػاؿ  
يَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْس اَلَم اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِ ﴿سبحانو وتعػاُف: 

يَن ﴿[, حٌب َف يقبل من العباد ديناً غّبه يعبدوف بو, كما قاؿ تعػاُف: 7ا٤بائدة: ] ﴾ِديناً  ِإنَّ ال دّْ
ِد َما َجاَءُهُم اْلِعْلُم بَ ْغي اً بَ ي ْ نَ ُهْم ِعنَد اللَِّه اإِلْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمن بَ عْ 

يَاِت اللَِّه فَِإنَّ اللََّه َسرِيُع اْلِحَسابِ   [.22آؿ عمراف: ] ﴾َوَمن َيْكُفْر بَِ

وديػػػن ا  (2)واإلسػػػبلـ ديػػػن عقيػػػدة وشػػػريعة, وقػػػوؿ وعمػػػل, كمػػػا أٝبػػػع علػػػى ذلػػػك ا٤بسػػػلموف 
أحكامػػو وعقائػػده, وأنظمتػػو وتشػػريعاتو, كمػػا  اإلسػػبلـ جعلػػو ا دينػػاً وسػػطاً أي عػػدالً خيػػاراً يف

                                 
 (.0/288شرح رياض الصا٢بْب ) (1)
وما بعدىا, والسنة لعبد ا بن أٞبد  2/278ىذا اإلٝباع من السلف منقوؿ يف كتب السنة, كالسنة للخبلؿ  (2)
 وغّبىا. 2/808ة الكربى البن بطة العكربي , واإلبان2/878, وشرح أصوؿ السنة لبللكائي 2/222
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وََك  َذِلَك َجَعْلنَ  اُكْم أُمَّ  ًة َوَس  طاً لَّْتُكونُ  وْا ُش  َهَداَء َعلَ  ى النَّ  اِس َوَيُك  وَن ﴿قػػاؿ سػػبحانو وتعػػاُف: 
 .[207البقرة: ] ﴾الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيداً 

و, فكػػاف مػػنهجهم مػػنهج وأىػػل السػػنة وا١بماعػػة ىػػم مػػن ترسػػم سػػنن اإلسػػبلـ يف عقيدتػػو وشػػريعت
األ٠بػػػػػاء  , وال سػػػػػيما يف بػػػػػابيف الديانػػػػػة والعبػػػػػادة, ويف العقيػػػػػدة والشػػػػػريعة الوسػػػػػطية واالعتػػػػػداؿ

, أي أ٠باء الناس يف الدنيا, مؤمن أو كافر أو فاسػق, وحكمهػم يف اآلخػرة, أ ىػم مػن واألحكاـ
 .أىل ا١بنة أـ النار وىو مقتضى التكفّب وصفاً وا٠باً يف الدنيا واآلخرة

قػػاة بػالقبوؿ عنػػد عامػػة تلشػػيخ اإلسػبلـ ابػػن تيميػػة يف العقيػدة والواسػػطية, وىػي ا٤ب ولػذا قػػرر ىػذا 
 حيث قاؿ:  (1)أىل السنة وا١بماعة

"فإف الفرقة الناجية: أىل السنة وا١بماعة, يؤمنوف بذلك, كما يؤمنوف ٗبا أخػرب ا بػو يف كتابػو  
يػػف وال ٛبثيػػل؛ بػػل ىػػم الوسػػط يف فػػرؽ األمػػة,  العزيػػز مػػن غػػّب ٙبريػػف وال تعطيػػل, ومػػن غػػّب تكي

  .كما أف األمة ىم الوسط يف األمم

بػػػػاب صػػػػفات ا سػػػػبحانو وتعػػػػاُف بػػػػْب أىػػػػل التعطيػػػػل ا١بهميػػػػة, وأىػػػػل التمثيػػػػل فهػػػػم وسػػػػط يف 
 ا٤بشبهة. 

أفعػػػػاؿ ا تعػػػػاُف بػػػػْب القدريػػػػة وا١بربيػػػػة. ويف بػػػػاب وعيػػػػد ا بػػػػْب ا٤برجئػػػػة وىػػػػم وسػػػػط يف بػػػػاب 
 القدرية وغّبىم. والوعيدية من

 ويف باب أ٠باء اإلٲباف والدين  بْب ا٢برورية وا٤بعتزلة, وبْب ا٤برجئة وا١بهمية. 

هػػذه العقيػػدة فويف بػػاب أصػػحاب رسػػوؿ ا صػػلى ا عليػػو وسػػلم بػػْب الػػروافض وا٣بػػوارج..".  
لعزيػز وحيْب: الكتػاب اباإلٝباع, حيث استمدت من ال متلقاة بالقبوؿ عند أىل السنة وا١بماعة

  . والسنة الصحيحة

                                 
سنوات ليأتوا فيها  7وانظر ا٤بناظرة على الواسطية حيث أمهل ابن تيمية خصومو  202الواسطية لشيح اإلسبلـ  (1)

 .227-7/287ٕبرؼ واحد خالف فيو السلف الصاٌف, فلم يعثروا وَف يستطيعوا... ٦بموع الفتاوى 
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ىػػذا والتكفػػّب عنػػد أىػػل السػػنة وا١بماعػػة حػػق شػػرعي ٧بػػض مػػردُّه إُف ا وإُف رسػػولو صػػلى ا 
ود الػػدليل الشػػرعي, كمػػا . و٥بػػذا يفرقػػوف بػػْب الكفػػر األكػػرب واألصػػغر ٕبسػػب ور عليػػو وسػػلم فقػػط

نػػػو فهنػػػاؾ شػػػروطو علػػػى شػػػخص بعياجملمػػػل, وبػػػْب التكفػػػّب ا٤بعػػػْب  -التكفػػػّب ا٤بطلػػػق يفرقػػػوف بػػػْب
هيػػب مػػن تكفػػّب مػػن كفػػره ا ورسػػولو لثبػػوت وصػػف , وال يعػػُب ذكػػر تلػػك ا٤بوانػػع أف نتوموانعػػو

مػور ذمػيم, ولكػن الكفار يف حقو بتػوافر شػروط التكفػّب وانتفػاء موانعػو, فػإف كػبل طػريف قصػد األ
 الواجب ىو التثبت.

 :جماالً وشروط تكفير المعين وموانعه عند أهل السنة والجماعة هي إ *

 المانع وهو عدم التكليف: بأف يكوف ا٤بقارؼ للكفر بالغاً عاقبًل, وىذا ٱبرج   التكليف1

 .فالجهل عذر مانعيف الكفر عا٤باً ليس ٔباىل! بأف يكوف الواقع   :  العلم2

يكػوف بػالقوؿ , فػاإلكراه مانع اإلك راقبأف يقع يف الكفر ٨بتاراً بإرادتو, وىذا ٱبػرج  :  االختيار3
َم ن َكَف َر بِاللَّ ِه ﴿كوف بالفعل دوف اإلكراه بالقلب فليس إليو سبيل ا٤بكره, حيػث قػاؿ تعػاُف: وي

ِهْم ِمن بَ ْعِد إيَمانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِق َوقَ ْلُبُه ُمْطَم ِ نّّ بِاإِليَم اِن َوَلِك ن مَّ ن َش َرَح بِ اْلُكْفِر َص ْدراً فَ َعلَ يْ 
 [.278]النحل: ﴾ٌب َعِظيمٌ َغَضٌب مَّْن اللَِّه َوَلُهْم َعَذا

فبل يكفر بو وإف قلنا بػأف  مانع الخطل: بأف يقارؼ ا٤برء الكفر قاصداً لو, وىو ٱبرج   القصد4
حيػث الشػبهة مانعػة مػن تكفػّب  التلوي لصورة الفعل أو القوؿ أو االعتقاد كفر أكرب. كما ٱبػرج 

ُعْبَّ لوجود مانع التأويل. 
 ا٤ب

 يف عقيدتو ا٤بشهورة:  قاؿ اإلماـ أبو جعفر الطحاوي

مػػن أىػػل القبلػػة بػػذنب مػػا َف يسػػتحلو, وال نقػػوؿ ال يضػػر مػػع اإلٲبػػاف ذنػػب ٤بػػن "وال نكفػػر أحػػداً 
 عملو"ا.ىػ.
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فا٤بقصػػػود مػػػن ىػػػذا كلػػػو أف التكفػػػّب عنػػػد أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة أصػػػل عظػػػيم يقػػػـو علػػػى أسػػػس 
 :(1)مهمة

ف, وإُف النػػيب يف القػػرآحانو كبلمػػو سػػبػػػ فهػػو حكػػم شػػرعي مرجعػػو إُف ا عػػز وجػػل كمػػا جػػاء  2
 ْب بيػاف. ومػا دور العلمػاء والقضػاة الشػرعيو وسلم كما ورد يف سننو الصػحيح خػّبصلى ا علي

بدالئلػػو الصػػحيحة, وإنػػزاؿ أحكػػاـ ا ورسػػولو صػػلى ا عليػػو وسػػلم يف سػػوى بيػػاف ىػػذا ا٢بكػػم 
 ا٤بكلفْب. العبيد على ,التكفّب وغّبه

 يستحقو, وٝباع ذلك:  ىو على منسبلـ ػ أف التكفّب من عقيدة اإل8

كتكفػػػّب   ,أف مػػػن كفَّػػػرىم ا ورسػػػولو صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم ا٠بػػػاً وعينػػػاً فنكفػػػرىم وال كرامػػػة *
 , وأمثا٥بم!إبليس وفرعوف وأيب جهل وأيب ٥بب ورأس النفاؽ ابن أيب سلوؿ

جػػػنس ا٤بشػػػركْب ومػػػن كفَّػػػرىم ا ورسػػػولو صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم جنسػػػاً فنكفػػػرىم, كتكفػػػّب  *
وا٤ببلحػػدة والػػوثنيْب, وكتكفػػّب جػػنس اجملػػوس واليهػػود والنصػػارى ٩بػػن َف يػػؤمن برسػػوؿ ا صػػلى 

 ا عليو وسلم. 

ومن كفرىم ا ورسولو صلى ا عليو وسلم وصػفاً, بػأف قػاـ هبػم الوصػف ا٤بناسػب للكفػر  *
 عليػو وسػلم يف سػنتو كتكفػّب األكرب الذي أناطو ا بػو يف القػرآف أو أناطػو بػو رسػولو صػلى ا

ياتو. وكتكفّب جاحد شيٍء مػن أركػاف اإلسػبلـ  ولرسولو ولدينو ول ا٤بستهزئ الساخر والسابِّ 
 أو أصوؿ اإلٲباف وكتكفّب تارؾ الصبلة...

 :أن الكفر نوعانػ 7

فػى ٨برج عن ا٤بلة  و٧ببط للعمل  وموجب للخلود يف النار  وال يغفر لصاحبو  وين كفٌر أكبر  
عػػػن صػػػػاحبو اسػػػػم اإلٲبػػػػاف أصػػػػبلً وكمػػػػااًل  كالسػػػػحر وسػػػػب ا أو رسػػػػولو أو دينػػػػو أو كتابػػػػو أو 

 !!..اإلعراض عن دين ا

                                 
انظر  قاعدة بُب عليها أىل السنة وا١بماعة اعتقادىم يف ىذا األصل العظيم "التكفّب".ضابطاً و  20ىذا وقد ٝبعت  (1)

 ٛبهيد: "التكفّب شروطو وموانعو وأىم قواعده".
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ال ٱبرج من ا٤بلة وال ٰببط العمل وال يوجب ا٣بلود يف النار  وىو ٙبػت مشػيئة ا  وكفر أصغر 
حكػػم الكبػػائر مػػن الػػذنوب    يف مغفرتػػو  وال ينػػايف أصػػل اإلٲبػػاف  بػػل ينػػايف كمالػػو الواجػػب  وىػػو
 .كالنياحة على ا٤بيت  والطعن يف األنساب  وقتاؿ ا٤بسلم.. اٍف

 .نوعاف أكرب وأصغر ,كما أف الشرؾ والظلم والفسق والنفاؽ -  

وىػػذا األمػػر مشػػهور معػػروؼ بػػْب العلمػػاء قػػد تػػواردوا عليػػو  وال أظػػن ذا علػػم ينكػػر  أو يتطػػرؽ   
 .بق عن ابن القيم يف كتابو الصبلة ما يؤيدهومضى يف النقل السا .إليو شك فيو

ما نُقل ٥بم عن السلف واألئمة  " وكنت أُبْب ٥بم أف :(1)يف ٦بموع الفتاوى شيخ اإلسبلـوقاؿ 
من إطبلؽ القوؿ بتكفػّب مػن يقػوؿ كػذا وكػذا فهػو أيضػا حػٌق, لكػن ٯبػب التفريػق بػْب اإلطػبلؽ 

سػػػػػائل األصػػػػػوؿ الكبػػػػػار وىػػػػػي مسػػػػػألة والتعيػػػػػْب وىػػػػػذه أوؿ مسػػػػػألة تنازعػػػػػت فيهػػػػػا األمػػػػػة مػػػػػن م
 .)الوعيد(..."ا.ىػ

أف ىنػػاؾ عبلقػػة بػػْب الكفػػر األكػػرب والشػػرؾ األكػػرب  وىػػي عبلقػػة عمػػـو وخصػػوص  فكػػل  -4 
 .شرؾ كفر  وليس كل كفر شركاً 

فالذبح لغّب ا والنذر لو وا٣بوؼ منو خوؼ عبادة  شرؾ مع ا يف تلك العبادات  وىو كفر  
 .  ومناقض لئلٲبافأكرب ٨برج عن ا٤بلة

أمػػا سػػب ا ورسػػولو ودينػػو أو االسػػتخفاؼ بشػػرعو أو با٤بصػػحف و٫بػػو ذلػػك فهػػو كفػػر ٨بػػرج   
 .عن ا٤بلة  وال يعد شركاً يف االصطبلح

و٫بو ذلك فهو كفر ٨برج عػن ا٤بلػة   ,أو با٤بصحف ,أو االستخفاؼ بشرعو ,وكذلك اإلعراض 
 .وال يعد شركاً يف االصطبلح

 .أو االستكبار أو الشك واالرتياب فهو كفر أكرب وال يسمى شركاً وكذلك اإلعراض  
ومن القواعد ىنا أصل وىو أف ا٤بسلم قد ٘بتمع فيو ا٤بادتاف الكفر واإلسبلـ, والكفػر والنفػاؽ,  

والشػػرؾ واإلٲبػػاف, وأنػػو ٘بتمػػع فيػػو ا٤بادتػػاف وال يكفػػر كفػػرًا ينقػػل عػػن ا٤بلػػة كمػػا ىػػو مػػذىب أىػػل 
 من ا٣بوارج وا٤بعتزلة وا٤برجئة! الف يف ذلك إال أىل البدعالسنة وا١بماعة وَف ٱب

 .التوقف يف تكفّب ا٤بعْب يكوف يف األشياء الٍب قد ٱبفى دليلها -5 

                                 
 .(7/877)٦بموع الفتاوى  (1)
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"إف الػػػذين توقفػػػوا يف تكفػػػّب ا٤بعػػػْب يف األشػػػياء الػػػٍب قػػػد ٱبفػػػى  :قػػػاؿ الشػػػيخ ٧بمػػػد بػػػن إبػػػراىيم 
وأمػػا مػػا ُعلػػم … ث الثبػػوت والداللػػةدليلهػػا  فػػبل يكفػػر حػػٌب تقػػـو عليػػو ا٢بجػػة الرسػػالية مػػن حيػػ

فهػػذا يكفػػر ٗبجػػرد  –ا٤بعػػْب  –بالضػػرورة أف رسػػوؿ ا صػػلى ا عليػػو وسػػلم جػػاء بػػو  وخالفػػو 
 .(1)ذلك وال ٰبتاج إُف تعريف سواء باألصوؿ أو الفروع ما َف يكن حديث عهد باإلسبلـ"ا.ىػ

و يف ا٤بسػػائل الػػٍب ٱبفػػى علمهػػا اء ا٤بوانػػع لػػيس مطلقػػاً بػػل ىػػفػػأي: أفَّ شػػرط تػػوفر الشػػروط وانت 
؛ ألف مػػا يُعلػػم بالضػػرورة أمػػٌر نسػػيب, كمػػا قػػاؿ شػػيخ اإلسػػبلـ يف ٦بمػػوع  علػػى مثػػل ذلػػك ا٤بعػػْبَّ

"فكوف الشيء معلوماً مػن الػدين ضػرورة أمػٌر إضػايف فحػديث العهػد باإلسػبلـ ومػن  :(2)الفتاوى
بالضرورة وكثٌّب من العلماء يعلم نشأ ببادية بعيدة قد ال يعلم ىذا بالكلية فضبلً عن كونو يعلمو 

بالضػرورة أف النػيب سػجد للسػهو وقضػى بالديػة علػى العاقلػة وقضػى أفَّ الولػد للفػراش وغػّب ذلػك 
 .٩با يعلمو ا٣باصة بالضرورة وأكثر الناس ال يعلمو البتة"ا.ىػ

عيػاً وظنيػاً : "وكذلك كوف العلم ضرورياً ونظرياً واالعتقػاد قط(3)"درء التعارض"وقاؿ رٞبو ا يف 
أمػػوٌر نسػػبية فقػػد يكػػوف الشػػيء قطعيػػاً عنػػد شػػخٍص ويف حػػاٍؿ وىػػو عنػػد آخػػٍر ويف حػػاٍؿ أخػػرى 
٦بهػػػػوؿ فضػػػػبلً عػػػػن أْف يكػػػػوف مظنونػػػػاً وقػػػػد يكػػػػوف الشػػػػيء ضػػػػرورياً لشػػػػخٍص ويف حػػػػاٍؿ ونظريػػػػاً 

 .لشخٍص آخَر ويف حاٍؿ أخرى"ا.ىػ
عند طالػب العلػم, ومػا قػد يكػوف  فما قد يكوف معلـو بالضرورة عند العاَف قد ال يكوف معلوماً  

 ...معلوماً بالضرورة عند طالب العلم قد ال يكوف معلوماً عند عامة الناس, وىكذا
إ٭با يكوف ذلك  –الشروط وتنتفي ا٤بوانع  فيو حٌب تتوفر –ف يف عدـ تكفّب ا٤بعْب التوقُّ   -6 

  .توقف فيوفيمن ثبت إسبلمو بيقٍْب أو ُجِهل حالو   وأما من ثبت كفره فبل يُ 
يقػػوؿ الطحػػاوي يف عقيدتػػو ا٤بشػػهورة ا٤بتداولػػة :"وال نكفػػر أحػػداً مػػن أىػػل القبلػػة بػػذنب مػػا َف  

 ."يستحلو. وال نقوؿ: ال يضر مع اإلٲباف ذنب ٤بن عملو

 :وكذا قرره ابن تيميو يف عقيدتو الواسطية ا٤بتلقاة بالقبوؿ حيث يقوؿ 

                                 
 .22/287ودروس الشيخ ٧بمد بن إبراىيم  ٦بموع فتاوى (1)
 (27/225)٦بموع الفتاوى  (2)
 .(7/770) درء تعارض العقل والنقل (3)
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قػػوؿ وعمػػل: قػػوؿ القلػػب واللسػػاف  وعمػػل  فصػػل: مػػن أصػػوؿ أىػػل السػػنة أف الػػدين واإلٲبػػاف" 
 .القلب واللساف وا١بوارح  وأف اإلٲباف يزيد بالطاعة وينقص با٤بعصية

وىم مع ذلك ال يكفروف أىل القبلة ٗبطلق ا٤بعاصي والكبائر  كما يفعلو ا٣بػوارج  بػل األخػّوة " 
 .االٲبانية ثابتة مع ا٤بعاصي.." . إُف آخر الفصل

 .ألىواء ىم الػذين شػعارىم تكفػّب مػن خػالفهم  فضػبلً عػن ٤بػزىم وتعيػّبىموإ٭با أىل البدع وا"  
 :(1)لذا يقوؿ رٞبو ا يف "الكيبلنية"

لػػيس الحػػد أف يكفػػر أحػػداً مػػن ا٤بسػػلمْب وإف أخطػػأ وغلػػط حػػٌب تقػػاـ عليػػو ا٢بجػػة وتبػػْب لػػو " 
إقامػػة ا٢بجػػة اجػػة  ومػػن ثبػػت إسػػبلمو بيقػػْب َف يَػػػُزْؿ ذلػػك عنػػو بالشػػك  بػػل ال يػػزوؿ إال بعػػد 

 .وإزالة الشبهة

: وأمػػا تكفػػّب قائػػل ىػػذا القػػوؿ فهػػو مبػػِب علػػى أصػػل ال بػػد مػػن التنبيػػو عليػػو  فإنػػو بسػػبب فص  ل 
عػػدـ ضػػبطو اضػػطربت األمػػة اضػػطراباً كثػػّباً يف تكفػػّب أىػػل البػػدع واألىػػواء  كمػػا اضػػطربوا قػػدٲباً 

 . وحديثاً يف سلب اإلٲباف عن أىل الفجور والكبائر

أىػػل البػػدع مثػػل ا٣بػػوارج والػػروافض والقدريػػة وا١بهميػػة وا٤بمثلػػة يعتقػػدوف اعتقػػاداً  صػػار كثػػّب مػػن  
ىو ضبلؿ يرونو ىو ا٢بق  ويروف كفر من خالفهم يف ذلػك  فيصػّب مػنهم َشػوٌب قػوي مػن أىػل 

