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الشيخ راشد بن عبدالرحمن البداح 
خطيب جامع ابن عثيمين بالزلفي

أ.د عبد الله بن محمد الطيار
عضو اإلفتاء بالقصيم واألستاذ 

بكلية التربية بالزلفي
 

الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل
عضو هيئة التدريس في

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

الشيخ  د / راشد بن أحمد العليوي 
عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد واإلدارة 

بجامعة القصيم 
وخطيب جامع اإلمام فيصل بن تركي 

بمحافظة الزلفي

الشيخ أ.د. خالد بن عثمان السبت 
عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام

الشيخ سليمان بن خالد الحربي
خطيب جامع الفالح بمحافظة الزلفي

أحــوج مــا يحتــاج إليــه الناشــئُة وشــباُب األمــة فــي هــذه األزمنــة هــو العلــُم الشــرعي الصحيــح 
ــعب  ــد تش ــر عن ــم ويتبص ــاب املفاهي ــد انق ــت عن ــل ويثب ــق والباط ــن احل ــرء ب ــز امل ــم ميي فبالعل
ــا  ــك إمن ــت دين ــا عرف ــة م ــرك الفتن ــه : » ال تض ــي اهلل عن ــان رض ــن اليم ــة ب ــول حذيف ــرق يق الط

الفتنــة إذا التبــس عليــك احلــق بالباطــل » .

مــا مــن أحــد مــن شــباب هــذه األمــة قدميــاً أو حديثــاً فــن بانتقــاص العلمــاء واتهــام ذممهــم ولــم 
يتــب إال ويصــاب بداهيــة مــن غوائــل هــذه الفــن.

وقــد ثبــت عــن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم فــي صحيــح البخــاري وغيــره  أنــه قــال: »إذا قــال 
الرجــل ألخيــه يــا كافــر فقــد بــاء بهــا أحدهمــا« فكيــف مبــن يعتقــد كفــر العلمــاء والــوالة والدعاة 

واملشــايخ ورجــال األمــن؟ 

ــة وانحرافــات عمليــة تطبيقيــة تقودهــم إلــى  ــة فكري انحرافــات هــؤالء الغــاة انحرافــات عقدي
ــي  ــروب اإلفســاد ف ــن ض ــك م ــو ذل ــال ونح ــر واالغتي ــاء بالتفجي اســتحال األمــوال وســفك الدم

األرض.

ــخ أن فئــة مــن النــاس حملــت علــى عاتقهــا احلكــم علــى أهــل اإلســام  ــرف فــي التاري ــم يُع ل
بالكفــر، وحملــت الســاح لتباشــر قتلهــم وتســتحل دماءهــم وتقتلهــم فــي املســاجد ســوى 

ــخ. ــرؤوا التاري ــوارج، واق اخل

مــن طيشــهم اتصافهــم بســمة الغــدر، ولهــذا نــرى هــذا الغــدر املتجــذر فــي نفوســهم، يدخلــون 
املســاجد علــى أنهــم يصلــون ثــم يفجــرون، يأتــون إلــى األماكــن املأهولــة كأنهــم زائــرون فيفجرون، 

فالغــدر ليــس مــن ديــن اهلل.

الشيخ أحمد بن ناصر الطيارأعد هذا الملف:
خطيب جامع عبدالله بن نوفل بالزلفي

راشد بن الحميدي الحميدي
رئيس تحرير ضياء

تســتكتب عــددًا مــن المشــايخ لمعالجــة الغلــو 
والتكفيــر فــي القــرآن وصحيــح الســنة
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املقدمة
تضمــن  قــد  العظيــم  اهلل  كتــاب 
ــع  ــي جمي ــافيا ف ــا وش ــا كام منهج
ــراه،  ــاه وأخ ــلم لدني ــه املس ــا يحتاج م
وال ســيما فــي الظــروف الراهنــة التــي 
ــة  ــت األم ــر وطال ــة اخلط ــت مرحل بلغ
ــبب  ــره، بس ــم بأس ــامية والعال اإلس
خــروج بعــض الناس عــن منهــج القرآن 
ــر باألفــكار  الكــرمي والبعــد عنــه، والتأث
ــير وراء كل  ــة، والس ــة والهدام املنحرف
ناعــق، فأفــرز ذلــك خروجــا عــن طاعــة 
ولــي األمــر، وســعيا فــي األرض فســادا 
وقتــاً لألنفــس املعصومــة، وغيــر ذلــك 
ــرآن  ــج الق ــة ملنه ــات اخملالف ــن التبع م

ــرة. ــة املطه ــنة النبوي ــرمي والس الك
وإننــي مــن خــال هــذا املنبــر فــي 
ــاء(  ــة ضي ــة )مجل ــة املبارك ــذه اجملل ه
ــى  ــاه إل ــع بضــرورة االنتب ــب اجلمي أطال
خطــورة ظاهــرة الغلــو والتطــرف التــي 
تبناهــا بعــض مــن ينســبون أنفســهم 
وأفعالهــم زورًا وبهتانًــا لإلســام، وهــو 

ــن  ــراءة الذئــب مــن دم اب ــرئ ب منهــم ب
ــوب. يعق

ــا  ــي به ــي ابتل ــرف الت ــرة التط فظاه
املســلمون فــي كثيــر مــن البلــدان 
ــد  ــن، تع ــت الراه ــي الوق ــامية ف اإلس
ــب  ــي يج ــر الت ــة الظواه ــي طليع ف
انتشــارها  مــن  واحلــد  محاربتهــا 
وتغلغلهــا فــي عمــق اجملتمــع املســلم(

 .)1(
وإســهاماً مــن ضيــاء فــي معاجلــة فــي 
هــذا الوبــاء اخلطيــر والشــر املســتطير  
نقــدم هــذا امللــف بحثــاً عــن األســباب 
وســعياً إليجــاد العــاج وقد اســتكتبنا 
ــة  ــاء وطلب ــن العلم ــاً م ــذا جمع له

العلــم، 
ــى عــدة   وقــد تقســيم هــذا امللــف إل

ــاور:  مح
احملــور األول: تعريــف بالغلــو املقصــود ، 

احملــور الثانــي: االنحرافــات عنــد الغالة. 

احملــور الثالــث: أســباب هــذا االنحراف. 

احملــور الرابــع: طــرق العــالج املقترحة ،

جتعــل  شــبهات  اخلامــس:  احملــور 
ــق  ــى احل ــم عل ــدون أنه ــالة يعتق الغ

والــرد عليهــا، 

التــي  اخلطــوات  الســادس:  احملــور 
ــر  ــو والفك ــالج الغل ــي ع ــاهم ف تس

 . الضــال 

مقالتــن  امللــف  فــي  أفردنــا  وقــد 
ملوضــوع مهــم جــداً هــو ســبب رئيــس 
فــي الغلــو أال وهــو التكفيــر كمــا 
تضمــن امللــف األحاديــث الثابتة الــواردة 
فــي الغــاة  نســأل اهلل أن يعصــم أبناء 
وبنــات املســلمن مــن مضــات الفــن 
ــه  ــى دين ــتقامة عل ــم االس وأن يرزقه
ــراط وال  ــر إف كمــا شــرعه اهلل مــن غي

ــط.    تفري

معالجة الغلو والتكفير 
في القرآن وصحيح السنة 

)1( من مقالة فضيلة الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار عضو اإلفتاء ىف منطقة القصيم.

معالجة الغلو والتكفير في القرآن 
وصحيح السنة



قــال الشــيخ د. راشــد بــن أحمــد 
هــذه  تعريــف  فــي  العليــوي 

الظاهــرة: 
التطــرف  الغلــو مصطلــح يعنــي 
ــادة واإليغــال الــذي يجــاوز حــدود  والزي
املعقــول واملشــروع فــي أمــر مــن 

األمــور . 
ــدي  ــر َعَق ــي أم ــو ف ــون الغل ــد يك وق
أو فــي أمــر عبــادي أو أمــر ســلوكي أو 
ــع  ــاً وق ــاالت فمث ــن اجمل ــك م ــو ذل نح
الغلــو فــي صفــات اهلل عــز وجــل فــي 
جانــب اإلثبــات أو جانــب النفــي  ووقــع 
ــك  ــي� ، وذل ــق النب ــي ح ــو ف الغل
بــأن أعطــى ونســب إليــه مــا ال يصــح 
ــل ،  ــز وج ــح إال هلل ع ــا ال يص ــه أو م ل
ــاة  ــه الص ــه علي ــذر من ــا ح ــو م وه
والســام فقــال ) ال تطرونــي كمــا 
ــرمي  ــن م ــى ب ــارى عيس ــرت النص أط
ــب  ــي جان ــواً ف ــام( أو غل ــه الس علي
ــاة  ــوء وص ــلوكي كوض ــادي أو س عب
ــي  ــة ف ــك ، أو مبالغ ــو ذل ــام ونح وصي
زهــد وتــرك ألمــور حياتيــة مشــروعة ، 
وفــي قصــة النفــر الذيــن ســألوا عــن 
عبــادة النبــي � فكأنهــم تقالّوهــا 
ــول اهلل  ــن رس ــن م ــن نح ــوا : أي فقال
ــه  ــن ذنب ــدم م ــا تق ــه م ــر ل ــد غف وق
ــوم وال  ــا فأص ــا أن ــم : أم ــال أحده فق
ــوم  ــا فأق ــا أن ــي : أم ــال الثان ــر وق أفط
ــا فــا  وال أرقــد وقــال الثالــث : وأمــا أن
ــي � : )  ــال النب ــاء فق ــزوج النس أت
أنتــم الثاثــة الذيــن قلتــم كــذاو كــذا 

ــوم  ــي أص ــال : ولكن ــم ق ــوا : نع ؟ قال
وأفطــر وأقــوم وأرقــد وأتــزوج النســاء ، 
فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي (

ــر  ــد معايي ــي حتدي ــواً ف ــون غل أو يك
شــرعية أو اعتراضــاً علــى صاحــب 

� الرســالة 
بــن ذي اخلويصــرة  مثــل عبــد اهلل 
التميمــي الــذي قــال للنبــي �  
ــك  ــدل فإن ــم : )اع ــا كان يقس عندم
لــم تعــدل قــال: ويلــك ومــن يعــدل إذا 
لــم أعــدل ؟ فقــال عمــر بــن اخلطــاب 
� :دعنــي اضــرب عنقــه ، قــال : 
دعــه فــإّن لــه أصحابــاً يحقــر أحدكــم 
ــه مــع صاتهــم ، وصيامــه مــع  صات
ــا  ــن كم ــن الدي ــون م ــم ميرق صيامه

ــة(. ــن الرمي ــهم م ــرق الس مي
فهــذا أول مــا حصــل مــن بــذرة الغلــو 
بهــذا املعنــى اخلطيــر ، ومــا ترتــب 

ــرة  ــوء فك ــن نش ــه م علي
ــو  ــل  ، وه ــم الباط ــوارج ومذهبه اخل
ــياق  ــي س ــا ف ــود معن ــو املقص الغل

ــاء، ــذا اللق ه
والغــاة هــم الذيــن يتبنــون هــذا 
ــاد  ــذا االعتق ــر وه ــذا الفك ــاه وه االجت
وهــذا الــرأي وهــم يتبنــون هــذا املنهج 

ــاً. ــاً وتطبيقي ــاً أو علمي نظري

ناصــر  بــن  أحمــد  الشــيخ  وقــال 
الخــوارج:  تعريــف  فــي  الطيــار 
هــم كلُّ َمــن خــرج علــى اإلمــام 
ــلمة  ــة املس ــى اجلماع ــلم, وعل املس

ــم,  ــى معتقده ــوة إل ــاح, للدع بالس
ــة  ــن ُمخالف ــا, ِم ــم نابًع وكان خروجه

األصــوِل الشــرعيَّة. 

