
االحمد 7 وواالصالةة وواالسالمم على ررسولل هللا أأما بعد 
فلقاؤؤنا االليیلة هھھھو مسك االختامم للقاءااتت االسابقة االتي نحسب أأننا أأعذررنا إإلى هللا 

فيیهھا في االذبب عن االدوولة فيیما ااتهھمت بهھ بالباططل ووبقي لنا أأنن نتوجج ذذلك  
بما ننصح بهھ االمسلميین عامة وواالمجاهھھھديین خاصة ووااألنصارر على أأخص 

االخصوصص. 

ثم نفتح  بإذذنن هللا لكم بابب ااألسئلة كما ووعدناكم فلعلي ال أألقاكم بعد ليیلتي هھھھذهه 
وونبدأأ بما ننصح بهھ االمسلميین عامة فكل مسلم عليیهھ أأنن يینظر في نفسهھ فهھو 

اليیخلو أأنن يیكونن أأحد ثالثة إإما أأنن يیكونن عاميیا ووإإما أأنن يیكونن ططالب علم ووإإما 
أأنن يیكونن عالما . 

فالناسس مع كل علم من االعلومم على مرااتب ثالثث : 
عالم ووططالب علم ووعامي. 

هھھھل يیوجد قسم رراابع في االعقل ؟ ال يیوجد. 
ووكل قسم لهھ موااصفاتهھ وومميیزااتهھ وولهھ حقوقهھ ووووااجباتهھ  

وولنضربب مثاال ووااقعيیا من حيیاتنا ال يیختلف عليیهھ غالبا االناسس فمثال علم 
االطب . 

علم االطب لهھ علماؤؤهه ووهھھھم من أأفنواا أأعماررهھھھم بعدما ددررسواا االسنوااتت االطواالل 
يیصلونن ليیلهھم بنهھاررهھھھم في ااستيیعابب علومهھم . 

ثم ططووواا ااألعواامم بعد ااألعواامم في االبحث وواالتنقيیب وواالتجارربب وواالتدرريیب في 
تطبيیقاتت ماددررسوهه خاللل هھھھذهه االسنوااتت االطواالل . 

ثم ططبقواا هھھھذهه االعلومم عمليیا مرااتت عديیدةة ووألززمنة مديیدةة حتى شهھد لهھم 
االقاصي وواالدااني بعلو االشأوو ووجاللة االقدرر . 

ثم أأثروواا ااألمة بأبحاثهھم وومؤلفاتهھم االعظيیمة خالصة هھھھذهه االخبرااتت وواالتي 
يینهھل منهھا بعدهھھھم ططلبة االعلم االذيین يیروومونن االسيیر على نهھجهھم . 

وومنهھم من اانبرىى لتعليیم ططالبب هھھھذاا االعلم ووتدرريیب ااألجيیالل لكي يیكملواا 
االمسيیرةة في خدمة أأمتهھم . 

ووهھھھؤالء يیتفاووتونن فيیما بيینهھم وولكن االكل يیلجأ إإليیهھم وويیسألهھم وويیعتمد ما يیقولونهھ 
وويیسلم لهھم وويیضع مسئوليیة جسدهه بيین أأيیديیهھم . 

ووال يیقبل أأنن يیدخل في مسائل االطب سوااهھھھم ووهھھھم االذيین يیتناقشونن فيیما بيینهھم 
عند ااختالفف ووجهھاتت نظرهھھھم . 

وولهھم ااحتراامهھم ووتقديیرهھھھم خاصة من ططالبهھم وويیمثلهھم مؤلفو كتب االطب 
ووأأساتذةة االجامعاتت ووكبارر ااألططباء . 



فهھل أأنت أأيیهھا االمسلم هھھھل أأنت من علماء هھھھذاا االعلم ؟ 
ووعلم االطب لهھ ططالبهھ ووهھھھؤالء هھھھم االذيین أأفنواا صباهھھھم ووفتوتهھم ووجزءاا من 

شبابهھم ليیؤهھھھلواا أأنفسهھم فقط ببعض االعلومم ااألووليیة . 
ووذذلك ليیتمكنواا من ااستيیعابب علومم االطب فيیما بعد ثم بعدما برززوواا في علومهھم 

ااألووليیة ووحاززوواا أأعلى االدررجاتت ااتجهھواا للطب . 
فإذذاا بهھم يیبدءوونن أأوولى مرااحل ططالبب علم االطب بوصلهھم االليیل بالنهھارر في 

ددررااسة علومم االطب تدرريیجيیا شيیئا فشيیئا صغاررهه ثم كباررهه . 
ليیس قرااءةة من االكتب ووال مشاهھھھدةة للقاءااتت وولكن ثنواا رركبهھم عند علماء هھھھذاا 

االعلم ووتأددبواا بأددبب ططالبب االعلم . 
حتى شهھد لهھم أأساتذتهھم بأنهھم تمكنواا من ااستيیعابب هھھھذهه االعلومم ووااستطاعواا فهھم 

نصوصص علمائهھا ووأأنهھم أأصبحواا أأهھھھال لالنتقالل لمرحلة أأعلى . 
فمنهھم من ااقتصر على هھھھذاا االحد وومنهھم من أأكمل االمسيیرةة ليیزدداادد علما وويینهھل 

من أأنهھاررهه االثرةة فسافر ووتنقل بيین االعلماء . 
ووذذلك ليیدخل مرحلة أأخرىى يیقتربب فيیهھا من أأوولى مرااحل االعلماء . 

وواالقسم ااألوولل من هھھھؤالء ال يیسلم لهھم أأحد ووال يیرجع لهھم في قولل ووال يیعتمد 
لهھم ررأأيي ووإإنما يیمكنهھم شرحح ما يیقولهھ علماؤؤهھھھم ووتبسيیطهھ لغيیرهھھھم . 

كما يیمكنهھم معالجة بعض االحاالتت االيیسيیرةة االتي يیكفي لهھا ما حصلوهه من 
علومم . 

أأما االقسم االثاني أأيي من ططالبب االعلم فهھو كاألوولل إإال أأنهھم يیمكنهھم عالجج 
حاالتت أأعلى ددررجة ووكالمهھم في االترجيیح بيین ما يیختلف فيیهھ االعلماء لهھ 

ااعتباررهه . 

ووهھھھم جميیعا يیتناقشونن فيیما بيینهھم وويیفهھم بعضهھم بعضا فإذذاا حضر االعلماء 
صمتواا ووأأعطواا االقوسس بارريیهھا ووأأنصتواا ليیتعلمواا . 

ووهھھھؤالء لهھم ااحتراامهھم ووتقديیرهھھھم بحسبهھم ألنهھم ططلبة علم وومشارريیع لعلماء 
أأجالء . 

فهھل أأنت أأيیهھا االمسلم من ططالبب علم االطب ؟ 
نحن نذكر أأووصافف ٬، ذذكرنا ووصفاً لعلماء االطب فهھل أأنت أأيیهھا االمسلم من 
علماء االطب ثم إإنتقلنا للتالميیذ ووططالبب االعلم ووذذكرنا ووصفهھم فهھل أأنت من 

ططالبب علم االطب؟ 



ووعلم االطب لهھ أأمة من االعواامم فيیهھ ووهھھھم جل االناسس االذيین لديیهھم ما يیشغلهھم عن 
هھھھذاا االعلم فليیسواا من علمائهھ ووال من ططالبهھ . 

فال يینطبق عليیهھم ووصف أأيي من االفريیقيین ووهھھھؤالء يیلزمهھم ااحتراامم االفريیقيین 
االسابقيین ووإإنزاالل أأصحابهھما منزلتهھم . 

ووإإذذاا حصلت لهھم حاجة لهھذاا االعلم فإنهھم يیلجأوونن إإلى علمائهھ يیسألونهھم وورربما 
ااستأنسواا بطلبة االعلم ليیساعدووهھھھم في االوصولل لعلمائهھم . 

ووهھھھؤالء االعامة يیمثلهھم سائر ططواائف ااألمة من علماء ووأأمرااء ووخبرااء 
وومهھندسيین وومدررسيین وومحاسبيین ووإإعالميیيین ووتجارر ووززررااعع ووصناعع ووغيیرهھھھم 

 .
ال تجد أأحداا من هھھھؤالء يیجريي عمليیة جرااحيیة عند غيیر أأهھھھل االعلم من ااألططباء 

مهھما بلغ قدررهه ووززاادد جاهھھھهھ وومالهھ . 
ووال تجد أأحداا منهھم يیجريي عمليیة جرااحيیة عند ططالب من ططالبب كليیة االطب 

مهھما كانن متفوقا . 
ووعليیهھ فما االذيي يیحصل مع علومم االشريیعة ؟ ووهھھھي أأصعب ووأأعمق ووأأووسع 

ووأأشرفف من كل علم على ووجهھ االبسيیطة . 
ووإإذذاا كانن علم االطب لهھ شرفهھ ألنهھ يیتعامل مع االجسد االبشريي االمكرمم فكيیف 

بالعلم االذيي يیتعامل مع االجسد وواالرووحح معا . 
ووإإذذاا كانن علم االطب علم ددنيیويي صرفف يیخدمم االدنيیا االزاائلة بالجسد االفاني 

فكيیف بالعلم االذيي يیخدمم ااآلخرةة االباقيیة بالجسد االباقي . 
ووإإذذاا كانن االذيي يیخوضض في علم االطب من غيیر أأهھھھلهھ مستنكٌر من كل االعقالء 

فكيیف بمن يیتقولل على هللا بغيیر علم . 
فانظر أأخي االحبيیب من أأيي صنف أأنت في علومم االشريیعة ؟ 

هھھھل أأنت عالم فنسمع لك وونسلم لما تقولل أأمم أأنت ططالب علم فنسألك عن كالمم 
االعلماء لتوضحهھ ووتبسطهھ لنا  

أأمم أأنت من االعواامم فليیس لك أأنن تتخوضض في علم هللا بغيیر أأهھھھليیة وواالسالمة أأنن 
تمسك عليیك لسانك لئال تهھلك . 

ووتشغل نفسك بالبحث عن االعالم االثقة االذيي تسألهھ عن أأمورر دديینك ووتذعن 
لقولهھ ددوونن هھھھوىى ووتتبع للرخص وواالزالتت ؟ 

ووهھھھنا ندعوكك أأنن تحاوولل أأنن ترقى بنفسك من منزلة االعواامم إإلى منزلة ططلبة 
االعلم لكي تبصر ططريیقك ووتنورر بصيیرتك . 



وولكن لكل شيء ثمنهھ ووقد كتبنا منهھجا لطالب االعلم هھھھذاا رراابطهھ لمن أأرراادد أأنن 
يیترقى من ددررجة االعواامم إإلى ططلبة االعلم ووبدوونن ذذلك ال يیمكن أأنن يیصل إإلى 

ددررجة ططالب االعلم هھھھذاا هھھھو االراابط يیا إإخوةة: 
https://docs.google.com/document/d/1-

ytZV1povwCIMufykYILL8H-z5XjInIQn62KgWg0bDI/
 edit?usp=sharing

فمن إإستطاعع أأنن يیستوعب هھھھذاا االراابط ووأأنن يیمشي على مافيیهھ من منهھجيیٍة 
فبإذذنن هللا يیرتقي من ددررجة االعامي إإلى ططالب االعلم ثم بعد ذذلك يیرتقي 

وويیعرفف أأنن لكل قسم حقوقق ووووااجباتت ووكما ذذكرنا أأووصافف . 
إإنن أأحببت ذذلك فعليیك أأنن تسيیر عليیهھ ووإإال فقف مكانك قالل تعالى ( قل إإنما 
حرمم رربي االفوااحش ماظظهھر منهھا ووما بطن ووااإلثم وواالبغي بغيیر االحق ووأأنن 

تشركواا با7 ما لم يینزلل بهھ سلطانا  
(ووأأنن تقولواا على هللا ما ال تعلمونن ) أأسمعتم (ووأأنن تقولواا على هللا ما ال 

تعلمونن ) 

هھھھذاا مقالي االذيي نصحت بهھ مراارراا بعنواانن من أأيي صنف أأنت ووهھھھو منشورر 
على االشبكة  ووأأعطيیكم رراابط لهھ: 

https://docs.google.com/document/d/
18CcPg3gUDt0utEy3C4FaMePloMQAZWxhWRBMyt

 WT1Zs/edit?usp=sharing

هھھھذاا ما أأنصح بهھ عمومم االمسلميین في كل مكانن فقد كثر االقولل على هللا بالعلم 
من كل من هھھھب ووددبب فهھلكواا ووأأهھھھلكواا. ووهھھھذهه ووصيیة لعمومم االمسلميین ططبعا 

يیدخل فيیهھم ااالخوهه االمجاهھھھدوونن ووااالنصارر . 
ثم إإيیاكم أأنن تلتفتواا لإلعالمم االمضلل فكلهھ كذبب على ددوولتكم ددوولة ااإلسالمم ووقد 
بيینا لكم في لقاء خاصص كيیف تستقونن االمعلوماتت االصحيیحة عن االدوولة وومن 

كانن منكم تحت سلطانهھا أأوو قريیبا منهھا فليیبايیع لهھا وويینضويي تحت رراايیتهھا وومن 
كانن بعيیداا فعليیهھ بنصرتهھا بكل ما يیستطيیع .  

أأما نصيیحتي للمجاهھھھديین فقد أأجملتهھا في مقالل بعنواانن أألم يیأنن للمجاهھھھديین أأنن 
يیتجاووززوواا ااإلحن ؟؟ فليیرااجع على االشبكة كيیال نطيیل بهھ ووهھھھذاا رراابط لهھ  

https://docs.google.com/document/d/1-ytZV1povwCIMufykYILL8H-z5XjInIQn62KgWg0bDI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18CcPg3gUDt0utEy3C4FaMePloMQAZWxhWRBMytWT1Zs/edit?usp=sharing


https://docs.google.com/document/d/1db_h-
d9H3pQvbAfr7CvENLic8MTgyIY1kTlO50Mxq1E/edit?

 usp=sharing

ووقد بيینا لهھم في لقاءااتنا االسابقة بطالنن ددعوىى أأنن االدوولة ااإلسالميیة خوااررجج 
فعالمم يیقاتلونهھا ؟؟؟  

ااسألواا أأنفسكم عالمم تقاتلونهھا ؟؟ 
أأألنهھا قتلت منكم ؟؟ فرضنا جدال فقد قتلتم منهھا أأتستمروونن حتى يیُفني بعضكم 

بعضا كأحكامم االثأرر االتي عند أأهھھھل االجاهھھھليیة ؟؟  
أأتقاتلونهھا ألنن عندهھھھا أأخطاء ؟؟ أأوو عندهھھھا غلو ؟؟؟ فكلكم عندهه أأخطاء ووكلكم 

عندهه غلو في نظر غيیرهه ووال ضمانن أأنن يیسلم أأحد من ذذلك ال حاالً 
ووالمستقبالً؟؟ 

تريیدوونن إإقامة شرعع هللا ؟ أأتقاتلونهھا ألنكم تريیدوونن إإقامة شرعع هللا؟ فالدوولة 
تقيیمهھ ... فيیهھ قصورٌر في نظركم ؟؟ فيیهھ خلل ؟ نقولل هھھھو أأكمل مما تقومونن بهھ 

أأنتم ..ثم نقولل االناقص يیكمل وواالخطأ يیعدلل مستقبالً . 
مابقي إإال االقتالل للزعامة ووللدنيیا ووللعمالة أأوو بغضا لديین هللا تعالى ووإإقامة 
شرعهھ فإني أأرربأ بكم عن ذذلك ووووهللا ستطالكم سكيین االدوولة وولن تستفيیدوواا 

شيیئا 
إإني لكم ناصح أأميین االدوولة تمكنت وونرجو من وورراائهھا االخيیر فاحقنواا ددماءكم 

ووددماء إإخواانكم ووضعواا أأيیديیكم في أأيیديي االدوولة فالخيیر كل االخيیر في 
ااتحاددكم . 

هھھھذاا ما أأررددتت أأنن أأقولة للمجاهھھھديین بصفة عامة. 