"ا٤بقالػة" الػٍب ال  بالكتاب يف كفرىم با٢بق وظلمهم للخلق  ولعل أكثر ىؤالء ا٤بكفرين يكفِّػر 
 .وال تعرؼ حجتهاتفهم حقيقتها 

وبػػػإزاء ىػػػؤالء ا٤بكفػػػرين بالباطػػػل أقػػػواـ ال يعرفػػػوف اعتقػػػاد أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة كمػػػا ٯبػػػب  أو  
يعرفوف بعضػو وٯبهلػوف بعضػو  ومػا عرفػوه منػو قػد ال يبينونػو للنػاس بػل يكتمونػو  وال ينهػوف عػن 

يػذموف الكػبلـ يف  البدع ا٤بخالفػة للكتػاب والسػنة  وال يػذموف أىػل البػدع ويعػاقبوهنم  بػل لعلهػم
السػػنة وأصػػوؿ الػػدين ذمػػاً مطلقػػاً ال يفرقػػوف فيػػو بػػْب مػػا دؿ عليػػو الكتػػاب والسػػنة واإلٝبػػاع  ومػػا 
يقولو أىل البدع والفرقة  أو يقروف ا١بميع على مناىجهم ا٤بختلفة  كمػا يقػّر العلمػاء يف مواضػع 

ن ا٤برجئػة وبعػض ا٤بتفقهػة االجتهاد الٍب يسوغ فيهػا النػزاع  وىػذه الطريقػة قػد تغلػب علػى كثػّب مػ
وا٤بتصػػػػوفة وا٤بتفلسػػػػفة  كمػػػػا تغلػػػػب األوُف علػػػػى كثػػػػّب مػػػػن أىػػػػل األىػػػػواء والكػػػػبلـ  وكلتػػػػا ىػػػػاتْب 

 ."الطريقتْب منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة

                                 
 .(28/088ضمن ٦بموع الفتاوى ) (1)
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وا٤بقصػػػود أف ا٤ببتدعػػػة  علػػػى تنػػػوع مشػػػارهبم وتبػػػاين أصػػػو٥بم ومنػػػاىجهم  يػػػروج عنػػػدىم تكفػػػّب  
يف حػػػْب يتحػػػرج أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة مػػػن تكفػػػّب ا٤بخػػػالف حرجػػػا ٨بػػػالفيهم عنػػػد أدد ٨بالفػػػة  

شديداً  ألف التكفّب حكم شرعي  وىػو حػق  ولرسػولو صػلى ا عليػو وسػلم  وىػو خطػّب يف 
اآلمث دنيػا وعاقبػة  ولػذا فهػم ال يؤاخػذوف بلػػواـز األقػواؿ يف التكفػّب حػٌب يكػوف الكفػر صػػرٰباً ال 

  وإ٭بػػا ا٤بعػػوؿ عليػػو عػػنهم واألىػػواءّب علػػى الظنػػوف واألوىػػاـ لػػبس فيػػو  كمػػا ال يعولػػوف يف التكفػػ
 .األمر البواح الذي ٥بم فيو من ا سلطاف وحجة ظاىرة وبرىاف

ا١بماعة يفرقوف بْب الكفر ا٤بطلق والكفر ا٤بعْب  فهم يقروف بالكفر األكرب و أف أىل السنة  -7
يف إيقاعػو علػى ا٤بعينػْب  فػإهنم يػروف مطلقاً على غّب معينْب  و٥بم شروط وضوابط وتورع وديانة 

كفر ا٤بعْب يقع عليو بنفسو  وأىم ىذه الشروط يف إيقاع الكفر األكرب عليو: بلوغ ا٢بجة عليو  
واندفاع الشبهة عنو  و٩بن اعتُب هبذه ا٤بسألة تفصيبًل أئمة الدعوة النجديػة مػن الشػيخ ٧بمػد بػن 

حققوىػػػا ٙبقيقػػػاً ال تكػػػاد ٘بػػػده عنػػػد غػػػّبىم  عبػػػدالوىاب  فأبنػػػاؤه وتبلميػػػذىم  فػػػإهنم أجلوىػػػا و 
 .ويضيق ا٤بقاـ يف الواقع عن تتبع كبلمهم وٝبعو ىنا فا٢بمد 

يف تكفػػّب ا٤بعػػْب واجبػػٌة يف ا٤بقػػدور عليػػو, وال ٘بػػب يف ا٤بمتنػػع وال  الض  وابط مث لػػيكن معلومػػاً أف
إقامػة أحكػاـ الػردة علػى اارب  أي: البد أْف نفرؽ بْب أمرين: بػْب ا٢بكػم بتكفػّب ا٤بعػْب وبػْب 

ذلك ا٤بعْب  فبل يلـز من عدـ إقامة أحكاـ الردة عدـ تكفّب ا٤بعْب. مثاؿ ذلػك مػن الواقػع: مػن 
انتسػػب إُف اإلسػػبلـ ولكػػن ثبػػت يقينػػاً أنػػو كػػافر وىػػو غػػّب مقػػدور عليػػو  أي: غػػُّب مقػػدوٍر علػػى 

 . إقامػػػػػػػػة األحكػػػػػػػػاـ الشػػػػػػػػرعية ا٤بَبتبػػػػػػػػة عليػػػػػػػػو  فػػػػػػػػبل يلػػػػػػػػـز مػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػك عػػػػػػػػدـ تكفػػػػػػػػّبه

ًُ بْب أف يغزوا ا٤بسػلموف بلػده فهػذا تُػبَػلَّػُغ لػو ا٢بجػة؛ ألف القصػد مػن ا١بهػاد   وأما اارب ففرٌؽ
تبليػُغ الػػدين  وأمػػا إْف غػػزا اػػارب بػػبلد ا٤بسػػلمْب فػػبل ٘بػػب إقامػػة ا٢بجػػة عليػػو بػػل الواجػػب دفعػػو 

 .إٝباعاً كما نقلو غّب واحد من أىل العلم وىذا يف جهاد الدفع
مهػم ال بػد مػن الػتفطن لػو وىػو أف ٜبػة فرقػاً بػْب مراحػل ثػبلث يف الكفػر ا٤بخػرج  ىنا أمراوى * 

 :عن ا٤بلة وا٤بوجب للردة  وىي
 .بالدالئل الشرعيةويكوف ذلك تعيْب أف ىذا ا١بـر ىو من الكفر األكرب   -1 
وىػػػو مث مرحلػػة تكفػػّب ا٤بعػػػْب ا٤بواقػػع ٥بػػػذا ا١بػػـر  باجتمػػػاع الشػػروط فيػػػو وانتفػػاء ا٤بوانػػػع عنػػو  -2

 .الشرعيْب أصالةً والعلماء مناط بالقضاة 
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مث مرحلة ثالثة بعدـ القطػع لػو بعػد ا٤بػوت بػا٣بلود يف النػار  مػع إجػراء أحكػاـ الكفػر عليػو  -3 
 .وا أعلم يف أحكاـ الدنيا 

وتػػػوفرت فيػػػو الشػػػروط -أحكػػػاـ الكفػػػر يف الػػػدنيا ٘بُػػػرى علػػػى الظػػػاىر. فمػػػن أظهػػػر الكفػػػرىػػػذا  
 ., وأما عن باطنو فعلمو عند ا تعاُفيف األحكاـ الظاىرة و ُيَكفَّرُ فإن -وانتفت ا٤بوانع

 :وخالصة هذا

: أىل السنة وا١بماعة التكفّب بعلم وعدؿ وبرىاف, وإذا اوقعػوه علػى مذىب السلف الصاٌف أف *
ُعيِّنػػػػْب أوقعػػػػوه بشػػػػروطو وانتفػػػػاء موانعػػػػو أي أف أىػػػػل السػػػػنة يكفػػػػروف مػػػػن يسػػػػتحق التكفػػػػّب بأدلتػػػػو 

ا٤ب
 حيحة الصرٰبة.الص

أما الوعيدية ا٣بوارج فيكفروف بكػل ذنػب ىػذا مػذىب ٝبهػورىم! فمػن وقػع بالػذنب يكػوف ا٠بػو  *
 عندىم كافراً, وحكمو يف اآلخرة إذا مات على ذنبو ٨بلداً يف النار.

ػػػ ومػػذىب اإلباضػػية مػػن ا٣بػػوارج أف صػػاحب الػػذنب ىػػو يف الػػدنيا كػػافر كفػػر نعمػػة وحكمػػو يف  
  النار.أنو ٨بلد يف اآلخرة

يعتربوف صاحب الذنب فاسقاً غّب مسلم وال كافراً, بػل يف منزلػة بينهمػا ىػذا يف الػدنيا ػ وا٤بعتزلة 
 أما يف اآلخرة فهو ٨بلد يف النار. 

 :أمرانهاهنا وُيالحظ  *

ال يفرقػػػوف بػػػْب الصػػػغائر, فكلهػػػا شػػػأف "الوعيديػػػة مػػػن ا٣بػػػوارج وا٤بعتزلػػػة" ػػػػ أهنػػػم يف ٝبػػػاىّبىم 2
تطػػػور ا٤بػػػذىب "الوعيديػػػة" وتقػػػاـو با٤بػػػذاىب األخػػػرى وتػػػداخل معهػػػا وجػػػد عنػػػد واحػػػد, مث ٤بػػػا 

 س كصغّبة عند أىل السنة وا١بماعة.والصغّبة, لكنو لي مصطلح الكبّبة ممتأخريه

ػػػ أف سػػبب ا٣بػػبلؼ بػػْب ٝبهػػور ا٣بػػوارج يف تكفػػّب صػػاحب الػػذنب كفػػراً ٨بػػرج عػػن ا٤بلػػة وبػػْب 8
يف صػػاحب الػػذنب متقػارب جػػداً وىػػو لػػواـز ىػػذا التكفػػّب اإلباضػية ا٣بػػوارج, وا٤بعتزلػػة ومػػذىبهما 
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تكفػّبه كفػراً ٨بػرج مػن ا٤بلػة, وعػدـ الصػبلة عليػو, وتغسػيلو وتكفينػو,  يف أحكاـ الدنيا, من ٫بػو:
 ودفنو مع ا٤بسلمْب, وعدـ توريث أىلو منو, وتطليق زوجتو عنو...اٍف.

بػػو لػػذلك فتن بػػو اإلباضػػية وا٤بعتزلػػة معاملتػػو معاملػػة الكػػافر ا٤برتػػد عػػن دينػػو! وىػػذا مػػاؿ تعاملػػوأي 
 وتأملو!

أما ا٤برجئة بطوائفهم العديػدة فػبل يكفػروف إال بػا١بحود أو التكػذيب, وكػل مػن قػاؿ: ال إلػو  *
إال ا فهو مسلم, وال عربة بنواقض اإلسبلـ القولية أو الفعلية, وإ٭با يتفاوتوف بالنواقض القلبية 

 االعتقادية, كل ٕبسب مذىبو. 

 "ا١بهمية" ال تكفر إال بانكار ا وجهلو. رجئة اضةػ فا٤ب2

 ػ وٝبهور ا٤بتكلمْب واألشاعرة, ال تكفر إال با١بحود والتكذيب فقط.8

 

  آثار منهج أهل السنة والجماعة في التكفير على مستقبل اإلسالمالفصل الثالث: 

كػؤد ره شاىدة علػى عقبػو  لقد أشغل الغلو واإلرىاب ا٤بذمـو الناس يف ىذا الزمن, وصارت آثا 
يف مسػػتقبل الػػدعوة إُف عقيػػدة اإلسػػبلـ السػػمحة, ومػػا نػػتج عػػن تلػػك التصػػرفات غػػّب ا٤بسػػؤولة, 

راً وهبتانا إُف عقيػدة اإلسػبلـ, ووصػفو عنػد مػن ٯبهلػو مػن الغػرب والشػرؽ بػالتطرؼ و وا٤بنسوبة ز 
وا٤بنػػدفعْب وعػػن والغلػػو والتشػػدد مػػن خػػبلؿ تصػػرفات بعػػض ا٤بنتسػػبْب إُف اإلسػػبلـ مػػن ا٣بػػوارج 

 غّب ا٤بسؤولْب يف أعما٥بم وأقوا٥بم وما ينتج عن عقائدىم.

وجػػػػاء اإلرىػػػػاب ليعطيهػػػػا عػػػػذراً فػػػػزورت أسػػػػبابو عمػػػػداً, : "... مفجػػػػاء يف أحػػػػد التقػػػػارير قػػػػو٥ب 
مليػػوف 2.7نيويػػورؾ, قتػػل حػػٌب اآلف حػػواِف  والنتيجػػة أنػػو مقابػػل مػػوت ثبلثػػة آالؼ أمريكػػي يف

 مراً.مسلم, وال يزاؿ القتل مست
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 .(1)رع ألقوؿ إف إرىابيْب يّدعوف اإلسبلـ يقتلوف مسلمْب..."اىػسوأ 

إف تعطيػػل ا١بهػػاد يف سػػبيل ا قػػدٲباً وحػػديثاً ىػػو أىػػم آثػػار مػػنهج التكفػػّب ا١بػػزايف بغػػّب ىػػدى  
وعلػػػم وال كتػػػاب منػػػّب. بػػػدًء مػػػن أواخػػػر القػػػرف األوؿ والقػػػرف الثػػػاين ا٥بجػػػري ٤بػػػا أشػػػغل ا٣بػػػوارج 

هتم ضػػد عقيػػدة اإلسػػبلـ.. إُف ىػػذا الوقػػت ا٢باضػػر يف تصػػرفات خػػوارج العصػػر ا٤بسػػلمْب ٗبقػػاال
وأذناهبم من ا٤بتعالْب وا٤بنػدفعْب يف تشػويو عقيػدة اإلسػبلـ هبػذه التصػورات والتصػرفات ا٤بغلوطػة 

 والٍب يظنوف أهنم  ٰبسنوف صنعاً.

ألخص مػن خػبلؿ كبػار وىا ىنا سأحاوؿ إبراز ا١بهود العلمية يف ا٤بملكة العربية السػعودية وبػا 
علمائهػػػا يف دفػػػع ىػػػذا الباطػػػل وإبػػػراز ىػػػاتيكم ا١بهػػػود يف بيػػػاف مػػػنهج أىػػػل السػػػنة وا١بماعػػػة يف 

 .التكفّب وآثاره

 

 

 .ومظاهرق الجهود العلمية في المملكة العربية السعودية في مكافحة الغلو  
دين من بعض أطياؼ لقد بليت ا٤بملكة العربية السعودية منذ عدة عقود بآثار والتشدد يف ال  

اجملتمع منذ عدة عقود, فبدًء من فتنة اإلخواف والٍب تكاملت يف معركة السبلة يف سنة 
ىػ( إُف ىذه ا٢بوادث بالقتل 2077ىػ( إُف حادثة ا٢بـر من فئة غالية بدء عاـ )2700)

لمْب والتفجّب والتكفّب والتدمّب من بعض الفئات الضالة, حٌب أضحت ببلد ا٢برمْب وقبلة ا٤بس
ومأوى قلوهبم ومنار ىدايتهم ُتصلى بنار الغلو والتشدد والتطرؼ وإرىاب اآلمنْب ا٤بعصومْب يف 

 دمائهم وأعراضهم وأموا٥بم.
وقد تنوعت ا١بهود ا٤ببذولة على ٨بتلف األصعدة الر٠بية والشعبية, والعامة وا٣باصة يف صدِّ   

عدة جهات أمنية وعلمية واجتماعية ىذا اال٫براؼ العقدي والفكري والسلوكي ا٣بطّب, ومن 
واسَباتيجية... ويف ىذا ا٤بقاـ سأحاوؿ إبراز ا١بهود العلمية ا٤ببذولة يف ىذا اال٘باه تنويهاً 

                                 
 .ىػ, الصفحة األخّبة87/22/2072, تاريخ 20708انظر جريدة ا٢بياة اللندنية عدد  (1)
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 ورصًدا وتوجيًها وعبلًجا.
 أواًل: جهود هي ة كبار العلماء واللجنة الدا مة للبحوث العلمية واإلفتاء.  
كرب مستوى علمي ديِب يف الببلد ػ إُف التنديد ٗبثل وقد سبقت ىذه ا١بهة العلمية ػ وىي أ  

تلكم األعماؿ التخريبية, ونبذىا, والتحذير منها من خبلؿ البيانات والقرارات الصادرة عن 
ىػ( إُف 2028ىيئة كبار العلماء يف دوراهتا االعتيادية والطارئة, بدًء من حادثة العليا يف عاـ )

لجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء, وعن ٠باحة الوقت ا٢باضر, وكذلك ما صدر عن ال
مفٍب عاـ ا٤بملكة وعن أعضاء ىيئة كبار العلماء ٦بتمعْب أو منفردين من الفتاوى والبيانات 
واألحكاـ العلمية والشرعية الٍب تدين تلكم ا١برائم من تكفّب وتفجّب وتدمّب وخطف للطائرات 

فاعلها وتربئ اإلسبلـ من تلكم التصرفات, منيطة  وىدر للطاقات وحجز للرىائن ... و٘برِّـ
ذلك بقواعد الشريعة يف حفي الضروريات ا٣بمس: الدين والعقل والنفس والعرض وا٤باؿ , 
وتعظيم الدماء والعهود , وٙبرمي الغدر والظلم , وكشف الشبو الزائفة يف التكفّب والتبديع 

 والتفسيق.
 اتذة الجامعات.ثانياً: جهود الجامعات والعلماء وأس  
وىم الصفوة بعد كبار العلماء ٩بن تناولوا ىذه القضايا النازلة بالبحث والدراسة والغوص يف   

 ا١بذور واألسباب والنتائج وسبل العبلج من خبلؿ:
 ػ البحوث العلمية ا٤بعمقة وا٤بركزة يف ىذه الفتنة , وأسباهبا وتأرٱبها وعواقبها.2  
 ائل ا٤باجستّب والدكتورة.ػ األطاريح العليا يف رس8  
 ػ إقامة ا٤بؤٛبرات العا٤بية العلمية, وعقد الندوات, وحلقات البحث والنقاش.7  
 ػ عقد الربامج اإلعبلمية ا٢بوارية واإلرشادية يف وسائل اإلعبلـ ا٤بتنوعة ٙبذيرًا وإرشاًدا.0  
 س ٠باحة اإلسبلـ واعتدالو.ػ صياغة ا٤بناىج الدراسية الدينية والَببوية واالجتماعية على أسا8  
ػ األدوار اإلرشادية وكشف الشبو والتوجيو, وبياف الغوائل والعواقب من قبل طبلب العلم 8  

 والعلماء والباحثْب.
 ثالثًا:جهود وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ور اسة الهي ات وأجهزة التوجيه.  
ي, إف على مستوى وزارات أو ضمنها, يف وىي ا١بهات ا٤بسئولة عن التوجيو الديِب واإلرشاد  

خبلؿ اإلماـ معا١بة ىذه الظاىرة من خبلؿ وسائل كثّبة وذلك بقياـ ا٤بسجد بدوره من 
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رات والندوات العلمية والوعظية, ومن خبلؿ توزيع الكتب والنشرات وخطب ا١بمعة وااض
مو و٧باربتو وعزلو عن والتسجيبلت ذات العبلقة, ومن خبلؿ ٧باصرة ىذا الفكر الدخيل وٙبجي

التأثّب كذلك بإٯباد الربامج العلمية والدعوية والَببوية ا٤بوجهة إُف شغل الشباب عن ىذه الفًب 
من خبلؿ مناح عدة, كمسابقات حفي القرآف والسنة والنبوية, وا٤بخيمات وا٤براكز ا٤بو٠بية, 

 والدورات العلمية والتوعية, وا٤بعارض, وعرض األخطار....
 اً: جهود وزارة اإلعالم والثقافةرابع  
وذلك من خبلؿ إذاعة القرآف الكرمي با٣بصوص, حيث تتوُف التوجيو الديِب تركيزًا ومعا١بة   

٥بذه الظواىر من خبلؿ مشاركة أصحاب الفضيلة من العلماء والقضاة وأساتذة ا١بامعات 
 وطلبة العلم, وذوي ا٣بربة.

حف واجملبلت والربامج التلفازية يف القنوات, األوُف ومن خبلؿ أيًضا بقية اإلذاعات والص  
والثانية واإلخبارية, حيث برزت معا١بة ىذه ا٢بوادث من عدة زوايا دينية وعلمية اجتماعية 
وثقافية وتربوية, ومن خبلؿ برامج حوارية وندوات وأحاديث وتوجيو .... وإف كانت يف ا١بملة 

 ُف أثر اإلعبلـ ٗبستوياتو يف التوجيو والتأثّب والعبلج.دوف ا٤بستوى ا٤بطلوب وا٤بأموؿ بالنظر إ
 خامساً: جهود المؤسسات العلمية الخيرية:  
وىي ا٤بؤسسات غّب الرٕبية, الٍب ٥با جهود علمية خّبية يف دعم البحث العلمي وحركة العلم   

ا١بمعيات ا٣بّبية  والتوجيو والثقافة يف اجملتمعات, ويف ببلدنا ا٤بملكة العربية السعودية ترث ىذه
وا٤براكز البحثية وا١بهات العلمية الٍب ٙبضى بالباحثْب العلماء, وتعُب بالبحوث والدراسات وال 
سيما يف النوازؿ الٍب تصيب ا٤بسلمْب ومن ذلك اإلرىاب ا٤بذمـو الناشئ عن الغلو والتطرؼ 

ات بطرح ا١بوائز والعنف الديِب غّب ا٤بربر وغّب ا٤بقبوؿ. فقامت تلكم ا٤براكز وا١بمعي
 العلماء لعبلج ىذه الظواىر.و وا٤بسابقات للباحثْب 

وا٤بقصود أف ا١بهود العلمية ا٤ببذولة يف ا٤بملكة العربية السعودية يف مكافحة الغلو والتشدد   
والعنف واإلرىاب ا٤بذمـو طالت أصعدة شٌب وجهات حكومية ومؤسسية وشعبية عديدة من 

حذير من ىذه العقيدة الضالة هبذا الفكر ا٤بنحرؼ عن ا٢بق والعدؿ خبلؿ التوجيو واإلرشاد والت
 والقسط ووسطية اإلسبلـ عقيدة وشريعة.