بذلــك  تســميتهم  ســبب  وأمــا 
ــكام  ــن أح ــم ع ــو خلروجه ــا ه فـ»إمن
الديــن ومفارقتهــم جماعة املســلمن 
، كمــا قــال � } ســيخرج فــي آخــر 
الزمــان قــوم أحــداث األســنان ســفهاء 
األحــام يقولــون مــن خيــر قــول البرية 
ــم  ــاوز حناجره ــرآن ال يج ــرؤون الق يق
ميــرق  كمــا  الديــن  مــن  ميرقــون   ،
الســهم مــن الرميــة فــإذا لقيتموهم 
ــراً  ــم أج ــي قتله ــإن ف ــم ، ف فاقتلوه
ملــن قتلهــم عنــد اهلل يــوم القيامــة { 

ــلم. ــاري ومس رواه البخ
ــن حجــر رحمــه اهلل )  قــال احلافــظ اب
ــن  ــن الدي ــم ع ــك خلروجه ــموا بذل س

ــلمن«)1( . ــار املس ــن خي ــم ع وخروجه

)1( من كتاب شبهات تنظيم الدولة اإلسامية والرد عليها إعداد د / عماد الدين خيتي.
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المحور الثاني: االنحرافات عند الغالة:

حقــق هــؤالء الغــاة ألعــداء اإلســام 
مــا لــم يحلمــوا أن يحققــوه

الغلــو   : انحرافاتهــم  مــن   
التكفيــر فــي 

ــن الشــيخ د. راشــد العليــوي  كمــا ب
أبــرز االنحرافــات عندهــم حيــث قــال:

االنحرافــات عنــد هــؤالء الغــاة تتمثل 
فــي تكفيــر مــن ال يســتحق التكفيــر 
شــرعاً والعمــل بلــوازم ذلــك أو اختــراع 
وابتــداع لــوازم فــي املوقــف منــه فهذا 
إذا } غلــو فــي التكفيــر {  وهــو مقابــل 
الذيــن  املرجئــة  ومذهــب  ملنهــج 
ــر {  ــدم التكفي ــي ع ــو ف ــم } غل لديه
أي ال يكفــرون مــن يســتحق التكفيــر 
ــب  ــرون مرتك ــوارج يكفِّ ــرعاً ، فاخل ش
ــتحلون  ــلمن ويس ــن املس ــرة م الكبي
ــم ،  ــلمن وأمواله ــض املس ــاء بع دم
ويخرجــون بالســاح علــى ولــي األمــر 
املســلم بدعــوى أنــه كافــر ، ورمبــا 
زاد لديهــم الغلــو فكفــروا جميــع 

ــن  ــن مدني ــة م ــي الدول ــن ف املوظف
وعســكرين إعمــاالً للــوازم باطلــة 
ــون  ــم ضال ــرى أنه ــن ي ــم م ه ، وأَخفٌّ
زائغــون حتــى وإن كانــوا مــن العلمــاء 

ــن.  ــاة واملصلح والرع
ــات  ــاة انحراف ــؤالء الغ ــات ه فانحراف
ــة  ــات عملي ــة وانحراف ــة فكري عقدي
ــتحال  ــى اس ــم إل ــة تقوده تطبيقي
ــر  ــاء بالتفجي ــفك الدم ــوال وس األم
ــروب  ــن ض ــك م ــو ذل ــال ونح واالغتي

اإلفســاد فــي األرض. 

وأضــاف د.عمــاد الديــن خيتــي 
تتمثــل  عندهــم  االنحرافــات  أن 

فيمــا يلــي:
1- احلكــم علــى بــاد املســلمن بأنهــا 
بــاد كفــر وردة وإيجــاب الهجــرة منهــا 

إلــى مناطــق ســيطرتهم ونفوذهــم .

2- احلكــم علــى مــن خالفهــم بالكفر 
ــة  ــة والعمال ــم باخليان ــردة ورميه وال
ــا ليــس كفــراً  للكفــار ، بالشــبه ، ومب
احلكومــات  مــع  كالتعامــل  أصــاً 

واألنظمــة األخــرى واللقاء مبســؤوليها. 
3- اســتحالهم  قتــال مــن خالفهــم 
فــي منهجهــم ،أو رفــض اخلضــوع 
لدولتهــم املوهومــة ،فأعملــوا فــي 
املســلمن خطفــاً وغــدراً وســجناً 
وقتــاً وتعذيبــاً  ،وأرســلوا  مفخخاتهم 
فقتلــوا اجملاهديــن والدعــاة واإلعامين 
يســتطع  لــم  مــا  والنشــطاء  
النظامــان فــي العــراق وســوريا فعلــه 
وقاتلــوا املســلمن مبــا لــم يقاتلــوا بــه 

ــداء . األع
 {ــول الرســول ــك يصــدق ق ــع ذل وجمي
ــون أهــل اإلســام ويدعــون أهــل  يقتل

ــاري  ــان {  رواه البخ األوث

4- اخلــروج عــن جماعــة املســلمن 
،وحصــر احلــق فــي منهجهــم ،واحلكم 
علــى جميــع مــن يخالفهــم فــي 
الفكــر أو املشــروع بالعــداء للديــن 
،وآخــر ذلــك ادعاؤهــم اخلافــة وإيجــاب 

ــلمن . ــع املس ــى جمي ــم عل بيعته

معالجة الغلو والتكفير في القرآن 
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االنحــراف  هــذا  أســباب  ولبيــان 
عندهــم قــال الشــيخ أ.د عبداللــه 

ــن محمــد الطيــار : ب

1 - تفــرق األمــة اإلســالمية، وبعدهــا 
عــن تعاليــم دينهــا :

يرجــع البعــض األســباب التــي تدفــع 
بعــض الشــباب إلــى الغلــو وإلــى 
ــى  ــات إل ــذه اجلماع ــل ه ــاق مبث االلتح
اإلســامية،  األمــة  تفــرق  مســألة 
ــو  ــا، وه ــم دينه ــن تعالي ــا ع وبعده
»املتطرفــن  عمــل  ســهل  مــا 
والتكفيريــن«، فقــوة األمــة املســلمة 
ــزال فــي وحدتهــا كمــا إن  ــت وال ت كان
ــة  ــة الفرص ــأنه إتاح ــن ش ــرق م التف
ــون  ــن يتربص ــن الذي ــداء الكثيري لألع
لتفريــق  واإلســام  باملســلمن 
ــداء  ــى األع ــهل عل ــا يس ــم مم كلمته
النيــل منهــم، بــل وفــي عقــر دارهــم 

ــم. ــض أبنائه ــال بع ــن خ م

2- قلــة الفقــه فــي الديــن )أي ضعــف 
العلــم الشــرعي( ، أو أخــذ العلــم 
ــه  ــليم ، أو تلقي ــج س ــر نه ــى غي عل

ــدارة . ــة وال ج ــر أهلي ــن غي ع

3- ظهــور نزعــات األهــواء والعصبيات 
. والتحزبات 

4- االبتعــاد عــن العلمــاء الراســخني 
وجفوتهــم وتــرك التلقــي عنهــم 
واالقتــداء بهــم ، والتلقــي عــن دعــاة 
الســوء والفتنــة وااللتفــاف حولهــم .

5- التعالــم والغــرور، والتعالــي علــى 
واحتقــار  النــاس،  وعلــى  العلمــاء 
اآلخريــن وآرائهــم، فــي حــني أنــك جتد 
أحدهــم ال يعــرف بدهيــات العلــم 
ــن،  الشــرعي واألحــكام وقواعــد الدي
ــال  ــل ب ــم قلي ــده عل أو قــد يكــون عن
أصــول وال ضوابــط وال فقــه وال رأي 
ــل  ــه القلي ــه بعلم ــن أن ــديد، ويظ س
ــوم  ــاز عل ــد ح ــقيم ق ــه الس وفهم
ــن، فيســتقل بغــروره  ــني واآلخري األول
ــب  ــة طل ــن مواصل ــاء ، ع ــن العلم ع
 . وَيُهلــك  بغــروره  َفَيْهلــك  العلــم 
وهكــذا كان اخلــوارج األولــون يدَّعــون 
ــى  ــون عل ــاد ويتطاول ــم واالجته العل
العلمــاء ، وهــم مــن أجهــل النــاس .