ووأأما نصيیحتي لألنصارر على أأخص االخصوصص فأقولل : 
االتكفيیر االتكفيیر ....وواالدماء االدماء 

هھھھمنا ااألساسس هھھھو حقن االدماء ال االتزيید فيیهھا . 
وواالحد من االتكفيیر ال االتبسط فيیهھ٬، أأنا أأقولل هھھھذاا ووأأعرفف تماماً أأنن من أأنصارر 
االدوولة بل أأكثر أأنصارر االدوولة على خيیر عظيیم ٬، ووال يیوجد عندهھھھم ذذلك وولكن 
يیوجد عند بعض أأنصارر االدوولة من عندةة إإشكالل في هھھھذهه ااألمورر ووألجل هھھھذاا 

نوجهھ االنصيیحة على االعمومم . 

https://docs.google.com/document/d/1db_h-d9H3pQvbAfr7CvENLic8MTgyIY1kTlO50Mxq1E/edit?usp=sharing


ووأأقولل قد ووصل ااألمر ببعض من يیدعي نصرةة االدوولة أأنن كادد يیكفر كل االبشر 
ماعداا هھھھو وومن وواافقهھ ووتعرفونن من يیطلق عليیهھم االيیومم االحوااززمم وومن قبل كانن 

االحداادديیة االذيین بدعواا شيیخ ااإلسالمم اابن تيیميیة ووأأئمة االعلم في ااألمة٬، 
وواالدوولة أأعزهھھھا هللا عاقبت جمعا ممن ظظهھر منهھم االغلو في االتكفيیر  

وومن ذذلك ما بثهھ االمكتب ااإلعالمي في وواليیة االرقة فيیديیو ااعتراافاتت لـ"خليیة 
من االغالةة" ددااخل "االدوولة" وولخص ااإلصداارر نقاطط "االغلو" عند االخليیة 

بـ"تكفيیرهھھھا لعواامم االمسلميین بإططالقاتت بدعيیة٬، االتكفيیر بالمعاصي٬، تكفيیر 
أأمرااء االدوولة ووجنوددهھھھا٬، أأتعرفونن لماذذاا النهھم يیقولونن االخليیفة االبغداادديي 
وواالمتحدثث االرسمي للدوولة ووجنودد االدوولة يیعتبروونن االعرااقيیيین مسلميین 

وويیعتبروونن االسورريیيین مسلميین ! هھھھم يیكفروونن ررجالل االدوولة ألنن ررجالل االدوولة  
ال يیكفروونن االمسلميین ال يیكفروونن شعب االعرااقق ووال شعب سورريیا ٬، وويیقبلونن 

منهھم االزكاةة وويیقولونن هھھھؤالء يیقبلونن االزكاةة ٬، من االكفارر فيیعتبروونن االشعب من 
االمسلميین جميیعا يیعتبروونهھم كفاررااً فطالما أأنن االدوولة ال تكفرهھھھم فقد كفروواا 

االدوولة أأيیضا!ووخططواا للخرووجج عليیهھا بالسالحح 
هھھھذاا رراابط فيیديیو فيیهھ إإعتراافاتهھم ووفيیهھ كالمم االدوولة في منهھجهھا . 

 https://www.youtube.com/watch?v=Oi5-eSqDaaA

ططيیب هھھھل هھھھؤالء فقط االذيین تعاملت معهھم االدوولة من االغالةة االذيین يیكفروونن 
االمسلميین وويیكفروونن من ال يیكفر من يیروونهھ كافراا؟ 

ووكذاا تعاملت مع قضيیة أأبي عمر االكويیتي  
ووقد أأعلنت االدوولة ااالسالميیة تبرأأهھھھا من كونن أأبي عمر االكويیتي قيیادديیاً عبر 
تعميیم جاء فيیهھ «أأبو عمر االكويیتي جنديي في االدوولة ووليیس قيیادديیاً ووال أأميیرااً 
ووال مسؤووالً شرعيیاً ووال حتى ووااعظا٬ً، وومنهھجهھ ال يیمثل االدوولة ااالسالميیة ) 

ووبيینت أأنن ما يیكتبهھ من ااجتهھاددااتت وومخالفاتت لم يیؤذذنن لهھ فيیهھ  
ووكانن االخالفف بيین أأبي عمر االكويیتي وواالدوولة جاء بسبب مسألة توسع أأبي 

عمر االكويیتي في االتكفيیر. 
هھھھذاا رراابط يیمكنكم االرجوعع إإليیهھ للتوسع في االمسألة: 

http://studies.alarabiya.net/%C2%AB%D8%AF
%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-

%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%85%D8%
B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A

https://www.youtube.com/watch?v=Oi5-eSqDaaA
http://studies.alarabiya.net/%25C2%25AB%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B4%25C2%25BB-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3-%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%258B-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585


%D8%AA%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D8%AF
%D9%8A-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3-
%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A

%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AA

 %D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85

أأحدهھھھم يیقولل إإنهھ كانن قد جالسهھ في فترةة ما ووأأثناء االجلسة ددخل أأحدهھھھم من 
مدخل االبيیت يیقولل : ووقبل االوصولل إإلى االغرفة االتي كنا نجلس بهھا قالل ذذلك 

االدااخل االسالمم عليیكم , فرددددتت ووعليیكم االسالمم , فأنكر علي ووقالل كيیف تردد لهھ 
االسالمم ووأأنت ال تدرريي من هھھھو !! 

فجفلت من قولهھ االغبي ووقلت ووهھھھل من شرووطط رردد االسالمم معرفة عيین 
االشخص ؟ 

فقالل من شرووطط رردد االسالمم معرفة دديینهھ ووأأنت ال تعرفهھ وولم ترهه !!! 
: ووهھھھذاا رراابط للقصة 

ووهھھھذاا مثالل لغلو أأبو عمر االكويیتي ووهھھھو يیبيین لنا لماذذاا االدوولة تعاملت معهھ هھھھكذاا  
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?521994-

%D9%81%D8%B6%D8%AD-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%

81%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A7%D8%

A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-
%D8%B9%D9%85%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A
%D8%AA%D9%8A-%D9%8A

%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%AF

%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%

A9-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%85-
 !!!!-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1

http://studies.alarabiya.net/%25C2%25AB%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25B9%25D8%25B4%25C2%25BB-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A-%25D8%25AC%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%258A-%25D9%2588%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3-%25D9%2582%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%258B-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585
http://www.muslm.org/vb/showthread.php?521994-%25D9%2581%25D8%25B6%25D8%25AD-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2582-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D8%25B0%25D8%25A7%25D8%25A8-%25D8%25A3%25D8%25A8%25D9%2588-%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25AA%25D9%258A-%25D9%258A%25D9%2582%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A3%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2588-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D8%25B5%25D8%25B1%25D8%25A9-%25D8%25B9%25D9%2586%25D8%25AF%25D9%2587%25D9%2585-%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25A1-


ووقضيیة أأبي جعفر االحطابب أأيیضا  

ووكانت قضيیتهھ االغلو في االتكفيیر" ووعدمم االعذرر بالجهھل. 
ووهھھھو محسوبب على االتيیارر "االحاززمي" وويیشتهھر بتكفيیرهه لمن يیَعُذرر بالجهھل٬،  
وويیذكر أأنهھ كانن يیكفر كل من لم يیكفر أأيیمن االظوااهھھھريي حتى االخليیفة االبغداادديي  

وولهھ ررسالة صوتيیة بعنواانن "االكوااشف االجليیة على أأنن االعذرر بالجهھل عقيیدةة 
ااألشاعرةة وواالجهھميیة." 

ووإإتهھم عددد من أأنصارر تنظيیم جبهھة االنصرةة٬، وواالجبهھة ااإلسالميیة أأبا جعفر 
االحطابب بإصدااررهه فتاووىى بتكفيیر جميیع االفصائل االمعادديیة للدوولة في بداايیة 

ااالقتتالل بيین "االدوولة" ووبقيیة االفصائل . 

ووهھھھذاا رراابط االحطابب : 
 �٨۸

http://arabi21.com/story/815472/%D8%AA
%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AF
%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%8A

%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%A3%D8%AD
%D8%AF-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%AA

%D9%87-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%

8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%80-%D8%BA
%D9%84%D9%88%D9%87-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AA
 %D9%83%D9%81%D9%8A%D8%B1

هھھھذهه ااالمثلة االثالثة تبيین تعامل االدوولة مع مسألة االغلو . 

ووقد يیصدرر من االدوولة ما يیعتبرهه غيیرهھھھا غلواا في بعض االمسائل فاألخذ وواالردد 
وواارردد وواالعبرةة بالحجة ووكونن االدوولة كما بيینا مراارراا لم تأتت فيیما تذهھھھب إإليیهھ من 

فرااغغ ووإإنما لهھا سلف فيیما ذذهھھھبت إإليیهھ السيیما من علماء االدعوةة االنجديیة  

http://arabi21.com/story/815472/%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25D9%258A%25D9%2585-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%258A%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2585-%25D8%25A3%25D8%25AD%25D8%25AF-%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2584%25D9%2580-%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2587-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%2583%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25B1


ووظظرووفف االدوولة االقتاليیة االحاليیة تضطرهھھھا للدخولل في بعض االمسائل االشائكة 
في ذذلك لكونهھا ددوولة ووليیس على سبيیل ااألفراادد وولكونن االطرفف االمقابل مقاتال 
لهھا ال مسلما مستورراا في بيیتهھ أأوو في سوقهھ أأوو في مسجدهه وولذاا التجد االدوولة 

اامتحنت أأحداا من االعامة في دديینهھم إإنما تعقد لهھم ددووررااتت تعليیميیة تعلمهھم أأمورر 
االديین وواالعقيیدةة االصحيیحة وونوااقضهھا ووتدعوهھھھم للتوبة ووتجديید ااإليیمانن لمن 

كانن قد ووقع في شيء من االنوااقض وونحو ذذلك ألنن اامتحانن االمسلم من أأصولل 
بعض االفرقق االمبتدعة ووليیس من دديین هللا في شيء . 

نحن عندنا مشاكل في موضوعع االتكفيیر : 
أأووال : في االمكفرااتت .ماهھھھي االمكفرااتت ؟ 

ثانيیا : فيیمن لهھ حق االتكفيیر . 
ثالثا: في تكفيیر االمعيین . 

رراابعا : في االعذرر بالجهھل . 
خامسا : في االمسائل االخفيیة وواالظاهھھھرةة وواالمعلومم من االديین بالضرووررةة . 

ساددسا : في تكفيیر من لم يیكفر االكافر وواالتكفيیر االتسلسلي . 
سابعا : في االتكفيیر بالمآلل ووااللوااززمم . 

ثامنا : في إإقامة االحجة ووتحتهھا : 
بماذذاا تقامم االحجة . 1.
من االذيي يیقيیمهھا . 2.
ضابط إإقامتهھا . 3.
االنتيیجة االمترتبة عليیهھا . 4.

تاسعا : مايیترتب على االتكفيیر . 

هھھھذهه تسعة أأمورر فيیهھا نزااعع ووااسع بيین أأهھھھل االعلم ووصعوبة بالغة في تحريیرهھھھا 
ططبعا على االعلماء فضال عن غيیرهھھھم . يیعني أأنا متأكد تماما أأنن من يیستمع 
إإلي من أأكثريیة من االمسلميین االذيین يیستمعونن لم يیفهھمواا أأصال هھھھذهه االنقاطط 

تتكلم عن ماذذاا ! يیعني كأنهھم يیقولونن بأنني أأتكلم لغةً غيیر االلغِة االعربيیة!أأنا 
متأكد تماما ووأأعرفف ططلبة علم ددررسواا في االمعاهھھھد لو سمعواا بهھذهه االنقاطط 

ألشكل عليیهھم ٬، ماهھھھذاا كالمم غريیب جداا ووكأنهھم أأوولل مرهه يیستمعونن إإلى هھھھذاا 
االتفصيیل وواالتدقيیق ! فأنا أأرريید أأنن أأبيین لكم االقضيیة ألني ررأأيیت ناسس مساكيین 

في االعلم يیتكلمونن في هھھھذهه ااألمورر كأنهھم يیشربونن ماًء 



ووقطعا لن نستطيیع االحديیث عنهھا كلهھا وولو باختصارر كما لن نستطيیع تدااررسس 
بعضهھا علميیا في لقاء ألنن ووااحداا منهھا ال يیكفيیهھ كتابب وويیحتاجج لقاءااتت 

وولقاءااتت وومؤهھھھالتت عند االمتلقي تسبق هھھھذهه ااألمورر . 
ووقد تعرضنا لبعضهھا أأثناء لقاءااتنا االسابقة ووسوفف نعرجج هھھھنا على مقتطفاتت 

تتعلق بهھا : 

فبالنسبة للمكفرااتت مثال نقولل : 

نحن تكلمنا في االلقاءااتت االسابقة أأنن هھھھناكك نوااقض وواالنوااقض االعشرةة وواالدوولة 
تعتمد على االناقض االراابع وواالثاني ٬،فقد تكلمنا ووقلنا ووجهھة نظر االدوولة أأما 
أأنتم يیا شبابب وويیا ااخوااهه وويیا أأفراادد وويیا أأحبة ال تدخلواا في مثل هھھھذهه ااألمورر 
أأتركوهھھھا للدوولة ٬، هھھھذهه ااألمورر ااآلنن مجموعة من نوااقض ااإلسالمم االقوليیة 

وواالعمليیة ليیست كل االنوااقض ططبعا بعض االنوااقض إإستغرقت من بعض أأهھھھل 
االعلم سنوااتت بحثاً ووددررااسةً في ررسالة االدكتوررااةة ٬، هھھھل تعرفونن أأنن ددررااسة 

االدكتوررااةة يیمكن أأنن يیجلس فيیهھا االشخص عشر سنوااتت يیبحث عشر سنوااتت ٬، 
فإنن كانن قد جلس فيیهھا ثالثث سنوااتت فقط ررجل من أأهھھھل االعلم ووكرسس ثالثث 
سنوااتت ليیبحث بعض االنوااقض االقوليیة وواالعمليیة ووصلت االدررااسة عندةة إإلى 
خمسئة صفحة وولم يیستطع بعدهھھھا أأنن يیجزمم بالقولل االرااجح في مسائل عدةة 

فأيین  أأنت يیا من تعد من االعواامم أأوو من ططلبة االعلم االمحبيین من ذذلك ؟ 
وومن أأشهھر االمسائل االتي بحثهھا مسألة تركك االصالةة فماززاالل االعلماء يیتدااوولونهھا 
فيیما بيینهھم بإقامة االحجج وواالبرااهھھھيین ووبعض االعلماء االكبارر تنقطع حجتهھ وومع 

ذذلك لم يیزلل مصراا على عدمم كفر تارركك االصالةة ألنن االشبهھة عندهه لم تزلل 
قائمة ووإإنن اانقطعت حجتهھ فما كفرهه أأحد ووما ااتخذ معهھ أأيي إإجرااء عملي  

ووهھھھذاا االكتابب تقدمم بهھ االمؤلف لنيیل ددررجة (االدكتوررااةة) من قسم االعقيیدةة 
وواالمذااهھھھب االمعاصرةة بجامعة ااإلمامم محمد بن سعودد ااإلسالميیة ووقد أأجيیزتت 

االرسالة مع مرتبة االشرفف ااألوولى.ووعنواانهھ : نوااقض ااإليیمانن االقوليیة 
وواالعمليیة 

وومؤلفهھ :  دد. عبداالعزيیز بن محمد بن علي االعبدااللطيیف 
من أأرراادد أأنن يیطلع على االكتابب سيیعرفف عظم االمسألة يیعني أأنا أأحب أأنن أأذذكر 

دداائما مرااجع حتى يیرجع بعض ااإلخوةة ليینظروواا بأنفسهھم ٬، أأخي االكريیم 
االمناصر االذيي يیتكلم في مثل هھھھذهه ااألمورر خذ االكتابب لتعرفف في أأيي شيء 

تخوضض أأنت . 



ووأأما بالنسبة لخطوررةة االتكفيیر وومن لهھ حق ذذلك فنقولل : 
االحكم بالتكفيیر فتوىى شرعيیة عظيیمة فهھل أأنت من أأهھھھل ااإلفتاء هھھھل ترىى 

نفسك أأيیهھا االمناصر مفتي شرعي لهھ أأنن يیفتي ؟ ووإإذذاا كانن االمسلم بل ووكبارر 
االعلماء يیتحفظونن في االحكم على اامرأأةة ططلقت هھھھل هھھھي خرجت من عصمة 
ززووجهھا أأمم ال لصعوبة االمسألة االعلميیة فكثيیر من االعلماء إإذذاا عرضت عليیهھ 
مسألة ططالقق ال يیفتي وويیقولل إإررفعوهھھھا للقضاء لماذذاا ألنن إإخرااجج االمرأأةة من 

عصمة ززووجهھا أأمر عظيیم جدااً فما بالكم بالحكم على خرووجج مسلم من دداائرةة 
ااإلسالمم ووعصمة ددمهھ وومالهھ . 

قالل شيیخ ااإلسالمم اابن تيیميیة  في مجموعع االفتاووىى (17/78): "ألنن االكفر حكم 
شرعي ووإإنما يیثبت باألددلة االشرعيیة..."اا.هھھھـ. ووقالل ررحمهھ هللا في ررددهه على 

االبكريي(1/381):" فلهھذاا كانن أأهھھھل االعلم وواالسنة ال يیكفروونن من خالفهھم ووإإنن 
كانن ذذلك االمخالف يیكفرهھھھم؛ ألنن االكفر حكم شرعي-أأنظروواا لكالمم شيیخ 

ااإلسالمم يیامن تحبونن شيیخ ااإلسالمم ووتحترمونة ووتعرفونن قدرر أأقواالة-  فليیس 
لإلنسانن أأنن يیعاقب بمثلهھ كمن كذبب عليیك ووززنى بأهھھھلك ليیس لك أأنن تكذبب 

عليیهھ ووتزني بأهھھھلهھ ألننَّ االكذبب وواالزنا حراامٌم لحق هللا. 
ووكذلك االتكفيیر حق 7 فال يیكفر إإال من كفرهه هللا ووررسولهھ ووأأيیضاً فإنن تكفيیر 

االشخص االمعيین ووجواازز قتلهھ موقوفف على أأنن تبلغهھ االحجة االنبويیة االتي يیكفر 
من خالفهھا ووإإال فليیس كلُّ من جهھل شيیئا من االديین يیكفر..."اا.هھھھـ. 

اانتهھى كالمم شيیخ ااإلسالمم. 