 وأيضاً من خبلؿ البحث عن األسباب وا١بذور والبواعث ٥بذه األفكار وردود أفعا٥با !  
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لة ىو يف ولكن ا٤ببلحي أف ا٤بنحُب البارز يف تركيز ىاتيكم ا١بهود العلمية والدعوية ا٤ببذو   
الرصْب ا٤بتميز, حيث ثقة الدولة ؿ الوعي ومن خبلؿ الطرح العلمي ا١بانب الديِب من خبل

العلماء ثقة قوية ومؤثرة وقد أمكن توظيف ىذا ا١بانب ٗبا عكس وحدة لوافدين يف والرعية وا
١بة الصف من العلماء وا٤بشايخ مع جهود الدولة يف ا٤بملكة العربية السعودية يف ٧باربة ومعا

 ىذه الظواىر و ا٢بمد وا٤بنة.
 منوٜبة جهود مبذولة يف العناية بالشباب ػ وىم عماد األمة ومعقد األمل ػ بالتوجيو والتحذير   
فضي إُف العنف والتكفّب, أو مناىج ا٫براؼ تىج الضالة سواء كانت مناىج غلو وتشدد اا٤بن

ٯبتمعاف , وٯبب من ناحية العدؿ وٙبلل بنبذ الدين واالستقامة عليو , فهذاف ضداف ال 
 واإلنصاؼ ذمهما ٝبيًعا.

كما أنو ا٤بأموؿ فيمن وقع من الشباب ضحية ٤بناىج الغلو والتكفّب العناية ٗبعا١بتهم ا٤بعا١بة    
النافعة من حسن التعليم والَببية, وكشف الشبو وإيضاح ا٢بقائق ػ ا٤بلبس عليهم فيها ػ ٘باه 

لسعودية ػ و٘باه مواقفها وخصائصها اإلسبلمية والعلمية ا٤بميزة ٥با عن دولتهم ػ ا٤بملكة العربية ا
 بقية دوؿ ا٤بسلمْب, و٘باه علمائها وقضاهتا ومناىج تعليمها , وأحكامها القضائية الشرعية....

كذلك من األسباب ا٤بؤثرة يف ىذا ا١بانب إبراز خصائص و٩بيزات اجملتمع السعودي والذي    
ية شرعية معتربة ػ وترعى دعوة. إف إبراز ىاتيكم ا٣بصائص العامة وا٣باصة ٙبكم دولة ػ ٥با راع

 ٥بما يعطي الثقة وٙبقق االعتبار ٥بذه الدولة والدعوية, ومن أىم ىذه ا٣بصائص: 
ػ ٙبكيم الشريعة اإلسبلمية, والتحاكم إليها, حيث عمل القضاة وااكم الشرعية يف 2  

اـ األسرة واألحواؿ الشخصية.. ىو باألحكاـ الشرعية. ا٣بصومات وا٢بدود وا١بنايات وأحك
 وللنظر القضائي ا٢بصانة واالختصاص عرب ٦بالسة ا٤بتعددة.

ػ وشعّبة األمر با٤بعروؼ والنهي عن ا٤بنكر معلن هبا يف ىذه الببلد من خبلؿ جهاز يف 8  
ْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى َوْلَتكُ مرتبة وزارة يقـو هبذا الواجب عن األمة , امتثاال لقولو تعاُف: 

َهْوَن َعْن اْلُمْنَكِر َوُأْولَِ َك ُهْم اْلُمْفِلُحونَ   [.270]آؿ عمراف:اْلَخْيِر َويَْلُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ

الػديِب يف التوحيػد والفقػو وا٢بػديث والتفسػّب والسػلوؾ ػ قائمػة علػى  ػ وأيًضػا منػاىج التعلػيم 7
, فلػػم تػػرب علػػى  منهػػاج االسػػتقامة مػػن ديػػن ا, وعلػػى مػػنهج الوسػػطية مػػن سػػنة رسػػوؿ ا 
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الغلػػو والعنػػف والتشػػدد, وإ٭بػػا شػػأهنا مكافحػػة ذلػػك بػػالعلم والبصػػّبة الػػٍب تػػدفع الغلػػو والتشػػدد 
 وٙبذر منو.

الرا ج  ة عن  د أكث  ر  هالش  بهع  ن ما ن  ا ف  ي المملك  ة العربي  ة الس  عودية وه  ذا ج  واب كب  ار عل
 مخوارج العصر ومن تلثر بهم ممن ال عل م عن دق القا م ة عل ى تكفي ر الحك ام ب دعوى أنه 

 !أماتوا الجهاد

والػػػرد علػػػى الشػػػبهة قبػػػل سػػػوؽ نصػػػوص علمائنػػػا: ابػػػن بػػػاز وابػػػن عثيمػػػْب واللحيػػػداف والفػػػوزاف   
 جزاىم ا خّباً.

وأنو ال ٯبوز تكفّب ا٤بسلم إال بيقٍْب يُزيل اليقْب  !ال ٯبوز اإلقداـ على التكفّب ببل برىاف أنو  
 :وىذا اليقْب أعِب بو أف يثبَت عندنا أمراف. الذي دخل بو اإلسبلـَ 

  أحدٮبا متعلق بالفعل؛ 

 واآلخر متعلق بالفاعل؛ 

 :فا٤بتعلق بالفعل ىو 

. وال بػد مػن ا٤بػدعي ذلػك إثباتػو ح كػوف ىػذا األمػر كفػراً أف يثبت لدينا بالػدليل الصػحيح الصػري 
 دليبًل.

 :وا٤بتعلق بالفاعل ىو

 األربعة الٍب سبق التنويو هبا. كوف الواقع فيو ٩بن توفَّرت فيو شروط التكفّب وانتفت عنو موانعو

بػػائر ألنػػو كبػػّبة مػػن ك ال ٯبػػوز -ٗبثػػل األمػػور اتملػػة للكفػػر و٤بػػا ىػػو دوف الكفػػر -وتكفػػّب ا٤بسػػلم
 .؛ إذ ال بد من وجود اليقْبالذنوب

كاِشػٍف إماتػة ا٢بكػاـ للجهػاد؛ كلمػة ٦بملػة ٙبتػاج إُف تفصػيٍل ٥بذا نقػوؿ يف كشػف ىػذه الشػبهة 
:كما بْب السماء واألرض؛ يف  -يف ا٢بكم -عن ا٤براد هبا؛ حيث إهنا ٙبتمل معنيْب بينهما
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 !ىل ا٤براد أف ا٢بكاـ أنكروا شرعيتو مطلقاًل

 ل!أهنم تركوه مع عدـ إنكار شرعيتو أو ا٤براد

 .فإّف األوَؿ كفٌر ببل ريب

 :وأما الثاين فلو حالتاف

الَ ُيَكلّْ   ُف اللَّ   ُه نَ ْفس    اً ِإالَّ ﴿لقولػػػو تعػػػػاُف:  فػػػإْف ترَكػػػو وىػػػو غػػػّب قػػػػادر؛ فهػػػو معػػػذور شػػػرعاً  - أ
 [.;6بن: ]التغػػػػػػػا﴾فَ       ات َُّقوا اللَّ       َه َم       ا اْس       َتطَْعُتمْ ﴿[ ولقولػػػػػػػو: ;=7]البقػػػػػػػرة: ﴾ُوْس       َعَها

وال يصل إُف درجة الكفػر األكػرب حػٌب يصػرِّح  وإْف ترَكو وىو قادر؛ فهو مقصِّر غّب معذور - ب
 .؛ ولكنو ال يكفر بذلك التقصّبٔبحد مشروعية ا١بهاد أو ٫بوه

ْنِصػُفوف -وبعض ا٢بكاـ كاف ٥بم دوٌر بارزٌ 
ُ
ا٤بملكػة العربيػة يف ا١بهػاد؛ كموقػف حكػاـ  -يعرفػو ا٤ب

 -؛ فحاشػػاىم أف يكونػػوا ٩بيتػػْب للجهػػاد تػػاركْب لػػووغػػّبه١بهػػاد األفغػػايّن الروسػػّي مػػن ا السػػعودية
 .مع توفر أسبابو ومقوماتو -بالُكّلّية

مػع إخواننػا ا٤بسػلمْب  -حرسػها ا  -ال ينسى العػاََف كلّػو موقػف ا٤بملكػة العربيػة السػعودية   1
ٍل واحػػٍد عػػن ٠باحػػة الشػػيخ يف أفغانسػػتاف يف جهػػادىم الشػػرعّي ضػػد الػػروس  ولعلػػي أكتفػػي بنقػػ

ال ريػػب أف ا١بهػػاد يف أفغانسػػتاف " :حيػػث قػػاؿ عػػن ذاؾ ا١بهػػاد مػػا نصػػو -رٞبػػو ا -ابػػن بػػاز
 -وفقهػا ا -وقد قامػت الدولػة ...جهاد إسبلمي  ٯبب أف ُيشّجع ويُدعم من ا٤بسلمْب ٝبيعاً 

بتشػػػػػػجيع الشػػػػػػعب السػػػػػػعودي علػػػػػػى مسػػػػػػاعدهتم  وقػػػػػػد حصػػػػػػل مػػػػػػن ذلػػػػػػك مسػػػػػػاعدات كثػػػػػػّبة 
مجاىػػػدين عػػػن طريػػػق الشػػػعب وغػػػّبه  وال نػػػزاؿ مسػػػتمرين يف ىػػػذا األمػػػر مػػػع إخواننػػػا يف ىػػػذه لل

تشجع الشعب على ذلك وتعْب على إيصاؿ ىػذه ا٤بسػاعدات  -وفقها ا  -ا٤بملكة  والدولة 
 .(1)انتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػى"  إُف اجملاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين وا٤بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجرين؛ ألهنػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ٕباجػػػػػػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػديدة إُف ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

إف والة  :جوابػػاً علػػى سػػؤاؿ: )ىنػػاؾ مػػن يقػػوؿ - حفظػػو ا -قػػاؿ الشػػيخ صػػاٌف الفػػوزاف     2
 .كبلمول( األمر والعلماء يف ىذه الببلد قد عطّلوا ا١بهاد وىذا كفر با. فما ىو رأيكم يف

                                 
 .8/088فتاواه  (1)
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ذا كبلـُ جاىٍل  يدؿ على أنو ما عنده بصّبة وال علم وأنو ُيكّفػر النػاس  وىػذا رأي ا٣بػوارج؛ "ى
 .(1)انتهى"ة. نسأؿ ا العافيةىم يدوروف على رأي ا٣بوارج وا٤بعتزل

ولكن "... ياف عدـ ا٢برج يف ترؾ ا١بهاد حاؿ العجزب -رٞبو ا-قاؿ الشيخ ابن عثيمْب   3 
إف كانت عاجزة فػا يعػذرىا. وا  : ىل ا٢بكومات اإلسبلمية عاجزةل أـ ماذال(2)أنا ال أدري
َض ى َوالَ َعلَ ى الَّ ِذيَن الَ َيِج ُدوَن َم ا يُنِفُق وَن َح َرٌج َوالَ َعَلى اْلَمرْ  لَّْيَس َعَلى الضَُّعَفاءِ ﴿يقوؿ: 

إذا كاف والة األمور يف الدوؿ اإلسػبلمية قػد نصػحوا [. ف6<]التوبة: ﴾ِإَذا َنَصُحوْا لِّلِه َوَرُسوِلهِ 
 .(3)انتهى..." ورسولو لكنهم عاجزوف فا قد عذرىم

فػػػرض كفايػػػة أو فػػػرض عػػػْب؛ فػػػبل بػػػد لػػػػو مػػػن ذا كػػػاف إ : "...عػػػن ا١بهػػػاد -رٞبػػػو ا  -وقػػػاؿ 
. شػػروط. مػػن أٮبهػػا: القػػدرة  فػػإف َف يكػػن لػػدى اإلنسػػاف قػػدرة فإنػػو ال يلقػػي بنفسػػو إُف التهلكػػة

َوأَنِفُق  وْا ِف  ي َس  ِبيِل اللَّ  ِه َوالَ تُ ْلُق  وْا بِلَيْ  ِديُكْم ِإلَ  ى الت َّْهُلَك  ِة َوَأْحِس  نُ َوْا ِإنَّ ﴿وقػػد قػػاؿ ا تعػػاُف: 
  .(4)انتهى[...":<6]البقرة: ﴾بُّ اْلُمْحِسِنينَ اللََّه ُيحِ 

مػػػا رأيكػػػم فػػػيمن أراد أف يػػػذىب إُف البوسػػػنة  :جوابػػػاً علػػػى السػػػؤاؿ التػػػاِف -رٞبػػػو ا  -وقػػػاؿ  
 ح.وا٥برسكل مع التوضي

أرى أنػو يف الوقػت ا٢باضػػر ال يػذىب إُف ذلػػك ا٤بكػاف  ألف ا عػز وجػػل إ٭بػا شػػرع ا١بهػاد مػػع "
أف ا٤بسػػألة اآلف فيهػػا اشػػتباه مػػن حيػػث القػػدرة.  -وا أعلػػم-مػػن األخبػػار  القػػدرة؛ وفيمػػا نعلػػم

صػػحيح أهنػػم صػػمدوا ولكػػن ال نػػدري حػػٌب اآلف كيػػف يكػػوف ا٢بػػاؿ! فػػإذا تبػػّْب ا١بهػػاد واّتضػػح؛ 
 .(5)انتهى"حينئٍذ نقوؿ: اذىبوا

                                 
 .227األوُف ص  الفتاوى الشرعية يف القضايا العصرية ط (1)
 وسنة وا٥برسك.الب جاء ىذا يف سياؽ جواب شيخنا عن ا١بهاد نصرة للمستضعفْب يف (2)
 .227سؤاؿ  70 لقاء 8/850الباب ا٤بفتوح  (3)
 .2728سؤاؿ  08لقاء  8/087الباب ا٤بفتوح  (4)
 .7الثانية:  88من أشرطة الباب ا٤بفتوح من ا٤بوقع االنَبنٍب الر٠بي للشيخ الدقيقة:  22الشريط رقم :  (5)
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ة ا٤بدنيػػة يف ال يشػػك أف ا٤بسػػلمْب اآلف أشػػبو با٢بالػػة ا٤بكيػػة مػػن ا٢بالػػىػػذا وال أظػػن عػػاقبلً مػػدركاً 
 .ىذا األمر فجهادىم العدو يضر أكثر ٩با ينفع

  (1)-رٞبو ا  -قاؿ الشيخ ٧بمد بن صاٌف العثيمْب: 

و٥بػػػذا لػػػو قػػػاؿ لنػػػا قائػػػل اآلف ٤بػػػاذا ال ٫بػػػارب أمريكػػػا وروسػػػيا وفرنسػػػا وا٪بلػػػَبال! ٤بػػػاذال! لعػػػدـ "
نػػد أسػػلحتهم ٗبنزلػػة األسػػلحة إِف قػػد ذىػػب عصػػرىا عنػػدىم ىػػي الػػٍب يف أيػػدينا وىػػي ع .القػػدرة

 سػػػػػػػػكاكْب ا٤بوقػػػػػػػػد عنػػػػػػػػد الصػػػػػػػػواريخ. مػػػػػػػػا تفيػػػػػػػػد شػػػػػػػػيئاً. فكيػػػػػػػػف ٲبكػػػػػػػػن أف نقاتػػػػػػػػل ىػػػػػػػػؤالءل

إنػػػو مػػػن ا٢بمػػػق أف يقػػػوؿ قائػػػل أنػػػو ٯبػػػب علينػػػا أف نقاتػػػل أمريكػػػا وفرنسػػػا وا٪بلػػػَبا : و٥بػػػذا أقػػػوؿ
لكػػن الواجػػب علينػػا أف . ىػػذا تأبػػاه حكمػػة ا عػػز وجػػل ويأبػػاه شػػرعول كيػػف نقاتػػل! وروسػػيا
ةٍ ﴿ا أمػػر ا بػػو عػػز وجػػل نفعػػل مػػ   ىػػذا [6;]األنفػػاؿ: ﴾َوَأِع  دُّوْا َلُه  م مَّ  ا اْس  َتطَْعُتم مّْ  ن قُ   وَّ

 ".الواجب علينا أف نعد ٥بم ما استطعنا من قوة  وأىم قوة نعدىا ىو اإلٲباف والتقوى

 :(2)-رٞبو ا  -وقاؿ 

و٫بػػوه  لضػػعف ا٤بسػػلمْب إنػػو يف عصػػرنا ا٢باضػػر يتعػػذر القيػػاـ با١بهػػاد يف سػػبيل ا بالسػػيف " 
ماديِّػػػا ومعنويِّػػػا  وعػػػدـ إتيػػػاهنم بأسػػػباب النصػػػر ا٢بقيقيػػػة  وألجػػػل دخػػػو٥بم يف ا٤بواثيػػػق والعهػػػود 

 . انتهى"الدولية  فلم يبق إال ا١بهاد بالدعوة إُف ا على بصّبة

كػػن اآلف لػيس بأيػػدي ا٤بسػلمْب مػػا يسػتطيعوف بػػو جهػاد الكفػػار  "ل  :(3)-رٞبػو ا  -قػاؿ و  
  .انتهى". وال جهاد مدافعةحٌب

 :(4)-رٞبو ا  -قاؿ و  

                                 
 .األوؿ الوجو: أ شرح كتاب ا١بهاد من بلوغ ا٤براـ الشريط: (1)
 .25/755فتاواه  (2)
 .200سؤاؿ  77 لقاء 8/882الباب ا٤بفتوح  (3)
 ط ا٤بصرية. أوؿ كتاب ا١بهاد 7/708شرح رياض الصا٢بْب  (4)
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واألمػة اإلسػبلمية اليػـو عػاجزة.  .فالقتاؿ واجب  ولكنو كغّبه من الواجبػات ال بػّد مػن القػدرة"
ال شّك عػاجزة  لػيس عنػدىا قػوة معنويػة وال قػوة ماديػة. إذاً يسػقط الوجػوب عػدـ القػدرة عليػو 

]البقػػػػرة:  ﴾َوُه    َو ُك    ْرٌق لَُّك    مْ ﴿  قػػػػاؿ تعػػػػاُف: [;6]التغػػػػابن: ﴾مْ فَ    ات َُّقوا اللَّ    َه َم    ا اْس    َتطَْعتُ ﴿
 .انتهى [";76

وكػػاف ٠باحػػة شػػيخنا ابػػن عثيمػػْب رٞبػػو ا قػػد ناصػػح ا٤بقػػاتلْب ا٢بكومػػة ومكفػػري أتباعهػػا مػػن 
عػػواـ النػػاس مػػراراً عػػرب رسػػائل عديػػدة ومنهػػا رسػػالتو الشػػهّبة إُف زعػػيم ا١بماعػػة ا٤بقاتلػػة يف ا١بزائػػر 

 اب, وىذه :حساف حط
 "بسم ا الرٞبن الرحيم 

: حسػاف حطػػاب, أمػّب ا١بماعػػة ا٤بسػلحة يف منطقػػة  مػن ٧بمػد الصػػاٌف العثيمػْب إُف األخ ا٤بكػػـر
 ا١بزائر حفظو ا تعاُف

 وبعد   السبلـ عليكم ورٞبة ا وبركاتو 

َأِ يُع   وا اللَّ   َه َوَرُس   وَلُه ِإْن ُكْن   ُتْم فَ   ات َُّقوا اللَّ   َه َوَأْص   ِلُحوا َذاَت بَ ْي   ِنُكْم وَ ﴿ فػػػإفَّ ا تعػػػاُف قػػػاؿ: 
َواْعَتِص  ُموا ِبَحْب  ِل اللَّ  ِه َجِميًع  ا َواَل تَ َفرَّقُ  وا َواذُْك  ُروا ﴿ [  وقػػاؿ عػػزَّ وجػػلَّ:1:]األنفػػا{ُم  ْؤِمِنينَ 

 :]آؿ عمػراف ﴾ْعَمتِ ِه ِإْخَوانً انِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء فَلَلََّف بَ ْيَن قُ ُلوِبُكْم فََلْصَبْحُتْم بِنِ 
المس   لُم أخ   و "ف (1)"كون   وا عب   اد اهلل إخوانً   ا" [  وقػػػاؿ النَّػػػيبُّ صػػػلى ا عليػػػو وسػػػلم:103
  ولقد منَّ ا تعاُف على كثّب من إخواننا يف ا١بزائر فألقوا السِّػبلَح وأطفػأوا الفتنػة  (2)"المسلم