6 - التشــدد فــي الديــن والتنطــع 
ــي  ــدال ف ــج االعت ــن منه ــروج ع واخل
ســمات  أبــرز  مــن  وهمــا   ، الديــن 
اخلــوارج ، وأغلــب الذيــن ينزعــون إلــى 
ــم  ــد فيه ــوم جت ــف الي ــو والعن الغل
هاتــني اخلصلتــني أعنــي التشــدد فــي 

ــه. ــة الفق ــن وقل الدي

الداخــل  )فــي  اخلصــوم  حتــدي   -7
واخلــارج( واســتفزازهم للغيوريــن ، 
ــار( ،  ــر الكبَّ ــاة )املك ــباب وللدع وللش
ــم  ــه ، وطعنه ــن وأهل ــم للدي وكيده

ــح . ــلف الصال ــي الس ف

قــوة العاطفــة ال بــد لهــا من 
الحكمــة والبصيرة

الدعــوة  فــي  احلكمــة  ضعــف   -8
لــدى كثيــر مــن الغيوريــن وال ســيما 
الشــباب املتديــن .وقــوة العاطفــة 
ــم  ــال عل ــباب ب ــن الش ــات م ــدى فئ ل
العلــم  مــع  حكمــة،  وال  فقــه  وال 
أن الغيــرة علــى محــارم اهلل وعلــى 
ــن  ــرعاً، لك ــود ش ــر محم ــن اهلل أم دي
ذلــك مشــروط باحلكمــة والفقــه 
ودرء  املصالــح  ومراعــاة  والبصيــرة، 
املفاســد. فــإذا فقــدت هــذه الشــروط 
الغلــو  إلــى  ذلــك  أدى  بعضهــا  أو 
فــي  والعنــف  والشــدة  والتنطــع 
معاجلــة األمــور، وهــذا مما ال يســتقيم 
بــه للمســلمني أمــر ال فــي دينهــم وال 

ــم . ــي دنياه ف

9 - اخللــل فــي مناهج بعــض الدعوات 
فــي  تعتمــد  فأغلبهــا  املعاصــرة: 
مناهجهــا علــى الشــحن العاطفــي، 
وتربــي أتباعهــا علــى مجــرد أمــور 
عاطفيــة وغايــات دنيويــة: سياســية 
وحتشــو  ونحوهــا،  واقتصاديــة 
ــي  ــم الت ــكار واملفاهي ــم باألف أذهانه
ــل شــرعا، والتــي تــؤدي إلــى  لــم تؤصَّ
التصــادم مــع اخملالفــني بــال حكمــة. 
ــر فــي  وفــي الوقــت نفســه تقصِّ
أعظــم الواجبــات، فتنســى الغايــات 
الكبــرى فــي الدعــوة، مــن غــرس 
العقيــدة الســليمة والفقــه فــي دين 
اهلل تعالــى، واحلــرص علــى اجلماعــة، 
وحتقيــق األمــن، والتجــرد مــن الهــوى 
مــع  التعامــل  وفقــه  والعصبيــة، 
اخملالفــني ومــع اإلحــداث علــى قواعــد 

ــرع. الش
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األســنان  حدثــاء  تصــدر    -  10
وأشــباههم  األحــالم  وســفهاء 
للدعــوة بــال علــم وال فقــه، فاتخــذ 
رؤســاء  الشــباب منهــم  بعــض 
جهــاال، فأفتــوا بغيــر علــم، وحكموا 
فــي األمــور بــا فقــه، وواجهــوا 
ــة وال رأي  ــا جترب ــام ب ــداث اجلس األح
وال رجــوع إلــى أهــل العلــم والفقــه 
والتجربــة والــرأي، بــل كثيــر منهــم 
ــايخ وال  ــاء واملش ــتنقص العلم يس
يعــرف لهــم قدرهــم، وإذا أفتــى 
ــواه  ــر ه ــى غي ــايخ عل ــض املش بع
ــذ  ــه أخ ــاف موقف ــه، أو بخ ومذهب
يلمزهــم إمــا بالقصــور أو التقصيــر، 
ــة، أو  ــة أو العمال ــن أو املداهن أو باجل
ــي واإلدراك!  ــة الوع ــذاجة وقل بالس
ــك ممــا يحصــل بإشــاعته  ونحــو ذل
الفرقــة والفســاد العظيــم وغــرس 
ــن  ــط م ــاء واحل ــى العلم ــل عل الغ
قدرهــم ومــن اعتبارهــم، وغيــر ذلــك 
ــرر  ــلمن بالض ــى املس ــود عل ــا يع مم

ــم . ــم ودنياه ــي دينه ــغ ف البال

11 - التعصــب األعمــى، تعصبــا 
ــف  ــد اخملال ــا عن ــه رد م ــون مع يك
ولــو كـــان حقــا، بــل وطــرح األدلــة 
القطعيــة وعــدم االعتــداد بهــا- 
وهــي أدلــة الكتــاب والســنة- أو 
ــاء  ــروع وبن ــى الف ــة إل ــرف الهم ص
ــى  ــؤدي إل ــا في ــراء عليه ــوالء والب ال

ــودة .  ــر محم ــر غي ــور مظاه ظه

ــتنباط  ــي اس ــتقاللية ف 12 - االس
دون ضابــط  الشــرعية  األحــكام 
محــدد ومنهج حـــق من كتــاب اهلل 
ــه  ــى اهلل علي ــوله صل ــنة رس وس
وســلم ومســتند الســلف الصالح.

التربيــة  انعــدام  أو  نقــص   -  13
القائمــة  اإلميانيــة  احلقيقيــة 

قويــة  ودعائــم  مرتكــزات  علــى 
ــتبصار  ــي، واس ــوص الوح ــن نص م
املفاســد  ودرء  العامــة  املصلحــة 
ــخ  ــر التاري ــة إدراك عب ــة ، وقل الطارئ
ودروس الزمــان وســن احليــاة فــي 

واقــع النــاس .

راشــد  د  الشــيخ  وأضــاف 
األســباب: مــن  أن  العليــوي 

1-اســتفزاز أهــل الســوء والباطــل 
لهــم  الذيــن  لهــؤالء  والنفــاق 
الغيــرة الزائــدة غيــر املنضبطــة 
مبــا يطرحونــه مــن أفــكار مخالفــة 
لإلســالم في كتاباتهــم ومقاالتهم 
فــي  وبرامجهــم  وتغريداتهــم 
يولــد  فهــذا  اإلعــالم  وســائل 
لديهــم القابليــة للغلــو والتكفيــر 
ــي ال  ــباب الت ــم األس ــن أه ــذا م وه

ــرون. ــا الكثي ــه له ينتب

من أسباب الغلو: قلة 
البرامج الدينية التي 

تستهدف الشباب

ــن  ــار م ــجيع واإلكث ــف تش 2- ضع
ــن  ــة واحملاض ــج الديني ــرح البرام ط
التــي تربــي الشــباب علــى التديــن 
واملعتــدل  والوســطي  احلقيقــي 
الدعــاة الفضــالء  حتــت إشــراف 
العقــالء الــني يثــق بهــم الشــباب 
واجملتمــع ويعرفــون صــدق تدينهــم 
يريــدون  ال  وأنهــم   ، وإخالصهــم 
والتملــق  االرتــزاق  عملهــم  مــن 
واحلصــول علــى مكاســب دنيويــة .

احلاقديــن  بعــض  3-اســتغالل 
أو  اخلارجيــة  اجلهــات  بعــض  أو 
هــؤالء  األجنبيــة  االســتخبارات 
الشــباب وتنميــة هــذه األفــكار 

ــى بلدانهــم  لديهــم وتأليبهــم عل
وأمتهــم.

لبعــض  الســيء  االســتخدام   -4
االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
ومواقــع االنترنــت وتلقــي أفــكار 
ــى  ــب عل ــل والتدري ــا ب ــو منه الغل
ــل  ــا والتواص ــن خالله ــالح م الس
ــر  ــة والتأث ــات الغالي ــع التنظيم م
بهــا واالســتجابة والتنفيــذ ألمرها 

. وتوجيهاتهــا 

في وسائل التواصل 
االجتماعي تدريب على 
السالح وتنظيمات للغالة

الفشــل  مــن  حــاالت  وجــود   -5
ــي  ــاق االجتماع ــي أو اإلخف الدراس
أو الوظيفــي أو عــدم احلصــول علــى 
فرصــة عمــل ونحــو ذلــك مــن 

عوامــل اإلحبــاط .

خالــد  بــن  ســليمان  الشــيخ 
الحربــي: أســباب الغلــو ترجــع 
وفصــل  أســباب  ثالثــة  إلــى 

فيهــا حيــث قــال:
 عندمــا ننظــر إلــى الشــاب الواقــع 
ــا  ــي أوالً فيقــول: أن فيهــا جنــده يأت
أريــد احلــق، وأنــا أقتــل ألننــي أرى أن 
هــذا هــو احلــق، وأنــا أؤيــد هــؤالء ألن 
ــب  ــد أن أذه ــا أري ــق، وأن ــم احل معه

إلــى هــؤالء ألن معهــم احلــق.
ــا، فأقــول  فلنســأله ســؤااًل واضًح
ــق؟  ــرف احل ــى تع ــت حت ــن أن ــه م ل

ــك؟ ــرض علي ــو الف ــا ه وم
َفاْســأَُلوا   { اهلل جــل وعــال قــال 
أَْهــَل الذِّكـْـِر إن كُنُتــْم ال تَْعَلُمــوَن {، 
مــن أهــل الذكــر؟ هــل أهــل الذكــر 
ــم  ــذ العل ــي فيأخ ــن يأت ــم الذي ه
مــن اإلنترنــت أو يأخــذ العلــم مــن 
الصحــف، أو يأخــذ العلــم مــن 
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الكتــب وال يتفهــم احلــق؟ هــل 
ــر؟ ــل الذك ــم أه ــؤالء ه ه

ــاب أصــول  كال، ألن العلمــاء فــي ب
علــى  الفقــه  عندهــم  الفقــه 

ثالثــة أقســام:
1- معرفة األدلة 

 2- معرفة معانيها.
 3- من الذي يتولى هذه املهمة.

فالقســم الثالــث فــي بيــان مــن 
هــو العالــم الــذي نســأله، 

الــذي  ومــن هــو العالــم 
ــي  ــم ف ــق أن يتكل ــه احل ل

اهلل. شــريعة 
فلمــا يأتــي الشــاب قــد 
رأى شــيًخا يتكلــم، ورأى 
أنــه ينتصــر للمســلمني 

فتأثــر، ثــم حشــا فــي 
رأســه بأنــه ال بــد أن تنصــر 

الديــن، كيــف تنصــر الديــن؟

فيقــال: نصــرة الديــن لهــا طريقــة 
إال  يفهمهــا  أن  يســتطيع  ال 
العالــم وال يعلقهــا إال العاملــون، 
ــه  ــى اهلل علي ــول صل ــذا الرس وله
وســلم فــي البخــاري كان الرســول 
ــس  ــلم جال ــه وس ــى اهلل علي صل
ــه، فتــالح اثنــان أمــام  مــع أصحاب
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم 
يعنــي تغاضبــا حتــى احمــرت 
وجوههمــا، والرســول صلــى اهلل 
فقــال  جالــس،  وســلم  عليــه 
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم 
وهــو ينظر إليهــم، قــال: ))واهلل إني 
ألعلمــك كلمــة لــو قــال أحدهــم 
ألذهــب اهلل عمــا فيــه، أعــوذ بــاهلل 
مــن الشــيطان الرجيم((، الرســول 
ــم  ــلم يراه ــه وس ــى اهلل علي صل
وســكت، يعنــي عنــده مــن العلــم 
الــذي يدفــع بــه هــذا املنكــر، وهــو 