وونقل االقاضي عيیاضض ررحمهھ هللا عن االعلماء االمحققيین قولهھم:  
يیجب ااالحتراازز من االتكفيیر في أأهھھھل االتأوويیل فإنن ااستباحة ددماء االمصليین 
االموحديین خطر٬، وواالخطأ في تركك أألف كافر أأهھھھونن من االخطأ في سفك 

محجمة من ددمم مسلم ووااحد. ااهھھھـ 
االشفا في حقوقق االمصطفى جج2/277 

 **************
ووقالل أأبو حامد االغزاالي : 

"وواالذيي يینبغي ااالحتراازز منهھ :"االتكفيیر" ما ووجد إإليیهھ سبيیال٬، فإنن ااستباحة 
االدماء ووااألمواالل من االمصليین إإلى االقبلة٬، االمصرحيین بقولل ال إإلهھ إإال هللا 
محمد ررسولل هللا خطأ٬ٌ، وواالخطأ في تركك أألِف كافر في االحيیاةة أأهھھھونن من 

االخطأ في سفك ددمٍم لمسلم" 
ااالقتصادد في ااالعتقادد : (269) ٬، ووعنهھ فتح االبارريي : (12/314)  

 **************



ووقالل أأيیًضا : 
وومهھما حصل تردددد فالتوقف عن االتكفيیر أأوولى٬، وواالمباددررةة إإلى االتكفيیر إإنما 

تغلب على ططباعع من يیغلب عليیهھم االجهھل. 
فيیصل االتفرقة – ضمن مجموعع ررسائل االغزاالي (248). 

 **************
ووقالل أأيیضا : "فإذذاا ررأأيیَت االفقيیهھَ االذيي بضاعتهھ االفقهھَ يیخوضض في االتكفيیر 

وواالتضليیل فأعِرضض عنهھ". 
فيیصل االتفرقة . 

 **************
ووقالل اابن عبد االبر: 

"االقرآآنن وواالسنة يینهھيیانن عن تفسيیق االمسلم ووتكفيیرهه ببيیانن ال إإشكالل فيیهھ٬، وومن 
جهھة االنظر االصحيیح االذيي ال مدفع لهھ٬، أأنن كلَّ من ثبت لهھ عقُد ااإلسالمم في 

ووقت بإجماعع من االمسلميین...ووال يیخرجج من ااإلسالمم االمتفق عليیهھ إإال باتفاقق 
آآخر ... 

( االتمهھيید : (17/22).ااهھھھـ. 
 **************

ووقالل االقرططبي : 
"ووبابب االتكفيیر بابب خطيیر٬، أأقدمم عليیهھ كثيیر من االناسس فسقطواا٬، ووتوقف فيیهھ 

االفحولل فسلمواا٬، ووال نعدلل بالسالمة شيیئا" 
االمفهھم : (3111)٬، ووعنهھ فتح االبارريي : (12/300). 

ووفي حاشيیة اابن عابديین (4/224) 
إإذذاا كانن في االمسألة ووجوهه توجب االكفر٬، ووووجهھ ووااحد يیمنعهھ فعلى االمفتي أأنن 

يیميیل إإلى االوجهھ االذيي يیمنع االتكفيیر تحسيینا للظن بالمسلم٬، إإال إإذذاا صرحح 
بإررااددةة موجب االكفر فال يینفعهھ االتأوويیل". 

 **************
وويیقولل اابن نجيیم 

(وواالذيي تحررر أأنن ال يیفتى بكفر مسلم أأمكن حمل كالمهھ على محمل حسن أأوو 
كانن في كفرهه ااختالفف٬، وولو رروواايیة ضعيیفة٬، فعلى هھھھذاا فأكثر أألفاظظ االتكفيیر 

االمذكوررةة ال يیفتى بالتكفيیر فيیهھا٬، ووقد أألزمت نفسي أأنن ال أأفتي بشيء منهھا" 
االبحر االراائق - (5 / 135) 

 *********
ووقالل اابن حجر االهھيیثمي: 



"يینبغي للمفتي أأنن يیحتاطط في االتكفيیر ما أأمكنهھ لعظيیم خطرهه٬، ووغلبة عدمم 
قصدهه يیعني غالبا االذيي يیقع في مسألة تكفر غالبا ال يیقصدهه ال سيیما من 

االعواامم٬، ووماززاالل أأئمتنا (يیعني االشافعيیة) على ذذلك قديیما ووحديیثا" 
( تحفة االمحتاجج : (4/84). 

 ************
ووقالل ااأللوسي-ررحمهھ هللا تعالى : 

فالتكفيیر لمن شهھد االشهھاددتيین خطر جداا٬ً، ووفي االحديیث: "من قالل ألخيیهھ يیا 
كافر فقد باء بهھا أأحدهھھھما٬، فإنن كانن كما قالل ووإإال حاررتت عليیهھ.." . ..فالعصمة 

مقطوعع بهھا مع ااالتيیانن بالشهھاددةة٬، ووال ترتفع وويیستباحح خالفهھا إإال بقاططع ووال 
قاططع في حق االمبتدعة االذيین ال يیجحدوونن ما علم ضرووررةة ...وولِخطر االتكفيیر 
قيیل يینبغي للمفتي- ليیس للعواامم- ااالحتيیاطط في ذذلك ما أأمكنهھ حتى إإنهھ يینبغي لهھ 

أأنن يیؤوولل كالمم من تلفظ بما ظظاهھھھرهه االكفر٬، ووإإنن بُعد قصد االمتلفِّظ نفسهھ عن 
لل بهھ٬، ووال يینبغي أأنن يیُكتفى بالظاهھھھر٬، فيیُفتِي بالكفر٬، فإنن معناهه  ذذلك االمؤووَّ

أأصالً محققاً ووهھھھو ااإليیمانن٬، فال نرفعهھ إإال بيیقيین. 
(جهھودد ااأللوسي في االردد على االراافضة) (صص:639/642). 

 ***************
ووقالل االشوكاني : 

"ااعلم أأنن االحكم على االرجل االمسلم بخرووجهھ عن دديین ااإلسالمم٬، ووددخولهھ في 
االكفر ال يینبغي لمسلم يیؤمن با7 ووااليیومم ااآلخر أأنن يیُقِدمم عليیهھ إإال ببرهھھھانن 

أأووضح من االشمس٬، فإنهھ قد ثبت في ااألحادديیث االصحيیحة االمروويیة من ططريیق 
جماعة من االصحابة – ررضي هللا عنهھم – أأنن "من قالل ألخيیهھ : يیا كافر٬، فقد 
باء بهھا أأحدهھھھما"...ففي هھھھذهه ااألحادديیث ووما وورردد موررددهھھھا أأعظم ززااجر٬، ووأأكبر 

ووااعظ عن االتسرعع في االتكفيیر" 
( االسيیل االجراارر (4/578). 

 ***************
ووقالل االزررقاني ررحمة هللا: 

رر علـماؤؤنا أأنن االكلـمة إإذذاا ااحتملت االكفر من تسعة ووتسعيین ووجهھا٬ً، ثم  وولقد قرَّ
ااحتملت ااإليیمانن من ووجهھ ووااحد٬، ُحملت علـى أأحسن االـمـحامل٬، ووهھھھو 

ااإليیمانن٬، ووهھھھذاا موضوعع مفرووغٌغ منهھ وومن االتدلـيیل علـيیهھ. ااهھھھـ. 
مناهھھھل االعرفانن (2/35) 

هھھھذاا بالنسبة لمسألة االتكفيیر ووهھھھرووبب االعلماء منهھ على ماهھھھم عليیهھ من منزلة 
عظمى من االعلم فما بالنا مع االعامي أأوو ططالب االعلم أأوو ططالبب االعلم االكبارر 



هھھھؤالء كبارر االعلماء ووليیسواا علماء فقط ووإإنما أأأأمة االعلم ووهھھھم يیتخوفونن من هھھھذاا 
ااألمر . 

ووبالنسبة للعذرر بالجهھل وواالتأوويیل ووعدمم االفهھم : 
قالل أأبو عمر اابن عبد االبر في ((االتمهھيید ((17/21 فالقرآآنن وواالسنة يینهھيیانن 
عن تفسيیق االمسلم ووتكفيیرهه ببيیانن ال إإشكالل فيیهھ وومن جهھة االنظر االصحيیح 

االذيي ال مدفع لهھ أأنن كل من ثبت لهھ عقد ااإلسالمم في ووقت بإجماعع من 
االمسلميین ثم أأذذنب ذذنبا أأوو تأوولل تأوويیال فاختلفواا بعد في خرووجهھ من ااإلسالمم 

لم يیكن الختالفهھم بعد إإجماعهھم معنى يیوجب حجة -سأشرحح لكم االجزئيیة 
هھھھذهه في كلمتيین على االسريیع ااآلنن فالنن من االناسس محمد أأوو علي أأوو أأحمد 

هھھھذاا االرجل كانن في لحظة من االلحظاتت مسلماً بإجماعع االمسلميین حتى خرجج 
على االتلفازز أأوو كتب مقاال أأوو تكلم كالما ُسجل لهھ ووسمعناهه فقالل كلماتت هھھھذهه 

االكلماتت أأووجبت تكفيیرهه عند االبعض االكلماتت كفريیة مثال فهھنا كفرهه 
مجموعة وولم تكفرهه مجموعهھ أأخرىى ووهھھھنا يیقولل ااإلمامم أأبو عمر اابن 

عبداالبر االقرططبي يیقولل في كتابهھ االتمهھيید :إإنهھ قد أأجمع على أأنن هھھھذاا االرجل 
مسلم في ووقت ثم بعد فترةة ووفي ووقت آآخر أأنقسم االناسس منهھم من قالل فيیهھ 
كافر وومنهھم من قالل مسلم فإنن هھھھذاا االخالفف االذيي حصل بعد ذذلك ال قيیمة لهھ 

إإططالقا لماذذاا؟ ألنن ااإلجماعع ااألوولل ال يینقض إإال بإجماعع ثاني ٬، إإفهھمواا 
االجزئيیة هھھھذهه ألنهھا خطيیرةة جداا ووسيیئتيینا كالمم ااإلمامم االذهھھھبي ووغيیرهه - 

ووسنعيید كالمم ااإلمامم أأبو عمر اابن عبداالبر يیقولل (وومن جهھة االنظر االصحيیح 
االذيي ال مدفع لهھ أأنن كل من ثبت لهھ عقد ااإلسالمم في ووقت بإجماعع من 

االمسلميین ثم أأذذنب ذذنبا أأوو تأوولل تأوويیال فاختلفواا بعد في خرووجهھ من ااإلسالمم 
لم يیكن الختالفهھم بعد إإجماعهھم معنى يیوجب حجة ووال يیخرجج من ااإلسالمم 

االمتفق عليیهھ إإال باتفاقق آآخر أأوو سنة ثابتة ال معاررضض لهھا ووقد ااتفق أأهھھھل االسنة 
وواالجماعة ووهھھھم أأهھھھل االفقهھ ووااألثر على أأنن أأحداا ال يیخرجهھ ذذنبهھ ووإإنن عظم من 

ااإلسالمم ووخالفهھم أأهھھھل االبدعع فالوااجب في االنظر أأنن ال يیكفر إإال نن ااتفق االجميیع 
على تكفيیرهه أأووقامم على تكفيیرهه ددليیل ال مدفع لهھ من كتابب أأووسنة ) 

نحن لديینا ااألددلة االشرعيیة ووهھھھي إإجماعع ااوو كتابب أأوو سنهھ إإما نص قرآآني أأوو 
نص من االحديیث االشريیف أأوو إإجماعع ااألمة إإذذاا ووجد شئ من هھھھذهه فهھيیهھال 

يیقولل شيیخ ااإلسالمم اابن تيیميیة ررحمهھ هللا : 



(ااألقواالل االتي يیكفر قائلهھا٬، قد يیكونن االرجل لم تبلغهھ االنصوصص االموجبة 
لمعرفة االحق -هھھھذاا يیعذرر بالجهھل- ووقد تكونن عندهه٬، وولم تثبت عندهه-هھھھذاا عذرر 
ااإلجتهھادد - أأوو لم يیتمكن من فهھمهھا -هھھھذاا اايیضا ددااخل في ااإلجتهھادد- ووقد يیكونن 

قد عرضت لهھ شبهھاتت يیعذررهه هللا بهھا-هھھھذاا عذرر تأوويیل- فمن كانن من االمؤمنيین 
مجتهھدااً في ططلب االحق ووأأخطأ-يیعني البد أأنن ننظر في تارريیخ االشخص 

ووسابقتهھ حتى يیحكم عليیهھ فليیس كل ووااحد يیعامل نفس االمعاملة-  فمن كانن من 
االمؤمنيین مجتهھدااً في ططلب االحق ووأأخطأ فإنن هللا يیغفر لهھ خطايیاهه كائناً ما 

كانن٬، سوااء كانن في االمسائل االنظريیة٬، أأوو االعمليیة٬، هھھھذاا االذيي عليیهھ أأصحابب 
االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم٬، ووجماهھھھيیر أأئمة ااإلسالمم) ((مجموعع االفتاووىى)) 

 .(346 /23)
ال يیوجد بعد هھھھذاا االكالمم كالمم وولكنني سأتكلم سبحانن هللا هھھھذاا االكالمم ددقيیق جداا 

يینقلهھ شيیخ ااإلسالمم عن أأصحابب االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم كانن هھھھذاا من 
خبرتهھ ووإإططالعة ووغوصة في ااآلثارر ووفي سلوكيیاتت  صحابة االنبي صلى هللا 

عليیهھ ووسلم وولم يیكتف بذلك بل قالل ووجماهھھھيیر أأأأمة ااإلسالمم . 

وو قولهھ – ررحمهھ هللا -: (فإنا بعد معرفة ما جاء بهھ االرسولل نعلم بالضرووررةة 
أأنهھ لم يیشرعع ألمتهھ أأنن تدعو أأحدااً من ااألموااتت ال ااألنبيیاء ووال االصالحيین ووال 
غيیرهھھھم ال بلفظ ااالستغاثة ووال بغيیرهھھھا٬، ووال بلفظ ااالستعاذذةة ووال بغيیرهھھھا٬، كما 

أأنهھ لم يیشرعع ألمتهھ االسجودد لميیت ووال لغيیر ميیت وونحو ذذلك٬، بل نعلم أأنهھ نهھى 
عن كل هھھھذهه ااألمورر وو إإنن ذذلك من االشركك االذيي حرمهھ هللا تعالى ووررسولهھ 

صلى هللا عليیهھ ووسلم لكن لغلبة االجهھل ووقلة االعلم بآثارر االرسالة في كثيیر من 
االمتأخريین لم يیمكن تكفيیرهھھھم بذلك حتى يیتبيین لهھم ما جاء بهھ االرسولل – صلى 

هللا عليیهھ ووسلم– مما يیخالفهھ) (االردد على االبكريي ٬376، وواانظر مجموعع 
االفتاووىى ٬1/372،). 

3} ااإلمامم اابن قداامة ررحمهھ هللا :قاعدةة عامة: 
 قالل : (( ووكذلك كلُّ جاهھھھل بشيء يیُمكن أأنن يیجهھلهھ-هھھھذهه قاعدةة عامة ووهھھھي 

إإمكانيیة جهھل االشخص بهھذاا االشيء ووليیس كل االناسس هھھھناكك بعض االناسس 
اليیمكن أأنن يیجهھل بهھذاا االشيء فال يیعذرر بجهھلهھ وولكن االذيي يیمكن اانن يیجهھل 
بهھذاا االشيء ماذذاا يیعمل معهھ؟-  يیقولل اابن قداامة  ووكذلك كلُّ جاهھھھل بشيء 

يیُمكن أأنن يیجهھلهھ ال يیُحكم بكفرهه حتى يیُعرفف ذذلك ووتزوولل عنهھ االشبهھة وويیستحلهھ 
بعد ذذلك )). االمغني (12/277). 



ووقالل شيیخ إإالسالمم بن تيیميیة  : ( وواالتكفيیر هھھھو من االوعيید فإنهھ وواانن كانن االقولل 
تكذيیباً لما قالهھ االرسولل لكن قد يیكونن االرجل:- 

1. … حديیث عهھد بإسالمم . 
2. … أأوو نشأ ببادديیة بعيیدةة٬، وومثل هھھھذاا ال يیكفر بجحد ما يیجحدهه حتى تقومم 

عليیهھ االحجة 
3. … ووقد يیكونن االرجل لم يیسمع تلك االنصوصص. 

4. … أأوو سمعهھا وولم تثبت عندهه . 
5. … أأوو عاررضهھا عندهه معاررضض آآخر أأووجب تأوويیلهھا ووإإنن كانن مخطئاً“.

( مجموعع االفتاووىى (3/229 ٬، 231). 

ـ قالل اابن االعربي االمالكي : 
"االجاهھھھل وواالمخطئ من هھھھذهه ااألمة٬، وولو عمل من االكفر وواالشركك ما يیكونن 
صاحبهھ مشركاً أأوو كافراا٬ً، فإنهّھ يیعذرر بالجهھل وواالخطأ حتى تتبيیّن لهھ االحجة 
االتي يیكفر تارركهھا بيیاناً ووااضحاً ما يیلتبس على مثلهھ -كل كلمة يیقولهھا االعالم 
يیاإإخوةة لهھا مدلولل ووميیزاانن ما سكت ووقالل حتى تتبيین لهھ االحجة االتي يیكفر 

تارركهھا ثم قالل بيیانا ووااضحا ثم قالل ال يیلتبس على مثلهھ ألنن كل ووااحد لهھ 
قدررااتت فال تأتي تكلمني بإسلوبب ال يیعرفة إإال االعلماء ووأأنا ططالب علم أأوو تأتي 

بإسلوبب ال يیفهھمة إإال ططلبة االعلم ووأأنا ررجل عامي ال بل يیجب أأنن تكلمني 
بطريیقة ال يیلتبس فيیهھا االفهھم على مثلي - وويینكر ما هھھھو معلومم بالضرووررةة من 
دديین ااإلسالمم٬، مما أأجمعواا عليیهھ إإجماعاً قطعيیّاً يیعرفهھ كّل االمسلميین من غيیر 

نظٍر ووتأّمٍل -يیعني لم يیعرفة االعلماء ووططلبة االعلم فقط ال ال بل يیعرفة كل 
االمسلميین االذيین ليیس لديیهھم قدررةة على االنظر وواالتأمل - ثم يیقولل : وولم يیخالف 

في ذذلك إإال أأهھھھل االبدعع "(محاسن االتأوويیل للقاسمي (5/1307 ـ 1308) ). 
 هھھھذاا كالمم اابن االعربي يیحتاجج أأنن يیحفظة االمسلم وويیجعلة في بروواازز وويیضعة 

أأمامة دداائما كلما فكر في يیومم من ااأليیامم أأنن يیتكلم في تكفيیر مسلم . 