ا لنرجػػو ا عػػزَّ وجػػلَّ أف تكونػػوا ػ أيُّهػػا األمػػّب ػ وحصػػل ٥بػػم وللشػػعب ا١بزائػػري خػػٌّب كثػػٌّب  وإنَّػػ
مػػػثلهم عػػػن قريػػػب  واألمػػػور الػػػٍب فيهػػػا اخػػػتبلؼ بيػػػنكم ٲُبكػػػن حلُّهػػػا بػػػالطرؽ السػػػلميَّة والتفػػػاىم 
وسػػيتمُّ ذلػػك إف شػػاء ا مػػع نيَّػػة اإلصػػبلح وسػػلوؾ الطريػػق ا٤بوصػػل إُف ذلػػك  قػػاؿ ا تعػػاُف يف 

نَ ُهَم  اإِ ﴿ ا٢َبَكمػْب يف شػقاؽ الػػزوجْب: آمػػُل [.  35 :]النسػاء﴾ْن يُرِي َدا ِإْص اَلًحا يُ َوفّْ  ِق اللَّ ُه بَ ي ْ

                                 
  (.728صحيح األدب ا٤بفرد= للبخاري برقم ) (1)
  (.8282رواه البخاري يف صحيحو برقم ) (2)



 41 

ػػػبلح  وفَّقكػػػم ا للخػػػّب  والسػػػبلـ علػػػيكم  مػػػنكم أيُّهػػػا األمػػػّب أف تُبػػػادروا باإلصػػػبلح ووضػػػع السِّ
 .ورٞبة ا وبركاتو

 .(1)ا١بامع الكبّب /عنيزة ىػ1421ربيع األوؿ سنة  14ا١بمعة     

م  ع بع  ن -رحم  ه اهلل-دار ف  ي من  زل ش  يخنا محم  د ب  ن ص  الح ب  ن عثيم  ين (2)وه  ذا لق  اءٌ 
 . الجزا ريين

ـُ ا٤بتَّقػػَْب " :الشػيخقػاؿ  ا٢بمػُد  رّب العػا٤بْب وأصػلي وأسػلُِّم علػى نبينػا ٧بمػد خػامَت النبيػْب وإمػا
  .وعلى آلِو وأصحاِبِو وَمن تِبعُهم بإحساٍف إُف يـو الّدين

 :أّما بعد  

ُبػػارؾ يػػػوـَ ا١ُبمعػػة فػػإّنِب َمسػػرور   
ـَ  68يف ىػػػذا اليػػـو ا٤ب  ىػػػػ أفْ  6976ِمػػن شػػػهر صػػفر عػػا

َحَضَر إِفَّ إخوة ِمن ا١بزائِريْب يف بيٍب عصَر ىذا اليـو يف ُعنيزة إحدى ُمدف القصيم يف ا٤بملكػة 
العربية السعودية  فأشػُكرُُىم علػى ىػذا اللقػاء  وقػد طلبػوا ِمػِب أْف يكػوَف ىػذا اللقػاء ُمسػّجبل يف 

فيػديو ػ بالصػوَرِة والصػوت ػ ولِكػن نظػراً ِلكراىػِة أف تظَهػَر صػوريت طلبػُت ِمػنُهم أْف يكػوَف ىػذا ال
 .الِلقاء بالصوت وفيِو ِكفايٌة إف شاء ا

أيّها اإلخوُة ا١بزائريوف: إّنُكم ِمّنا وبِنا  األمُة واِحدة أمٌة ُمسػِلمة  الرسػوُؿ واِحػد ٧بمػد بػن عبػِد  
ؤِمُن للُمؤِمِن كالبُنياف يشدُّ  ا بن عبِد ا٤بطِّلب

ُ
ا٥باِِشي الُقرشي إ٥بُنا واِحد وُىو ربُّ العا٤بْب  وا٤ب

بعضُو بعضاً  فَمثُل ا٤بؤِمنْب يف توادِّىم وتراُكِمهم وتعاطُفِهم مثُل ا١بسِد الواِحد إذا اشتكى ِمنػُو 
وِسػنا منػُذ أف قاَمػت الِفتنػة عضٌو َتداَع لُو سػائُِر ا١بسػد بالصػحة  ومازَالػت ُمشػِكلُة ا١بزائػر يف نف

قاتِلْب إال أنّػُهػم  7<<6عاـ 
ُ
يف السنة ا٤بيبلدية وإُف يوِمنا ىذا  وال ٲُبكن أْف َنظنَّ باإلخوِة ا٤ب

إف شاء ا تعاُف يُريدوف تَثبيَت اإلسبلـ يف ا١بزائر ألهّنا ِببلٌد َٙبّررت ِمن سيطرِة الُكفػر واتَّضػَح 
                                 

 .ايناب "فتاوى العلماء األكابر" ولعبد ا٤بالك رمضنقبلً عن موقع الشيخ ابن عثيمْب على  النت, وانظر كت (1)
مكاف وزمن ااضرة: -رٞبو ا تعاُف-عنواف ااضرة: نداء إُف ا٤بقاتلْب يف ا١بزائر للشيخ: ٧بمد بن صاٌف بن عثيمْب (2)

 دقيقة. (72) ومدتوىػ يف بيت الشيخ 2087من صفر 27ا١بمعة 
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ُ شػػجاَعتُػُهم حينمػػا كػػاَف االسػػِتعماَر الِفرنسػػي حػػٌب ٥بػػا النػػور وفيهػػا القػػـو الُشػػجع اف الػػذين تَػَتبػػْبَّ
ُقػاتِلْب ولِكػنَّ النيّػة ٙبتػاُج إُف ِحكمػة يف 

َفكَُّهم ا تبارؾ وتعاُف ِمنُو  ىذا ما َنظُنُّػُو يف إخوانِنػا ا٤ب
نعػػى اُ تبػػارؾ وتعػػاُف ُمعا١بَػػِة األمػػور  وا٢ِبكمػػُة ُمواَفقػػُة الَشػػرع  والشػػرُع ُمطػػاِبٌق للَعقػػل ولِػػذِلك ي

وإذا   [=6]البقػرة: ﴾ُصمّّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَ ُه ْم الَ يَ ْعِقلُ ونَ على ُكفار فُقداف العقل فيقوُؿ مػثبًل: ﴿
كاَف ىذا ىو الّديُن اإلسبلمي أنُو َمبِب على ا٢ِبكمة الٍب ِىَي الشرع والعقػل فػإفَّ الواِجػب علػى 

على ا٣بروج عن ُمقتضى الَشرع والَعقػل  ألنّػُو إْف كػاَف األمػُر ُمعَتِنقي اإلسبلـ أالَّ َٙبِملُو العاطفة 
كػػذِلك أصػػبحت العاِطفػػُة عاصػػفًة مػػَدمِّرة  كمػػا َيشػػَهُد بِػػذِلك الواقِػػع يف قػػدمِي الزمػػاف وحديثِػػو  
ساِلمْب و ا٢ُبكومػة والَشػعب النصػيَحة الػٍب أرجػوا ا 

ُ
وإّنِب أقدِّـ إلخواين يف ا١بزائِر ا٤بٌقاتِلْب وا٤ب

ارؾ وتعػاُف أف تكػػوَف خاِلصػًة لػػو ناِفعػًة لِِعبػاده  وِىػػَي أف يلَتِئُمػوا وأْف يَعَتِصػػموا َٕببػِل ا ٝبيعػػاً تبػ
وال يَتفرَّقػػوا وأْف َيضػػعوا السػػيف  ويئوبػػوا إُف التفػػاُىم والتناُصػػح  فػػإيّن أظػػن أفَّ ِكػػبل الطػػائِفتْب قػػد 

غَػِب أخػّباً وال أدري ىػل ىػو واقػع أو ال أّف مّلوا وَسػِئموا لِكػن ال يػدروَف كيػَف يعَملػوف  ولَقػد بل
ُقاتِلْب وضَع السِّبلح  وأفَّ َمن وَضػَع ِسػبلحو وآَب إُف حظػّبِة األمػة فإنّػُو 

ا٢ُبكومة طَلبت ِمن ا٤ب
عػػػُتمل إذا كػػػاَف ىػػػذا الواقػػػع فلػػػم يبقػػػى ألحػػػٍد ُعػػػذر  فػػػأقوؿ إلخػػػواين   ال شػػػيَء عليػػػِو  ىكػػػذا ٠بَِ
قاتلْب يف وا٤بغارات وِقَممِ 

ُ
 هتػدأا١بِباؿ ىػاتوا  أقِبلػوا َىلِّمػوا إُف الِسػلم فالِسػلُم خػّب  مثّ بعػَد أْف  ا٤ب

األمػػػور وَتغَمػػػد ا١بِػػػراح يكػػػوف التفػػػاُىم  سػػػواٌء كػػػاَف التفػػػاُىم ِمػػػن بػػػْب ا١بزائػػػريْب  ٯَبَتمػػػع الُعلمػػػاء 
سػػػػلمْب ورُ 

ُ
ؤسػػػػاء واألمػػػػراء وَيدرُسػػػػوَف الوضػػػػع أو كػػػػاَف األمػػػػر يعػػػػود إُف ٧ُبّكمػػػػَْب ِمػػػػن ُعلمػػػػاَء ا٤ب

ُسػػلمْب حػػٌب َتكػػوف األمػػور جاريػػة علػػى مػػا ٰبُِبُّػػُو ا ويرضػػى  أّمػػا البقػػاُء ىكػػذا قػػوـٌ يف ا١بِبػػاؿ 
ا٤ب

ويف بُطوِف األودية ويف ا٤بغارات َيَببَّصوَف الدوائِر حٌب قيَل ِف أهنُم يقتُلوف َمػن لػيس ٗبُقاتػل كأ٭ّبػا 
قػاتِلْب وضػعوا )َمػن َف يُكػن معػي فهػَو علػّي( و  :يقولوَف بقػوِؿ القائِػل

ُ
ىػذا غلػط  لػو أّف ىػؤالِء ا٤ب

السِّبلح وسلَّموا أنُفسُهم ما داَمت العدالة قد فَػَتحت ٥بُم الباب واغَتنموا ىِذِه الُفرصػة وحضػروا 
إُف ا٢ُبكومػػة  ال أقػػػوؿ ٰبُضػػػروف ىكػػػذا ٝبيعػػػاً لِكػػػن ٰبُضػػػر رؤسػػػاءُىم فػػػإذا وجػػػدوا الِصػػػدَؽ ِمػػػَن 

٢َبَصػػَل يف ىػػذا خػػٌّب كبػػّب ألنّنػػا ال نػػدري إُف أيِّ حػػد  تَنَتهػػي  ا٢بكومػػة أمَكػػَن أْف يػػأيَت اآلخػػروف 
ُشػػِكلة  إذا َف تُعػػاًَف وُكػػلُّ واِحػػٍد ِمػػَن ا٣َبصػػمْب نَػػػزََّؿ مػػا يف نفِسػػو ومػػا يُريػػد  إذ ال ٲُبِكػػن 

ىػػِذِه ا٤ب
نػػا ىػػذا الُصػػلح بػػَْب اثنػػْب ُمَتخاِصػػمْب علػػى أْف يُعطػػى كػػلُّ واِحػػٍد ِمنهمػػا مػػا يُريػػُده ألنّنػػا لػػو حاَول

 .لُكنّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي يُريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُد أْف ٯَبَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب النقيضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِْب أو الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدين
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ُقاتِلْب الذيَن فَتَح ا ٥بُم الباب أف يَرِجعوا وَيضعوا السِّبلح وكما قُلػت 
أَكرِّر نصيحِة إلخواين ا٤ب

لػػػيس علػػػى السػػػبيل ا١َبمػػػاعي ولِكػػػن بِنػػػزوؿ ُرَؤسػػػاءِىم وقُػػػػّوادىم حػػػٌب يَتبػػػْبَّ صػػػدُؽ ا٢ُبكومػػػة  
 .حُصل ِبذِلك خٌّب كثّب وُٙبقُن دماء وُٙبمى أمواؿفيَ 

نسأُؿ ا سبحانو وتعاُف إلخوانِنا ا١بزائريْب أْف ٯَبمَع ا كِلمتَػُهم على ا٢بػق وأْف يُػوفػَِّقُهم ِلمػا  
فيػػِو خػػُّب الػػّدين والػػدنيا إنػػُو علػػى كػػلِّ شػػيٍء قػػدير ونُفِسػػح اجملػػاؿ لؤلسػػئلة ونسػػأُؿ ا أْف يُوفِّقنػػا 

شاِىدين أفَّ ما ُيشاِىدونُو اآلف ِمن الرفػوؼ الػٍب فيهػا الُكتػب والدفّايػة للصوا
ُ
ب وأخربُ إخواين ا٤ب

الٍب تدفئ ا١بّو يف الشتاء وكذِلَك اللوحة الٍب علػى بػاِب اجمللِػس ُكتِػَب فيهػا )كّفػارُة اجمللِػس( أفَّ 
تواِضػع ونسػأُؿ ىذا ىو بيتُنا حقاً  وأنّنا نتشّرؼ ِلكلِّ ا١بزائريْب يزورنا يف ىذا 

ُ
ا٤بكاف كما قيػل ا٤ب

 .ا التوفيق للجميع

 :أّو٥ُباو األسئلة ا٥بامة الوارِدة اآلف  مث أجاب رٞبو ا على بعض  

 لما رأُي فضيَلِتكم في ماِهرة التكفير؟ أي تكفير ُحكام المسلمين بالُجملة 

والَتحرمي واإلباحة وغّبَىا أحكاـ نعم  ا٢بمُد   ٯِبب أْف نَعلم أفَّ التكفّب و الَتحليل  :الشيخ
َشػرِعّية  ال تُػَتلقَّػى إال ِمػن الشػرع  وإذا كػػاَف أحػٌد ال ٱُبػاِلف يف أفَّ اإلٯبػاب و التحليػل والتحػػرمي 
إُف ا ورسولِو فإنُو ٯبَِب أْف ال ٱُباِلف يف أفَّ التكفػَّب إُف اِ ورسػولِو ألفَّ َخطػَر التكفػّب أعظَػم 

الَتحرمي أو اإلباَحة  وإيّن ألعَجػب كيػَف يػنَفُخ الشػيطاف يف نُفػوِس بعػض ِمن خطر اإلٯباب أو 
بػاح مػع 

ُ
حػـر وا٤ب

ُ
الناس فيَتهاَونُوا يف التكفػّب  ولِكػنّػُهم َٰبََبِمػوف األحكػاـ الشػرعّية يف الواِجػب وا٤ب

ِكتػاب   التكفّب وعدـ التكفّب ليَس راِجعاً إُف ُفبلف وُفبلف  بل ىػو إُف :أفَّ األوؿ أخطَر  فأقوؿ
ا وسػنة رسػولِِو ػ صػػلى ا عليػو وعلػى آلػو وسػػلم ػ فمػن كفَّػرُه اُ وَجػػَب أف ُنكفِّػرُه أيَّػن كػػاف 
سػلم أنػُو مسػلٌم 

ُ
حٌب لو كاَف األب أو األـ وَمن َف ُيكفِّره ا ورسولو فهو ُمسلم  واألصل يف ا٤ب

فق  أرأيػُتم ِقصػَة أسػػامة بػن زيػد ػ حقيقػة حػٌب يقػوـَ دليػػل علػى أنػُو لػػيَس ٗبسػلم حقيقػة وأنػُو ُمنػػا
رضػي ا عنػو ػ ِحػبُّ رسػوؿ ا ػ صػلى ا عليػو وعلػى آلػو وسػلم ػ وابػن ِحبِّػو  ٤بّػا أتػى ِلُمشػرؾ 
شػرؾ إ٭ّبػا قا٥بػا َتعػوذاً ِمػن القتػل 

ُ
شػرِؾ ػ ال إلػو إال ا ػ فَػَقتلػُو أسػامة  ظنػاً ِمنػُو أفَّ ا٤ب

ُ
لِيقتلػو قػاؿ ا٤ب

 "أقَتلتَ ُه بع َد أْن ق اَل ال إل ه إال اهلل" :صػلى ا عليػو وسػلم ػ فقػاَؿ ألسػامةفبلػَغ ذلِػك النػيب ػ 
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قػػاؿ: نعػػم يػػا رسػػوؿ إ٭ّبػػا قا٥بػػا  "أقَتلتَ  ُه بع  َد أْن ق  اَل ال إل  ه إال اهلل": قػػاَؿ: نعػػم  َكػػرَّر عليػػو قػػاؿ
مع أفَّ  "لِقيامةأشَققَت عن قلِبهف وماذا َتصنُع بال إله إال اهلل إذا جاءت يوَم ا"تعوُّذاً  فقاؿ: 

الذي يبدوا ِف كما بدا ألسامة أفَّ نُطق الرجل هِبذه الكلمة ليَس إال تعوُّذاً ِمن القتل ومَع ذلِػك 
َحَكَم النيب ػ صلى ا عليو وسلم ػ ِبظاِىر اللفي وأنُو َمعصوـُ الدـ وأّف ىذا القاِتُل َسُيسأُؿ يـو 

أْف يكػػوَف فاِعػػُل الكفػػِر أو قائػػُل الكفػػر ٨ُبتػػاراً  فػػإْف كػػاَف  الِقيامػػة  مثَّ إفَّ التكفػػّب لػػُو ُشػػروط ِمنهػػا
َم ن َكَف َر بِاللَّ ِه ِم ن بَ ْع ِد إيَمانِ ِه ﴿ :غَّب ٨ُبتار فبل ُحكَم لقولِو وال لِفعِلو كقوِؿ ا تبػارؾ وتعػاُف

َصْدراً فَ َعَلْيِهْم َغَضٌب مَّْن اللَّ ِه  ِإالَّ َمْن ُأْكرَِق َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِ نّّ بِاإِليَماِن َوَلِكن مَّن َشَرَح بِاْلُكْفرِ 
واآليػػة ال فػػرَؽ فيهػػا بػػْب القػػوِؿ والِفعػػل   مثَّ إفَّ النػػيب ػ  [278]النحػػل: ﴾َوَلُه  ْم َع  َذاٌب َعِظ  يمٌ 

صلى ا عليو وسلم ػ حّدثناَ عن رُجل كاَف ُمسرِفاً على نفِسػو وأمػَر أىلػُو إذا مػات أْف ُٰبرِقػوُه و 
وقػػاَؿ إف قػػِدَر ا عليػػو لُيعذبنَّػػُو عػػذاباً ال يُعذبػػُو أحػػداً ِمػػن العػػا٤بْب  ففَعػػَل أىلػػُو يَػػذروُه يف الػػيَّم 

ذِلك  فَجمعُو َمن يقوُؿ للشيِء ُكن فيكوف فهو ا عّز وجّل وسألُو: ِلما فعلػَت ىػذا ل فػأخربُه 
ها  لِكن نظراً لكونِِو أنُو فعَل ذِلك خوفاً ِمن ا مَع أفَّ التعدي على ربك كِلمة ُكفر ال شكَّ ِفي

َف يتصػػوَّر وَف ٲبلِػػك نفَسػػو إال أف يُعبػِّػػَر هبػػذا التعبػػّب جعلػػُو النػػيبُّ ػ صػػلى ا عليػػو وسػػلم ػ خطَػػأً 
َمعُفواً عنو  وذِلك لعَدـ القصد  وِمن شروط الُكفر أْف ال يكوَف اإلنساف ُمتػأِوالً تَػأويبلً لػو وجػو 

ّبه حػػَْب يكػػوُف كفػػراً أْف ال يكػػوَف اإلنسػػاف ُمتػػأِوالً خاصػػًة ِمػػن شػػروط الُكفػػر يف مػػا يكػػوُف تكفػػ
تَػأويبلً يُعػػذُر بػِو فػػإْف كػػاَف ُمتػأِوالً تَػػأويبلً يُعػَذُر بػػو فقػػد أخبَػػَر النػػيب ػ عليػو الصػػبلة والسػػبلـ ػ أفَّ 
جتِهد ِمن ىذِه األمة إذا بذَؿ ُجهده وأخطأ فلُو أجٌر واحد وا٣بطأ مغفور لِكن ٯِبُب عليِو إذا 

ُ
ا٤ب
لػػو ا٣بطػػأ أْف يَرِجػػَع إُف ا٢بػػق  وحينئػػٍذ ال ٰبَِػػلُّ ألَحػػد أْف ُيَكفِّػػر َمػػن َف يػػدؿَّ الِكتػػاب والسػػنة  بػػافَ 

على ُكفره فإف فَعل عاَد إليِو ألفَّ النيب ػ صلى ا عليو وسلم ػ أخرب أّف َمن دَع رجبل بالكفر أو 
سػػأل
َ
ُة خطػػّبًة ِجػػداً  فػػإذا قػػاَؿ قائِػػل: إذا قػػاؿ يػػا عػػدو ا وَْف َيُكػػن كػػذِلك رَجػػَع إُف القائِػػل  فا٤ب

فَعَل أحػٌد ِفعػبًل َنُشػك ىػل ىػو َيكُفػر بػِو أو ال َيكُفػر وىػو ُمسػلم فاألصػل عػَدـ الُكفػر وال ٯبػوز 
ـَ على َتكفّبِِه مع الشك  وُرّٗبا تكػوف ىػِذِه ىػَي نُقطػة التحػوُّؿ  فػإفَّ بعػَض النػاس ٰبُكػم  أْف نُقِد