هــذه املغاضبــة ومــع ذلك ســكت.
دون  مــن هــو  إلــى  انظــر  لكــن 
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم، 
فقــام صحابــي مــن الصحابــة ملــا 
ــا فــالن قــل أعــوذ  ســمع فقــال: ي
الرجيــم،  الشــيطان  بــاهلل مــن 
فقــال الرجــل: أترانــي مجنــون، إذًا 
فعــاًل كان وقــت إنــكار املنكــر غيــر 

مناســب، 
أيًضــا  الكلمــة  هــذه  وكانــت 
ســهلة، والرســول صلــى اهلل عليه 
وســلم أراد أن ميتــص غضبهمــا، 
بانــت  الغضــب  امتــص  فــإذا 

الســنة وبــان العلــم.
ناقشــُت أحــد اإلخــوة قبــل مــدة، 
وكان متحمًســا لفرقــة مــن الفرق 
التــي فــي الشــام، فقلــت لــه: هــل 
تعــرف زعيــم هــذه الفرقــة؟ قــال: 
ــمه  ــرف اس ــل تع ــت: ه ــم، قل نع
ــرف  ــت تع ــال: ال، قل ــي؟ ق احلقيق
مــن درس عليــه؟ قــال: ال، قلــت: 
ــت:  ــال: ال، قل ــن زكاه؟، ق ــرف م تع
ــه؟ قــال:  تعــرف مــاذا كانــت حيات
ــف  ــول، وكي ــذا مجه ــت: ه ال. قل
تلقــى اهلل جــل وعــال يــوم القيامــة 

ــول؟! ــخص مجه بش

ولهذا عندما ترى 
مجموعة عندها مشي 

إلى الضالل فانفذ 
بجسمك مباشرة لتنجو 

بعقلك ودينك، وال تجلس 
معهم وال تصاحبهم،

 واهلل جل وعال أمرنا بأن نترك 
هذه األماكن إذا ذكر فيها الباطل، 
فكيف إذا كانت تؤدي إلى القتل 

وإلى التفجير وإلى التكفير، فهذا 
ال شك أنه خطأ كبير.

 
 لماذا: )اليوتيوب(  أكثر 
السب فيه على حكام 

هذه البالد.

الشــاب  يجعــل  الــذي  *مــا 
التــي  األفــكار  هــذه  يصــدق 
والتفجيــر؟ للتكفيــر  تدعــو 

مــن خــالل ســبري لهــؤالء وجــدت 
أن هنــاك أســبابًا ظاهــرة متاًمــا:

أولهــا: العــداء الشــخصي: كأن 
أو  أخــوه  أو  أبــوه ســجن  يكــون 
ــس  ــة لي ــادي الدول ــه، يع ــد عم ول
للنفــس،  انتصــارٌ  وإمنــا هــو  هلل 
ســياق  فــي  جــاءت  ولكنهــا 
التديــن، فدخلــت عقلــه. بدليل أنه 
ال يســتفتي وال يســأل وال يجلــس 
مــع العلمــاء وال يناقــش وإمنــا يفــر، 
ــا  ــاك حكاًم ــا أن هن ــل أيًض وبدلي
ــود  ــاة اليه ــن طغ ــد م ــاة أش طغ
والنصــارى، ومــع ذلــك ال يكرههــم 
وال يتكلــم فيهــم. والدليــل علــى 
ــر  ــوب أن أكث ــرى اليوتي ــا ن هــذا أنن
الــكالم إمنــا هــو علــى حــكام هــذه 

ــالد. الب
ــذا  ــة، وله ــي: البدع ــبب الثان الس
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ــل  ــف قت ــول: كي ــا يق ــر من الكثي
هــذا ولــد عمــه، وهــو ابــن عمــه، 
وكيــف هــذا قتــل خالــه الــذي 
ــة. ــبب البدع ــواب: الس ــاه؟ اجل رب

ولهــذا ال تعجب عندمــا تقرأ كالم 
أهــل العلــم عــن البــدع والتحذير 
منهــا وكأنهــم يتكلمــون عــن 
ينهــون  إنهــم  حتــى  الكفــر، 
اجللــوس عــن املبتــدع مــا لــم 
الكافــر،  مــع  اجللــوس  ينهونــا 

ــاذا؟ مل
ألن آفــة البدعــة تتشــرب العقــل، 
ــا تســمع أفعالهــم  ولهــذا عندم
وتــرى أقوالهــم جتــد أن البدعــة 
ــل  ــرون أه ــم يكف ــم، فه تالحقه

ــالم. اإلس
ــا  ــي مل ــه يزن ــخصا رأيت ــو أن ش ول
ــي؛  ــت زان ــول أن ــتطعت أن تق اس
ألنــك ســترمى حــد القــذف وهــو 
زنــا، والكفــر والــردة أشــد مــن 
ذلــك، يقولهــا فــي تويتــر وغيــره، 
والرســول صلــى اهلل عليه وســلم 
اإلنســان  يقــول  أن  عــن  نهــى 
ألخيــه يــا كافــر، قــال: ))فــإن لــم 
يكــن كذلــك بــاء بهــا احدهمــا((.

من مظاهر الغالة البحث 
عن الشهرة

طبيعــة  الثالــث:  الســبب 
ــل  الشــخص، ولهــذا مــا مــن قات
نفســه  يصــور  إال  هــؤالء  مــن 
ويظهــر ألهــل العيــان، لــو كان 
مجاهــدًا لــو كان حقيقًيــا أنــه هلل 
ــتر،  ــالص والس ــن اإلخ ــث ع لبح
ولكنــه يظهــر ألهــل النــاس هــذا 
الــكالم، ويظهــر أنــه بطــل، ويريــد 
أن النــاس يتكلمون به وأن تنتشــر 
ــال  ــا ق ــداق م ــذا مص ــه، وه صورت
النبــي صلــى اهلل عليه وســلم في 

ــي،  ــث عل ــن حدي ــني م الصحيح
ــفهاء  ــنان س ــاء األس ــال: ))حدث ق
األحــالم((، فعقولهــم طائشــة، 
اتصافهــم  طيشــهم  ومــن 
ــذا  ــرى ه ــذا ن ــدر، وله ــمة الغ بس
ــهم،  ــي نفوس ــذر ف ــدر املتج الغ
ــم  ــى أنه ــاجد عل ــون املس يدخل
يأتــون  يفجــرون،  ثــم  يصلــون 
إلــى األماكــن املأهولــة كأنهــم 
ــس  ــدر لي ــرون، فالغ ــرون فيفج زائ
ــخ  ــي تاري ــذا ف ــن اهلل، وله ــن دي م
البشــرية مــا عــرف أن محمــدًا 
ــن  ــلم وال م ــه وس ــى اهلل علي صل
بعــده كان يأتــي ويفجــر الكنائس 
ويقتــل الرهبــان، بــل إنــه فــي 
ــي  ــب ف ــن احلصي ــدة ب ــث بري حدي
صحيــح مســلم، أن النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم قــال: ))ال تغدروا 
وال تقتلــوا شــيًخا وال وليــدًا وال 
راهًبــا((، وهــؤالء يقتلــون املصلــني.

فــال بــد للشــباب خصوًصــا أن 
ــذا  ــة له ــول العام ــوا األص يتعلم
كتعظيــم  العظيــم،  الديــن 
الدمــاء،  تعظيــم  احلرمــات، 
تعظيــم الطاعــة لولــي األمــر، 

أن تعلمــون  وهــل 

 
]

األحاديث التي في 
البخاري ومسلم باألمر 

بالطاعة لولي األمر 
بالمعروف، تتجاوز الثالثين 

حديًثا. بينما الكثير من 
أحكام الشريعة ال تتجاوز 

الحديث الواحد

ــاذا  ــلم، فلم ــاري ومس ــي البخ  ف
األمــر،  لعظــم  الكثــرة؟  هــذه 
ولهــذا حذيفــة ملــا ســأل عــن 
الفــن فــي الصحيحــني، قــال لــه 
فمــا اخملــرج؟، قــال: إلــزم جماعــة 
املســلمني وإمامهــم. هــذا هــو 
ــلمني  ــة املس ــزم جماع ــرج، إل اخمل

وإمامهــم.
وبعــض الشــباب قــد يقــول: إن 
املقاطــع  أو  للتغريــدات  قراءتــي 
فــي اليوتيــوب مــن بــاب الفضــول 
تأثيــر  لــه  الفعــل  هــذا  فهــل 

ســلبي؟
لــه  أن  نعــم؛ ال شــك  اجلــواب: 
تأثيــرًا كبيــرًا، فالرســول صلى اهلل 
عليــه وســلم ملــا رأى عمــر رضــي 
اهلل عنــه يقــرأ فــي التــوراة، قــال: 

ــاب؟! ــن اخلط ــا اب ــون ي أمتهوك
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احذر قراءة تغريدات 
التكفيريين ولو من باب 

الفضول

فعنــدك غنيــة فــي احلــق، ملــاذا 
ــه  ــا في ــذا م ــل؟ وله ــب للباط تذه
أحــد يقــرأ الباطــل إال ويتأثــر، حتى 
العالــم نفســه وهــو يقــرأ فــي 
الشــبه يحتــاج بعدهــا أن يراجــع 
ــص  ــرآن ليتخل ــرأ الق ــه ويق نفس

ــبهات. ــر الش ــن ش م

أبرز شبهات الغالة:
وبعــد أن عرفنــا األســباب التــي 
ــر  ــق اخلطي ــذا املنزل ــى ه ــؤدي إل ت
العــالج  فــي  نخــوض  أن  وقبــل 
ــبهات  ــض الش ــرف بع ــد أن نع نري
التــي يصطــاد بهــا أولئــك الغــالة 
هــذا  فــي  ليوقعوهــم  شــبابنا 
ــة  ــم حقيق ــوا عليه ــخ وميوه الف
اإلســالمية  والدولــة  الدواعــش 
املزعومــة وإليكموهــا والــرد عليها 
ــن  ــاد الدي ــة د.عم ــالل كتاب ــن خ م

ــول : ــث يق ــي حي خيت

الشبهة األولى :
فــي  داعــش  أفــراد  اجتهــاد 
العبــادة وجهادهــم دليــل علــى 

منهجهــم  صحــة 
تقول الشبهة:

كيــف تصفــون تنظيــم داعــش 
باخلــوارج ونحــن نــرى منهــم 
اجتهــاداً فــي العبــادة ، وحرصــاً 
علــى االلتــزام بهــا ؟ فــال يوجــد 
بينهــم مدخنــون ، أو مــن يتــرك 
الصــالة ، ونــرى منهــم شــدة 
ــذل النفــس فــي  ــال وب فــي القت
العمليات االستشــهادية ، وهذه 

ــادة ال تصــدر إال عــن تقــوى  العب
ــم  ــد منه ــرى العدي ــا ن ــل إنن ، ب
يتعامــل مــع النــاس بحســن 
خلــق .. وهــذا يــدل علــى صحــة 

ــج  املنه

اإلجابة عن هذه الشبهة :

أوالً: علــى فــرض وجــود نــوع مــن 
االلتــزام ببعــض جوانــب احليــاة 
، كاللحيــة ،أو أداء الصلــوات ، 
فهــذا ال يعنــي التــزام التنظيــم 
وانضباطــه العــام بالديــن ،فــإن 
ــور  ــي أم ــع ف ــد وق ــم ق التنظي
، كفســاد  عظيمــة وخطيــرة 
،وتكفيــر  واملنهــج  املعتقــد 
املســلمني واســتحالل دمائهــم 
والغــدر  ،والكــذب  وأموالهــم 
واخليانــة ،والطعــن فــي أهــل 

العلــم وتخوينهــم  .
فهــذا االلتــزام الظاهــري بالديــن 
، وفــي بعــض  اجلوانــب ال كلهــا ، 
هــو فــي مقابــل تضييــع جوانب 
أخــرى أهــم وأعظــم ليــس مــن 

االلتــزام الصحيــح .