وواالبعض يیحتج بأنن االشرعع لم يیعذرر كفارر قريیش بجهھلهھم ووال بتأوولهھم يیعني لو 
كانن ااألمر عذرر بالجهھل وواالتأوولل فكفارر قريیش كانن عندهھھھم جهھل ووتأوولل وولم 
يیعذررهھھھم االشرعع فقاتلهھم االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم ووكفرهھھھم ووحارربهھم فكيیف 
تعذرروونن هھھھؤالء االذيین ووقعواا في االشركك وواالجهھل ؟  ووهھھھذاا من االخلل االعظيیم 

وواالخطأ االجسيیم ففرقق كبيیر بيین االكافر ااألصلي ووبيین االمسلم في االعذرر ووهھھھذاا 
االذيي عليیهھ أأئمة االعلم سلفا ووخلفا ووددلل عليیهھ االكتابب وواالسنة وومن خالف في 

ذذلك فمرددوودد عليیهھ قولهھ وويیطلب منهھ سلفهھ في االتسويیة بيینهھما. 



نأتي لنقولل االعلماء االمتعلقة بذلك : 

قالل شيیخ ااإلسالمم في االفتاووىى:" قد ثبت بالكتابب وواالسنة ووااإلجماعع أأنن من 
بلغتهھ ررسالة االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم فلم يیؤمن بهھ فهھو كافر٬، ال يیقبل منهھ 
ااالعتذاارر باالجتهھادد لظهھورر أأددلة االرسالة ووأأعالمم االنبوةة؛ ووألنن االعذرر بالخطأ 
حكم شرعي, فكما أأنن االذنوبب تنقسم إإلى كبائر ووصغائر٬، وواالوااجباتت تنقسم 

إإلى أأرركانن ووووااجباتت ليیست أأرركانا: فكذلك االخطأ يینقسم إإلى مغفورر ووغيیر 
مغفورر٬، وواالنصوصص إإنما أأووجبت ررفع االمؤااخذةة بالخطأ لهھذهه ااألمة٬، ووإإذذاا كانن 

كذلك فالمخطئ في بعض هھھھذهه االمسائل(مسائل االشركك): 
إإما أأنن يیلحق بالكفارر من االمشركيین ووأأهھھھل االكتابب مع مبايینتهھ لهھم في عامة -

أأصولل ااإليیمانن.  
ووإإما أأنن يیلحق بالمخطئيین في مسائل ااإليیجابب وواالتحريیم مع أأنهھا أأيیضا من -

أأصولل ااإليیمانن.  
فإنن ااإليیمانن بوجوبب االوااجباتت االظاهھھھرةة االمتوااترةة ووتحريیم االمحرماتت 

االظاهھھھرةة االمتوااترةة؛ هھھھو من أأعظم أأصولل ااإليیمانن ووقوااعد االديین٬، وواالجاحد لهھا 
كافر باالتفاقق مع أأنن االمجتهھد في بعضهھا ليیس بكافر باالتفاقق مع خطئهھ.  

ووإإذذاا كانن ال بد من إإلحاقهھ بأحد االصنفيین:(يیعني االمسلم االذيي ووقع في االشركك 
خطأً)  فمعلومم أأنن االمخطئيین من االمؤمنيین با7 ووررسولهھ أأشد شبهھا منهھ 

 .( 1بالمشركيین ووأأهھھھل االكتابب" (

وواالتفريیق بيین االمسلم وواالكافر في مسائل االعذرر يیتضح ببعض ووجوهه االتفريیق 
على ووجهھ ااالختصارر: 

االوجهھ ااألوولل: أأنن ظظاهھھھر آآيیاتت االقرآآنن يیدلل على االتفريیق بيین االمسلم وواالكافر٬، 
وومن ذذلك: 

قولهھ تعالى { أأفنجعل االمسلميین كالمجرميین ما لكم كيیف تحكمونن}٬، ووهھھھي -
ظظاهھھھرةة في عدمم االمساووااةة بيینهھما. 

قالل اابن حزمم في االمحلى بعد ذذكر هھھھذهه ااآليیة ما نصهھ:" فوجب يیقيینا أأنن االمسلم 
ليیس كالكافر في شيء أأصال٬، ووال يیساوويیهھ في شيء٬، فإذذ هھھھو كذلك فباططل أأنن 

يیكافئ ددمهھ بدمهھ٬، أأوو عضوهه بعضوهه أأوو بشرتهھ ببشرتهھ - فبطل أأنن يیستقادد 

1( ) مجموع الفتاوى (12/496) ومجموعة الرسائل واملسائل (3/15).



للكافر من االمؤمن٬، أأوو يیقتص لهھ منهھ - فيیما ددوونن االنفس - إإذذ ال مساووااةة بيینهھما 
 .( 2أأصال (

ووقولهھ تعالى { أأمم نجعل االذيین آآمنواا ووعملواا االصالحاتت كالمفسديین في -
ااألررضض أأمم نجعل االمتقيین كالفجارر}. 

ووقولهھ تعالى {أأمم حسب االذيین ااجترحواا االسيیئاتت أأنن نجعلهھم كالذيین آآمنواا -
ووعملواا االصالحاتت سوااء محيیاهھھھم وومماتهھم ساء ما يیحكمونن}٬، ووكونن 

االمسلم ووقع في االمخالفة ال يیمنع أأنن يیكونن من االذيین أأمنواا ووعملواا 
االصالحاتت٬، بل ووال يیمنع أأنن يیكونن من االمتقيین٬، ألنهھ ال عصمة لهھ من 

االوقوعع في االخطأ عمداا أأوو خطأ٬، وولهھذاا قالل االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم في 
االذيي ططعن في عداالتهھ " لعلهھ يیصلي " ووقالل في االذيي شربب االخمر 

مراارراا:" إإنهھ يیحب هللا ووررسولهھ" ووقد قالل تعالى {إإنن االحسناتت يیذهھھھبن 
االسيیئاتت}. 

االوجهھ االثاني:  أأنن فائدةة االعذرر بالتأوويیل ووغيیرهه من ااألعذاارر إإنما هھھھي إإسقاطط 
ااإلثم وواالعقوبة االمترتبة عليیهھ٬، إإما في االدنيیا أأوو ااآلخرةة أأوو فيیهھما٬، ووهھھھذاا إإنما 

يینفع االمسلم ددوونن االكافر٬، فلو قدررنا عذرر االكافر بسبب االتأوويیل ثم أأسقطنا عنهھ 
عقوبة ذذلك االتأوويیل االمعيین لم يیكن إإال كافراا٬، بخالفف االمسلم فإنهھ يیكونن مسلما 

بعذررهه٬، ووهھھھذاا ووااضح. 
االوجهھ االثالث: أأنن االمسلم ال يیلحق بالكافر٬، ووقد عيیب على االخوااررجج أأنهھم أأتواا 

للنصوصص االوااررددةة في االكفارر فنزلوهھھھا في االمسلميین٬، وومن جهھة مساووااةة 
االمسلم بالكافر في هھھھذهه االمسائل ددخلت عليیهھم االشبهھة االغليیظة.  

ووقالل اابن حزمم في االدررةة:" ووأأما من كانن من غيیر أأهھھھل ااإلسالمم من نصرااني 
أأوو يیهھودديي أأوو مجوسي٬، أأوو سائر االملل٬، أأوو االباططنيیة االقائليین بإلهھيیة إإنسانن من 

االناسس٬، أأوو نبوةة أأحد من االناسس٬، بعد ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووسلم٬، فال 
 .( 3يیعذرروونن بتأوويیل أأصال٬، بل هھھھم كفارر مشركونن على كل حالل " ااهھھھـ (

ووقالل االشوكاني في االبدرر االطالع:" ووال يیصح ااإلعترااضض على هھھھذاا بالكفارر 
فيیقالل هھھھذاا االتجويیز ممكن في االكفارر على ااختالفف أأنوااعهھم ألنا نقولل فرقق 

بيین من أأصلهھ ااإلسالمم وومن أأصلهھ االكفر فإنن االحمل على ااألصل مع االلبس 
هھھھو االوااجب السيیما وواالخرووجج من االكفر إإلى ااإلسالمم ال يیكونن إإال بأقواالل 

2( ) املحلى باآلثار (10/227).

3( ) الدرة البن حزم (ص 441).



ووأأفعالل ال بمجردد عقد االقلب وواالتوجهھ بالنيیة االمشتمليین على االندمم وواالعزمم على 
عدمم االمعاووددةة فإنن ذذلك يیكفى في االتوبة ووال يیكفى في مصيیر االكافر مسلما 

ووأأيیضا فرقق بيین كفر االتأوويیل ووكفر االتصريیح على أأنى ال أأثبت كفر االتأوويیل 
كما حققتهھ في غيیر هھھھذاا االموططن ااهھھھـ  

ووننصح بقرااءةة ررسالة مفيیدةة في ذذلك نقلنا منهھا ماتيیسر باسم  

 تحذيیر االمؤمنيین من تكفيیر االمسلميین االمتأووليین 

تأليیف / أأبي عبد االبارريي االصومالي 
محمودد محمد االشبلي 

www.mshibli.com/...
 03.../16_9f3328714ed8f354933db575002ad8af

ووأأما في مسألة قيیامم االحجة : 
فيیوجد رراابط ننصح بهھ فيیهھ جمع ألقواالل االعلماء في إإقامة االحجة 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?
 t=332711

فقد قالل  شيیخ ااإلسالمم  بن تيیميیة ررحمهھ هللا : 
 ووليیس ألحد أأنن يیكفر أأحداا من االمسلميین ووإإنن أأخطأ ووغلط حتى تقامم عليیهھ 

االحجة ووتبيین لهھ االمحجة وومن ثبت إإسالمهھ بيیقيین لم يیزلل ذذلك عنهھ بالشك ؛ بل 
ال يیزوولل إإال بعد إإقامة االحجة ووإإززاالة االشبهھة” ( مجموعع االفتاووىى (12/466) 

ووأأما كيیفيیة إإقامة االحجة : 

فيیقولل اابن حزمم ررحمهھ هللا  : 

https://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCkQFjACahUKEwj0j_zz3dTIAhVIwBQKHVPcAE4&url=http%253A%252F%252Fwww.mshibli.com%252Findex.php%252Fen%252F2014-03-21-15-24-00%252Fitem%252Fdownload%252F16_9f3328714ed8f354933db575002ad8af&usg=AFQjCNG2J9Pf8Uvh1YrnglTg6BpXl7OjXg&sig2=L_qa3UCW0WblhVSu2L0hVg
http://www.mshibli.com/...03.../16_9f3328714ed8f354933db575002ad8af
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=332711


 ووكل ما قلنا فيیهھ إإنهھ يیفسق فاعلهھ أأوو يیكفر بعد قيیامم االحجة عليیهھ فهھو ما لم 
تقم عليیهھ االحجة معذوورر مأجورر ووإإنن كانن مخطئا٬ً، ووصفة قيیامم االحجة عليیهھ 
هھھھو أأنن تبلغهھ فال يیكونن عندهه شيء يیقاوومهھا”  {ااإلحكامم البن حزمم 1/67.} 

ووقالل االعالمة اابن بطالل ررحمهھ هللا 
ووأأما قولل االبخاررىى: بابب قتالل االخوااررجج بعد إإقامة االحجة عليیهھم فمعناهه أأنهھ 

ال يیجب قتالل خاررجى ووال غيیرهه إإال بعد ااإلعذاارر إإليیهھ٬، ووددعوتهھ إإلى االحق٬، 
ووتبيیيین ما أألبس عليیهھ٬، فإنن أأبى من االرجوعع إإلى االحق ووجب قتالهھ بدليیل 

قولهھ تعالى: {ووما كانن هللا ليیضل قوًما بعد إإذذاا هھھھدااهھھھم حتى يیبيین لهھم ما 
يیتقونن} [االتوبة: 115]  {شرحح االبخارريي البن بطالل 16/140 }ووبهھ قالل 

{االحافظ بن حجر فى االفتح 12/299}ووغيیرهه من االعلماء 

ووقالل اابن االقيیم – ررحمهھ هللا تعالى : " ووأأما بأيي شيء تقومم االحجة : فهھذاا 
يیختلف من ززمانن إإلى ززمانن وومن مكانن إإلى مكانن٬، فما تقومم االحجة في 

عصورر إإااززددهھھھارر االعلم غيیر ما تقومم بهھ في عصورر اانحطاططهھ٬، ووما تقومم بهھ 
في االمدنن غيیر ما تقومم بهھ في االبواادديي  االبعيیدةة عن االعلم ووأأهھھھلهھ٬، كما أأنن 

االحجة تختلف من شخص إإلى آآخر بحسب تفاووتت االناسس في االعلم 
ووقدررااتهھم٬، فليیرااعع كل ذذلك .-يیعني االموضوعع مطاطط فالحجة تختلف من 

مكانن إإلى مكانن وومن ززمانن إإلى ززمانن وومن شخص إإلى شخص من االذيي 
يیضبط هھھھذهه ااألمورر؟؟وومن االذيي يیستطيیع االتفرقة وومن االذيي يیحددد كيیفيیة إإقامتهھا 

؟ ووأأنهھا كافيیة أأوو غيیر كافيیة؟هھھھذهه هھھھي االقصة كلهھا -وواالعبرةة في قيیامم االحجة 
بأنن يیفهھمهھا ذذلك االشخص االمعيیّن فهھماً يیدرركك بهھ مخالفتهھ للحجة االتي يیكفر 
بخالفهھا-يیعني البد أأنن يیفهھم االشخص هھھھذهه االحجة بحيیث يیعرفف بأنهھ لو خالف 

هھھھذهه االحجة كفر أأنن يیفهھمهھا فهھما يیدرركك بهھ مخالفتهھ للحجة االتي يیكفر بخالفهھا - 
ووال يیشترطط فهھمهھ لهھا فهھماً ددقيیقا٬ً، كما يیفهھمهھا أأهھھھل االعلم ووااإليیمانن٬، كما ال 

يیشترطط إإقرااررهه بالفهھم بل يیرجع ذذلك لتقديیر االمبلغ لهھ هھھھل فهھمهھ أأوو لم يیفهھم؛ 
ألنن كثيیرااً من أأهھھھل االكفر وو االنفاقق يینكروونن االحجة بعد فهھمهھم لهھا ووعلمهھم 
بهھا كما أأخبر هللا تعالى بذلك عن قومم فرعونن في قولهھ : ] ووجحدوواا بهھا 

ووااستيیقنتهھا أأنفسهھم [  ووهللا أأعلم ) اانظر "ططريیق االهھجرتيین..." 
صص(413-412) .  



يیقولل االشيیخ ااأللباني ررحمهھ هللا ووهھھھو إإمامم من أأأأمة أأهھھھل االسنة ووكٌل يیؤخذ من 
قولة وويیردد ووال يیسلم أأحٌد من االخطأ ووإإنما هھھھو إإمامم قل مثلة ووليیس كما يیقولل 

االبعض جهھمي ووإإمامم االجهھميیة!يیعني أأنا أأقرأأ بعض االكلماتت هھھھذهه وويیضحكني 
من يیطلقهھا ووشر االبليیة ما يیضحك ال حولل ووال قوةة إإال با7. 