ـَ بِو مَع أنُو ِعنَد التأمُّل ليَس ِبُكفر أو ِعنَد التأمُّػل ال يكػوُف على شيٍء بأنُو ُكفر مثَّ ُيكفِّ  ر َمن قا
فاِعلػػُو كػػاِفراً أو قائِلػػُو كػػاِفراً إّمػػا لِغلبَػػة وإّمػػا ١ِبهػػل وإّمػػا لِِنسػػياف ومػػا أشػػَبَو ذلِػػك  ا١بػػواُب واِضػػح 

 .اآلف
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سػلَّحة ا٣بارِجػة مػا ُحكػُم مػا يُنسػُب إلػيُكم ػ حفظُكػم ا ػ ِمػن تأييػد ا١ب :ث م س للوق
ُ
ماعػات ا٤ب

علػػػى ا٢ُبكومػػػة ا١بزائريػػػة وأّنُكػػػم معُهػػػم إال أنُكػػػم عػػػاِجزوف علػػػى التصػػػريِح بػػػذِلك ألسػػػباٍب أمنيّػػػة 
 وسياسيةل

ىػػذا لػػيَس ِبصػحيح وال ٲُبِكػػن أْف نؤلِّػػب أحػداً علػػى ا٢ُبكومػػة ألّف ىػذا ٙبُصػػُل بِػػِو فتنػػة  " :الش يخ
ُل ا٢بكومػػة لػػيَس ِعنػػدىم القػػدَرة مػػا ٲُبِكػػن أْف يَغِلبػػػوا كبػػّبة إذ أّف ىػػؤالِء الػػذين يريػػدوف أف يقابػػ

ا٢بكوَمػػَة بِػػو فػػبل يَبقػػى إال القتػػل وإراقَػػَة الػػّدماء والِفتنػػة كمػػا ىػػو الَواقػػع  ومػػا أكثَػػػَر الػػذي يُنَسػػُب 
إلينػػا ُىنػػا يف السػػعودية أو خػػارِج السػػعودية ولػػيَس لػػُو أصػػل ِعنػػدنا  وا٢بَاِمػػل لِػػذلك وا أعلػػم أّف 

م أىواء فإذا ىػّووا شػيئاً نسػبوُه إُف عػاَِف ِمػن الُعلمػاء ِمػن أجػِل أْف يكػوَف لػُو قبػوؿ وىػِذِه الناس ٥بُ 
مسػػألة خطػػّبة   ولػػيَس الكػػِذُب علػػيَّ أو علػػى غػػّبي ِمػػن الُعلمػػاء ِبغريػػٍب إذا كػػاَف الَكػػِذب وقَػػع 

ِِ ِإْذ َفَم  ْن َأْملَ ُم ِممَّ  ن َك  َذَب َعلَ ى اللَّ  علػى ا عػػّز وجػّل   قػػاؿ ا تعػاُف ﴿ ِه وََك  ذََّب بِالصّْ  ْد
فػػػأرجوا ِمػػػن إخواننػػػا يف ا١بزائػػػر وغػػػِّب ا١بزائػػػر إذا ٠ِبعػػػوا َعنَّػػػا شػػػيئاً تُنِكػػػرُُه  [87]الزمػػػر: ﴾َج   اءقُ 

ا ُنِسَب إلينا ما َف نُقلوُ   .أفِئَدهتُم أْف يتَِّصلوا بِنا وَيسَتفِهُم فُرٗبَّ

يػت علػى ألِسػنِة كثػٍّب ِمػن الشػباب َيِصػفوَف هِبػا بارؾ ا فػيكم  تػََبدَُّد كِلمػة الطواغ :ثم سللوق  
 ُحكَّامُهم  فما رأُيُكم يف ذِلكل

رأِي يف ذلِػػػك أفَّ ىػػػذا غلػػػط   ألّف كِلمػػػة طػػػاغوت ِعنػػػَد العامػػػة كلمػػػٌة كبػػػّبة هَتتَػػػػزُّ ٥بػػػا :: الش   يخ
ْكُف ْر بِالطَّ اُغوِت َفَمْن يَ ا١بِباؿ  فإذا قالوا ىذا طاغوت معناه أنو ال يَِتمُّ اإلٲباف إال بالُكفِر ِبِو ﴿

  مثَّ إفَّ كِلمػػػة الطػػػاغوت [;:7]البقػػػرة: ﴾َويُ    ْؤِمن بِاللّ   ِه فَ َق   ِد اْسَتْمَس   َك بِ   اْلُعْرَوِة الْ   ُوثْ َقىَ 
مشػتّقة ِمػن الطُغيػػاف  والطُغيػاُف قػػد يكػوُف عامػػاً وقػد يكػػوُف خاصػاً ٗبعػػُب أنػُو قػػد يكػوف اإلنسػػاف 

طلقػػػة طُغيانػػُو يف مسػػألٍة مػػا وىػػػو يف أخػػرى ُمعتَػػدِ 
ُ
ؿ غػػّب طػػػاغي فَػَوْصػػف اإلنسػػاف بالطاغوتيّػػة ا٤ب

غلَػػط وهُبتػػاف والواِجػػُب التفصػػيل فيمػػا يقتضػػػي التفصػػيل  صػػحيٌح أّف ُزعمػػاُء الُكفػػر ا٤بوجػػػوديَن 
اآلف ٲُبِكػػػن أْف نسػػػميِهم طواغيػػػت لِكػػػن رجػػػٌل مسػػػلم ُيصػػػّلي وٰبػػػج ويصػػػـو ويتصػػػّدؽ أخطػػػأ يف 

 نسػػتطيع ىػػذا   فػػا عػػّز وجػػّل يقػػوؿ يف ِكتابػػِو مسػػألٍة مػػا نقػػوؿ إنػػُو طػػاغوت علػػى اإلطػػبلؽل ال
يَ  ا أَي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وْا ُكونُ  وْا قَ   وَّاِميَن لِلّ  ِه ُش  َهَداء بِاْلِقْس  ِط َوالَ َيْج  رَِمنَُّكْم َش  َنَُن قَ   ْوٍم العزيػػز ﴿

قبػػوؿ ِمػػن أيِّ أحػػٍد جػػاء وا٢بػػّق مَ  [=]ا٤بائػػدة: ﴾َعلَ  ى َأالَّ تَ ْع  ِدُلوْا اْع  ِدُلوْا ُه  َو َأق ْ  َرُب لِلت َّْق  َوى
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ِبو... ويف ليلٍة ِمن اللياِف جاءُه شخص ِبصفِة فقّب فأخَذ ِمن الطعاـ فأمَسكُو أبو ىريرة وأطَلقو 
إن ُه َك َذَبَك و٤بّا غدا على رسوؿ ا ػ صلى ا عليو وعلى آلو وسلم ػ قاَؿ لػُو فأطلقتُػو فقػاَؿ: ﴿

: فعِلمػُت أنػُو سػيعود لقػوِؿ النػيب ػ صػلى ا عليػو ﴾  يقػوُؿ أبػو ىريػرة ػ رضػي ا عنػو ػ وسيعود
وسلم ػ وسيعود  فارَتقبُو تِلك الليلة الثانية وجاَء وأَخَذ ِمن الطعاـ وأمَسكُو أبو ىريػرة فقػاؿ: إنػُو 
ذو ِعياؿ وذو حاجة فأطلقُو أبو ىريرة  ويف الصباح أتى النيب ػ صلى ا عليو وعلى آلو وسلم ػ 

إن   ُه َك   َذَبَك "ارِحػػػة  فقػػػاؿ إنػػػُو زَعػػػَم أنػػػو ذو حاجػػػٍة وذو ِعيػػػاؿ فأطَلقتػػػو فقػػػاَؿ فقػػػاَؿ مػػػا فَعػػػَل الب
  يف الليلػة الثالِثػة عػاد  وأصػرَّ أبػو ىريػرة أف يَرفعػُو إُف النػيب ػ صػلى ا عليػو وعلػى آلػو "وسيعود

قربُػك الشػيطاف وسلم ػ فقاؿ لُو: أال أُدلَُّك على آية إذا قرأهَتا َف يَزؿ عليك ِمن ا حػاِفي وال يَ 
الّلُه الَ ِإلَ َه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم الَ تَْلُخُذُق ِسَنٌة حٌب ُتصِبح   فقاَؿ: بلى  قاَؿ: آيُة الكرسي ﴿

 َواَل نَ ْوٌم لَُّه َما ِفي السَّ َماَواِت َوَم ا ِف ي اأَلْرِض َم ن َذا الَّ ِذي َيْش َفُع ِعْن َدُق ِإالَّ بِِإْذنِ ِه يَ ْعلَ ُم َم ا
ِت بَ ْيَن أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل ُيِحيطُوَن ِبَشْيٍء مّْْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاء َوِس َع ُكْرِس يُُّه السَّ َماَوا

فلّمػا أصػبح أتػى النػيب ػ  [::7]البقػرة: ﴾َواأَلْرَض َوالَ يَ  ُؤوُدُق ِحْفظُُهَم ا َوُه َو اْلَعِل يُّ اْلَعِظ يمُ 
  َفقبِػَل النػيب ػ صػلى ا "ص دَقَك وه و ك ذوب"أخربُه ٗبػا قػاؿ  قػاؿ: صػلى ا عليػو وسػلم ػ فػ

شػرِكوف إذا فعلػوا فاِحشػة قػالوا َوَجػدنا عليهػا آبائنػا 
ُ
عليو وسلم ػ ا٢بّق وأقرَّ وىػو ِمػن الشػيطاف  ا٤ب

 تعػػػاُف وا أَمرنػػػا هِبػػػا  فػػػاحَتجُّوا بػػػأمرين  أهنُػػػم وجػػػدوا عليهػػػا أبػػػائهم وأفَّ ا أمرنػػػا هِبػػػا فقػػػاؿ ا
فنفى ىذا ألنػُو باِطػل وَسػَكَت عػن قػو٥بِِم  [=7]األعراؼ: ﴾ُقْل ِإنَّ الّلَه اَل يَْلُمُر بِاْلَفْحَشاء﴿

شػػركْب 
ُ
وجػػدنا عليػػِو آبائنػػا ألنػػُو حػػق  فهػػذا أوالً جػػاَء ا٢بػػق ِمػػن ِقبػػل الشػػيطاف فُقبِػػل وِمػػن ِقبػػل ا٤ب

لنػيب ػ صػػلى ا عليػو وسػلم ػ فقػاؿ: يػػا فُقبػل  واسػتِمع إُف الثالِػث  جػاَء حػػرٌب ِمػن اليهػود إُف ا
ػػػُد أّف ا تعػػػاُف ٯَبعػػػُل السػػػموات علػػػى إصػػػبع واألراضػػػَْب علػػػى إصػػػبع وذَكػػػر بقيػػػة  ٧ُبمػػػد إّف ٪بَِ

َوَم ا قَ َدُروا اللَّ َه ا٢بديث  فضِحَك النيب ػ صػلى ا عليػو وسػلم ػ تصػديقاً لِقػوِؿ ا٢بَػرب  مثَّ قػرأ ﴿
عاً قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ ماَواُت َمْطوِيَّ اٌت بَِيِمينِ ِه ُس ْبَحانَُه َوتَ َع اَلى َحقَّ َقْدرِِق َواأْلَْرُض َجِمي

فُهنػا أقػرَّ النػيب ػ صػلى ا عليػو وسػلم ػ قػوَؿ اليهػودي ألنػُو حػق   [=;]الزمػر: ﴾َعمَّا ُيْشرُِكونَ 
ُهِّم أفَّ الواِجػب علينػا الُرجػوَع إُف ا٢بػّق ِمػن أّي مصػدٍر كػ

اف وأْف نَػػُردَّ الباِطػل ِمػن أّي مصػدٍر  فا٤ب
 .كاف  نعم
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بػػارؾ ا فػػيكم  تَنطَلِػػق بعػػُض ا١بماعػػات يف ٧ُباربػػِة أنِظمِتهػػا ِمػػن قاعػػدٍة تقػػوؿ: إّف : ث  م س  للوق
٧ُباربَة الػدوؿ اإلسػبلمية أوُف ِمػن ٧ُباربػة الػدوؿ الكػاِفرة كفػراً أصػلياً ألّف الػُدوؿ اإلسػبلمية ُمرتػدة 

ُرتد ُمقدـٌ يف
ُحاربة على الكاِفر  فما مدى ِصحَّة ىِذه القاِعدةلوا٤ب

   ا٤ب

سػػػلمْب ويػػػدعوَف الكػػػافرين  وىػػػَي  :الش   يخ
ُ
ىػػػذِه القاِعػػػدة ىػػػي قاِعػػػدة ا٣بػػػوارِج الػػػذين يَقتلػػػوف ا٤ب

 .باِطلة  والواِجب أْف نَلَتِمَس الُعذَر ِلكلِّ َمن أخطأَ 
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 يس المجل  س القض  اء األعل  ى س  ابقاً ر    اللحي دانب  ن محم  د ص  الح ش  يخ نص  يحة اله ذق   
م ن خ الل س ؤال وج ه لفض يلته  أصحاب التفجيرات اآلثمة في الجزا ر الجريح ة الصريحة

 .في دروسه الحرم المكي

السػػائل يقػػوؿ: ٠باحػػة الشػػيخ ىػػل مػػن نصػػيحة ألىػػل ا١بزائػػر  ومػػا ٰبػػدث يف ىػػذه األيػػاـ مػػن " 
 ا٤بعصومةل عمليات انتحارية ذىب بسببها كثّب من األنفس الربيئة

 :الجواب 

 نسػػأؿ ا أف يهػػديهم  وأف ٯبمػػع كلمػػتهم علػػى ا٢بػػق  ويػػوفقهم لبلجتمػػاع علػػى خػػّبىم  وأف 
 -وأمػػر رسػػولو  -جػػل وعػػبل  -يػػوفقهم للسػػمع والطاعػػة إلصػػبلح دولػػة ا١بزائػػر  لتقػػـو بػػأمر ا 

يف ثنائػو علػى  كػاف علػيهم أف يتشػاوروا فيمػا بيػنهم  وأف ٰبققػوا قػوؿ ا -صلى ا عليػو وسػلم
؛ ومػا ٱبتلفػوف فيػو يرجعونػو إُف كتػاب ا: [38]الشػورى: ﴾َوَأْمُرُهْم ُشوَرى بَ ي ْ نَ ُهمْ ﴿ :ا٤بؤمنْب

  فػػّبد إُف كػػبلـ ا وكػػبلـ [10]الشػػورى: ﴾َوَم  ا اْختَ َلْف  ُتْم ِفي  ِه ِم  ن َش  ْيٍء َفُحْكُم  ُه ِإلَ  ى اللَّ  هِ ﴿
]النسػاء: ﴾ْم ِفي َشْيٍء فَ ُردُّوُق ِإَلى اللَِّه َوالرَُّسولِ فَِإن تَ َنازَْعتُ : ﴿-صلى ا عليو وسلم-رسولو 
 ٪بعػػػل ىػػػذا العبػػػث وا١بػػػور والظلػػػم وقتػػػل األنفػػػس مػػػن نسػػػاء وشػػػيوخ وأطفػػػاؿ وتػػػدمّب ؛ ال[59

 .أمواؿ؛ ألف ىذا من إفساد ا٢برث والنسل نسأؿ ا العافية

ريعة  والتعاوف يف ما بينهم فنسأؿ ا أف يهديهم  وأف ٰبقق ٥بم اجتماع الكلمة  وتعظيم الش 
علػػى الػػرب والتقػػوى  وأف يفتػػأ ىػػذه العقبػػة عػػن األصػػلحْب  وأف يهػػدي عامػػة النػػاس للرجػػوع إُف 
أىل العلم والتقى والصبلح والفبلح  وأف يوفق العلماء أف يقوموا ٕبق العلم من البياف والنصػح 

عػػن ٝبيػػع بػػبلد ا٤بسػػلمْب   أف يرفػػع -جػػل وعػػبل-نسػػألو  . كمػػاوٝبػػع الكلمػػة واإلرشػػاد إُف ا٣بػػّب
 .(1)ء"كل ذلة وبلية إنو ٦بيب الدعا

                                 
 ا٢بـر ا٤بكي. ضمن دروسبعد صبلة ا٤بغرب  22/75/2082ا٣بميس  (1)
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  حسن حطاب الجزا ريفي الجزا ر األمير السابق لجماعة الدعوة والقتالأنموذج :: 

حسػن حطػاب وأعضػاء مؤسسػوف ٥بػذا  "ا١بماعة السلفية للدعوة والقتػاؿ"دعا الزعيم السابق لػ 
 .زالوا يقاتلوف  إُف التوبة سلحْب الذين ماالتنظيم علماء الدين إُف دعوة اإلسبلميْب ا٤ب

٫بػػػػن ٦بموعػػػػة مػػػػن الػػػػدعاة السػػػػلفيْب والقػػػػادة العسػػػػكريْب السػػػػابقْب للجماعػػػػة السػػػػلفية " :وقػػػػاؿ
للدعوة وا١بهاد نناشد علمػاء الػدين التحػرؾ يف مصػلحة األمػة ليشػاركوا يف ىػذه ا٤ببػادرة السػلمية 

الوحيػػد للمأسػػاة الػػٍب مػػر هبػػا بلػػدنا. وأضػػاؼ أف وا٢بضػػارية النابعػػة مػػن قناعاتنػػا الدينيػػة ا٤بخػػرج 
 ".مبادرتنا هتدؼ إُف حقن دماء ا٤بسلمْب يف ا١بزائر وتعزيز ا٤بصا٢بة الوطنية"

ودعػػا حطػػاب الػػذي بثػػت اإلذاعػػة العامػػة نػػداءه ونشػػرتو وكالػػة األنبػػاء ا١بزائريػػة الر٠بيػػة  علمػػاء 
 مػػوقعي النػػداء إُف جانػػب حطػػاب  الػػدين إُف دعػػم ىػػذه ا٤ببػػادرة مػػن وجهػػة النظػػر الدينيػػة. وبػػْب
( ا٢بركػػة ا١بزائريػػة تهػػا السػػلطةحلَّ وقػػد ىػػاِشي سػػحنوين أحػػد مؤسسػػي ا١ببهػػة اإلسػػبلمية لئلنقػػاذ )

ا٤بتهمػػة بػػػالوقوؼ وراء أعمػػػاؿ العنػػف الػػػٍب انػػػدلعت يف ا١بزائػػػر بعػػد تعليػػػق العمليػػػة االنتخابيػػػة يف 
 .للدعوة والقتاؿ  وربيعة شريف سعيد العضو ا٤بؤسس للجماعة السلفية 1992

كمػػػا وقعػػػو ماضػػػػي عبػػػد الػػػرٞبن ا٤بعػػػػروؼ باسػػػم أبػػػػو ىػػػاجر الداعيػػػة وأحػػػػد مؤسسػػػي ا١بماعػػػػة 
وبػن مسػعود « ا١بماعة السلفية للدعوة والقتاؿ»اإلسبلمية ا٤بسلحة وخطاب مراد احد مؤسسي 
ـ اإلسػػبلميْب 2009وكػػاف حطػػاب دعػػا يف  عبػػدالقادر أحػػد القػػادة السػػابقْب للجماعػػة نفسػػها

الوطنيػػة الػػذي يعػػرض عفػػوا عػػن  ْب إُف تسػػليم أسػػلحتهم واالسػػتفادة مػػن ميثػػاؽ ا٤بصػػا٢بةا٤بسػػلح
اإلسبلميْب ا٤بسلحْب الذي يريدوف تسػليم أنفسػهم, وفػق بعػض الشػروط وحسػن حطػاب الػذي 

ـ أبعد من ا١بماعة السلفية للػدعوة والقتػاؿ الػٍب أعلنػت يف 2007استسلم للسلطات يف هناية 
ءىػػػا لتنظػػػيم القاعػػػدة الػػػذي يقػػػوده أسػػػامة بػػػن الدف وأطلقػػػت علػػػى ـ وال2006ايلوؿ/سػػػبتمرب 

 .نفسها اسم تنظيم القاعدة يف ا٤بغرب اإلسبلمي
ىػػػذا وقػػػد تكػػػررت اعَبافػػػات بعػػػض التػػػائبْب وا٤بَباجعػػػْب عػػػن التكفػػػّب ومػػػا يلػػػـز عليػػػو مػػػن قتػػػل  

 اكتشػفت وتدمّب يّدعوف أنو جهاد بقػو٥بم: "كنػت أعتػرب كػل مػن ال يػؤمن بفكرنػا مرتػداً, لكنػِب
 .أننا عصابة تّدعي ا١بهاد يف سبيل اإلسبلـ"
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 أنموذج من ليبيا: 

الليبيػػة نعمػػاف بػػن عثمػػاف يف رسػػالتو الػػٍب  "ا١بماعػػة اإلسػػبلمية ا٤بقاتلػػة"قػػاؿ القيػػادي السػػابق يف  
العنػف ا٤بسػلح قػد وصػل »  إف (1)ـ3006أيلوؿ )سػبتمرب(  66صدرىا يف ذكرى ىجمات أُ 

 «.إُف هنايتو

عثماف )أبو ٧بمد اللييب( الذي شارؾ يف ا١بهاد األفغاين وكاف على عبلقة صداقة مع  وحّذر بن
ال ٚبػدـ اإلسػبلـ بػل تسػيء إليػو « القاعػدة»بن الدف يف السوداف وأفغانستاف  مػن أف عمليػات 

 أماـ الشعوب الغربية وتسيء إُف ا٤بسلمْب أنفسهم يف العاَف العريب واإلسبلمي.