ال  التديــن  هــذا  كان  إذا   : ثانيــاً 
ــن  ــي الدي ــداع ف ــن االبت ــى ع ينه
املســلمني،  دمــاء  واســتحالل   ،
والكــذب  والغــدر  وأموالهــم 
ــه وال  ــرة ب ــال عب ــق ، ف ــوء اخلل وس
ــالمة  ــج ، وس ــة املنه ــي صح يعن
مــع  يجتمــع  فقــد   ، العقيــدة 
بــل   ، وبدعــة  انحــراف  العبــادة 
هــذا مــا عــرف بــه اخلــوارج طــوال 

 . تاريخهــم 
فقــد أخبرنــا رســول اهلل � 

فــي  اخلــوارج  اجتهــاد  عــن 
العبــادة حتــى ال نغتــر بهــم 
الصحابــة  مخاطبــاً  فقــال 
–وهــم  عنهــم  اهلل  رضــي    -
ــزام  ــادة االلت ــي العب ــم ف ــن ه م
يحقــر   ( والفضــل  بالديــن 
ــم  ــع صالته ــه م ــم صالت أحدك
ــم ( رواه  ــع صيامه ــه م ، وصيام

 . ومســلم  البخــاري  
بــذل  مجــرد  يعــد  ال  كذلــك 
ــام  ــارك ، والقي ــي املع ــس ف النف
دليــالً   ، الفدائيــة  بالعمليــات 
ــن أو صحــة املنهــج   ــى التدي عل
طيلــة  اخلــوارج  عــرف   فقــد 
تاريخهــم باجلــرأة والعنــف فــي 
القتــال ، وقــد اســتماتوا فــي 
ــش  ــد جي ــروان ض ــة النه معرك
علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهلل 
عنــه حتــى لــم ينــج منهــم 
إال عشــرة نفــٍر ثــم كان لهــم 
مــع الدولــة األمويــة صــوالت 
وجــوالت حتى ســارت بشــدتهم 
وقســوتهم فــي املعــارك الركبان 

.
ثالثــاً : مــن اخلطــأ اعتبــار مجــرد 
املنــاداة بتطبيــق الشــريعة أو 
أو رفــع   ، محاربــة الطواغيــت 
شــعارات إســالمية داللــة ً علــى 
املنهــج  صحــة  أو   ، التديــن 

والســالمة مــن االنحــراف .
والشــعارات  الــكالم  فحســن 

. أحــد  كل  يحســنها 

الشبهة الثانية :
كثــرة األعــداء داللــة علــى صحة 
 ( تعالــى  قــال  املنهــج  كمــا 
ــي األرض  ــن ف ــر م ــع أكث وإن تط
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ــبيل اهلل( ــن س ــوك ع يضل
و قــال )و مــا أكثــر النــاس ولــو 

) مبؤمنــني  حرصــت 
ــافعي :  ــام الش ــئل اإلم ــد س وق
كيــف تــرى احلــق مــن بــني كل 

ــن ؟ ــذه الف ه
ــداء اهلل  ــهام أع ــع س ــال : اتب فق
ورســوله أيــن تقــع ترشــدك إلــى 

أهــل احلــق .

اإلجابة عن هذه الشبهة :

أوالً : مقولــة ) إن كثــرة األعداء تدل 
ــة  ــج  ( مقول ــة املنه ــى صح عل

مبتدعــة مخترعــة ، ال أســاس 
فليســت   ، الشــرع  فــي  لهــا 
ــل  ــني ب ــرة اخملالف ــي كث ــرة ف العب
ــه  ــخص نفس ــة الش ــي موافق ف

ــق .  للح
ــى  ــون عل ــوارج األول ــكان اخل وإال ل
حــق مــع مخالفــة جمهــور األمة 
لهــم مــن الصحابــة ، والتابعــني 
، واألمويــني ، وســائر املســلمني 
، وكذلــك ســائر املبتدعــة مــن 

ــم . ــة وغيره ــة واملعتزل اجلهمي
ــام  ــب لإلم ــا نس ــا م ــاً : وأم ثاني
ــداء  ــهام أع ــع س ــافعي )اتب الش
ــدك  ــع ترش ــن تق ــوله أي اهلل ورس

إلــى أهــل احلــق ( فغيــر صحيــح 
ــي :  ــا يل مل

ــر ثابتــة  ــارة غي هــذه العب  -1
عنــه ، وال عــن أحــد مــن أهــل 
ــارات  ــن العب ــي م ــل ه ــم، ب العل
الدارجــة التــي ال ســند لهــا . 
تعــارض  العبــارة  هــذه   -2
مــا ســبق مــن النصــوص وأقــوال 

. العلــم  أهــل 
 : بصحتهــا  قيــل  لــو   -3
ــة  ــة عام ــون مطلق ــا ال تك فإنه
مبوافقــة  مقيــدة  إنهــا  بــل   ،

. ع لشــر ا

المحور السادس: الخطوات التي تساهم في 
عالج الغلو والفكر الضال  

أن  ميكــن  التــي  اخلطــوات  مــا 
تســاهم فــي عــالج هــذه الظاهــرة 
ــن  ــا م ــى أبنائن ــظ عل ــف نحاف وكي

تأثيــر هــذا الفكــر اخلطيــر؟

بــن  عبداللــه  أ.د  الشــيخ  قــال 
الطيــار:  محمــد 

ــن  ــا م ــة أهلن ــا اهلل بوقاي ــد أمرن لق
النــار بقولــه: }يـَـا أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا 
نَــاراً  وَأَْهِليكُــْم  أَنُفَســكُْم  قُــوا 
وَقُودَُهــا النَّــاُس وَاحْلَِجارَةُ..{)التحــرمي: 

ــة 6(.  اآلي
وقــال عليــه الصــالة والســالم: » 
كفــى باملــرء إثمــاً أن يضيــع مــن 
يقــوت« رواه أبــو داود. وقــال أيضــاً: » 
مــا مــن عبــد يســترعيه اهلل رعيــًة 
ميــوت يــوم ميــوت وهــو غــاش لرعيته 

ــق  ــة » متف ــه اجلن ــرم اهلل علي إال ح
ــه. علي

واحملافظــة علــى شــباب األمــة مــن 
ــال  ــرٌ ذو ب ــة أم ــات العقدي االنحراف
خاصــة فــي هــذه األيــام أيــام الفــن 
واحملــن, والتــي اختلــط فيهــا احلابــل 
بالنابــل, وفســدت فيهــا بعــض 
ــات  املفاهيــم, وامتــأت عقــوٌل بلوث
فكريــة أضــرت بالعقيدة والســلوك, 
وَشــَطْت أفهــاٌم بأصحابهــا عــن 
ســواء الســبيل فأخلــت باألمــن 
وشــقت عصــا الطاعــة وفرقــت 
أهلهــا  علــى  وحملــت  اجلماعــة 

وبلدهــا الســالح .
وإن مــن املؤســف حقــاً أن يتولــى 
كبــر هــذه األفعــال أنــاس مــن بنــي 
بألســنتنا  ويتكلمــون  جلدتنــا 

يســوغون هــذه األعمــال بأفــكار 
اجلماعــة  عــن  خارجــٍة  مضللــٍة 
ليقــع فــي أتــون فتنتهــم الشــباب 
األغــرار .وهــذا يســتدعي دورا ًكبيــراً 
طبقاتــه  بشــتى  اجملتمــع  مــن 
وفئاتــه لعــالج هــذه الظاهــرة ومــن 
أعظــم مــا يكــون حمايــة للشــباب 
مــن هــذه االنحرافــات بعــد حمايــة 

ــي :  ــا يأت ــم  م ــى له اهلل تعال
ــج  ــى املنه ــباب عل ــة الش 1 – تربي
الوســطية  منهــج  وهــو  احلــق 
واالعتــدال فــال إفــراط وال تفريــط وال 
غلــو وال جفــاء قــال تعالى:}وَكَذَلـِـَك 
ــوا  ــطاً لَِتكُونُ ــًة وََس ــْم أُمَّ َجَعلَْناكُ
النَّاِس..{)البقــرة:  َعَلــى  ُشــَهَداَء 
ــه  ــى اهلل علي ــال صل ــة 143(. وق اآلي
تعســروا  وال  يســروا   «  : وســلم 
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ــه.  ــق علي ــروا » متف ــروا وال تنف وبش
ــى  ــئة عل ــه الناش ــن توجي ــد م فالب
ــطية  ــدة الوس ــذه العقي ــاق ه اعتن

ــرف.  ــو والتط ــن الغل ــد ع والبع
2 - حتذيرهــم مــن اخلــروج عــن جــادة 
أحكامــه  مــن  والتحلــل  الشــرع 
آتَاكُــْم  تعالى:}وََمــا  قــال  وقيمــه 
ــُه  ــْم َعنْ ــا نََهاكُ َُّســوُل َفُخــذُوهُ وََم الر

.)7 اآليــة  ..{)احلشــر:  َفانَْتُهــوا 
الشــرعي  بالعلــم  التحصــن   –  3
والســنة  الكتــاب  علــى  املبنــي 
وفهــم علمــاء األمــة وانتهــاج منهج 
الســلف الصالــح فــي التعامــل مــع 
القضايــا واملســتجدات ألن العلــم 
عاصــٌم مــن الضاللــة وحــاٍم مــن 
الغوايــة والفتنــة قــال تعالى:}أَوََمــنْ 
كَاَن َمْيتــاً َفأَْحَيْيَنــاهُ وََجَعلَْنــا َلــُه 
ــنْ  ــاِس كََم ــي النَّ ــهِ فِ ــي بِ ــوراً مَيِْش نُ
ــارٍِج  ــَس بَِخ ــاِت َلْي ُلَم ــي الظُّ ــُه فِ َمثَُل