يیقولل االشيیخ ااأللباني ررحمة هللا  
ليیس كل من يینقل االحجة يیحسن نقلهھا وولذلك فقيیامم االحجة على شخص ما ٬، 

ليیس من االسهھل نحن أأنن نقولل : أأقيیمت االحجة على فالنن ٬، وولذلك أأنا كثيیراا ما 
أأعترضض على بعض إإخوااننا االمبتدئيین في ططلب االعلم وواالسالكيین معنا في هھھھذاا 
االدرربب٬، من االكتابب وواالسنة ووعلى منهھج االسلف االصالح وواالمتحمسيین ٬، فيیقولل 

أأحدهھھھم : أأنا االباررحة ااجتمعت مع االشيیخ فالنن أأوو االدكتورر االفالني ٬، ووناقشتهھ 
في مسألة ااالستغاثة بغيیر هللا أأوو االتوسل أأوو ما شابهھ ذذلك ووقلت : هھھھذاا ال يیجوزز 
وو هھھھذاا حراامم ووهھھھذاا شركك ووإإلى آآخرهه ٬، ووهھھھو يیصلي بنا إإماما٬، فأنا أأقمت االحجة 

عليیهھ ٬، فهھل تجوزز صالتي خلفهھ ؟ أأنا أأقولل أأنت كيیف تتصورر أأنك أأقمت 
االحجة عليیهھ ٬، ووأأنت بعد ال تزاالل في االتعبيیر االسورريي في االرقرااقق٬، يیعني في 

االضحضاحح يیعني في أأوولل االعلم ٬، ما يینبغي أأنن نتصورر أأنن كل ططالب علم 
يیستطيیع أأنن يیقيیم االحجة على االمسلم االضالل ٬، فضال عن االكافر االمشركك ٬، 

لكن كل إإنسانن مكلف أأنن يیبلغ ما يیستطيیع ٬، أأما هھھھل قامت االحجة عليیهھ أأوو لم 
تقم ٬، هھھھذاا علمهھ عند رربي ٬، وولذلك أأنا ما أأتصورر أأنن كل شخص أأفهھم االحجة ٬، 

ووبالتالي قامت عليیهھ االحجة ٬، لكن أأنا أأقولل من علم هللا عز ووجل منهھ أأنهھ 
قامت االحجة عليیهھ ٬، وو تبيینت لهھ ووجحدهھھھا ٬، فهھو االذيي يیحكم عليیهھ بالنارر يیومم 

االقيیامة . اا.هھھھـ 
إإنتهھى كالمم االشيیخ ااأللباني ررحمة هللا 

فالذىى يیقيیم االحجة هھھھو عالم من االعلماء االربانيیيین أأوو قاضى من االقضاةة 
االشرعيیيین ووليیس أأيي إإنسانن أأوو ططالب علم 

أأنا أأقولل بعض ططلبة االعلم بل وومن يیعتبرهھھھم االبعض علماء أأمثالل االعويید 
االناتجيین عن مخرجاتت تعليیم هھھھابطة كالتعليیم االسعودديي مثالً ووهللا اليیفهھمونن 

كالمم االعلماء عند شرحهھم للنصوصص االشرعيیة فضال عن فهھمهھم لنفس 
االنصوصص ووتنزيیلهھا االتنزيیل االصحيیح .وولذاا فأقولل بعض ططلبة االعلم ووبعض 
من يیعتبر عند االناسس علماء ال يیفهھمونن كالمم االعلماء ال يیفهھمونن كالمم االعلماء 



عند شرحهھم للنصوصص االشرعيیة فضال عن فهھمهھم لنفس االنصوصص االشرعيیة 
ووتنزيیلهھا االتنزيیل االصحيیح ٬، ووأأذذكر لكم قصة لي مع مجموعة من خيیرةة 

االشبابب كانواا معي في معتقالتت آآلل سعودد وومرتت بنا فترةة ذذهھھھبيیة سمح فيیهھا 
ببعض االكتب قبل أأنن تمنع وومنهھا فتح االبارريي للحافظ اابن حجر فبعضهھم أأتم 

قرااءتهھ كامال وواالبعض ااآلخر أأووشك على إإنهھائهھ ووذذلك في فترةة ووجيیزةة ووكنت 
أأعرفف منهھم أأنن مستوااهھھھم ددوونن فهھم مثل هھھھذهه االكتب االضخمة فقد ددررستهھم عدةة 

مختصرااتت كشرحح ااآلجرووميیة وونخبة االفكر ووبعض االتفسيیر ووأأعرفف 
قدررااتهھم وومع ذذلك أأجدهھھھم يیخوضونن في مسائل أأكبر منهھم بكثيیر وومنهھم أأخخ 

بائع مالبس كانن قد ددررسس سنتيین في االشريیعة ووكانن من أأشدهھھھم قناعة بما في 
ررأأسهھ من معلوماتت خاططئة فكنت لكي أأعلمهھم بطريیق غيیر مباشرةة أأنهھم 
ماززاالواا في أأوولل االطريیق آآتي لهھم ببعض كالمم البن حجر يیكونن فيیهھ خطأ 

مطبعيیا أأوو سقطا ووأأططلب منهھم شرحح مافهھموهه من هھھھذاا االكالمم ألني كنت أأقولل 
لهھم أأنتم تقرؤؤوونن ووال تفهھمونن أأهھھھم شي االفهھم ال تُسرعواا في االقرآآءةة ووإإفهھمواا 
كالمم إإبن حجر ووإإذذاا كانن عندكم إإستفسارر إإسألواا حتى تستفيیدوواا فليیس االعبرةة 
بالكم ووإإنما بالكيیف ووكانواا يیقولونن قرءنا ووال يیوجد شيٌء مشكل عليینا ووكل 

كالمة مفهھومم فكنت هھھھذاا االذيي أأفعلة خدعةٌ لهھم فآتي لهھم ببعض كالمم إإبن 
حجر يیكونن فيیهھ خطأ مطبعي أأوو سقط فأططلب منهھم شرحح ما فهھموهه من هھھھذاا 
االكالمم  وومن يیصب فيیهھ في االفهھم فلهھ مني هھھھديیة فكانواا ووهللا يیأتونن بالعجائب 
لدررجة أأنن بعضهھم كنا نضحك على ططريیقة تفسيیرهه للكالمم رربما ليیلة كاملهھم 

ووقد تكررر ذذلك مني مرااتت حتى فطن بعضهھم لمقصديي ووااستفادد كثيیراا 
وواالحمد 7 . 

تخيیلواا أأنن بعض مجاهھھھيیل ااإلنترنت يیرااسلني مثال وويیظن ططبعا أأنهھ االوحيید 
االذيي يیرااسلني وويینتظر رردديي ووكأنني متفرغغ ليیس وورراائي إإال أأنن أأنتظر ررسالتهھ 

ألرردد عليیهھ ووإإذذاا بهھ يیريید إإقامة االحجة علي في تكفيیر فالنن مثال وويیفتح بابا 
للنقاشش ال للسؤاالل ليیستفيید وواليیدرريي أأنهھ لو كانن عالما الحتاجج ااألمر كما 

ااحتاجج معنا في قضيیة رردد تهھمة خاررجيیة االدوولة خمس عشرةة محاضرةة في 
قراابة االخمسيین ساعة بكتابب ووصل ثالثمائة صفحة لردد شبهھة خاررجيیة 
االدوولة ووهھھھذاا يیريید أأنن يیناقش في تكفيیر شخص ووإإخرااجة من االملة وويیقيیم 

االحجة علي وويیناقشني في ررسالة خاصة على تويیتر ووهللا شيء فعال 
مضحك ! 

أأذذكر أأنني ووأأنا ططالب عرضت لي مسألة حكم سترةة االمصلي في االصالةة .. 
نعم حكم سترةة االمصلي يیعني لو اارراادد أأحد أأنن يیصلي يیضع أأمامهھ سترةة ووهھھھذهه 
سنهھ من سنن االصالةة يیعني عند جمهھورر االعلماء٬، فكم هھھھي سنن االصالةة ووكم 



فرووضض االصالةة ووكم كذاا ووكم كذاا ٬، سترهه االمصلي ططبعاً أأنا كطالب علم كنت 
أأتخيیل أأنهھا حكم سترةة االمصلي  فقلت أأكتب فيیهھا مبحثا صغيیراا يیكونن في 

كتيیب أأستفيید منهھ وويیستفيید غيیريي فبدأأتت جمع االمسألة فوصل كم االصفحاتت 
قبل االتنقيیح قراابة االستمائة صفحة ووبعد حذفف االمكرررااتت وواانتقاء االمراادد مما 
يیغني ووااختصارر مايیمكن ااختصاررهه ووصل ااألمر لحواالي مائتي صفحة ووقد 

ططبع ذذلك في كتابب موجودد في موقعي ووعلى االشبكة باسم أأحكامم االسترةة في 
مكة ووغيیرهھھھا ووحكم االمروورر بيین يیديي االمصلي ووللكتابب قصة مع االشيیخ اابن 
بازز ررحمة هللا وومع االشيیخ عبد االرززااقق عفيیفي وومع االشيیخ حمودد االتويیجريي 
ررحم هللا االجميیع وودداارر حولهھ نقاشاتت ووووضعت االنسخة ااألصليیة في مكتبة 

هھھھيیئة كبارر االعلماء أأخذتت مني االنسخة ااألصليیة حتى إإذذاا ناقشواا االمسألة 
يیرجعواا لهھا في إإجتماعهھم في هھھھيیئة كبارر االعلماء قصة ططويیلة ال نريید أأنن 

نخوضض في تفاصيیلهھا ٬، االمهھم كل ذذلك في ماذذاا ؟؟ في سترةة االمصلي ووليیس 
في قضيیة تخرجج مسلم من ااإليیمانن للكفر. 

مثالل آآخر عندما كنت أأبحث في كتابي صحيیح االسيیرةة وومرتت بي حاددثة 
ااإلسرااء وواالمعرااجج جمعت قراابة ااأللف رروواايیة حديیثيیة في تلك االقصة ووقد 
ااستغرقت في ترتيیب أأحدااثهھا أأقولل ترتيیب أأحدااثهھا فقط قراابة ثالثة أأشهھر  

ااألمثلة كثيیرةة ووالبد أأنن نفقهھ أأنهھ اليیتكلم في مسائل االعلم وويیجزمم فيیهھا باألحكامم 
إإال االعلماء وويیُقبل بحثهھا وونقاشهھا من ططلبة االعلم االكبارر أأما صغارر ططالبب االعلم 

وواالعامة فليیس لهھم إإال االسؤاالل ووااالستفهھامم من أأهھھھل االعلم هھھھذاا في كل مسائل 
االعلم أأما االمسائل االكبرىى كمسائل االتكفيیر وواالدماء فال يیخوضض فيیهھا إإال كبارر 
االعلماء ووإإني عن نفسي ووهللا أأحجم عنهھا لعظمهھا وولعلكم جميیعا الحظتم ذذلك 

ووقد سئلت عدةة مرااتت عن بعضهھا فاعتذررتت عن ااإلجابة . 

أأيیهھا ااألخخ من أأنصارر االدوولة نريید أأنن نعكس االقضيیة هھھھل تقبل أأيیهھا ااألنصارريي 
ااعتبارركك خاررجيیا قد أأقيیمت عليیك االحجة من مجهھولل على االشبكة أأوو من 

مخالف لك عامي إإذذاا قرأأ االفاتحة لم يیحسنهھاأأوو من إإمامم مسجد لم يیبذلل ووقتهھ 
في ططلب االعلم على يید أأهھھھلهھ ووغرهه أأنن االعواامم يیسألونهھ يیظنونهھ عالما أأوو من 

ططالب علم ددررسس علي يید عالم سلطانن أأررااهه نصف االمسألة ووستر عنهھ 
االنصف ااآلخر االمبيین لهھا أأوو حتى من عالم سلطانن يیعتبر نفسهھ قد ااستفرغغ 

االوسع في إإززاالة شبهھك ووأأقامم عليیك االحجة في ضاللك ووضاللل ددوولتك ووأأنكم 
خوااررجج بل أأتبع ذذلك لك بكفر االخوااررجج ووبالتالي فأنت ااآلنن كافر ووددوولتك 
كافرةة ووقد أأقيیمت عليیك االحجة سوااء ااقتنعت أأمم لم تقتنع ؟؟فهھل تقبل بهھذاا؟ 



بالتأكيید ال تقبل فالطرفف االثاني أأيیضا ال يیقبل ما تدعيیة أأنت بعكس ذذلك ٬، 
االمسألة خطيیرةة جداا نحن نريید أأنن ننظر في منهھج علماء ااألمة االعملي  

االكل كانن يیناقش في أأمورر تتعلق بالكفر وويیناظظر وويیقيیم حججا ووكل فريیق يیظن 
أأنهھ اانتصر ووأأقامم االحجة على خصمهھ وونحن عشنا هھھھذاا في موضوعنا فكنا 

ننتهھي من لقاء مسح فيیهھ بالعويید ااألررضض وولم يیبق لهھ مايیستر بهھ سوءتهھ فإذذاا 
بالولد االمسمى حمودد االعمريي ووجماعة االمطبليین للعويید يیعتبروونهھ قد اانتصر 
نصراا مؤززرراا ووأأتى ببرااهھھھيین ووددرررر من االقولل لم يیسبق إإليیهھا حتى إإنن االبعض 

قالل للعمريي إإنن االعويید لو ضرطط لصفقت لهھ ماهھھھذاا؟ ووعنديي تصويیر االتغريیدةة 
أأحدهھھھم قالل أأنت اايیهھا االعمريي لو االعويید ضرطط لصفقت لهھ ! ماهھھھذاا يیعني مرهه 
من االمرااتت أأنزلل االمدحح باالنتصارر قبل أأنن يیبدأأ االلقاء! االمهھم نقولل ماذذاا كانن 

يیترتب على نزااعاتت االعلماء في مسائل االتكفيیر ؟؟؟ نقولل االعلماء أأنتهھت 
قضيیة االعواامم يیا إإخوةة هھھھل كفر االعلماء االذيین يیروونن اابن عربي كافراا االفريیق 
ااآلخر االذيي لم يیكفرهه بعد تأليیفهھم االكتب ووبعد االمناظظرااتت وواالجدااالتت ووإإقامة 

االحجج ؟؟ 
فهھناكك من االعلماء من صنف كتابب تنبيیة االغبي إإلى تكفيیر إإبن عربي .. هھھھل 

كفر االعلماء االذيین يیروونن إإبن عربي كافر االفريیق ااآلخر االذيین لم يیكفرووهه بعد 
تأليیفهھم االكتب وواالمناظظرااتت وواالجدااالتت ووإإقامة االحجج؟ لم يیحصل شيء من 
ذذلك ألنن االطرفف ااآلخر لم يیزلل لديیهھ تأووالتهِھ ووشبهھهِھ وولو كانت ززاالت شبهھهُھُ 

إلقامة هھھھذهه االحجج لترااجع فوررااً لما تقررر من سابقة لهھ تدلل على خيیريیتهھ 
وونصرتهھ للديین وواالذيي يیعلم حقيیقة قلبة هھھھو هللا سبحانة ووتعالى ٬، فال يیعرفف 

في االتارريیخ أأنن االعلماء أأتو بأشخاصص أأوو بطلبة علم أأوو بعلماء مثلهھم فناقشوهھھھم 
في مسائل االتكفيیر فلم يیقتنعواا ووأأعتبرووهھھھم قد أأقيیمت عليیهھم االحجة فكفرووهھھھم ثم 

تبرؤؤوو منهھم سوااء قاتلوهھھھم بعد ذذلك أأوو لم يیقاتلوهھھھم ٬، ال يیوجد ال يیوجد مثل 
ذذلك االمسألة نظريیة بحتة ال يیكادد يیترتب عليیهھا شيء عملي ططالما يیصر 

االمسلم على أأنهھ مسلم لم يیتركك دديینة وولم يیوقف لدىى قضاء شرعي يیحكم عليیهھ 
بالرددةة أأوو االزندقة كما حصل كثيیراا في تارريیخ ااألمة ووقد يیتبنى االحاكم  قولل 
من لم يیحكم برددتة فيیأمن االرجل وويیعيیش بيین االمسلميین مسلما ووإإنن كانن في 

االحقيیقة مرتدااً بتبنى االحاكم لذلك إإذذاا االمسألة نظريیة حتى يیوقف لدىى االقضاء 
االشرعي فيیحكم فيیهھ بالرددةة أأوو يیتبنى ذذلك االحاكم سوااء تبنى إإسالمم االرجل أأوو 

ررددةة االرجل ٬، ططبعا االحاكم االمسلم . 

ووفهھم االحجة يیراادد بهھ نوعانن: 



1} فهھم االداللة : أأيي فهھم ااآليیاتت ووااالحادديیث للجاهھھھل ووتوضيیح االُشبهھ وواالتأوويیل 
للمتأوولل أأوو االمقلد فهھذاا البد منهھ يیعني البد من حصولل فهھم االداللة. 

2} فهھم االهھداايیهھ : إإىى  يیفهھم حتى يیقتنع وويیهھتدىى وويیقر فهھذاا ليیس شرططا 

ووأأما مايیترتب على إإقامة االحجة  
فإنن كانن االمقامم عليیهھ االحجة مأمورراا بقتالهھ أأوو قتلهھ نصا كالخوااررجج وواالمرتد 

قوتل أأوو قتل بأمر ااإلمامم بعد صدوورر االفتوىى أأوو االحكم االقضائي بصحة إإقامة 
االحجة عليیهھ ووااستحقاقهھ لما ذذكر . 

ووإإال عوقب بما يیرااهه ااإلمامم من تعزيیر مشرووعع إإذذاا لم يیكن ااألمر فيیهھ قتل أأوو 
قتالل إإنما فيیهھ بدعة أأوو فسق ووأأقيیمة االحجة على االرجل فيیعزررةة ااإلمامم 

بالتعزيیر االمشرووعع. 
وومن لم يیكن تحت ططائلة ااإلمامم وولم يیوقف قضائيیا فيیكونن قد اانقطع عذررهه 

عند هللا ووأأما عند االبشر فكل يیدعي اانقطاعع حجة خصمهھ بالباططل كما نرىى . 

أأما مسألة تكفيیر من لم يیكفر االكافر : 
فنقولل إإنن أأصل مسألة تكفيیر االغيیر مبني على رردد ما ثبت يیقيینا في االكتابب 

وواالسنة-يیعني نحن ال يیوجد عندنا في االكتابب وواالسنهھ تقولل من لم يیكفر االكافر 
فهھو كافر إإذذاا من اايین جائت ؟؟ هھھھذهه مقولة من كالمم بعض االعلماء ووكٌل يیؤخذ 
من قولة وويیردد ما أأُنزلل كالمهِھ من االسماء لكن من أأيین أأتى االعالم بهھذاا االحكم 
أأتى بهھ من حيیثيیةً محدددةة ووهھھھي االحيیثيیة االتي أأجمعت عليیهھا ااألمة أأنن من رردد 
ماثبت يیقيینا بالكتابب وواالسنهھ فهھي كافر فمن لم يیكفر من كفرهه هللا ووررسولة 
صلى هللا عليیهھ ووسلم فإنهھ يیكفر بذلك فمهھما ترفر هھھھذاا االمناطط في اايي حالل 

يیحكم على صاحبة بالكفر  . 