يف سػػػبيل ا »تو إُف بػػن الدف علػػػى التأكيػػد أنػػو يقػػـو هبػػذا التحػػرؾ وشػػدد بػػن عثمػػاف يف رسػػال
أكتب إليك بصفٍب رفيقػاً سػابقاً يف السػبلح. »وقاؿ: «. وحباً برسولو وخدمة للبشرية وسبلمتها

حاربنػػػػا معػػػػاً وواجهنػػػػا ا٤بػػػػوت معػػػػاً. قاتلنػػػػا ٙبػػػػت رايػػػػة اإلسػػػػبلـ دفاعػػػػاً عػػػػن إخواننػػػػا ا٤بسػػػػلمْب يف 
أنػػِب أفتخػػر إُف يومنػػا ىػػذا ٗبشػػاركٍب يف ا١بهػػاد ضػػد  ...بهم ا٤بسػػاعدةأفغانسػػتاف واسػػتجابة لطلػػ

الغػزو السػػوفيايت وا٢بكومػػة الشػيوعية يف كػػابوؿ وٞبػػل السػبلح يف وجههػػا. لقػػد كنّػا علػػى حػػق... 
لكػػن الوضػػع قػػد تغػػػّّب. بعػػد ا٪بػػاز مهمتنػػا  أصػػػبحنا نقمػػة علػػى الشػػعب الػػػذي مػػن أجلػػو عربنػػػا 

«( طالبػػػاف». طلػػػب منػػػا األفغػػػاف  ٗبػػػن فػػػيهم ا٤بػػػبل عمػػػر )زعػػػيم األفغانيػػػة -ا٢بػػػدود الباكسػػػتانية 
وأنصاره  ٞباية بلدىم وشعبهم. بدالً من ذلك  أردت )أي بن الدف( اٚباذ أرضهم منّصة لشن 

                                 
اللييب رسالتو من خبلؿ مركز "كويلياـ" الذي انضم إليو أخّباً, وىو مؤسسة ٕبثية تسعى  نعماف بن عثمافوأصدر  (1)

يف صفوؼ الشباف ا٤بسلمْب  خصوصًا يف الدوؿ الغربية. ويدير ا٤بركز ناشطاف  "األفكار ا٤بتشددة"التصدي النتشار إُف 
كاف    الذي ٮبا ماجد نواز و٧بمد حسْب اللذاف يُعترباف وجهْب بارزين يف الساحة اإلعبلمية« يرحزب التحر »سابقاف يف 

تراجعها عن استخداـ السبلح وسيلة  -« ا١بماعة ا٤بقاتلة» -لو دور كبّب يف ا١بهود الٍب أدت إُف إعبلف ٝباعتو السابقة 
 قاشات ا٣باصة ٔبهود التصدي للتشدد يف صفوؼ ا١بالياتالربيطانية ٤بشاركتهما يف الن لتغيّب األنظمة العاـ ا٤باضي 

 ا٤بسلمة يف الغرب.
 وسأنقل بعض كبلـ الداؿ على ا٤بقصود, مع التحفي على بعض ما يذكر!
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ىجمػػات ضػػد أمّبكػػا وإسػػرائيل والغػػرب واألنظمػػة العربيػػة. ىػػل جلػػب ىػػذا أدد فائػػدة للشػػعب 
 ".األفغاينل

أيلػػوؿ  66أنػػو خػػالف تعليمػػات ا٤بػػبل عمػػر يف قضػػية ىجمػػات ب« القاعػػدة»واهتػػم الليػػيب زعػػيم 
إنك َف تدخر جهداً يف ٘باوز ا٤ببل عمر والضرب بتعليماتو عػرض ا٢بػائط  »قاؿ: ٤با )سبتمرب(. 

وقػػػررت ٘باىػػػل أوامػػػره بوقػػػف اسػػػتفزاز الواليػػػات ا٤بتحػػػدة األمّبكػػػة ٤بػػػا قػػػد يَبتػػػب علػػػى ذلػػػك مػػػن 
توفيػػػق بػػػْب قػػػولكم بػػػأنكم ٘باىػػػدوف إلقامػػػة مػػػا عواقػػػب وخيمػػػة علػػػى أفغانسػػػتاف. كيػػػف ٲبكػػػن ال

تسػػمونو بالدولػػة اإلسػػبلمية ويف الوقػػت نفسػػو تػػتم معصػػية وِف األمػػر يف تلػػك الدولػػة والػػٍب بايعهػػا 
تنظػػيم القاعػػدة كواليػػة شػػرعيةل... تفتئتػػوف علػػى أىػػم خصائصػػها وىػػي صػػبلحية إعػػبلف ا٢بػػرب 

 (1)الشػيخ ا٤برحػـو أبػو حفػص ا٤بوريتػاينوالسلم ٩با أدى إُف سقوط دولة طالبافل أال تتػذكر رأي 
وا٤بؤيد لوجوب طاعة ا٤ببل عمر وعدـ االستمرار يف شػن العمليػات العسػكرية خػارج أفغانسػتاف  
وأف ا٤بطلػػػوب وقتهػػػا َف يكػػػن ا١بهػػػاد علػػػى الصػػػعيد العػػػا٤بي بػػػل إعػػػادة بنػػػاء أفغانسػػػتاف وأف ذلػػػك 

 «. واجب على كل مسلم يقطن الببلدل

كمػػػا أذّكػػػرؾ بػػػأف أبػػػو ٧بمػػػد الزيػػػات  رئػػػيس اللجنػػػة »هػػػاً إُف بػػػن الدف: وتػػػابع بػػػن عثمػػػاف متوجّ 
(  انضػػػم إُف رأي 3000األمنيػػػة لتنظػػػيم القاعػػػدة )والػػػذي ُعػػػّْب رئػػػيس اللجنػػػة العسػػػكرية عػػػاـ 

أيلػوؿ غػّب شػرعية حيػث إهنػا َف تكػن  66الشيخ أبو حفص ا٤بوريتػاين. فقػد اعتػرب أف ىجمػات 
بػأي حػق ٘باىلػت القاعػدة »ؤاؿ الذي طرحػو كثػّبوف ىػو: وزاد أف الس«. مرّخصة من ا٤ببل عمر

 66حٌب مع موافقة ا٤ببل عمػر  كانػت سػتبقى ىػذه ا٥بجمػات )"  مضيفاً أنو «أوامر ا٤ببل عمرل
 ."ً أيلوؿ( غّب مقبولة إسبلميا

بالوقػػػت الػػػذي قضػػػاه عنػػػده يف بيتػػػو ومػػػع أفػػػراد عائلتػػػو يف « القاعػػػدة»زعػػػيم  بػػػن عثمػػػافوذّكػػػر ا
و ال يزاؿ يذكر الدعوة الٍب وّجهها بػن الدف إليػو لتنػاوؿ وجبػة اإلفطػار يف بيتػك قندىار. وقاؿ إن

  وكذلك ال ٲبكنِب أف أنسػى مشػهد 3000الطيِب األقل من ا٤بتواضع يف قندىار صيف العاـ 
 .أطفالك وىم يلعبوف وٲبرحوف حفاة مثلهم مثل أي طفل أفغاين

                                 
أيلوؿ   ٨22بتصاً باألمور الشرعية  وقد عارض ىجمات « القاعدة»كاف مسؤواًل بارزاً يف ىذا  أبو حفص ا٤بوريتاين   (1)

 جوية أمريكية.  إيراف مث عاد إُف باكستاف حيث قُتل بغارةوانتقل بعد ذلك إُف
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وأوضػػح: «. فشػل ا٢بركػػة ا١بهاديػػة»أكػػد فيهػػا  وذّكػره أيضػػاً ٕبػػوارات ُأجريػت يف قنػػدىار قػػاؿ إنػو
ٙبػػػدثت وقتهػػػا باسػػػم ا١بماعػػػة اإلسػػػبلمية الليبيػػػة ا٤بقاتلػػػة  وٕبضػػػور الػػػدكتور )أٲبػػػن( الظػػػواىري »

ضرورة الوقػف الفػوري للعنػف وتوقػف »  مشّباً إُف أف النقاش تناوؿ «وشخصيات رئيسة أخرى
ا التعاوف ومساعدتك علػى االسػتفادة القاعدة عن شن حرهبا خارج أفغانستاف. طلبَت مِّب وقته

ا١بهػػػاد ضػػػد اليهػػػود »مػػن الشػػػبكة اللوجسػػػتية العا٤بيػػػة للجماعػػػة اإلسػػػبلمية الليبيػػة ا٤بقاتلػػػة لتعزيػػػز 
  كما وصػفت ا٢بػرب ا١باريػة. لكنػِب رفضػت ذلػك الطلػب مػن دوف انتظػار الرجػوع «والصليبيْب

يذ عملية واحػدة وأخػّبة وأف لػيس إُف رأي ا١بماعة يف ا٤بسألة. وعدَت يومها بأنك يف صدد تنف
  اكتشػػػػػػف العػػػػػػاَف سلسػػػػػػلة 3006أيلػػػػػػوؿ  66يف اإلمكػػػػػػاف الَباجػػػػػػع عنهػػػػػػا. يف صػػػػػػباح يػػػػػػـو 

األحداث الٍب جلبتهػا أنػت ومػن وراءؾ يف تنظػيم القاعػدة وعػاش حقيقػة عواقبهػا ا٤بفجعػة. مػاذا  
بلؿ كػػػاف ىػػػدؼ ىػػػذه العمليػػػة وألي غػػػرض نُػّفػػػذتل مػػػاذا جلبػػػت غػػػّب القتػػػل ا١بمػػػاعي واالحػػػت

والػػػدمار وكراىيػػػة ا٤بسػػػلمْب وإىانػػػة اإلسػػػبلـ وتشػػػديد القبضػػػة علػػػى حيػػػاة ا٤بسػػػلمْب مػػػن جانػػػب 
أ٢بقػػػت عملياتػػػك الضػػػرر »وتػػػابع: «. األنظمػػػة السػػػلطوية الػػػٍب ٙبكػػػم بػػػبلد العػػػرب وا٤بسػػػلمْبل

با٤ببليْب من ا٤بسلمْب وغّب ا٤بسلمْب األبرياء. فهل ىذا حقاً مقصد شرعي من مقاصد ا١بهػادل 
 سيسػػػتمر تنظػػػيم القاعػػػدة يف اإلسػػػاءة إُف اإلسػػػبلـ وإذالؿ ا٤بسػػػلمْب وتعطيػػػل حيػػػاهتم وإُف مػػػٌب

 ".ونشر الرعب على الصعيد العا٤بيل

ا٤بسػػلمْب يف ٝبيػػع أ٫بػػاء العػػاَف يرفضػػوف ا١بهػػاد علػػى فهػػم القاعػػدة ومنهجهػػا  »وشػػدد علػػى أف 
ّلت حقيقتها وطبيعتها ويرفضوف قياـ دولة إسبلمية على فهم او منهج القاعدة  ٖباصة بعدما ٘ب

يف العراؽ. وأما يف فلسطْب  فإف أىلها ينظروف إُف تػدخل تنظػيم القاعػدة يف قضػيتهم )بصػفتو( 
تكفػػػّب حركػػػة »بػػػػ « القاعػػػدة»وانتقػػػد قيػػػاـ بعػػػض مؤيػػػدي «. أمػػػراً سػػػلبياً لػػػو نتػػػائج غػػػّب ٧بمػػػودة

سػػعى إُف ٙبقيػػػق إف معظػػم اجملتمعػػػات ا٤بسػػلمة ترغػػب يف تعزيػػػز الدٲبوقراطيػػة وت»وقػػاؿ «. ٞبػػاس
العدالػػػة والسػػػبلـ وتعزيػػػز ا٢بريػػػات وحقػػػوؽ اإلنسػػػاف والتعػػػاير السػػػلمي مػػػع كػػػل شػػػعوب العػػػاَف. 

 .عوض ذلك  حيثما كاف ىناؾ أمن وأماف  فإف تنظيم القاعدة ٯبلب ا٣بوؼ والفوضى

تسػببت يف خسػائر  -الػٍب ال ٲبكػن إلصػاقها باإلسػبلـ  -أيلػوؿ  66أحػداث »وشدد علػى أف 
كمػػا خّلفػػت ا٢بسػػرة واألَف لػػآلالؼ مػػن أسػػر األبريػػاء. ونتيجػػة لػػذلك  فهػػا ٫بػػن بشػػرية جسػػيمة  

نػرى اليػػـو يف مدينػػة نيويػػورؾ أف مػػن يسػػعى إُف إقامػة مسػػجد يُعبػػد فيػػو ا الواحػػد األحػػد يُقػػارف 
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بالنػازيْب. واآلف ٗبناسػبة الػذكرى السػنوية ٥بجمػات أيلػوؿ يػدعو قسػيس أمّبكػي إُف حػرؽ القػػرآف 
جلبػت ا٤بصػػائب « القاعػدة»وسػرد وقػػائع كثػّبة تؤكػد أف تصػرفات «. ل االنتقػاـالكػرمي علػى سػبي

يف ا٤بملكػة العربيػة السػعودية »وا٤بضايقات للشعوب وا١باليات ا٤بسلمة يف أكثػر مػن بلػد. وقػاؿ: 
وباكسػػتاف والػػيمن وا١بزائػػر والصػػوماؿ وغّبىػػا مػػن البلػػداف يسػػيطر الرعػػب علػػى شػػعوب بأكملهػػا 

ىبػوف باسػم اإلسػبلـ ويسػفكوف الػدماء ٕبجػة ا١بهػاد ونػيلهم الشػهادة. بسبب شباب يقتلػوف وير 
أىذا ىو الطريق إُف ا١بنةل إنِب أنصػحك بػالرجوع إُف الثقػات مػن أىػل العلػم يف خصػوص ىػذه 

 .ا٤بسألة  فبل يزاؿ ا٤برء يف فسحة من دينو ما َف يصب دماً حراماً 

من أف ينزلػق أكثػر فػأكثر ٫بػو الغلػو  أف ٛبنع تنظيم القاعدة»وقاؿ إف من واجب بن الدف اآلف 
إنػػِب أنصػػحك بػػأف يعلػػن »وتػػابع: «. والتطػػرؼ والتكفػػّب وسػػفك الػػدماء الػػٍب حػػرـّ ا إال بػػا٢بق

  هبػدؼ ٙبقيػق ثبلثػة «أشػهر 1تنظيم القاعدة وقفاً للعمليات العسكرية مػن جانػب واحػد ٤بػدة 
لى أسػئلة تتعلػق بتحديػد كيػف مقاصد: الكف عن القتاؿ من أجل مراجعة رؤية التنظيم والرد ع

ٲبكن أف يؤثر تعليق العمليات العسكرية للقاعدة يف اإلسبلـ وا٤بسلمْب  وىل سيضر ٗبصػا٢بهم 
أـ أنػو سيسػػمح ٥بػم بالتقػػدـ ٫بػػو ٙبقيػق السػػبلـ ومزيػد مػػن حريػػة الػدعوة. أمػػا ا٤بقصػد الثػػاين فهػػو 

يقػة مػوقفهم مػن تنظػيم القاعػدة. درس الرأي العاـ يف أوساط ا٤بسػلمْب يف أ٫بػاء العػاَف ٤بعرفػة حق
الػػػػذي رفػػػػض مػػػػنهجكم وفهمكػػػػم  -الرجػػػػوع إُف علمػػػػاء مثػػػػل الشػػػػيخ سػػػػلماف العػػػػودة »وثالثػػػػاً  
إنػو "وقػاؿ «. وغّبه من العلماء ٩بن تلقتهم األمة بالقبوؿ واألخذ بآرائهم وتوجيهػاهتم -للجهاد 

االحػػتبلؿ يف أفغانسػػتاف  يعتقػػد أف اعتمػػاد ىػػذه اإلسػػَباتيجية سػػيكوف خطػػوة أوُف يف ا٘بػػاه إهنػػاء
 ".وإحبلؿ السبلـ واألمن يف الكثّب من الببلد العربية واإلسبلمية

 (1)اش الجزا ريوهذا الشيخ عبد الفتاح حمد 

                                 
بيانا « مّباث السنة»الشيخ عبدالفتاح ٞبداش بن عمر بن أٞبد بن ٧بمد زراوي  ا٤بشرؼ العاـ على موقع وىو  (1)

علقة بفريضة ال بد عليكم إعادة النظر يف القضايا ا٤بت»للمسلحْب يذّكرىم بإٝباع أىل الدين وأبناء صحوة ا٤بساجد بأف 
والشيخ عبدالفتاح عضو الرابطة العا٤بية لعلماء ودعاة األمة «. ا١بهاد يف ببلد ا٤بسلمْب إلعبلف ىدنة صا٢بة للتفاوض

ا١بماعة السلفية »ىف ا١بزائر   وكاف وّقع قبل أياـ إُف جانب مؤسس « أبناء صحوة ا٤بساجد»اإلسبلمية والناطق باسم 
. وجاء دعوة عبد الفتاح يف حطاب نداء يدعو ا٤بسلحْب إُف وقف عملياهتمسابقًا حساف « للدعوة والقتاؿ

 .ـ28/01/0101
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أمػػػراء ا١بماعػػػات    ٨باطبػػػاً «أعطػػػوا فرصػػػة للهدنػػػة وا٤بصػػػا٢بة»ويشػػػرح يف الرسػػػالة الػػػٍب عنوهنػػػا:  
ياكلهػػػا علػػػى رأسػػػها عبػػػدا٤بالك درودكػػػاؿ  اإلسػػػبلمية السػػػلفية ا٤بسػػػلحة بػػػاختبلؼ تنظيماهتػػػا وى

وأمراء ا١بماعة السلفية للدعوة والقتاؿ  وأمراء تنظيم ٞباة الدعوة السػلفية وأمػراء وأعضػاء ٦بلػس 
التيػػار اإلسػػبلمي كشػػرٰبة ثقيلػػة بوزهنػػا تَبقػػب معػػاملتكم مػػن »األعيػػاف وأمػػراء األجنػػاد و السػػرايا 

أريػػػد أف أوضػػػح لكػػػم بعػػػض »قػػػائبًل:  ".لوطنيػػػةخػػػبلؿ ترقيػػػات جديػػػدة يف مػػػا يتعلػػػق با٤بصػػػا٢بة ا
ومن ا٢بقائق الٍب ينطلق منها الشيخ  وىو «. يف ا١بزائر.. النقاط ا٢با٠بة يف مسألة القتاؿ الدائر

األمػػػة امديػػػة يف عامػػػة »أحػػػد مػػػوقعي النػػػداء األخػػػّب الػػػذي قػػػاده حسػػػاف حطػػػاب وا٤بوجػػػو إُف 
الػدائر يف  معارضػة العلمػاء لقتػالكم»إف   ..ةمن أجل دعم ا٤بصػا٢ب« األقطار والديار اإلسبلمية

لو دوافعو الدينية وأسبابو ا٤بختلفة والٍب تندرج ٙبت ذرائع شٌب ٥با اعتبارات كثّبة و٨بتلفػة  ا١بزائر
قتاؿ ا٤بسلم للمسلم ببل فائدة وما ا٪بّر عليو من ا٤بفاسد والفًب الٍب »ويلفت إُف أف ". ومتشعبة

يف ا١بزائر  تواطأت أقواؿ العلماء يف وجوب التصاٌف بْب ا٤بسلمْبلقد «. »زعزعت أمتنا ا٤بسلمة
  معشػػػر األمػػػراء التفكػػػر جيػػػداً يف مػػػا يعػػػود يف العاجػػػل واألجػػػل علػػػى األمػػػة اإلسػػػبلمية «ا٤بسػػػلمة
ال بػػد أف تثقػػوا يف العلمػػاء العػػاملْب »ويشػػدد علػػى ا٤بسػػلحْب: «. واألمػػة ا١بزائريػػة ٖباصػػة بعامػػة

٤بسػػلمْب ورجػػاؿ قضػػاياىم  فيجػػب أف ُٙبسػػنوا الظػػن فػػيهم وتفّوضػػوا حػػق الثقػػة ألهنػػم ىػػم سػػادة ا
ال بػد علينػا ٝبيعػاً أف نتعػاوف علػى  دعاة ا٢بق وأنصار اإلسبلـ للتحدث يف قضيتكم ٕبق وعدؿ

ا٢بػػق وا٣بػػّب والصػػبلح واإلصػػبلح وسػػوؼ تػػروف  بػػإذف ا تعػػاُف  ٜبػػار ىػػذه ا٥بدنػػة تتجسػػد يف 
أسكتوا صوت السبلح جػزاكم ا خػّباً  وأعطػوا » .ٝبيعاً  بداية مشوار جديد نشارؾ يف إ٪باحو

وأعقدوا ىدنة شػرعية تدرسػوف فيهػا مػع غػّبكم ا١بزائر, فرصة للسبلـ وا٤بوادعة يف ببلد اإلسبلـ  
ومػػا يعػػود علػػيكم وعلػػى غػػّبكم مػػن  يف ا١بزائػػر مػػن العلمػػاء و الػػدعاة ا٤بصػػلحْب مصػػّب اإلسػػبلـ