ِمنَْهــا..{ )األنعــام: اآليــة 122(. 
ــه اهلل:  ــري رحم ــن البص ــال احلس وق
الفتنــة إذا أقبلــت عرفهــا كل عالــم 

وإذا أدبــرت عرفهــا اجلاهــل. 
ــه الناشــئُة  ــاج إلي فأحــوج مــا يحت
وشــباُب األمــة فــي هــذه األزمنــة هــو 
العلُم الشــرعي الصحيــح فبالعلم 
مييــز املــرء بــني احلــق والباطــل ويثبــت 
ويتبصــر  املفاهيــم  انقــالب  عنــد 
عنــد تشــعب الطــرق يقــول حذيفــة 
بــن اليمــان رضــي اهلل عنــه : » ال 
ــك  ــت دين ــا عرف ــة م ــرك الفتن تض
إمنــا الفتنــة إذا التبــس عليــك احلــق 

ــل » .  بالباط
4 – توجيــه الشــباب لأخــذ عــن 
املعروفــني  املعتبريــن  العلمــاء 
ــليم ,  ــرأي الس ــج وال ــالمة املنه بس
ــى : }وَإِذَا  ــال تعال والصــدور عنهــم ق
َجاَءُهــْم أَْمــرٌ ِمــَن األَْمــِن أَوْ اخْلَــوِْف 
َُّســوِل  أَذَاُعــوا بِــهِ وََلــوْ رَدُّوهُ إَِلــى الر
وَإَِلــى أُوْلِــي األَْمــِر ِمنُْهــْم َلَعِلَمــُه 
}.. ِمنُْهــْم  يَْســَتنِْبُطونَُه  الَِّذيــَن 

اآليــة(.   83 )النســاء: 
وكذلــك حتذيرهــم مــن املتعاملــني 
أو  األمــور  فــي  واملتســرعني 
ــًة  ــا خاص ــى الفتي ــرين عل املتجاس
العامــة  باألمــور  يتعلــق  فيمــا 

. األمــة  ومصيــر 
5 - تعريفهــم أن التلقــي واحلكــم 
وتشــخيص  األشــخاص  علــى 
ــل أو  ــن اجملاهي ــى م ــداث ال يتلق األح
ــت  ــي ليس ــالً فه ــت مث ــن اإلنترن م

مصــدراً موثوقــاً بــه للتلقــي.
6 - حتذيــر الناشــئة مــن احلمــاس 
ــم  ــون احلك ــط , وأن يك ــر املنضب غي
علــى األشــياء بعيــداً عــن العواطــف 
وأخــذ   ، للتشــنجات  ومجانبــاً 
ــون  ــا يك ــم إمن ــع الظل ــوق ورف احلق

بالطرق املشروعة.
التوجيــه  جانــب  تقويــة    -  7
الشــباب  مــع  باحلــوار  والتثقيــف 
وعلــى العلمــاء والدعــاة واآلبــاء كفٌل 
ــزول  ــن الن ــد م ــك فالب ــن ذل ــرٌ م كبي
إلــى الســاحة بقــوة عــن طريــق 
احملاضــرات والــدروس واللقــاءات وال 
بــد أن تتســع صــدور العلمــاء واآلبــاء 
للحــوار الهــادف وقبــول النقــد البناء 

واحترامهــا. اآلراء  واســتيعاب 
ــي  ــة الت ــور املهم ــن األم ــو م 8 – وه
قبــل  مــن  بهــا  العنايــة  ينبغــي 
اآلبــاء جتــاه األبنــاء انتقــاء الصحبــة 
فــي  كبيــر  أثــر  لهــا  فالصحبــة 
تكويــن فكــر النــشء واملــرء علــى 

ديــن خليلــه ..

وبين الشيخ د. راشد العليوي

ــباب  ــؤالء الش ــى ه ــة عل   أن احملافظ
الوقــوع  أســباب  مبعاجلــة  تكــون 
ــابقاً  ــورة س ــر واملذك ــذا الفك ــي ه ف
الشــرعي  العلــم  بزيــادة  وذلــك 
الكليــات  فــي  ســواء  الصحيــح 
واحللقــات  الشــرعية  واملعاهــد 

والنــدوات واحملاضــرات وغيرهــا وربــط 
الشــباب بالعلمــاء والدعــاة وطــالب 
املعروفــني  واملصلحــني  العلــم 
والذيــن لديهــم قبــول لــدى الشــباب 
طــرح  فــي  والتوســع  وغيرهــم 
والتوعيــة  اإلســالمية  البرامــج 
حماســة  متتــص  التــي  الدينيــة 
التوجيــه  وتوجيههــا  الشــباب 
الســليم فــي املســاجد واملــدارس 
واألنديــة الدائمــة واملوســمية ودعــم 
جمعيــات حتفيــظ القــرآن الكــرمي 
ومكاتــب الدعــوة ، فهــي البدائــل 
الســليمة حملاضــن الفكــر املتطــرف 
اإلســالمي  الفكــر  توســع  فــإذا   ،
الصحيــح املعتــدل انحســر الفكــر 

بالعكــس. والعكــس  املتطــرف 
هــذا  معاجلــة  وســائل  ومــن 
ــّل  ــباب ح ــض الش ــدى بع ــو ل الغل
واملاليــة  الدراســية  مشــكالتهم 
والوظيفيــة واالجتماعيــة، فاإلحباط 
يدفع إلــى االنتحــار والغلــو والتطرف 
وااللتحــاق بالتنظيمــات املتطرفــة 

طريــق إلــى االنتحــار فعــالً.
ومن أساليب عالج هذه الظاهرة 

بخطــر  التوعيــة  تكثيــف   ،
االســتخدام الســيئ للتقنية وارتياد 
املواقــع املشــبوهة فــي االنترنــت من 
يوتيــوب وتويتــر وغيرهــا مــن برامــج 
التواصــل االجتماعــي ولــو أمكــن 
حظرهــا تقنيــاً وحجبهــا لــكان ذلك 
ــباب  ــم أس ــن أعظ ــي م ــداً ، فه جي
وتلقيهــم  الشــباب  انحرافــات 

ألفــكار الغلــو والتطــرف. 
يحفــظ  أن  وجــل  عــز  اهلل  أســال 
شــبابنا مــن الضــالل واالنحــراف 
ــا  ــظ بالدن ــاء وأن يحف ــو واجلف والغل
ــه ســميع  مــن كل ســوء ومكــروه إن

مجيــب .
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  اشــتملت ســورة الفاحتــة علــى أعظم 
ــة  ــك: ســؤال الهداي ــب، ومــن ذل املطال
إلــى الصــراط املســتقيم  الــذي رســمه 
اهلل لعبــاده مــن أجــل أن يســلكوه، 
 وذلــك فــي املســائل العلمية واملســائل 

العمليــة.
 وقــد ُشــِرع لنــا أن نقــرأ هــذه الســورة 
فــي كل ركعــة مــن صاتنــا املفروضــة 
وغيرهــا، وذلــك يــدل داللــة أكيــدة على 
ــوب،  وشــدة احلاجــة  ِعَظــم هــذا املطل

إليــه.
ــة  ــق إال مبعرف ــة ال تتحق ــذه الهداي  وه
ــى  ــة إل ــى، إضاف ــرعة اهلل تعال ــا ش م
صحــة حتقيــق املََنــاط فيــه،  وذلــك 

ــذا. ــذا وه ــي ه ــرًا ف ــب بََص يتطل
 ومــن املعلــوم أن املســائل العلميــة 
تَصوُّرهــا  إلــى  بالنظــر  ُمتفاوتــة 
 وفهمهــا فهًمــا صحيًحــا، وكذلــك في 

ــع. ــى الوقائ ــا عل تنزيله
ومــن لــه بصــر فــي العلــوم الشــرعية 
ــق  ــا يتعل ــدرك أن مــن أَدَقِّ املســائل م يُ
باألســماء واألحــكام، أي:  إطــاق اســم 
ــى  ،  أو احلكــم عل ــَعنَّ ــى املـ الكفــر عل
 ُمَعــنَّ باخللــود فــي النــار وذلــك ألمــور 

كثيــرة، منهــا:
ــم  ــع حلك ــا تخض ــذه القضاي 1- أن ه

الشــارع، وال مدخــل لألهــواء والظنــون 
فيهــا.

2- أن من دخل في اإلسالم بيقين 
فإنه ال يخرج منه إال بيقين.

ــو صحــت مــن  3- أن هــذه األحــكام ول
ــر  ــه كف ــل أن ــي العم ــل ف ــث األص حي
ــد  ــنَّ ال ب ــى املَُع ــه عل ــإن تنزيل ــًا، ف مث
فيــه مــن حتقــق الشــرط وانتفــاء املانع، 
ــى  َّ ــهل، وال يََتأَت ــس بالس ــرٌ لي ــذا أم وه
إال ملــن كان راســًخا فــي العلــم، إذ 
املطلــوب الوصــول إلــى حكــم الشــارع 
ــك  ــل ذل ــم تنزي ــألة، ث ــل املس ــي أص ف
ــق  ــى حَتَقُّ ــر إل ــد النظ ــنَّ بع ــى املَُع عل
الشــروط وانتفــاء املوانــع. فهمــا نََظران 
كل واحــد منهمــا لــه ُمَتَطلَّباتــه التــي 
ِقهــا ليكــون الناظــر فــي  ال بــد مــن حَتَقُّ

ذلــك أهــًا لهــذا احلكــم.
وتأمل في هذه الشواهد:

أ - قصــة حاطــب رضــي اهلل عنــه، 
فهــي نَــوُع مــواالة للمشــركن بــا 
ــزول صــدر ســورة  شــك، ألنــه ســبب ن
املمتحنــة )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال 
تتخــذوا عــدوي وعدوكــم أوليــاء تلقــون 
إليهــم باملــودة( اآليــة. فقــد كتــب 

للمشــركن فــي مكــة يخبرهــم بِِســرّ 
ــا  ــلم، وم ــه وس ــى اهلل علي ــي صل النب
ــة.  ــى مك ــه إل ــن التوج ــه م ــزم علي ع
ــل. ــذا العم ــر به ــم يكف ــك ل ــع ذل وم

فدل ذلك على أنه

 ال ُيقال لكل من وقع في شيء 
من مواالة المشركين إنه يكفر وال 

بد، 
بل ذلك يختلف باعتبارات مختلفة 
يَنُْظر فيها أهل الرسوخ دون غيرهم.