يیقولل ااالمامم إإبن حزمم ررحمة هللا وواالحق هھھھو: أأنن كل من ثبت لهھ عقد ااإلسالمم٬، 
فإنهھ ال يیزوولل عنهھ إإال بنص أأوو إإجماعع٬، ووأأما بالدعوىى ووااالفترااء فال٬، فوجب 
أأنن ال يیكفر أأحد بقولل قالهھ إإال بأنن يیخالف ما قد صح عندهه أأنن هللا تعالى قالهھ٬، 
أأوو أأنن ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ وو سلم قالهھ-يیعني البد االشخص أأنن يیعترفف 

أأنهھ يیخالف ما قالهھ هللا عز ووجل وويیعلم أأنن هللا عز ووجل قالهھ ووأأنهھ يیخالف 
ماقالهھ االرسولل صلى هللا عليیهھ ووسلم وويیعلم أأنن االرسولل صلى هللا عليیهھ ووسلم 

قالهھ ووصح عندةة ذذلك هھھھذاا شرحح مني - نرجع وونكمل كالمم إإبن حزمم: فيیستجيیز 
خالفف هللا تعالى ووخالفف ررسولهھ عليیهھ االصالةة وو االسالمم٬، ووسوااء كانن ذذلك في 



عقد دديین٬، أأوو في نحلة٬، أأوو في فتيیا٬، ووسوااء كانن ما صح من ذذلك عن ررسولل 
هللا صلى هللا عليیهھ وو سلم منقوال نقل إإجماعع ووتوااتر٬، أأوو نقل آآحادد٬، إإال أأنن من 

خالف ااإلجماعع االمتيیقن االمقطوعع على صحتهھ فهھو أأظظهھر في قطع حجتهھ 
ووووجوبب تكفيیرهه٬، التفاقق االجميیع على معرفة ااإلجماعع٬، ووعلى تكفيیر مخالفتهھ. 
برهھھھانن صحة قولنا: قولل هللا تعالى { وومن يیشاقق االرسولل من بعد ما تبيین لهھ 
االهھدىى وويیتبع غيیر سبيیل االمؤمنيین نولهھ ما تولى وونصلهھ جهھنم ووساءتت مصيیراا 

 .( 4} " ااهھھھـ (

اانتهھى كالمم اابن حزمم  

وواالكفارر نوعانن : 

كافر أأصلي كاليیهھودديي وواالنصرااني ووعابد ااألصنامم وومنكر ااإللهھ ووهھھھؤالء كفارر 
بنصوصص االكتابب وواالسنة بأصرحح مايیكونن من عباررااتت فمن لم يیكفرهھھھم فهھو 

كافر ألنهھ رردد نصوصص االكتابب وواالسنة االمصرحة بكفرهھھھم وويیبقى تكفيیر 
االمعيین خاضعا لمسألة عذررهه بالجهھل فيیهھا أأوو بالتأوويیل أأوو باإلكرااهه أأوو بفقداانن 

ااألهھھھليیة . 
االنوعع االثاني: 

ووكافر مرتد :ووهھھھو قسمانن :  
١۱-مسلم تركك ااإلسالمم شاهھھھداا على نفسهھ بالرددةة وواانتقل أليي ملة كفر أأخرىى . 

ووهھھھذاا حكمهھ كاألصلي سوااء بسوااء. 
٢۲- وومسلم مرتكب لما يیوجب االرددةة من نوااقض أأوو بدعع مكفرةة تنقلهھ من 

ااألصل ووهھھھو ااإليیمانن إإلى االكفر ووهھھھو مصر على أأنهھ مسلم وويینفي عن نفسهھ 
تركك ااإلسالمم بل وويینافح في ذذلك فهھذاا هھھھو موضوعنا ووهھھھذاا هھھھو االنوعع االمشكل 

االصعب تكفيیرهه إإال بعلم ووضواابط . 

فتكفيیر من أأعانن االكفارر على االمسلميین مثال حكمهھ يیحتاجج لنظر وومؤهھھھالتت 
علميیة ووجمع بيین االنصوصص ووددفع ألددلة خصومم ترىى االتفصيیل في ذذلك إإلى 
آآخر االمنظومة االعلميیة ٬، فال يیمكن أأنن يیُكفر من لم يیكفر من فعل ذذلك ألنهھ لم 

يیحصل منهھ رردد لشيء من االكتابب وواالسنة مصرحح بكفر هھھھؤالء خالل من 
االمعاررضض . 

4( ) الفصل البن حزم (3/138 الكالم فيمن يكفر ومن ال يكفر )



ووبعض االغالةة من االمتطفليین على االعلم ووأأهھھھلهھ إإذذاا سئل ما االدليیل على أأنن من 
ِ فَقَِد ااْستَْمَسَك  لم يیكفر االكافر فهھو كافر قالل لك ( فََمْن يیَْكفُْر بِالطَّاُغوتِت وَويیُْؤِمْن بِا7َّ

بِاْلُعْروَوةِة ااْلُوْثقَى). 
ووفرقق كبيیر بيین االكفر بالطاغوتت ووتكفيیر االطاغوتت  

فكل من ُعبد من ددوونن هللا يیجب االكفر بهھ ووأأما تكفيیرهه فمسألة أأخرىى فإنهھ ال 
يیَُكفر من ُعبد من ددوونن هللا إإال من ررضي بعباددتهھ أأما من لم يیرضض كالمالئكة 
وواالنبيیيین وونحوهھھھم فال وولذاا خص جمع من أأهھھھل االعلم االطاغوتت بأنهھ من عبد 

من ددوونن هللا ووهھھھو ررااضض-لماذذاا؟ ألنن االذيي ُعبد من ددوونن هللا وولم يیرضض بعباددتهھ 
أأيي بعباددةة االناسس لهھ فهھذاا حصل لألنبيیاء وواالمالئكة- وواالطوااغيیت أأصال 
تفسيیرهھھھا االثابت عند االسلف كما في حديیث جابر االصحيیح ُكهھانن كانواا 

يیتحاكمونن إإليیهھم مع كل كاهھھھن جنيیة ووتكفيیر االكاهھھھن ليیس منتزعا من ااآليیة 
ووإإنما من أأددلة خاررجيیة ال كما يیرووجج االجهھالل على االعواامم  

وورربما ااحتج بقولهھ تعالى : “َكفَْرنَا بُِكْم وَوبََداا بيَْینَنَا وَوبيَْینَُكُم ااْلَعَدااوَوةةُ وَوااْلبَْغَضاء 
أأَبَدااً" 

ووفرقق بيین كفرنا بكم ووكفرناكم فهھؤالء كفارر أأصليیونن االذيین ووررددتت فيیهھم هھھھذهه 
ااأليیهھ هھھھم أأصال كفارر أأصليیووونن شهھدوواا على أأنفسهھم بالكفر وواالوااجب االشرعي 

االتبرؤؤ منهھم ووعدمم موااالتهھم ووهھھھذاا هھھھو معنى كفرنا بكم. 

قالل االطبريي ررحمة هللا: أأيي أأنكرنا ما كنتم عليیهھ من االكفر با7 ووجحدنا 
عباددتكم ما تعبدوونن من ددوونن هللا أأنن تكونن حقًّا. 

االطبريي ما قالل كفرنا بكم أأيي كفرناكم إإنما أأنكرنا ما أأنتم عليیهھ ووما كنتم عليیهھ 
إإنما أأنكرنا ما كنتم عليیهھ من االكفر با7 ووجحدنا عباددتكم ما تعبدوونن من ددوونن 
7 أأنن تكونن حقا ووال يیوجد أأحد من أأهھھھل االعلم قالل بأنن كفرنا بكم أأيي كفرناكم 

ألنهھم أأصال شاهھھھديین على أأنفسهھم بالكفر . 

ووهھھھل قولل االقائل فالنن كفر با7 معناهه كفّر هللا ؟؟؟ أأوو كفر باليیومم ااآلخر أأيي 
كفّر االيیومم ااآلخر؟  

كفر بالشيء أأيي جحدهه وولم يیؤمن بهھ ووتبرأأ منهھ ووليیس معناهه نسبهھ إإلى االكفر  
ووإإنما أأتي االقومم من تفرددهھھھم بالفهھم بمعزلل عن أأئمة االتفسيیر ووسائر علماء 

ااألمة. هھھھم يیفسروونن بعقولهھم ووبما يیحلو لهھم. 
ووبعضهھم يیكثر من سوقق كلماتت لبعض االعلماء فيیهھا تكفيیر لمن ووقع في بعض 

االنوااقض ثم يیرددفونن ذذلك بقولهھم : وومن شك في كفرهھھھم فهھو كافر . 



ووهھھھذاا مع كونهھ تكفيیر غيیر معيین فهھو في أأمورر يیروونهھا معلومة بالديین من 
االضرووررةة أأوو صريیحة في رردد ماجاء في االكتابب وواالسنة مما اليیخفى على 

مسلم كما بيینا  
ثم يینتقل ااألمر للمعيین فيیتغيیر االحالل فنجدهھھھم اليیكفروونن عيینا من فعل ما 

ذذكرووهه فضال عن تكفيیرهھھھم من لم يیكفر من فعل ما ذذكرووهه. 
مثالل كقولل سفيیانن ووأأبي ززررعة ووغيیرهھھھما : من ززعم أأنن االقرآآنن مخلوقق فهھو 

كافر... 
وومن شك في كفرهه ممن يیفهھم فهھو كافر. 

ووعند االتطبيیق فإنن كثيیراا من االعلماء في ززمانهھم قالل بذلك وولم يیكفرووهه وولم 
يیقتل ررددةة أأوو تطلق اامرأأتهھ أأوو لم يیرثث وولم يیوررثث ووكلهھم ماتت فدفن في مقابر 

االمسلميین  
ووهھھھذاا ااإلمامم االزمخشريي أأشهھر من يیقولل بخلق االقرآآنن بل في مقدمة كتابة 

يیقولل سبحانن من خلق االقرآآنن اليیقولل االعلماء بكفرهه بل يیبجلونهھ وويیرجعونن لهھ 
وويینقلونن عنهھ االعلم . 

أأما االعامة فاليیمكن لهھم أأنن يیفهھمواا قضيیة خلق االقرآآنن أأصالً حتى يیفهھمواا ما 
يیترتب عليیهھا . 

وونحن ووهللا في بداايیة االطلب ووكنا ططلبة علم وونحن ووهللا في بداايیة االطلب ووكنا 
ططلبة علم ووكانن لنا منزلة في ررسط ططالبب االعلم ووعند مشايیخنا ووعلماؤؤنا كنا 
ال نفهھم قضيیة خلق االقرآآنن ما إإشكالهھا ووما معناهھھھا وومالذيي فيیهھا وونستحي أأنن 
نسألل من كثرةة ما نتناقش حولهھا ووحولل كالمم االعلماء ووال نستطيیع أأنن نسألل 
نقولل يیا شيیخ ماهھھھي قصة خلق االقرآآنن مالقضيیة يیعني ماهھھھو ااإلشكالل االذيي 

فيیهھا؟ 
وويیعني مالخلل االذيي في قضيیة خلق االقرآآنن ووحتى يیوجد شبهھاتت كثيیرةة تتعلق 

بهھذهه االقضيیة ال تطرحح بيین أأهھھھل االعلم ووتذكر إإستدالالتت مثل ما ذذكرةة أأحد 
ااإلخوةة مثال “أأال لهھ االخلق ووااألمر” هھھھذهه من ااألددلة االتي يیستدلل بهھا أأهھھھل االسنة 
على عدمم خلق االقرآآنن وومرددوودد عليیهھا ررددوودد قاتلة ناسفة ألنن االوااوو ال تقتضي 

االمغايیرةة بل كثيیر جداا يیُعطف االبعض على االكل هھھھذاا كثيیر وويیمأل االقرآآنن 
فهھناكك بعض ااإلستدالالتت االتي يیستدلل بهھا بعض أأهھھھل االسنة قد رردد عليیهھا 

ااألأأمة االذيین خالفوهھھھم ووقالواا بخلق االقرآآنن ووأأددلة كثيیرةة ووعندهھھھم حجج قويیة 
موضوعع ضخم جداا لو فتحناهه ما ننتهھي .االمهھم أأنن هھھھذهه االمسألة فيیهھا صعوبة 
على ططلبة االعلم ووبعض االعلماء فال شك أأنن االعامهھ ال يیفهھمونن أأصالً االقضيیة 

اايي قضيیة خلق االقرآآنن حتى يیتكلمواا في تكفيیر من يیقولل بخلق االقرآآنن ! 



وونذكر هھھھنا قولل شيیخ ااإلسالمم: في((مجموعع االفتاووىى (349 /23) كانن ااإلمامم 
أأحمد يیكفِّر االجهھميیة االمنكريین ألسماء هللا ووصفاتهھ٬، ألنن مناقضة أأقواالهھم لما 
جاء بهھ االرسولل - صلى هللا عليیهھ ووسلم - ظظاهھھھرةة بيینة ... لكن ما كانن يیُكفر 
أأعيیانهھم ... وومع هھھھذاا فالذيین كانواا من ووالةة ااألمورر يیقولونن بقولل االجهھميیة٬، 

وويیدعونن االناسس إإلى ذذلك وويیعاقبونهھم٬، وويیكفروونن من لم يیجبهھم٬، وومع هھھھذاا 
فاإلمامم أأحمد ترحم عليیهھم٬، ووااستغفر لهھم٬، لعلمهھ بأنهھم لمن يیبيین لهھم أأنهھم 

مكذبونن للرسولل٬، ووال جاحدوونن لما جاء بهھ٬، وولكن تأوولواا فأخطأوواا٬، ووقلدوواا 
من قالل لهھم ذذلك)) 

هھھھل بعد هھھھذاا االكالمم كالمم ؟ هھھھذاا ليیس من لم يیكفر االكافر فهھو كافر نحن ااآلنن 
نطبق هھھھذهه االقاعدةة يیعني االجهھميیة كفارر مافيیهھا جداالل وومن لم يیكفرهھھھم يیعني 

ااإلمامم ااالحمد ووهھھھو ليیس فقط لم يیكفرهھھھم بل ترحم عليیهھم ووأأستغفر لهھم ال شك 
أأنهھ كافر في نظر هھھھؤالء اايي االذيین يیروونن أأنن من لم يیكفر االكافر كافر ! إإذذاا كل 

ااألمهھ كفارر النن من لم يیكفر االكافر كفارر هھھھذهه هھھھي نهھايیة االقضيیهھ اانهھم سوفف 
يیكفر بعضهھم بعضا وويیلعن بعضهھم بعضا !. 

وويیقولل أأيیضا شيیخ ااإلسالمم: 
وو لهھذاا كنت أأقولل للجهھميیة من االحلوليیة وواالنفاةة االذيین نفواا أأنن هللا تعالى فوقق 
االعرشش لما ووقعت محنتهھم: أأنا لو وواافقتكم كنت كافراا٬، ألني أأعلم أأنن قولكم 

كفر ووأأنتم عنديي ال تكفروونن٬، ألنكم ُجهھالل٬، ووكانن هھھھذاا خطابا لعلمائهھم 
 .( 5ووقضاتهھم ووشيیوخهھم ووأأمراائهھم ااهھھھـ (

فهھو يیسميیهھم ُجهھالل ألنهھم جهھلواا االحق في هھھھذهه االمسألة  

ووقالل أأيیضا في إإيیثارر االحق على االخلق :" ال خالفف في كفر من جحد (1)
ذذلك االمعلومم بالضرووررةة للجميیع٬، ووتستر باسم االتأوويیل فيیما ال يیمكن 

تأوويیلهھ٬، كالمالحدةة في تأوويیل جميیع ااألسماء االحسنى٬، بل جميیع االقرآآنن 
وواالشراائع وواالمعادد ااألخروويي من االبعث وواالقيیامة وواالجنة وواالنارر 
ووإإنما يیقع ااإلشكالل في تكفيیر من قامم بأرركانن ااالسالمم االخمسة 

االمنصوصص على إإسالمم من قامم بهھا-يیعني يیشهھد االشهھاددتيین وويیصلي 
وويیصومم وويیحج االبيیت إإنن إإستطاعع- إإذذاا خالف االمعلومم ضرووررةة للبعض 
أأوو لألكثر ال االمعلومم لهھ٬، ووتأوولل ووعلمنا من قراائن أأحواالهھ أأنهھ ما قصد 

االتكذيیب٬، أأوو االتبس ذذلك عليینا في حقهھ٬، ووأأظظهھر االتديین وواالتصديیق 

5( ) الرد على البكري (ص 253-252).



بجميیع ااألنبيیاء وواالكتب االربانيیة مع االخطأ االفاحش في ااالعتقادد٬، 
وومضاددةة ااألددلة االجليیة عقال ووسمعا٬، وولكن لم يیبلغ مرتبة االزناددقة 

 .( 6االمتقدمة "(

ووقالل االمناوويي:" وواالصواابب عدمم تكفيیر أأهھھھل ااألهھھھوااء االمتأووليین٬، ألنهھم لم 
يیقصدوواا ااختيیارر االكفر٬، بل بذلواا ووسعهھم في إإصابة االحق٬، فلم يیحصل ما 

 .( 7ززعموهه فهھم كالمجتهھد االمخطئ٬، هھھھذاا االذيي عليیهھ محققو علماء ااألمة" (

أأنظروواا ماذذاا يیقولل ااالمامم االمناوويي يیقولل : هھھھذاا االذيي عليیهھ محققو علماء ااألمة  
أأهھھھل ااألهھھھوااء االمتأووليین جهھميیة وومعتزلة ووأأشاعرةة ووكذاا ووكذاا ووكذاا كل من 

عندةة بدعة كبيیرةة ألنهھم لم يیقصدوواا إإختيیارر االكفر بل بذلواا ووسعهھم في إإصابة 
االحق فلم يیحصل ما ززعموهه فهھم كالمجتهھد االمخطيء فهھذاا االذيي عليیهھ محققواا 

علماء ااألمة . 