أوقفػػوا نشػػػاطاتكم ا٤بسػػلحة إلعػػػبلف ىدنػػة صػػػا٢بة » واآلجػػػل عبػػاد ا بػػا٣بّب والنفػػػع يف العاجػػل
للتفػػػػػػػاوض  مث ترجعػػػػػػػوف إُف أىػػػػػػػاليكم ومسػػػػػػػاجدكم وتزاولػػػػػػػوف نشػػػػػػػاطاتكم الدعويػػػػػػػة وا٢بقوقيػػػػػػػة 
واالجتماعيػػة والسياسػػية نضػػع حػػداً ٥بػػذا االقتتػػاؿ الػػداخلي ونوّجػػو طاقاتنػػا كلهػػا ٣بدمػػة اإلسػػبلـ 

أهنػم « أبنػاء صػحوة ا٤بسػاجد»وينقػل عػن «. وسياسػياً  وإنقاذ ٦بتمعنا دعوياً وأخبلقيػاً واجتماعيػاً 
ىدنة شرعية ترفعوف فيها الراية السلمية عبلنية ٤بدة ستة أشهر أو على األقػل ثبلثػة »يدعوف إُف 
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أشهر يأمن الناس بعضهم بعضاً حٌب يعلم ا٣باص والعاـ عػرب وسػائل اإلعػبلـ أمرىػا فنحقػق مػن 
 .خبل٥با نتائج مرضية يف ىذه ا٤بفاوضات
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 الفصل الرابع: أثر التكفير في الدعوة إلى العقيدة الصحيحة

مسػلمْب  :لقد ظهر األثػر الواضػح األبػرز يف فشػو ظػاىرة التكفػّب بغػّب علػم بػْب فئػاـ مػن النػاس 
وغّب مسلمْب, وىذا األثر ىو يف ا١بهل وعدـ العلم, ٩با ىو شػعار ودثػار كثػّب مػن ا٤بتهػوكْب يف 

 وعدواناً.  التكفّب ظلماً 

فػإف وآثار ىذا التكفػّب ظهػر بػارزاً يف التنفػّب عػن الػدعوة إُف العقيػدة الصػحيحة وتشػويهها و٥بػذا 
بػػاب العلػػم قبػػل : "٤بػػا تػػرجم يف صػػحيحو بابػػاً فقػػاؿ اإلمػػاـ البخػػاري رٞبػػو ا كػػاف موفقػػاً وفقيهػػاً 

اْعَلْم أَنَُّه ال ِإَلَه ِإالَّ اللَّ ُه فَ ﴿ :وترجم عليو بدليلو وىو قولو تعاُف من سورة ٧بمد  "القوؿ والعمل
  .[61]٧بمد: ﴾َواْستَ ْغِفْر ِلَذنِبَك َولِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناتِ 

والعلػػم ا٤بػػراد ىاىنػػا ىػػو علػػم الشػػريعة ا٤بػػوروث عػػن ا يف كبلمػػو القػػرآف  وعػػن رسػػوؿ ا صػػلى  
اً عػػن األمػػة  لكنهػػا نالػػت غفلتهػػا ا عليػػو وسػػلم يف سػػنتو أوضػػح البيػػاف  إف العلػػم َف يغػػب ٛبامػػ

عنػػو بقػػدر ونصػػب  ومػػن ذلػػك مػػا نػػاؿ شػػباهبا  بػػل ومتعلميهػػا  حيػػث ذكػػر النػػيب صػػلى ا عليػػو 
وسلم أنو يف آخر الزماف يفشو القلم  ويرفع ويقل العلػم  كمػا رواه بعػض أىػل السػنة  وىػذا بػدا 

ة بػػالقراءة والكتابػػة  لكػػن يلحػػي بوجػػو أو بػػآخر مػػن خػػبلؿ وجػػود التعلػػيم ا٤ببػػِب علػػى رفػػع األميػػ
 .جهل ذريع بالعلم الشرعي وال سيما ما فرضو عليها فرضاً كفائياً 

ولذلك أسباب كثّبة ومتعددة  أٮبها العزوؼ عن العلم والػتعلم  و٦بالسػة العلمػاء واألخػذ مػنهم 
  والصػػػدور عػػػنهم قبػػػل أف يفقػػػدوا بػػػا٤بوت  فػػػإف ذىػػػاهبم ذىػػػاب للعلػػػم وفقػػػد لػػػو كمػػػا صػػػح يف 

اهلل ال يق  بن العل  م انتزاع  اً م  ن ص  دور الن  اسف  إن"عػػن النػػيب صػػلى ا عليػػو وسػػلم الصػحيح 
ولكن يقبضه بقبن العلماءف فإذا ذهب العلماء واتخذ الناس رؤوساً جهااًلف فس لوا فلفتوا 

 .(1)"بغير علم فضلوا وأضلوا

بػالعلم ويبلزمػوا أىلػو ىذا وا٤بضنوف بشػباب ا٤بسػلمْب ػ وال سػيما يف أيػاـ الفػًب واػن  أف يعتنػوا 
ويصدروا عنهم  ويردوا أمورىم ومشاكلهم إليو  فتنا٥بم العصػمة هبػذا العلػم عنػد الوقػوع يف بػراثن 

                                 
  (.8807(, ومسلم يف صحيحو برقم )277رواه البخاري يف صحيحو برقم ) (1)
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الفًب وا١بهل  فأىل العلم أبعد الناس عن الفًب  وأىل ا١بهل والطيشاف أولػغ النػاس فيهػا فمقػل 
 .ومستكثر

ا٤بتعلمػػػْب خفيػػػت معػػػاين  عػػػضبأي بسػػػبب خفػػػاء العلػػػم علػػػى بعػػػض النػػػاس حػػػٌب  السػػػبب و٥بػػػذا
ا٤بفاىيم الشرعية ذات الداللة الكبّبة  فأضحينا نلمس عػدـ الفػرؽ بػْب أقسػاـ الكفػار مػن جهػة 

ؽ بػْب الكػافر األصػلي والكػافر ا٤برتػد  مث يف الكػافر األصػلي بػْب فرَّ العبلقة وا٤بعاملة معهم  فبل يُ 
ا١بهػاد بنوعيػو: جهػاد الطلػب وجهػاد  اارب وا٤بعاىد والذمي وا٤بستأمن  وكذلك يف الفرؽ بػْب

 .الدفع وبْب قتاؿ أىل البغي وتكفّب الناس ا٤بعصومْب وقتلهم

إف اختبلط ا٤بفاىيم وتسمية الشيء بغّب ا٠بو الشرعي من عبلمات الساعة  ألنو داللػة واضػحة 
طػل على ا١بهل الػذريع بالشػريعة اإلسػبلمية  وداللػة علػى ا٥بػوى واإلعجػاب بػالرأي  وتسػويغ البا

 .وتسفية ا٢بق

أَف تسمي الربا: فوائد بنكية واستثمارات اقتصاديةل وتسمي التدين إرىاباًل  كما تسمي السفور 
تقػدماً وحريػػةل ومنػػو ٠بػػي قتػػل ا٤بعصػػومْب يف دمػػائهم وأمػػوا٥بم وأعراضػػهم جهػػاداً وفػػداًء يف سػػبيل 

 .ا

ردوا علػػػى مػػػوارده ا٤بعتػػػربة  ولػػػو أف ىػػػؤالء وأمثػػػا٥بم تلقػػػوا العلػػػم الشػػػرعي الصػػػحيح عػػػن أىلػػػو  وو 
وتفقهػػػوا يف ديػػػن ا  ال لغػػػّبه  لكانػػػت قلػػػوهبم وعلػػػومهم مدركػػػة ٥بػػػذه ا٤بعػػػاين  ولكانػػػت غػػػّب 
خافية عليهم  ولكن الواقػع أف حػاؿ كثػّب مػن ىػؤالء بػْب دواعػي ا٥بػوى  وداعػي ا١بهػل بأنواعػو  

 .وا ا٤بستعاف

يفَبوا يف بياف العلػم لطبلبػو وبذلػو لؤلغلبيػة  فهػذه  وأىل العلم يف بلدنا وا٢بمد  َف يقصروا وَف
٦بالس العلم معقودة يف ا٤بساجد فضبًل عػن ا٤بعاىػد وا١بامعػات  تقػرر فيهػا أنػواع العلػـو والفنػوف 

وأىػػم ذلػػك نضػػج  ...الػػٍب ٰبتاجهػػا طلبػػة العلػػم مػػن تفسػػّب و٘بويػػد وفقػػو وحػػديث و٫بػػو وصػػرؼ
 .ماً وتعليماً  ودعوة وجهاداً  ونصحاً وإرشاداً ىذه الببلد وعلمائها بالعقيدة السلفية تعل
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ولكن التقصّب من وسائل اإلعبلـ يف إذاعة ىػذه اجملػالس ونشػرىا مػن جهػة ومػن جهػة ا٤بتعلمػْب 
وعامة الشباب بل ومدعي الثقافة من جهة أخرى يف عػدـ سػعيهم للػتعلم ولطلػب العلػم  عزوفػاً 

فية  والقنػوات الفضػائية  واالنَبنػت  أو إعجابػاً عنو  أو انشغاالً بغّبه مػن أنػواع الثقافػات الصػح
  .اء فيوكبأنفسهم ٗبا أوتوا من ذكاٍء ال ز 

وعليػػو فػػبل ٯبػػوز نسػػبة التقصػػّب إُف علمػػاء الشػػريعة  بػػل التقصػػّب يف ٦بملػػو مػػن غػػّبىم  ألف أىػػل 
العلػػم بػػاذلوف للعلػػم كػػل علػػى قػػدره  وحسػػب جهػػده وسػػعة طاقتػػو  أمػػا الناحيػػة اإلعبلميػػة  فػػإف 

العلػػػم الشػػػرعي الصػػػحيح صػػػوت ضػػػعيف مػػػن خبل٥بػػػا  والغالػػػب علػػػى اإلعػػػبلـ القصػػػور  صػػػوت
الواضح يف نشر العلم والدعوة إليو والتنبيو عليػو  بػل اشػتغل اإلعػبلـ كثػّباً بسفاسػف األمػور  أو 
باسػػتفزازات تنػػاؿ مػػن العقيػػدة والشػػريعة  وٯبػػب يف ذلػػك كلػػو وجػػود الرقابػػة الشػػرعية والعلميػػة ٤بػػا 

اً من ذوي ا٣بربة والتخصػص والتميػز العلمػي والشػرعي  أعػاف ا علػى ذلػك وعلػى  تطرح إعبلمي
 .كل خّب وجانبنا وإخواننا السوء وكل شر   وال حوؿ وال قوة إال با

أضػػػحى التبلعػػػب باأللقػػػاب وا٤بسػػػميات وا٤بصػػػطلحات العلميػػػة والشػػػرعية كثػػػّب يف عصػػػرنا ىػػػذا, 
عػػاؿ بغػػػّب أ٠بائهػػا الصػػػحيحة لغػػرض التػػػدليس أو فػػدرج عنػػػد الكثػػّب تسػػػمية بعػػض األشػػػياء واألف

التلبيس أو التضليل أو تسويغ الباطل, حٌب أصبحت عند كثّب منهم ٦بػرد ترديػد بػدوف فهػم وال 
سػكرات 

ُ
ٛبحيص, فيسموف الربا عائداً, وا١بهػاد إرىابػاً, والنحػت والتصػوير بػالفن التشػكيلي, وا٤ب

فس ا٤بعصػػػومة بغػػػّب حػػػق أو ٚبويػػػف جهػػػاداً, وا٤بخػػػدرات با٤بشػػػروبات الروحيػػػة ويسػػػموف قتػػػل الػػػن
 وغّبىا من األ٠باء األخرى الدخيلة السائدة يف اجملتمع اإلسبلمي.

 : أنواع الكفار وكيفية تعامل المسلم معهم من حيث دما هم 

 :الكفار )ستة أنواع( 

 وىو يف األصل مسلم لكنو ارتد عن دينو, مثػل )السػاحر, مػن يسػب الرسػوؿ الكافر المرتد  أ 
 صلى ا عليو وسلم, التارؾ لدينو, من يصدؽ الكاىن...اٍف

 : يستتاب ثبلثاً فإف تاب وإال قتل.الحكم
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 ٰبق للوِف تنفيذ أمر ا على من ُوِف عليو بشروط ثبلثة: 

 إذا كاف عا٤باً.    1

 لو والية )مثاؿ الوالد, مالك العبد وا١بارية, الولد, الواِف ا٤بسلم أو ندابو(.   2

 إذا أمن الفتنة )أي أف ال يكوف يف ٦بتمع فوضوي أو يَبتب عليو مفسدة أعظم(.   3

 )وىو على ٟبسة أقساـ(:   الكافر األصليب 

٩بن يدفعوف ا١بزية عن يد وىم صاغروف ال ٰبل قتلو جملرد أنو دفع ا١بزية مثل )اليهود    الذمي 1
ر مصلحة أخذ ا١بزيػة مػنهم( أمػا إذا والنصارى وكذا اجملوس وغّبىم من الكفار إذا راى وِف األم

 .(1)قتل أحدىم مسلم أو أفشى لعدو أمر مسلم أو فعل ما يوجب قتلو فيقتل حداً )قصاص(

وىػػػو مػػن أعطػػاه ا٤بسػػلموف عهػػػداً كأصػػحاب ا٢بصػػانة الدبلوماسػػية مػػػن    الك  افر المعاه  د 2
ننا بػػالفيزا بأنواعهػػا السػػفراء وا٤ببلحػػق والقناصػػل وأمثػػا٥بم وأصػػحاب عقػػود العمػػل القػػادمْب لبلػػدا

 .(2))دمو ومالو حراـ( كما قاؿ صلى ا عليو وسلم: "من قتل معاىداً َف يرح رائحة ا١بنة"

وىو الذي خرج من ببلده خائفا علػى نفسػو أو مالػو و١بػأ إُف ا٤بسػلمْب,    الكافر المستلمن 3
صػػادي: الػػذي خػػاؼ وىػػذا ال ٰبػػل دمػػو وال مالػػو أمثػػاؿ )البلجئػػْب السياسػػيْب أو البلجػػئ االقت

َوِإْن َأَحٌد مَّْن اْلُمْشرِِكيَن ﴿أو الشيوعية( واألصل فيها قاؿ تعاُف:  معلى مالو وشركائو من التأثي
 [.8]التوبة: ﴾اْسَتَجاَرَك فََلِجْرُق َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمْلَمَنهُ 

ولػػوا دخػػل فػػبلف ٔبػػوار فػػبلف )أي يف ٞبػػاه(. ويف الُعػػرؼ عنػػد العػػرب )الػػدخيل وا١بػػوار( كػػأف يق
 وجاء اإلسبلـ بإٛباـ مكاـر األخبلؽ فأقرىا وحث عليها.

                                 
 رواه البخاري. (1)
 .رواه البخاري (2)
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قاؿ صلى ا عليػو وسػلم: "أجرنػا مػن أجػرين يػا أـ ىػانئ". وإذا اعتػدى مسػلم علػى معاىػد أـ  
 مستأمن ٯبوز قتلو تعزيزاً. والعكس بالنسبة لفعل الكافر يقتل قصاصاً. 

كالشػيخ الكبػّب وا٤بػرأة والراىػب يف صػومعتو وا٤بػزارع يف   ل م يقات ل المس لمين   الك افر ال ذي 4
مزرعتو فيما تواتر عنو إذا بعث بو وغّبىم فػبل ٰبػل قػتلهم ألهنػم َف ٰبملػوا سػبلحاً وَف يقاتلونػا(, 

". وا عػػز ال تقتل  وا ولي  داً وال ام  رأة وال ش  يخاً كبي  راً وال راهب  اقػػاؿ صػػلى ا عليػػو وسػػلم: "
يِن َولَ ْم ُيْخرُِج وُكم مّْ ن ِديَ ارُِكْم ﴿يقوؿ:  وجل َهاُكُم اللَُّه َعِن الَّ ِذيَن لَ ْم يُ َق اتُِلوُكْم ِف ي ال دّْ ال يَ ن ْ

َه   اُكُم اللَّ   ُه َع   ِن الَّ   ِذيَن  *َأن تَ بَ    رُّوُهْم َوتُ ْقِس   طُوا ِإلَ   ْيِهْم ِإنَّ اللَّ   َه ُيِح   بُّ اْلُمْقِس   ِطيَن  ِإنََّم   ا يَ ن ْ
يِن َوَأْخَرُجوُكم مّْن ِديَارُِكْم َومَاَهُروا َعلَ ى ِإْخ َراِجُكْم َأن تَ َولَّ ْوُهْم َوَم ن يَ تَ  َولَُّهْم  قَاتَ ُلوُكْم ِفي الدّْ

 [.2, 5]ا٤بمتحنة: ﴾فَُلْولَِ َك ُهُم الظَّاِلُمونَ 

ىو مػن ٞبػل سػبلحاً وحػارب ا٤بسػلمْب وغػزى ببلدىػم أو اعتػدى علػيهم    الكافر المحارب 5
عهد وال ذمة وال أماف, وىذا يُقتل... كاف صلى ا عليو وسػلم يعػرض علػى وليس لو عقد وال 
 الكفار قبل القتاؿ: 

 اإلسبلـ.. أو ا١بزية.. أو القتاؿ.   

 .(1)"إذا قتلتم فلحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فلحسنوا الذبحةقاؿ صلى ا عليو وسلم: "

لنػػاس, إال مػػن حػػادَّ ا ورسػػولو أو والشػػريعة السػػمحاء اإلسػػبلـ َف يػػأت لسػػفك الػػدماء, وقتػػل ا
قتػػػل العبػػػاد واستضػػػعفهم أو وقػػػف يف طريػػػق اإلسػػػبلـ أف يبلػػػغ اآلفػػػاؽ أو ينفػػػع العبػػػاد, أو ظلػػػم 
وطغػػػى وبغػػػى فاإلسػػػبلـ عظػػػم الػػػدماء وال سػػػيما دمػػػاء ا٤بسػػػلمْب حيػػػث زادىػػػا تعظيمػػػاً وتشػػػريفاً 

 وتأكيداً 

فة العمليات االنتحارية, والػٍب ُٛبسػى يف بعػض فإف الببليا الٍب رزئنا هبا يف ىذه األزماف ثقاوعليو 
 األوساط بالعمليات  االستشهادية وىي ببل شك تنطوي على كبّبتْب وقبيحتْب: 

                                 
  (.0020صحيح سنن النسائي= لؤللباين برقم ) (1)
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َوالَ ﴿ػ قتل النفس هبذا االنتحار, وا عز وجل هنانا عن ذلك بالنهي الصريح يف قولو تعػاُف: 2
ويف هني النيب صػلى ا عليػو وسػلم  [82النساء: ] ﴾ِحيماً تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكْم رَ 

 .(1)"من قتل نفسه بحديدة فهو يتردَّى بها في نار جهنميف قولو: "

ػ وينطوي أيضاً على تقصد قتل الغّب وإحذاره, فإف كاف ىذا الغّب مؤمناً موحداً فإف قتلو ظماً 8
عَّػد سػبحانو عليػو بػأنواع الوعيػد ػ حيػث وعػدواً أعظػم الػذنوب بعػد الشػرؾ والكفػر بػا, كمػا تو 

ىا كبػػّبة, فكيػػف باجتماعهػػا َوَم  ن ﴿ذلػػك يف قولػػو سػػبحانو مػػن سػػورة النسػػاء:  واحػػد منهػػا يصػػّبِّ
َذاباً يَ ْقتُ  ْل ُمْؤِمن  اً مُّتَ َعمّْ  داً َفَج  َزآُؤُق َجَه  نَُّم َخالِ  داً ِفيَه  ا َوَغِض  َب اللَّ  ُه َعَلْي  ِه َوَلَعنَ  ُه َوَأَع  دَّ لَ  ُه َع  

 .[27]النساء: ﴾يماً َعظِ 

إف ىػػػذا ا٤بنحػػػى الػػػوخيم وا٤برتػػػع ا٣بطػػػّب دينػػػاً ودنيػػػا, مػػػع مػػػا يشػػػتمل عليػػػو مػػػن الكػػػذب والغػػػر 
والتػػذوير...اٍف فمػػا ٯبمعهػػا يف كبػػائر مػػن الػػذنوب متتابعػػة. ويف ىػػذه األيػػاـ نلحػػي ىػػذا التحػػوُّؿ 

أوِف األمػر سػواًء ا٣بطّب من منحى الفئة الضالة, ا٣بارجة عن ا١بماعػة باسػتهداؼ القيػادات مػن 
أو مػػػن العلمػػػاء والناصػػػحْب داللػػػة علػػػى تأصػػػل الشػػػر يف النفػػػوس وعمػػػق مػػػن األمػػػراء وا٤بسػػػؤليْب 

رواه ا٢بقػػد والكراىػػة, وإعمػػاؿ مػػنهج ا٣بػػوارج يف قتػػل أىػػل اإلسػػبلـ وتػػرؾ أىػػل األدثػػاف ػ كمػػا 
ا البخػػاري عػػن ابػػن عمػػر يف ا٣بػػوارج ػ ويػػدؿ علػػى مرحلػػة متقدمػػة مػػن خطػػة عمػػل ا٣بػػروج, كمػػ

  ., وحالة التأسي الٍب رحل إليها ىوالء, وعلى ا١بهل ا٤بركب الذي يرتعوف فيوويبشر باإلفبلس

  كفانا ا وا٤بسلمْب وأوِف األمر والعلماء شرىم ورد كيدىم يف ٫بورىم وإُف ا ا٤بشتكى. 