بيــت  فــي  اجلاريتــن  قــول  ب - 
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل صل رس
وهمــا تضربــان بالــدُّف بحضــرة رســول 
ــا  ــلم: »وفين ــه وس ــى اهلل علي اهلل صل

ــد«. ــي غ ــا ف ــم م ــي يعل نب
وال يخفــى أنــه ال يعلــم مــا فــي غــد إال 
ــم يكفرهمــا النبــي  ــك ل اهلل. ومــع ذل

صلــى اهلل عليــه وســلم.
ت - قــول عائشــة رضــي اهلل عنهــا فــي 
القصــة املعروفــة حــن تَِبعــت النبــي 
صلــى اهلل عليــه وســلم ملــا خــرج ليــًا 
ــم  ــألها، ث ــه س ــه أن ــع، وفي ــى البقي إل
قــال: » َلُتخِبرنــي أو َلُيْخِبرَنــي اللطيــف 
اخلبيــر«. وأنهــا ســألته: »مهمــا يكتــم 

النــاُس يعلمــه اهلل؟« قــال نعــم.

الشيخ د. خالد بن عثمان السبت
 عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام

اهدنا الصراط المستقيم
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فظهــر مــن ذلــك أنهــا لــم تكــن تعلم 
أن اهلل يعلــم مــا يكتمــه الناس.

ــاري  ــوف األنص ــن ع ــك ب ــول مال ث -  ق
ــدح  ــدة مي ــال قصي ــلم وق ــد أن أس بع
ــلم،  ــه وس ــى اهلل علي ــي صل ــا النب به
وفيهــا: »ومتــى تََشــأ يُخبــرك عمــا فــي 

غــد«.
ــد  ــي غ ــا ف ــم م ــه ال يعل ــى أن وال يخف
إال اهلل. فلــم يكفــره النبــي صلــى اهلل 
عليــه وســلم بذلــك بــل عــذره جلهلــه.

ج - مــن علمــاء الصحابــة فمــن بعدهم 
ــة،  ــراءات الثابت ــض الق ــر بع ــن أنك م
ألنهــا لــم تبلغــه، أو لــم تثبــت عنــده. 

فلــم يكفــر بذلــك.
وهكــذا فــي أمثلــة كثيــرة، مــن نظــر 
ــاب، وطلــب  فيهــا عــرف دقــة هــذا الب
الســامة لنفســه بالبعــد عــن اخلوض 

فيــه مــن غيــر أهليــة.

4- مــن نظــر فــي النصــوص الشــرعية 
مــن الكتــاب والســنة وجــد أنهــا 
حُتـَـذِّر مــن الوقــوع فــي مســاخط اهلل، 
وتتوعــد مــن وقــع فــي ذلــك بالعقوبــة 

ــة،  ــة أو األُخروي الدنيوي

وكان السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ُيوِرُدون مثل هذه 
رون من تلك  النصوص وُيَحذِّ

الُمقَاَرفات الُمحرَّمة دون اشتغال 
منهم بالتفتيش والتنقير عن 

أحوال الُمعينين هل َيْصُدق ذلك 
ق فيهم  عليهم، وهل َتحقَّ

الشرط وانتفى المانع أو ال.

وهكــذا كان العلمــاء مــن أهــل الســنة 
بعدهــم؛ ولذلــك َســِلموا مــن االنحراف 
هــوا نظرهم  فــي هــذا البــاب، فلــم يَُوجِّ
وُجهدهــم إلــى معاصريهم ليشــتغلوا 
بتحقيــق ذلــك فيهــم واحلكــم عليهم 
ــِلموا  ــن، َفَس ــروق مــن الدي بالكفــر وامل
مــن الشــرور والفــن التــي وقــع فيهــا 
ــة  ــوارج واملعتزل ــن اخل ــواء م ــل األه أه

ونحوهــم.
وكان مــن أشــهر املســائل التــي قالــوا 
بكفــر مــن اعتقدهــا )مســألة القــول 
بخلــق القــرآن(، فقــد قالــوا: )مــن قــال 
القــرآن مخلــوق فقــد كفــر(. ومعلــوم 
ــق  ــم خل ــي زمانه ــك ف ــل بذل أن القائ
كثيــر مــن اخللفــاء والقضــاة وغيرهــم، 
ولــم يحكمــوا علــى أعيانهــم بالكفــر، 
ــى  ــوا عل ــم، وكان ــوا عليه ــم يخرج ول

جــادة صحيحــة، وعلــم راســخ، وهــدى 
مــن اهلل، أفــا يســعنا مــا وســعهم؟

5-لم ُيعرف في التاريخ أن فئة 
من الناس حملت على عاتقها 

الحكم على أهل اإلسالم بالكفر، 
وحملت السالح لتباشر قتلهم 

وتستحل دماءهم وتقتلهم في 
المساجد سوى الخوارج، واقرؤوا 

التاريخ.

يلزمــوا  أن  للشــباب  فنصيحتــي 
الثقــات،  الراســخن  العلمــاء  غَــرْز 
ــم  ــة بالعل ــم األم ــهدت له ــن ش الذي
ــى  ــال عل ــع اإلقب ــه، م ــق في والتحقي
ــم  ــم ولباده ــع له ــر ونف ــه خي ــا في م
وألمتهــم، وكٌُل فيمــا يُْحِســُنه، دون 

الدخــول فــي هــذه العظائــم.
ــلمن  ــي املس ــي وإلخوان ــأل اهلل ل أس
مــن  والســامة  والرشــاد،  الهدايــة 
ــه ســميع مجيــب. ت الفــن، إن ُمِضــاَّ

ــن عثمــان الســبت  ــد ب الشــيخ د. خال
بجامعــة  التدريــس  هيئــة  عضــو 

الدمــام
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ــة  ــر  وفتن ــر  اخلطي ــوع الكبي ــذا املوض ه
العصــر أال وهــو خطــورة اخلــوض فــي 
مســائل التكفيــر واحلــذر مــن ُشــَبه أهــل 

ــواء األه
وعندمــا نتحــدث عــن مثــل هــذا املوضوع 

البــد أن نحــدد املطلــوب 
ما املقصود بالتكفير ؟ 

هل كل تكفير مذموم ؟ 
ــوم  ــو املذم ــر ه ــد بالتكفي ــال يقص فيق
ولــم يقتصــر  كام علمائنــا ودعاتنــا 
علــى  التكفيــر املذمــوم بــل تكلمــوا 
ــل  ــز وج ــن اهلل ع ــن دي ــراض ع ــن اإلع ع
والعلمنــة والنفــاق وغيرهــا، بــل لــو 
نظرنــا إلــى مــا يصــدر عنهــم مــن العلم 
ــون  ــوازن؛ فيتكلم ــه مت ــد أن ــح جن والنص
الوقــت  وفــي  والتكفيــر  الغلــو  عــن 
نفســه يتكلمــون عــن اإلعــراض والنفــاق. 
األحــكام  مــن  املشــروع  والتكفيــر 
الشــرعية العظمــى التــي حتكــم جميــع 
ــى:  ــال تعال ــا ق ــاً كم ــاً أو إثبات ــق نفي اخلل
ـِذي َخَلَقكُــْم َفِمنكُــْم كَافِــرٌ  }ُهــَو الّـَ

ؤِْمــنٌ{ وَِمنكُــم مُّ
ــه  ــا يلوك ــورة م ــدرك خط ــذا ن ــى ه فعل
يتنكــرون    الذيــن  الغوغائيــة  بعــض 
أشــغلتم  أنتــم  ويقولــون:  للتكفيــر  
هــذا  كافــر،  هــذا  بقولكــم  النــاس 

! مســلم

وعلى هذا فإن إطالق الكفر على الكافر 
حكم شرعي قضى اهلل به  وحكم 

به    على الكافر األصلي، ليس فيه خيار، 
لكن يبقى أسلوب إبالغ هذه األحكام 

بالحكمة والمداراة.

أمــا تكفيــر أحــد مــن أهــل القبلــة، 
ــارًا أم  ــة أم تي ــخصاً أم فرق ــواء كان ش س
ــن  ــد م ــر أح ــوز تكفي ــه ال يج ــة؛ فإن دول
ــة  ــن املل ــه م ــا يخرج ــة إال مب ــل القبل أه
ــت  ــد التثب ــرعاً بع ــه ش ــت علي ــا يثب مم

ــل  ــن قب ــان م ــة والبي ــة احلج ــد إقام وبع
ــم. ــي العل ــخن ف الراس

وأهــل القبلــة هــم مــن شــهدوا أال إله إال 
ــول اهلل. اهلل وأن محمداً رس

ــل  ــي غوائ ــوا ف ــن وقع ــاة الذي ــا الغ وأم
ــا  ــر م ــم بغي ــألة احلك ــر، كمس التكفي
أنــزل اهلل، أو مظاهــرة املشــركن أو تولــي 
املشــركن، فهــي فــي أصلهــا كفــر 
مخــرج عــن امللــة، لكــن هــذا حكــم عــام 
ــع  ــن؛ لوقائ ــى املع ــق عل ــدر أن ينطب ين
حدثــت فــي عهــد النبــي صلــى اهلل 

ــوع. ــذا الن ــن ه ــي م ــلم ه ــه وس علي
وعلى هذا حتى

 لو قامت القرائن - كما يزعم بعض 
الغالة في التكفير - على أن حاكًما أو 

عالًما أو من دونهم تعمد الكفر ، فإن  
هذا ال يكفي لتكفيره،

 بل البد من التثبت ومن إجراء الشروط 
واملوانع؛ ألن مسألة القرائن كما يزعمون 

مسألة يختلف عليها، ولعل هذا من 
معاني قوله عز وجل    : }وَإِذَا َجاءُهْم أَْمرٌ 
َن األَْمِن أَوِ اخْلَوِْف أَذَاُعواْ بِهِ وََلوْ رَدُّوهُ إَِلى  مِّ
َُّسوِل وَإَِلى أُوْلِي األَْمِر ِمنُْهْم لعلمه  الر

الذين يستنبطونه منهم {، وهذا القيد  
قاعدة عظيمة: 

ليس كل عالم يستطيع االستنباط.