وواانظروواا لتخوفف كبارر االعلماء بل أأئمة ااإلسالمم االذيین مداارر االعلم عليیهھم 
يیتخوفونن من االتكفيیر في أأصرحح االموااضع وويیتوقفونن فيیهھ فكيیف بتكفيیر من لم 

يیكفر من توقفواا فيیهھ ووال أأظظن االغالةة يیسلم منهھم هھھھؤالء ااألئمة بحالل من 
ااألحواالل : 

ررووىى االخاللل أأيیضا بإسناددهه (صص 146 ررقم 112) فقالل :  
ووأأخبرني محمد بن أأبي هھھھارروونن أأنن إإسحاقق حدثهھم أأنن أأبا عبدهللا سئل عن 

االحروورريیة وواالماررقة : يیكفروونن ؟  
قالل : ااعفني من هھھھذاا ووقل كما جاء في االحديیث .  

قالل االمحقق : إإسناددهه صحيیح . ووقد أأخرجهھ اابن هھھھاني في مسائلهھ . 

ووقَالَل ااْلقُْرططُبِّي فِي " ااْلُمْفهِھم " :   
وَوااْلقَْولل بِتَْكفيِیِرهھھِھْم أأظَْظهھَُر فِي ااْلَحِديیث .  

6( ) إيثار الحق على الخلق (2/268 ط. مكتبة ابن عباس بتحقيق نبيل 
صالح).

7( ) فيض القدير للمناوي (4/273).



فََعلَى ااْلقَْولل بِتَْكفيِیِرهھھِھْم يیُقَاتِلُونَن وَويیُْقتَلُونَن وَوتُْسبَى أأَْمَواالهُھُْم وَوهھھھَُو قَْولل ططَائِفَة ِمْن 
أأهھھَْھل ااْلَحِديیث فِي أأَْمَواالل ااْلَخَواارِرجج ٬، وَوَعلَى ااْلقَْولل بَِعَدمِم تَْكفيِیرهھھھْم يیُْسلَك بهِِھْم 

َمْسلَك أأهھھَْھل ااْلبَْغي إإذَِذاا َشقُّواا ااْلَعَصا وَونََصبُواا ااْلَحْربب .اا.هھھھـ.  

ووهھھھذاا يیدلل على أأنهھ غيیر جاززمم بالحكم فيیهھم ووإإنن كانن يیرىى تركك تكفيیرهھھھم أأسلم 
لقولهھ :  

وَوبَابب االتَّْكفيِیر بَابب َخِطر وَوَال نَْعِدلل بِالسََّالَمِة َشيْیئًا . 

هھھھذاا في االتكفيیر االمباشر ووليیس في تكفيیر من لم يیكفر االكافر . ووفيیمن كفروواا 
االمبشريین بالجنة ووفيیمن قاتلواا االخليیفة االرااشد عليیا ووفيیمن قالل فيیهھم ررسولل هللا 

صلى هللا عليیهھ ووسلم  عيیناً شر االخلق وواالخليیقة ووقالل يیمرقونن من االديین  
فكيیف بمن يیكفر أأناسا يیحتاجونن لفهھم وونظر ووااستنباطط ووااسع بل كيیف بمن 

يیكفر من لم يیكفرهھھھم ثم يیكفر من لم يیكفر من لم يیكفرهھھھم ووهھھھكذاا ددووااليیك  
ووال نعرفف في أأحد من هھھھؤالء عالما ووال حتى ططالب علم بل جلهھم جهھلة 

متسورروونن للعلم تسورراا . 

االعجيیب قضيیة كبرىى كهھذهه في نظر هھھھؤالء نتأمل االقرآآنن فنجد فيیهھ آآيیاتت 
لجهھادد االكافريین وواالمنافقيین ووبدعوتهھم ووبجداالهھم ووبصلة ااألقارربب منهھم 

ووبالعدلل معهھم ووغيیر ذذلك ووالنجد فيیهھ آآيیة تأمر االمؤمنيین بأنن يیكفروواا االكافريین 
وواالمرتديین ثم نتأمل ااألحادديیث فنجد مثل ذذلك ثم نتأمل كالمم االعلماء من 

االسلف وواالخلف فالنجد أأحداا ووضع ذذلك من االفرووضض االالززمة للمسلميین 
وواالوااجباتت االمتحتماتت عليیهھم ووإإنما نجد كلماتت قليیلة عند علماء االدعوةة 
االنجديیة لم يیسبقواا إإليیهھا فهھمهھا هھھھؤالء خطأ ووأأنزلوهھھھا على غيیر مناززلهھا 

نصيیحتي لكم أأيیهھا ااألحبة اانسواا قضيیة االتكفيیر وواانشغلواا بطلب االعلم ووااددعواا 
للمسلميین ووعلموهھھھم ما تعلمتم من عقيیدةة صحيیحة ووتوحيید صافف ووااتركواا 

االحكم عليیهھم للدوولة يیتحمل علماؤؤهھھھا مسئوليیة ذذلك ووتتخذ إإجرااءهھھھا بناء على 
ااجتهھاددهھھھا في ذذلك ووااخرجواا أأنتم من تلك االمعمعة االتي هھھھربب منهھا كبارر 

علماء ااألمة هھھھذهه خالصة نصيیحتي لكم . 

ووكثيیر من االشبابب يیحتجونن ببعض نقولل موهھھھمة لبعض أأئمة االدعوةة االنجديیة  
وونقولل لهھم :  



أأئمة االدعوةة االنجديیة أأعالهھھھم قدرراا االشيیخ محمد بن عبد االوهھھھابب وولن يیصل أأنن 
يیكونن كاإلمامم أأحمد أأوو مثال كابن تيیميیة فال أأقل أأنن يیكونن تعاملنا معهھ مثلهھم 
فيیؤخذ من قولهھ وويیردد وويیبحث عن سلفهھ فيیما قالل وويینظر في ووجهھ ااستداللهھ 
وومن وواافقهھ من أأهھھھل االعلم ووأأخيیراا فكالمهھ ليیس حجة على أأحد ووغيیر ملزمم 

ألحد ووأأنهھ كغيیرهه من أأهھھھل االعلم لو لم يیولد ما ضاعع االديین ووال اانحرفف ااإلسالمم 
فاليیزاالل في كل عصر ططائفة على االحق ال يیضرهھھھم من خذلهھم إإلى يیومم االديین  
وومعلومم أأنن االشيیخ ررحمهھ هللا ووأأجزلل ثواابة ووجاززااهه خيیراا على نصرةة االتوحيید 

ااحتج ببعض ااألحادديیث االضعيیفة ووبنى عليیهھا بعض االمسائل فليیس ببدعع أأنن 
يیردد عليیهھ وويیرجح عليیهھ قولل غيیرهه . 

ووررااجع لذلك حديیث إإنهھ اليیستغاثث بي ووحديیث تقريیب االذبابة 
ووررااجع في االفتاووىى فتوااهه في موضوعع إإعطاء وواالي االمنطقة أأحكامم االخليیفة. 

أأما من هھھھم ددوونهھ اايي االشيیخ محمد بن عبداالوهھھھابب فمنهھم من اليیعرفف عنهھ في 
االعلم إإال مسائل تكادد تكونن منقولة من غيیرهه ووعطاؤؤهه وونتاجهھ االعلمي يیكادد 
يیكونن محصورراا في تلك ااألمورر فالبد العتبارر أأقواالهھ أأنن نعرفف ترجمتهھ 

وومنزلتهھ االعلميیة ووجهھوددهه االعلميیة ووال يیشفع لهھ مجردد اانتسابهھ للدعوةة االنجديیة . 
وولكونن هھھھؤالء مشايیخ مشايیخنا وومشايیخ االمشايیخ أأذذكر أأنن شيیخنا االشيیخ حمودد 
االتويیجريي ررحمهھ هللا ططلب مني عند إإجاززتهھ إإيیايي في كتب شيیخ ااإلسالمم اابن 

تيیميیة وواابن االقيیم وواالشيیخ محمد بن عبد االوهھھھابب ررحمهھم هللا ووغيیرهھھھا ضمن 
مضمونن ااإلجاززةة أأنن أأبحث عن ترااجم مجموعة من مشايیخ االدعوةة 

االمذكورريین في أأسانيیدنا لقلة االمعلوماتت عنهھم وولألسف لم أأنفذ ططلبهھ لآلنن 
ووأأسألل هللا أأنن يیمكني من ذذلك . 

ووبالنسبة للفتاووىى فالبد من االنظر فيیهھا ووفي ووجهھ ااالستنباطط ووهھھھل سبقهھم أأحد 
من أأهھھھل االعلم فيیما قالوهه ووااستنبطوهه فالعلم محفوظظ ووكانن أأعلى مايیكونن في 

عصورر االسلف االصالح فال يیقبل تفرددهھھھم في فهھم بعض االنصوصص فضال عن 
كونهھا في مسائل عقديیة عظيیمة . 

هھھھم غيیر مبرؤؤوونن من االخطأ وومن االغلو ووقد ذذكرنا صورراا للغلو في االتكفيیر 
عند ااألحنافف ووغيیرهھھھم ووكذلك ال نبرؤؤهھھھم من االتأثيیر االسيیاسي على االفتوىى 
ووقد كانن بعضهھم السيیما االمتأخروونن منهھم مع االحاكم بصوررةة تشبهھ ما نحن 

فيیهھ االيیومم ووأأعني أأيیامم االملك عبد االعزيیز . ووكانن ذذلك من أأسبابب اانخدااعي أأنا 
شخصيیا في ترجمتهھ ببعض ااألمورر كما سيیوضح في ووقتهھ بإذذنن هللا. 



سوفف أأختم االلقاء ببعض ااألمورر : 
١۱-عبد هللا بن أأبي بن سلولل شهھد االقرآآنن عليیهھ بالنفاقق ووهھھھو أأشد االكفر ووصرحح 

بكفرهه بعد موتهھ وواالنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم كانن يیعلم ذذلك وومع ذذلك صلى 
عليیهھ ووددفنهھ في مقابر االمسلميین ووكانت تحتهھ اامرأأةة مؤمنة وولم يیمنع تورريیثهھ 

لولدهه االمؤمن عبد هللا  . 
٢۲-وواالذيین ااتخذوواا مسجداا ضراارراا ووكفراا شهھد عليیهھم االقرآآنن بالكفر فلم يیقتلواا 

ررددةة وولم تطلق نساؤؤهھھھم وولم يیطبق عليیهھم شيء من أأحكامم االكفارر. 
٣۳-االذيین ااستهھزءوواا ووقالل لهھم هللا التعتذرروواا قد كفرتم بعد إإيیمانكم حصل نفس 

ااألمر معهھم  
٤-االذيین هھھھمواا بقتل ررسولل هللا صلى هللا عليیهھ ووسلم ووقالل هللا فيیهھم يیحلفونن 

با7 ما قالواا وولقد قالواا كلمة االكفر ووكفروواا بعد إإسالمهھم ووهھھھمواا بما لم 
يینالواا .. لم يیقم عليیهھم حد االرددةة ووبقيیت معهھم ززووجاتهھم وونفس ماسبق  

٥-االجد بن قيیس االذيي قالل هللا فيیهھ معرضا بهھ “ووإإنن جهھنم لمحيیطة بالكافريین 
“ نفس ااألمر بل كانن سيیداا في بني سلمة  

كل ذذلك ألنهھم كانواا يیبررروونن أأقواالهھم ووأأفعالهھم االكفريیة وويینكروونن ذذلك أأشد 
ااإلنكارر وولم يیثبت عليیهھم االكفر ببيینة قضائيیة وواالنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم قد 
قالل إإنما أأقضي لكم بنحو مما أأسمع .. ووكانن صلى هللا عليیهھ ووسلم اليیقضي 
بعلمهھ االذيي هھھھو ووحي فكما قالل لو كنت ررااجما أأحداا بغيیر بيینة لرجمت هھھھذهه 
ووقالل في اامرأأةة هھھھاللل بعد أأنن جاءتت بالطفل على االنعت االمكرووهه .. لوال ما 

سبق من كتابب هللا لكانن لي وولهھا شأنن .. فإنهھ صلى هللا عليیهھ ووسلم لم يیعاملهھم 
معاملة االكفارر ألجل ذذلك. 

ووقالل االذهھھھبي في سيیر أأعالمم االنبالء:" قالل هللا تعالى: { وومن أأهھھھل االمديینة 
مرددوواا على االنفاقق ال تعلمهھم نحن نعلمهھم سنعذبهھم مرتيین } فإذذاا جازز على 

سيید االبشر أأنن ال يیعلم ببعض االمنافقيین ووهھھھم معهھ في االمديینة سنوااتت٬، فباألوولى 
أأنن يیخفى حالل جماعة من االمنافقيین االفاررغيین عن دديین ااالسالمم بعدهه عليیهھ 

االسالمم على االعلماء من أأمتهھ٬، فما يینبغي لك يیا فقيیهھ أأنن تباددرر إإلى تكفيیر االمسلم 
إإال ببرهھھھانن قطعي٬، كما ال يیسوغغ لك أأنن تعتقد االعرفانن وواالواليیة فيیمن قد 

تبرهھھھن ززغلهھ٬، وواانهھتك باططنهھ ووززندقتهھ٬، فال هھھھذاا ووال هھھھذاا.  
هھھھذاا االكالمم يیذكرةة ااإلمامم االذهھھھبي في ترجمة االحالجج. 

بل االعدلل: أأنن من ررآآهه االمسلمونن صالحا محسنا٬، فهھو كذلك٬، ألنهھم شهھدااء هللا 
في أأررضهھ٬، إإذذ ااألمة ال تجتمع على ضاللة٬، ووأأنن من ررآآهه االمسلمونن فاجراا أأوو 



منافقا أأوو مبطال٬، فهھو كذلك٬، ووأأنن من كانن ططائفة من ااألمة تَُضلِّلهُھ٬، ووططائفة 
عع من االحطِّ عليیهھ٬،  لهُھ٬، ووططائفة ثالثة تقف فيیهھ ووتَتََوررَّ من ااألمة تُثنِي عليیهھ ووتُبَجِّ
فهھو ممن يینبغي أأنن يیُعَرضض عنهھ٬، ووأأنن يیُفوَّضض أأمرهه إإلى هللا٬، ووأأنن يیستغفر لهھ 
في االجملة٬، النن إإسالمهھ أأصلي بيیقيین٬، ووضاللهھ مشكوكك فيیهھ٬، فبهھذاا تستريیح٬، 

وويیصفو قلبك من االغل للمؤمنيین. 
ثم ااعلم أأنن أأهھھھل االقبلة كلهھم٬، مؤمنهھم ووفاسقهھم٬، ووسنيیهھم وومبتدعهھم سوىى 

االصحابة لم يیجمعواا على مسلم بأنهھ سعيید ناجج٬، وولم يیجمعواا على مسلم بأنهھ 
شقي هھھھالك٬، فهھذاا االصديیق فردد ااألمة٬، قد علمت تفرقهھم فيیهھ٬، ووكذلك عمر٬، 
ووكذلك عثمانن٬، ووكذلك علي٬، ووكذلك اابن االزبيیر٬، ووكذلك االحجاجج٬، ووكذلك 

االمأمونن٬، ووكذلك بشر االمريیسي٬، ووكذلك أأحمد بن حنبل٬، وواالشافعي٬، 
وواالبخارريي٬، وواالنسائي٬، ووهھھھلم جراا من ااألعيیانن في االخيیر وواالشر إإلى يیومك 

هھھھذاا٬، فما من إإمامم كامل في االخيیر إإال ووثم أأناسس من جهھلة االمسلميین 
وومبتدعيیهھم يیذمونهھ وويیحطونن عليیهھ٬، ووما من ررأأسس في االبدعة وواالتجهھم 

وواالرفض إإال وولهھ أأناسس يینتصروونن لهھ٬، وويیذبونن عنهھ٬، وويیديینونن بقولهھ بهھوىى 
ووجهھل٬، ووإإنما االعبرةة بقولل جمهھورر ااألمة االخاليین من االهھوىى وواالجهھل٬، 

 .( 8االمتصفيین بالوررعع وواالعلم ... " أأهھھھـ (

ووأأخيیراا فقد كتبت قبل فترةة ررسالة أأسميیتهھا  
االردد على االغالةة وواالتحذيیر منهھم ووتبرئة االدوولة من منهھجهھم 

ووهھھھي في (خمس حلقاتت) ننصح بمرااجعتهھا كاملة ووتأملهھا جيیداا فهھي خالصة 
مالديي من علم في هھھھذهه االمسائل خاللل أأرربعيین سنة. 