 

 

 

 فهرس المراجع

                                 
 (.272(, ومسلم يف صحيحو برقم )8005م )رواه البخاري يف صحيحو برق (1)
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 القرآف الكرمي
ط دار الفكر  يزيد بن خالد الطربي أبو جعفر مد بن جرير بنجامع البياف عن تأويل آي القرآف ػ 

 2078بّبوت 
 هـ2072ط دار الفكر بّبوت  ٠باعيل بن عمر بن كثّب الدمشقي أبو الفداءإلتفسّب القرآف العظيم ػ 
 ط دار الشعب القاىرة.  مد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أبو عبد ا٢با١بامع ألحكاـ القرآف ػ 
   ط دار الفكر بّبوت.مد بن علي الشوكاين امع بْب فِب الرواية والدراية من علم التفسّبفتح القدير ا١بػ 
 ط دار ا٤بعرفة بّبوت. سْب بن مسعود الفراء البغوي أبو ٧بمد٢ب معاَف التنزيلػ 
 ط دار الفكر بّبوت.  بيضاويل تفسّب البيضاوي ػ 
دار  2ط وجبلؿ الدين عبدالرٞبن بن أيب بكر السيوطي ١ببلؿ الدين ٧بمد بن أٞبد الي تفسّب ا١ببللْبػ 

 .القاىرة –ا٢بديث 
دار القلم, الدار الشامية دمشق, بّبوت  2طعلي بن أٞبد الواحدي ل الوجيز يف تفسّب الكتاب العزيزػ 

 .هـ2028
 –َباث العريب دار إحياء ال  مود األلوسي أبو الفضل٢ب روح ا٤بعاين يف تفسّب القرآف العظيم والسبع ا٤بثاينػ 

 .بّبوت
 2070 بّبوت –ا٤بكتب اإلسبلمي  7  لعبد الرٞبن بن علي بن ٧بمد ا١بوزي زاد ا٤بسّب يف علم التفسّبػ 

 هـ
قيق : د. ٙب هـ  2027الرياض   -مكتبة الرشد  2ط لعبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاف تفسّب القرآفػ 

 مصطفى مسلم ٧بمد
ٙبقيق:  بّبوت–ا٤بنشورات العلمية  ط مي التابعي أبو ا٢بجاجاىد بن جرب ا٤بخزو جمل تفسّب ٦باىدػ 

 عبدالرٞبن الطاىر ٧بمد السوريت
دار الصحابة للَباث  2ط  شهاب الدين أٞبد بن ٧بمد ا٥بائم ا٤بصريل التبياف يف تفسّب غريب القرآفػ 

 .ٙبقيق : د.فتحي أنور الدابوِفـ. 2228القاىرة   –بطنطا 
ٙبقيق : ٧بمد علي  هـ  2072رمة  كمكة ا٤ب -جامعة أـ القرى  2 لنحاس  طل معاين القرآف الكرميػ 

 .الصابوين
  2722بّبوت   -دار ا٤بعرفة  ط مد بن هبادر بن عبد ا الزركشي أبو عبد ا الربىاف يف علـو القرآفػ 

 .ٙبقيق : ٧بمد أبو الفضل إبراىيم هـ
  2028دار الفكر لبناف,  2ط كماؿ جبلؿ الدين السيوطيعبد الرٞبن بن الل اإلتقاف يف علـو القرآفػ 

 .هـ
ٙبقيق : ـ 2228بّبوت   -دار الفكر    2ط  مد عبدالعظيم الزرقاين مناىل العرفاف يف علـو القرآفػ 
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 .مكتب البحوث والدراسات
 الناسخ وا٤بنسوخ أليب عبيد القاسم بن سبلـ البغدادي.ػ 
دار الكتب  2رمي لعلي بن أٞبد بن سعيد بن حـز الظاىري أبو ٧بمد  ط الناسخ وا٤بنسوخ يف القرآف الكػ 

 ٙبقيق: د. عبد الغفار سليماف. هـ  2078العلمية, بّبوت 
مكتبة الفبلح الكويت  2الناسخ وا٤بنسوخ ألٞبد بن ٧بمد بن إ٠باعيل ا٤برادي النحاس أبو جعفر ط ػ 

 .هـ  2075
ٙبقيق :  مصر –دار إحياء الَباث العريب  ط األصبحي دا عبالك بن أنس أبو ٤ب موطأ اإلماـ مالكػ 

 ٧بمد فؤاد عبد الباقي
 -  اليمامة دار ابن كثّب 7ط  مد بن إ٠باعيل أبو عبدا البخاري ا١بعفي ا١بامع الصحيح ا٤بختصرػ 

 .ٙبقيق : د. مصطفى ديب البغا 2250 – 2070بّبوت  
 بّبوت –دار إحياء الَباث العريب  ط  القشّبي النيسابوريسلم بن ا٢بجاج أبو ا٢بسْب٤ب صحيح مسلمػ 

 .ٙبقيق : ٧بمد فؤاد عبد الباقي
ٙبقيق: ٧بمد ٧بيي الدين  دار الفكر ط سليماف بن األشعث أبو داود السجستاين األزديل سنن أيب داودػ 

 .عبد ا٢بميد
 –دار إحياء الَباث العريب  ط مد بن عيسى أبو عيسى الَبمذي السلمي ا١بامع الصحيح سنن الَبمذيػ 

 .ٙبقيق : أٞبد ٧بمد شاكر وآخروف بّبوت
حلب   -اإلسبلمية  مكتب ا٤بطبوعات 8ط  ٞبد بن شعيب أبو عبد الرٞبن النسائيأل اجملتىب من السننػ 

 ٙبقيق : عبدالفتاح أبو غدة 2258 – 2078
 .ٙبقيق : ٧بمد فؤاد عبد الباقي بّبوت –ر دار الفك ط مد بن يزيد أبو عبدا القزويِب سنن ابن ماجوػ 
 القاىرة –مؤسسة قرطبة  ط ٞبد بن حنبل أبو عبدا الشيباينأل مسند اإلماـ أٞبد بن حنبلػ 
بّبوت   –دار الكتاب العريب  2ط  ا٤بؤلف : عبدا بن عبدالرٞبن أبو ٧بمد الدارمي سنن الدارميػ 

 .سبع العلميٙبقيق: فواز أٞبد زمرِف, خالد الـ. 2070
 -ا٤بكتب اإلسبلمي  ط مد بن إسحاؽ بن خزٲبة أبو بكر السلمي النيسابوري صحيح ابن خزٲبةػ 

 .ٙبقيق : د. ٧بمد مصطفى األعظمي 2207 – 2727  بّبوت
مؤسسة   8ط مد بن حباف بن أٞبد أبو حامت التميمي البسٍب صحيح ابن حباف بَبتيب ابن بلبافػ 

 .ٙبقيق : شعيب األرنؤوط 2227 – 2020بّبوت   –الرسالة 
 –دار الكتب العلمية  2ط مد بن عبدا أبو عبدا ا٢باكم النيسابوري ا٤بستدرؾ على الصحيحْبػ 

 .ٙبقيق: مصطفى عبد القادر عطا 2227 – 2022 بّبوت
بّبوت   –مية دار البشائر اإلسبل 7ط  البخاري ا١بعفي عبدا مد بن إ٠باعيل أبو  األدب ا٤بفردػ 
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 .ٙبقيق : ٧بمد فؤاد عبدالباقي 2252 – 2072
 .بّبوت –دار الكتب العلمية  ط مد بن إدريس أبو عبد ا الشافعي مسند الشافعيػ 
 – 2758بّبوت   -دار ا٤بعرفة  ط  علي بن عمر أبو ا٢بسن الدارقطِب البغداديل سنن الدارقطِبػ 

 .اين ا٤بدينٙبقيق: السيد عبد ا ىاشم ٲب 2288
 .بّبوت –دار ا٤بعرفة  ط سليماف بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسيل مسند أيب داود الطيالسيػ 
دار العربية بّبوت,  8مصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة  ألٞبد بن أيب بكر بن إ٠باعيل الكتاين طػ 

 ٙبقيق: ٧بمد ا٤بنتقى الكشناوي. هـ  2077
دمشق   –دار ا٤بأموف للَباث   2ط  ٞبد بن علي بن ا٤بثُب أبو يعلى ا٤بوصلي التميميألى مسند أيب يعلػ 

 .ٙبقيق: حسْب سليم أسد 2250 – 2070
مسند البزار أليب بكر أٞبد بن عمرو بن عبد ا٣بالق البزار ط  مؤسسة العلـو القرآف, مكتبة العلـو ػ 

 .هـ  2072وا٢بكم ػ بّبوت, ا٤بدينة 
ٙبقيق د. سعد بن  هـ  2020دار الصميعي, الرياض  2ن منصور لسعيد بن منصور ط سنن سعيد بػ 

 عبد ا بن عبد العزيز آؿ ٞبيد.
 2077بّبوت   -ا٤بكتب اإلسبلمي   8ط  بكر عبد الرزاؽ بن ٮباـ الصنعاين يبأل مصنف عبد الرزاؽػ 

 .ٙبقيق: حبيب الرٞبن األعظمي
 -مكتبة الرشد  2ط  بكر عبد ا بن ٧بمد بن أيب شيبة الكويف يبأل ا٤بصنف يف األحاديث واآلثارػ 

 ٙبقيق: كماؿ يوسف ا٢بوت 2072الرياض  
ٙبقيق:  2027 بّبوت  -دار الكتب العلمية  2ط بكر أٞبد بن ا٢بسْب البيهقي يبأل شعب اإلٲبافػ 

 .٧بمد السعيد بسيوين زغلوؿ
مكة  -مكتبة دار الباز  ط وسى أبو بكر البيهقيٞبد بن ا٢بسْب بن علي بن مأل سنن البيهقي الكربىػ 

 .ٙبقيق: ٧بمد عبد القادر عطا 2220 – 2020ا٤بكرمة   
بّبوت   –العلمية  دار الكتب 2ط ٞبد بن شعيب أبو عبد الرٞبن النسائيأل سنن النسائي الكربىػ 

 ٙبقيق: د.عبد الغفار سليماف البنداري, سيد كسروي حسن 2222 – 2022
دار  2ط  ٞبد بن ٧بمد بن سبلمة بن عبدا٤بلك بن سلمة أبو جعفر الطحاويأل اآلثار شرح معاينػ 

 ٙبقيق: ٧بمد زىري النجار 2722بّبوت   -الكتب العلمية 
 –دار الكتاب العريب  0ط  نعيم أٞبد بن عبد ا األصبهاين يبأل حلية األولياء وطبقات األصفياءػ 

 .2078بّبوت  
ا٤بدينة  -مكتبة اإلٲباف  2ط  سحاؽ بن إبراىيم بن ٨بلد بن راىويو  ا٢بنظليإل مسند إسحاؽ بن راىويوػ 

 .ٙبقيق: د. عبد الغفور بن عبد ا٢بق البلوشي 2222 – 2028ا٤بنورة  
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بّبوت ,  -دار الكتب العلمية , مكتبة ا٤بتنيب  ط عبدا بن الزبّب أبو بكر ا٢بميديل مسند ا٢بميديػ 
 ٞبن األعظميٙبقيق: حبيب الر  القاىرة

 هـ   2028 –دار الفكر  بّبوت  ط نور الدين علي بن أيب بكر ا٥بيثميل٦بمع الزوائد ومنبع الفوائد ػ 
ا٤بدينة ا٤بنورة    ٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلينأل تلخيص ا٢ببّب يف أحاديث الرافعي الكبّبػ 

 ٙبقيق: السيد عبدا ىاشم اليماين ا٤بدين 2280 – 2750
 ,بّبوت –ا٤بكتب اإلسبلمي 8ط مد ناصر الدين األلباين إرواء الغليل يف ٚبريج أحاديث منار السبيلػ 

2078 – 2258 
 ا٤بكتب اإلسبلمي ط مد ناصر الدين األلباين  صحيح وضعيف ا١بامع الصغّب وزيادتوػ 
 – 2078 ,بّبوت –مي ا٤بكتب اإلسبل 7ط مد بن عبد ا ا٣بطيب التربيزي مشكاة ا٤بصابيحػ 

 ٙبقيق: ٙبقيق ٧بمد ناصر الدين األلباين 2258
 الرياض –مكتبة ا٤بعارؼ  8ط مد ناصر الدين األلباين صحيح الَبغيب والَبىيبػ 
 الرياض –مكتبة ا٤بعارؼ  ط مد ناصر الدين األلباين ضعيف الَبغيب والَبىيبػ 
 الرياض –مكتبة ا٤بعارؼ  ط مد ناصر الدين األلباين السلسلة الصحيحةػ 
 الرياض –مكتبة ا٤بعارؼ  ط مد ناصر الدين األلباين السلسلة الضعيفةػ 
 ,بّبوت –ا٤بكتب اإلسبلمي  7ط مد ناصر الدين األلباين ظبلؿ ا١بنة يف ٚبريج السنة البن أيب عاصمػ 

2027-2227 
دار ا٤بعرفة  ط لفضل العسقبلين الشافعيٞبد بن علي بن حجر أبو األ فتح الباري شرح صحيح البخاريػ 
 .2702بّبوت   -

 ػ عمدة القارئ شرح صحيح البخاري لبدر الدين ٧بمود بن أٞبد العيِب ط دار إحياء الَباث العريب بّبوت.
 –دار إحياء الَباث العريب  8ط زكريا ٰبٓب بن شرؼ بن مري النووي يبأل شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاجػ 

 2728 ,بّبوت
ط دار ابن عفاف  عبدالرٞبن ابن أيب بكر أبو الفضل السيوطيل ديباج شرح صحيح مسلم بن ا٢بجاجالػ 

 / ٙبقيق: أبو إسحاؽ ا٢بويِب األثري.2228ػ 2028ا٣برب, السعودية 
 –دار الكتب العلمية  8ط مد ِشس ا٢بق العظيم آبادي أبو الطيب عوف ا٤بعبود شرح سنن أيب داودػ 

 2028بّبوت  
وزارة عمـو  ط النمري عمر يوسف بن عبد ا بن عبد الرب يبأل مهيد ٤با يف ا٤بوطأ من ا٤بعاين واألسانيدالتػ 

٧بمد عبد الكبّب  ٙبقيق: مصطفى بن أٞبد العلوي , 2750ا٤بغرب   -األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية 
 .البكري

 8بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم ط حاشية ابن القيم على سنن أيب داود أليب عبد ا ِشس الدين ٧بمدػ 
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 دار الكتب العلمية بّبوت.
دار الكتب  ط مد عبد الرٞبن بن عبد الرحيم ا٤بباركفوري أبو العبل ٙبفة األحوذي بشرح جامع الَبمذيػ 

 .بّبوت –العلمية 
ات مكتب ا٤بطبوع 8ط عبدالرٞبن ابن أيب بكر أبو الفضل السيوطيل شرح السيوطي لسنن النسائيػ 

 ٙبقيق: عبدالفتاح أبو غدة 2258 – 2078حلب   –اإلسبلمية 
مكتب ا٤بطبوعات   8ط نور الدين بن عبدا٥بادي أبو ا٢بسن السنديلحاشية السندي على النسائي ػ 

 ٙبقيق: عبدالفتاح أبو غدة 2258 – 2078حلب   –اإلسبلمية 
 .كراتشي  –قدٲبي كتب خانة  ط لسيوطي  عبدالغِب  فخر ا٢بسن الدىلويل شرح سنن ابن ماجوػ 
 8حاشية ابن القيم على سنن أيب داود أليب عبد ا ِشس الدين ٧بمد بن أيب بكر بن أيوب ابن القيم طػ 

 دار الكتب العلمية بّبوت.
دار الكتب  ط مد عبد الرٞبن بن عبد الرحيم ا٤بباركفوري أبو العبل ٙبفة األحوذي بشرح جامع الَبمذيػ 

 .وتبّب  –العلمية 
مكتب ا٤بطبوعات  8ط عبدالرٞبن ابن أيب بكر أبو الفضل السيوطيل شرح السيوطي لسنن النسائيػ 

 الفتاح أبو غدة ٙبقيق: عبد 2258 – 2078حلب   –اإلسبلمية 
مكتب ا٤بطبوعات   8ط ا٥بادي أبو ا٢بسن السندي نور الدين بن عبدلحاشية السندي على النسائي ػ 

 الفتاح أبو غدة ٙبقيق: عبد 2258 – 2078حلب   –اإلسبلمية 
 .كراتشي  –قدٲبي كتب خانة  ط لسيوطي  عبدالغِب  فخر ا٢بسن الدىلويل شرح سنن ابن ماجوػ 
 .2788مصر   -ا٤بكتبة التجارية الكربى  2ط عبد الرؤوؼ ا٤بناويل فيض القدير شرح ا١بامع الصغّبػ 
 2يح   د. زين ٧بمد شحاتو  دار خضر  بّبوت طأ٠باء ا ا٢بسُب من القرآف الكرمي وا٢بديث الصحػ 

2025  
  2070 2اجتماع ا١بيوش اإلسبلمية على غزو ا٤بعطلة وا١بهمية  اإلماـ ابن قيم ا١بوزية  دار الباظ  طػ 
األ٠باء والصفات  أبو بكر أٞبد بن ا٢بسْب بن علي البيهقي  ٙبقيق عماد الدين أٞبد حيدر  دار ػ 

 2078 2ط2078الكتاب العريب  بّبوت 
 األمر باالتباع والنهي عن االبتداع  جبلؿ الدين السيوطي  ٙبقيق مصطفى عاشور  مكتبة القرآف ػ 
  .2التدمرية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ٙبقيق د. ٧بمد بن عودة السعودي طػ 
قرطيب  ٙبقيق التذكرة يف أحواؿ ا٤بوتى وأمور اآلخرة  أبو عبد ا ٧بمد بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح الػ 

  2078أٞبد حجازي السقا  دار الباز  
 التنبيو والرد على أىل األىواء والبدع  اإلماـ أبو ا٢بسْب ٧بمد بن أٞبد ا٤بلطي ػ 
  2075 2التوحيد   عبد اجمليد الزنداين  مؤسسة الكتب الثقافيةف بّبوت  طػ 
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 عبد الوىاب التوحيد الذي ىو حق ا على العبيد لشيخ اإلسبلـ ٧بمد بن ػ 
التوحيد ومعرفة أ٠باء ا عز وجل على االتفاؽ والتفرد  اإلماـ ابن منده  ٙبقيق د. علي الفقيهي  نشر ػ 

 ا١بامعة اإلسبلمية 
 ا١بواب الصحيح ٤بن بدؿ دين ا٤بسيح لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  تقدمي علي السيد صبح ا٤بدين ػ 
اـ عبيد ا ٧بمد بن بطة العكربي  ٙبقيق د. رضا نعساف  ا٤بكتبة الشرح واإلبانة على أصوؿ الديانة  اإلمػ 

 الفيصلية 
الشريعة  اإلماـ أبو بكر ٧بمد بن ا٢بسْب اآلجري  ٙبقيق الوليد بن ٧بمد بن نبيو سيف النصر  مؤسسة ػ 

 2020 2قرطبة  ط
 لدين عبد ا٢بميد الصاـر ا٤بسلوؿ على شامت الرسوؿ لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ٙبقيق ٧بمد ٧بيي اػ 
  2070 2العبودية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ٙبقيق خالد عبد اللطيف العلمي  دار الكتاب العريب  طػ 
 الفتوى ا٢بموية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  تقدمي ٧بمد عبد الرزاؽ ٞبزة  مطبعة ا٤بدين ػ 
 الفوائد لئلماـ ابن قيم ا١بوزية ػ 
 توحيد للشيخ ٧بمد الصاٌف العثمْب القوؿ ا٤بفيد يف شرح كتاب الػ 
 الكواشف ا١بلية يف شرح معاين العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز السلماف ػ 
  2750ا٤بلل والنحل  أبو الفتح ٧بمد بن عبد الكرمي الشهرستاين  ٙبقيق ٧بمد سيد كيبلين  ػ 

 النهاية يف غريب ا٢بديث البن األثّب 
  2072 ٧7بمد بن سعيد القحطاين  تقدمي عبدالرزاؽ عفيفي  دار طيبة  ط الوالء والرباء يف اإلسبلـ ػ 
 ٙبقيق اجملاز وا٢بقيقة يف صفات ا لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  تقدمي ٧بمد عبد الرزاؽ ٞبزة  مطبعة ا٤بدين  ػ 
  2075 2توحيد ا٣بالق  عبد اجمليد الزنداين  مؤسسة الكتب الثقافية  بّبوت  طػ 
واح إُف ببلد األفراح  اإلماـ ابن قيم ا١بوزية  ٙبقيق د. السيد ا١بميلي  دار الكتاب العريب  حادي األر ػ 
  2070 7ط
دالئل التوحيد  ٧بمد ٞباؿ الدين القا٠بي  تقدمي ومراجعة ٧بمد حجازي  مكتبة الثقافة الدينية  القاىرة  ػ 
  2078 2ط
 زاد ا٤بعاد لئلماـ ابن قيم ا١بوزية ػ 
 ة الطحاوية لئلماـ ابن أيب العز شرح العقيدػ 
 شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ػ 
 شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والتعليل لئلماـ ابن قيم ا١بوزية ػ 
 عقيدة ا٤بؤمن  أبو بكر ا١بزائري  دار الكتب السلفية  القاىرة ػ 
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