االحلقة ااألوولى (االمنكروونن االغالةة)  
االحلقة االثانيیة (تكفيیر آآلل سعودد وومرسي)  

االحلقة االثالثة (أأنوااعع االتكفيیر)  
االحلقة االراابعة (أأنوااعع االحكامم ووأأنوااعع ااإلنكارر عليیهھم) 

االحلقة االخامسة (من هھھھم االعلماء ) 
ووهھھھذاا رراابطهھا : 

8( ) سير أعالم النبالء ( 14:343-345  ترجمة الحالج ).



https://drive.google.com/file/d/
0Bwi3VAjhZ9YtMVQwdDZJcFFKYUE/view?

 usp=sharing

ووننقل بعض مقتطفاتت منهھا : 
قلت في هھھھذاا االمغالي  االذيي ررددددتت عليیة في تأليیف هھھھذهه االرسالة: 

هھھھو يیريید أأنن يیكفر مرسي وويیكفر االذيین اانتخبواا مرسي ووباألوولى يیكفر شفيیقا 
وويیكفر االذيین اانتخبواا شفيیقا وويیكفر أأهھھھل رراابعة االمطالبيین بعوددةة مرسي وويیكفر 

من قتلوهھھھم وويیكفر االسيیسي وومن اانتخب االسيیسي وومن يیعاررضض االسيیسي وويیريید 
عوددةة مرسي يیعني كل أأهھھھل مصر عندهه كفارر يیا أأخانا اابحث عن أأقربب 

مصحة نفسيیة ووااعرضض نفسك على أأوولل ططبيیب نفسي ... 

أأما غالةة االتكفيیر وواالمتهھاوووونن في دديیاجيیيیرهه االذيین يیبدأأوونن بقرااءةة االصاررمم 
االمسلولل ووهھھھم لم يیدررسواا حتى ااآلجرووميیة وولم يیحسنواا قرااءةة االقرآآنن بل رربما 

ما أأتقنواا االوضوء وواالصالةة على االهھديي االنبويي بعد فنقولل لهھم : 
عبد هللا بن أأبي بن سلولل ررأأسس االنفاقق وونص االقرآآنن على كفرهه وومع ذذلك 

لكونهھ يیدعي ااإلسالمم وويینطق االشهھاددتيین عومل معاملة االمسلم في االدنيیا وولم 
يیطالب أأحد بتكفيیرهه بل لم يیصرحح االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم بكفرهه ووال أأحد 

من االصحابة  
فهھل نقص ذذلك من دديینهھم شيیئا؟؟  

االحجاجج بن يیوسف فعل ااألفاعيیل سجن االعلماء وواالصالحيین من االصحابة 
ووغيیرهھھھم ووقتلهھم ووضربب االكعبة بالمنجنيیق وونقل عنهھ تفضيیل االخليیفة على 

االنبي صلى هللا عليیهھ ووسلم ووااختلف االسلف وواالخلف في تكفيیرهه  فهھل كفر من 
كفرهه من لم يیكفرهه ؟ أأوو ددااررتت ررحى االحربب بيینهھم ؟ ووهھھھل كانن تكفيیرهه دديینا 

للعامة يیخوضونن فيیهھ ووهھھھو هھھھجيیرااهھھھم ؟؟؟ 

وومما جاء فيیهھا أأيیضا : 
 مسألة غايیة في ااألهھھھميیة : 

االتكفيیر وواالقتل غيیر متالززميین فربب كافر اليیقتل وواليیقاتل وورربب مسلم يیقتل 
وويیقاتل فالمسلم االقاتل يیقتل وواالصائل يیقتل وواالمبايیع خليیفة بعد ااألوولل يیقتل 

وواالجاسوسس يیقتل وواالمعيین للعدوو وولو حكم بإسالمهھ يیقتل وواالكافر االذمي اليیقتل 
وواالمعاهھھھد اليیقتل وواالمستأمن اليیقتل وواالرسولل اليیقتل وواالمرأأةة غيیر االمقاتلة 

التقتل ووهھھھكذاا . 

https://drive.google.com/file/d/0Bwi3VAjhZ9YtMVQwdDZJcFFKYUE/view?usp=sharing


نكتفي بهھذاا االقدرر وونفتح االبابب لألسئلة ووأأعتذرر عن ااإلجابة على أأيي سؤاالل 
يیتعلق بتكفيیر أأوو قتل فال أأجرؤؤ على االفتوىى في ذذلك وولم أأبلغ منزلتهھا بعد 

ااألخخ يیقولل ماذذاا فيیمن كفرتهھم االدوولة وويیناقشنا فيیة االمخالف ؟ 
هھھھذهه االفتوةة من ددوولة إإسالميیة معتبرةة ددررست االمسألة هھھھذهه ووأأفتت بذلك فهھمن 

إإقتنع بذلك ووتبع االدوولة فالحمد7 ال ننكر عليیهھ ووال يیُنكر عليیهھ ٬، هھھھو ااآلنن مقلد 
ألنهھ ررجل عامي أأوو ططالب علم مبتدئئ أأوو عالم في أأوولل االطريیق أأوو لم يیصل 
إإلى ددررجة ااإلجتهھادد حتى يیبحث هھھھو بنفسة ٬، ووقد يیتبنى هھھھذاا االقولل االذيي تبنتة 
االدوولة يیحق لهھ ذذلك نحن االمهھم عندنا أأنن االدوولة هھھھي االتي تراا ذذلك ووبناء عليیهھ 

تتخذ إإجرااءااتت ٬، ووبالتالي االذيي يیتبع هھھھذهه االدوولة وواالذيي بايیعهھا ووقد كفرتت 
فالناً عيیناً ٬، يیعني مثال االسيیافف االذيي يیضربب ررقبة االمرتد ٬، ررجل مرتد 
وواالدوولة حكمت عليیة في قضائهھا أأنهھ قد إإررتد فأقيیم عليیهھ االحد ووضربت 

عنقهھ ٬،االسيیافف االذيي ضربب وواالسائق االذيي ساقق االسيیاررةة ووأأتى بهھ وواالحرسس 
وواالذيي قرأأ االبيیانن هھھھذاا كلة تبع فيیهھ االدوولة ٬، وودداائما ددماء االمسلميین مسألة فقهھيیة 

قتل االمرتد ووإإقامة االحد االشرعي مسائل فقهھيیة يیجتهھد فيیهھا االقاضي فيیحكم 
على االشخص فتضربب عنقهھ ووقد يیكونن مخطئاً وواالرجل برييء أأوو مسلم 

إإنتهھت االقضيیة ٬، ووهھھھذاا كثيیر جداا وومتكررر في ااألززمنهھ ووقد يیخرجج االكافر براائة 
ألنهھا مسألة فقهھيیة إإجتهھد فيیهھا االقاضي فوجد أأنن ااألددلة تبيین أأنن االرجل مسلم 
وولم يیرتد فيیأمر بخرووجة مسلماً فيیجامع إإمرأأتهھ االمسلمة وويیأتي بأططفالل كلهھم 

مسلمونن وويیرثث وويیُوررثث هھھھذهه مسألة فقهھيیة .فلست أأنا االذيي أأُسوغغ قتل 
االمسلميین بالخطأ ووااإلجتهھادد إإنما ااألمة كلهھا ٬، كل ااألمة تقولل بذلك ٬،تسويیغ 

قتل االمسلميین بالخطأ ووااإلجتهھادد ال شك فيیهھ بإجماعع ااألمة فال أأعرفف فيیهھ 
خالفاً بيین أأحٍد من أأهھھھل االعلم . 

ااألخخ يیقولل ما حكم من يیستغل ااألحدااثث وويیطعن بالعلماء أأمثالل االشيیخ بن بازز 
وواالعثيیميین ووااأللباني وويیسميیهھم بعلماء االل سعودد ووعلماء االسالططيین ؟ 

يیعني في االحقيیقة قبل أأنن أأجيیب على االسؤاالل أأرريید أأنن أأميیز بالنسبة للشيیخ 
ااأللباني ررحمة هللا ووهھھھو إإمامم من أأأأمة أأهھھھل االسنة وولكن بعض االجهھلة ال 

يیعرفف قدررةة ألنهھ ال يیعرفف ما مدلولل االكلماتت االتي يیتهھم بهھا االشيیخ فالشيیخ 
ااأللباني أأصالً عالقتة بآلل سعودد سيیئة ووهھھھو مغضوبب عليیهھ من آآلل سعودد بل 
مغضوبب عليیهھ من مشايیخ االمملكة في االجملة هھھھكذاا ٬، ووقد كتبت مقالةً عندما 

تُوفي االشيیخ ااأللباني ررحمة هللا تحت مسمى ووددااعاً رراائد نهھضة االحديیث 



ووعلقت على ذذلك فيیمكن أأنن ترااجعهھا في موقعي ٬، االمهھم ال ندخلة ااآلنن هھھھذاا 
ددليیل أأنن االذيي يیقولل ذذلك هھھھو بغبغاء يیقلد فاأللباني في وواادديي ووآآلل سعودد في 

وواادديي آآخر هھھھذاا شيء ٬، االشيء االثاني أأنن  موقف االشيیخ اابن عثيیميین وواالشيیخ 
إإبن بازز موقف تعايیشي أأكثر منهھ موقف حقيیقي ووقد ذذكرنا للشيیخ بن بازز في 
مجلس خاصص وواالسند صحيیح قيیل لهھ هھھھؤالء كما تراا ال فائدةة منهھم قالل ووهللا 
عملنا ما يیمكن أأنن نعمل وولم يیبقى إإال هھھھكذاا ووأأشارر بيیدةة كمسكة االسالحح ٬،هھھھم 

كانواا يینظروونن نظرةة علماء إإجتهھدوواا فسوااء أأصابوآآ أأوو أأخطئو هھھھي نظرةة 
علماء ٬، عالم إإجتهھد في مسألة ووررأأىى أأنهھ عندما يیجارريیهھم وويیسكت عن بعض 
ااألمورر فإنهھ يیكتسب أأمورر أأخرىى ووقد تكلمنا عن ذذلك بالتفصيیل في مقاالتت 
سابقة عن من هھھھو ددوونن هھھھؤالء بكثيیر مثل االعريیفي وومحمد االمختارر ٬، ذذكرنا 

االحجج كنت أأنا االمتكلم أأمامكم متجاووبب مع هھھھذاا االمنهھج وولكن أأتسع االخرقق أأنا 
أأقولل لكم لو االشيیخ إإبن بازز على قيید االحيیاةة ااآلنن أأوو االشيیخ إإبن عثيیميین ما أأظظن 

أأبدااً أأنهھم كانواا يیسكتونن ٬، إإنما هھھھم أأووال كانواا يینظروونن نظرةة معيینة ثانيیا لُبس 
عليیهھم في أأمورر معيینة ٬، االخالصة أأنن هھھھؤالء علماء أأجالء ال نظن فيیهھم إإال 
ااإلخالصص ووإإررااددةة االخيیر االذيي حصل منهھم سوااء كانن صواابب أأوو خطأ هھھھو 

إإجتهھادد علماء يیُردد عليیهھم بالرددوودد االعلميیة االمنضبطة االسليیمة االتي ددررجج عليیهھا 
أأهھھھل االعلم وواالذيي يیردد عليیهھم علماء ووليیس عواامم ٬، أأيي شخص يیريید أأنن يیردد 

على االشيیخ إإبن بازز في منهھج أأوو في فتوىى قالهھا أأوو في شيء فالذيي يیردد عليیهھ 
البد أأنن يیكونن من االعلماء ووكذلك على االشيیخ إإبن عثيیميین ٬، وواالشيیخ إإبن 

عثيیميین كانن أأصرحح من االشيیخ إإبن بازز في مفاصلة آآلل سعودد وولهھ تسجيیالتت 
تعتبر خطيیرةة وواالكل يیعلم أأنهھ لم يیكن لهھ ددخولل في ااألمورر االرسميیة ٬، فال 

تبخسواا االعلماء حقهھم ألنهھم أأخطئواا في شيء أأوو خالفواا منهھج معيین ٬، 
ووأأعلمواا أأنهھم كانواا في فترةة تختلف عن االفترةة االتي نحن فيیهھا ااآلنن ووهللا 

سبحانة ووتعالى أأعلم . 

في أأخخ يیسألل يیقولل أأنني ددحضت حديیث االراايیاتت االسودد؟ 

يیا أأخي االكريیم لم أأتكلم في هھھھذاا االحديیث في أأيي لقاء لكن عموما االحديیث إإذذاا 
كنت تقصد بهھ حديیث علي االباططل ٬،فهھو حديیث باططل وولو صح لكانن مؤيیداا 

للدوولة ووليیس منكرااً عليیهھا . 



ااألخخ يیسألل يیقولل ما ررأأيیك فيیمن يیقولل إإنن ددعوةة االشيیخ إإبن عبداالوهھھھابب بهھا غلو 
ووأأنهھ قتل ووإإستباحح ددماء االكثيیر من أأهھھھل االجزيیرةة بتهھمة االرددةة بال بيینة 

ووإإستدلواا على ذذلك بكتابب إإبن غنامم؟ 

أأقولل أأخي االكريیم أأننا تعرضنا لذلك عدةة مرااتت ووقلنا االذيي يیتهھم االدوولة بالغلو 
ووإإستباحة االدماء بدعوىى االرددةة ٬،بالنسبة للشيیخ محمد بن عبداالوهھھھابب ووددعوتة 

أأعظم بكثيیر مما فعلت االدوولة ووقلنا إإنن هھھھذاا إإجتهھادد ٬،فالذيي يیقولل إإنن هھھھذاا فيیهھ 
غلو فقد سد بابب االعذرر باإلجتهھادد ٬،االشيیخ محمد بن عبداالوهھھھابب وومن معة من 
أأهھھھل االعلم ررأأوو ررددةة هھھھؤالء ووإإجتهھدوواا فيیهھم فسوااء أأصابواا أأوو أأخطئواا فهھذاا نقد 

لكالمم هھھھؤالء االعلماء وورردد لما فعلوهه ووللتنفيیذ وومن تبعهھم ووتوسع في هھھھذاا ااألمر 
يیعني االموضوعع موضوعع نقد ألقواالل علماء إإجتهھدوواا سوااء أأصابواا أأوو 

أأخطئواا ٬، فأنا مثال إإنن قلت فيیهھم غلو فهھذهه من ووجهھة نظريي ووقد أأررىى أأنن فيیهھ 
شيء من االغلو لكن هھھھذاا ال يیعني أأنن فعال بهھم غلو رربما أأنا متساهھھھل ٬، فألجل 

هھھھذاا نقولل ددعوةة االشيیخ محمد بن االوهھھھابب بنيیت على إإستدالالتت شرعيیة ووعلى 
أأددلة من االكتابب وواالسنة ووبنو عليیهھا هھھھذاا ااألمر ووأأقامم ددعوتهھ لنصرةة دديین 7 

عز ووجل وولنصرةة االتوحيید حصل خلل حصل خطأ فتأكدوواا تماما أأنن إإقامة 
ددوولة ليیست مسألة كجماعة كتنظيیم نجلس نحن في ساعة ووننظر ٬، ال هھھھذهه 

سيیوفف ووررقابب تضربب ووأأُناسس يیقفواا أأمامك وويیقاتلونك وواالموضوعع 
ضخم ٬،فال يیمكن أأنن يیحسم أأمر ددوولة إإال بسيیف هھھھذاا االذيي أأستطع أأنن أأقولة في 

هھھھذاا االسؤاالل ووهللا سبحانة ووتعالى أأعلم. 

ااالخخ يیقولل من إإفترىى على االدوولة فريیة أأنهھم مالحدةة ماهھھھو االردد على قائلهھا؟ 

نحن تكلمنا عن هھھھذاا وويیكفي االتسجيیل االذيي إإنتشر ووعمل لهھ فيیديیو عن االدوولة 
ووما قامت بهھ من أأعمالل كلهھا نصرةة للديین ووهھھھو ذذكرني بفتوىى للشيیخ علي 

جمعة وونذكرهھھھا لكم لتضحكواا عليیهھا من بابب االفكاهھھھة عندما ُسئل عن 
االعمليیاتت ااإلستشهھادديیة  ٬، ووأأنا ذذكرتهھا في رردديي على االعبيیكانن ووهھھھي مسجلة 

االشيیخ ُسئل قيیل يیا شيیخ هھھھذهه االعمليیاتت االتي يیفجر فيیهھا االشخص نفسهھ في 
االكفارر مثال في االيیهھودد هھھھل هھھھي عمليیاتت إإنتحارريیة أأمم إإستشهھادديیة ؟ ططبعا االشيیخ 

علي جمعة يیكرةة مشايیخ االمملكة هھھھو إإتجاةة آآخر تماما هھھھو صوفي محترقق 
وومشايیخ االمملكة عندهه ووهھھھابيیة ووهھھھو يیعلم أأنن بعض مشايیخ االمملكة كانن أأيیامهھا 
يیقولونن هھھھذهه عمليیاتت إإنتحارريیة حيیث ظظهھرتت بعض االفتاووىى االجديیدةة ٬،فقالل اايي 
علي جمعة “يیابني دديي مش إإنتحارر دديي شهھاددةة ووااللي بيیئولل عليیهھا إإنتحارر ددهه 



حمارر ووإإحنا بنئولل عليیهھ حمارر عشانن ما نكفرووشش ووإإنن أأصر نكفرةة “ سمعتواا 
االفتوىى االجميیلة يیعني فتوىى محرررةة ووددقيیقة ووكالمم علمي ررصيین جدااً يیعني ٬، 

أأنا االظاهھھھر سوفف أأعطيیك االفتوىى بنفس االطريیقة ووأأقولل “يیابني دديي ددوولة 
إإسالميیة  ووااللي بيیئولل االدوولة ااإلسالميیة مالحدةة  هھھھهھهھهھهھهھ” بس نحن في 

االنهھايیة لن نقولل لو أأصر سوفف نكفرةة االسؤاالل في االحقيیقة قد أأضحكنا ووررفهھَ 
عليینا في نهھايیة االلقاء . 