     والعلمــاء هــم رأس الطائفــة الظاهــرة 
التــي تبقــى علــى احلــق كمــا أخبــر النبي 
ــث  ــي احلدي ــلم ف ــه وس ــى اهلل علي صل
املتواتــر   »ال تــزال طائفــة مــن أمتــي 
ظاهريــن علــى احلــق ال يضرهــم مــن 
ــوم  ــى أن تق ــم إل ــن عاداه ــم وال م خذله

ــاعة«. الس
     وهــذا مــن جوامــع كلــم النبــي صلــى 
اهلل عليــه وســلم  ومن اختصــار العبارات 

الكثيــرة بعبــارة واحــدة ألنــه حينمــا قال: 
ــاً  ــرعاً وعق ــل ش ــل يعق ــن  فه ظاهري
ــرة  ــة ظاه ــذه الطائف ــون ه ــاً أن تك وعرف
بــا  علمــاء؟إذاً ال ميكــن أن يكــون املرجعية 
ــارات أو  ــي املغ ــاس ف ــة  أن ــذه الطائف له
فــي الكهــوف بــل ظاهــرون بأشــخاصهم 
ــم  ــرون بتصدره ــم ظاه ــرون بعلمه ظاه

ألمــور األمــة.
ــذه  ــباب ه ــن ش ــد م ــن أح ــا م ــه م وإن
األمــة قدميــاً أو حديثــاً فــن بانتقــاص 
ــب إال  ــم يت ــم ول ــام ذممه ــاء واته العلم
ويصــاب بداهيــة مــن غوائــل هــذه الفــن.

ــه  وقــد ثبــت عــن النبــي صلــى اهلل علي
وســلم فــي صحيــح البخــاري وغيــره  أنه 
ــر  ــا كاف ــه ي ــل ألخي ــال الرج ــال: »إذا ق ق
ــن  ــف مب ــا« فكي ــا أحدهم ــاء به ــد ب فق
ــاة  ــوالة والدع ــاء وال ــر العلم ــد كف يعتق

ــن؟  ــال األم ــايخ ورج واملش
ــم الــذي يكفــر العلمــاء ســيكفر مــن  ث
ــم  ــم يعل ــو ل ــى ول ــاب أول ــن ب ــم م دونه

ــه. ــوازم مذهب ــن ل ــه م ــك فإن ذل
أوالً: الــذي يكفــر فقــد جــازف ووقــع فــي 
خطــر عظيــم  ال ســيما الذيــن يكفــرون 
باجلملــة لــو افترضنــا جــدالً أن بعــض من 
يكفرونهــم وقــع فــي الكفــر فالبقيــة ال 

شــك أنهــم لــم يقعــوا فــي الكفــر 
ــن  ــى م ــات عل ــه افتي ــي: إن ــر الثان األم
جعلهــم اهلل املرجــع، ثــم هــو قــول علــى 
ــل  ــل جع ــز وج ــم، واهلل ع ــر عل اهلل بغي
ــى  ــوا عل ــرك } وأن تقول ــن الش ــك قري ذل

ــون { ــا ال تعلم اهلل م
     ثالثـًـا: أّن فــي التكفيــر املذمــوم انتهاك 
ــوه  ــلم فأخرج ــلم؛ألنه مس ــوق املس حلق
ذلــك  علــى  وترتــب  اإلســام،  مــن 
ــاك  ــل انته ــل جع ــاء، ب ــتحال الدم اس

ــاد.  ــور جه ــذه األم ه

التكفير وضوابطه
الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل

عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــام 
محمــد بــن ســعود
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األحاديث الثابتة في وصفهم
ذم  فــي  الكثيــرة  األحاديــث  جــاءت 
ــم,  ــم وعقيدته ــوارج, وذم منهجه اخل

قــال شــيخ اإلســام:

ا  ُروَن ُعْثَماَن َوَعِلّيً  ُجْمُهوُر اْلَخَواِرِج ُيَكفِّ
اِفَضُة َيْلَعُنوَن أََبا َبْكٍر  َوَمْن َتَولَّاُهَما, َوالرَّ

َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَمْن َتَولَّاُهْم, 

فِــي  كَاَن  اِهــرَ  الظَّ الَْفَســادَ  وََلِكــنَّ 
اخْلَــَوارِِج: ِمــنْ َســْفِك الدَِّمــاِء وَأَْخــِذ 
ــْيِف؛ َفِلَهــذَا  اأْلَْمــَواِل وَاخْلُــرُوِج بِالسَّ
ِحيَحــُة بِِقَتالِِهْم,  َجــاَءْت اأْلََحادِيــُث الصَّ
ِهــْم وَاأْلَْمــِر بِِقَتالِِهْم  وَاأْلََحادِيــُث فـِـي ذَمِّ
كَثِيــرَةٌ ِجــدًّا وَِهــَي ُمَتَواتِــرَةٌ ِعنْــَد أَْهــِل 

ــِث. ا.ه احْلَِدي
ــٍل  ــُن َحنَْب ْ ــد ب ــاُم أَْحَم ــاَل اإْلَِم ــد قَ وق

ُ تََعاَلــى  رَِحَمــُه اهللَّ

َصحَّ ِفيِهْم اْلَحِديُث ِمْن َعَشَرِة أَْوُجٍه

 وَقَــدْ أَْخرََجَهــا ُمْســِلٌم فِــي َصِحيِحــهِ 
وَأَْخــرََج الُْبَخــارِيُّ ِقْطَعــًة ِمنَْهــا.

وهي كما يلي:

ِ، قَــاَل أَتَــى  ــِد اهللَّ ِــِر بـْـِن َعبْ  1- َعــنْ َجاب
ِ صلــى اهلل عليــه  رَُجــٌل رَُســوَل اهللَّ
وســلم بِاجْلِْعرَانـَـِة ُمنَْصرََفــُه ِمــنْ ُحَنــْنٍ 
 ِ ــوُل اهللَّ ــٌة وَرَُس ــاٍَل فِضَّ ــوِْب بِ ــي ثَ وَفِ
صلــى اهلل عليــه وســلم يَْقِبــُض ِمنَْها 
ــُد اْعِدْل  يُْعطِــي النَّــاَس َفَقــاَل: يـَـا ُمَحمَّ
 .  قـَـاَل:  «  وَيَْلــَك وََمــنْ يَْعــِدُل إِذَا َلــْم أَكـُـنْ 
أَْعــِدُل َلَقــدْ ِخبـْـَت وََخِســرَْت إِْن َلــْم أَكُنْ 
ــاِب رضى  أَْعــِدُل  «   .  َفَقــاَل ُعَمــرُ بـْـُن اخْلَطَّ

ِ َفأَقُْتــَل  اهلل عنــه دَْعِنــي يـَـا رَُســوَل اهللَّ
ِ أَْن  َهــذَا امْلَُنافِــقَ  .  َفَقــاَل  «  َمَعــاذَ اهللَّ

ــُل أَْصَحابِــي ِّــي أَقُْت يََتَحــدََّث النَّــاُس أَن
 إِنَّ َهــذَا وَأَْصَحابَــُه يَْقــرَُءوَن الُْقــرْآَن الَ 
يَُجــاوِزُ َحَناِجرَُهــْم مَيْرُقـُـوَن ِمنـْـُه كََمــا مَيْرُُق 
ــه ــق علي ــِة  «   .  متف َِّميَّ ــَن الر ــْهُم ِم السَّ

ــُت  ــاَل قُلْ ــٍرو، قَ ــُن َعْم ْ ــْيرُ ب ــن يَُس  2- ع
لَِســْهِل بْــِن ُحَنْيــٍف َهــْل َســِمْعَت 
النَِّبــيَّ صلــى اهلل عليــه وســلم يَُقــوُل 
فِــي اخْلَــَوارِِج َشــْيًئا قَــاَل َســِمْعُتُه 

ــوُل يَُق
وَأَْهــَوى بَِيــِدِه ِقَبــَل الِْعــرَاِق  يَْخــرُُج ِمنْــُه 
قـَـوٌْم يَْقــرَُءوَن الُْقــرْآَن الَ يَُجــاوِزُ تَرَاِقَيُهْم، 
ــْهِم  ــرُوَق السَّ ــاَِم ُم ــَن اإلِْس ــوَن ِم مَيْرُقُ

ــِة  «  .  متفــق عليــه َِّميَّ ِمــَن الر
 

3- َعــنْ أَبـِـي َســِعيٍد اخْلـُـدْرِيِّ، قـَـاَل بََعــَث 
َعِلــيٌّ - رضــى اهلل عنــه - وَُهــَو بِالَْيَمــِن 
 ِ ــوِل اهللَّ ــى رَُس ــا إَِل ــي تُرْبَتَِه ــٍة فِ بِذََهَب
ــَمَها  ــلم َفَقَس ــه وس ــى اهلل علي صل
ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ِ صل ــوُل اهللَّ رَُس
ــٍس  ــُن َحابِ ْ ــرَُع ب ْ ــٍر األَق ــِة نََف ــْنَ أَرْبََع بَ
ــزَارِيُّ  ــدْرٍ الَْف ــُن بَ ْ ــُة ب ــيُّ وَُعَيْيَن احْلَنَْظِل
وََعلَْقَمــُة بـْـُن ُعاَثـَـَة الَْعاِمــِريُّ ثـُـمَّ أََحــُد 
ــمَّ  ــيُّ ثُ ائِ ــِر الطَّ ــُد اخْلَْي ْ ــي ِكاٍَب وَزَي بَِن
ــْت  ــاَل - َفَغِضَب ــاَن - قَ ــي نَبَْه ــُد بَِن أََح
ـْـٍد  ــَد جَن ــي َصَنادِي ــوا أَتُْعطِ ــٌش َفَقاُل ْ قُرَي
ــى اهلل  ِ صل ــوُل اهللَّ ــاَل رَُس ــا َفَق وَتََدُعَن
ــُت ذَلِــَك  ـَـا َفَعلْ ِّــي إمِنَّ عليــه وســلم  «  إِن
ألَتَأَلََّفُهــْم  «  َفَجــاَء رَُجــٌل كَــثُّ اللِّْحَيــِة 
ُمْشــِرُف الَْوْجَنَتــْنِ غَائـِـرُ الَْعْيَنــْنِ نَاتـِـئُ 

 َ َّــِق اهللَّ َّأِْس َفَقــاَل ات اجْلَِبــِن َمْحُلــوُق الــر
ــُد  .  - قَــاَل - َفَقــاَل رَُســوُل  يَــا ُمَحمَّ
ــنْ  ــلم  «  َفَم ــه وس ــى اهلل علي ِ صل اهللَّ
ــى  ــي َعَل ــُه أَيَأَْمُنِن َ إِْن َعَصْيُت ــِع اهللَّ يُطِ
أَْهــِل األَرِْض واَلَ تَأَْمُنونـِـي  «  قـَـاَل ثـُـمَّ أَدْبـَـرَ 
َُّجــُل َفاْســَتأْذََن رَُجــٌل ِمــَن الَْقــوِْم فـِـي  الر
ــِد -  ــُن الَْولِي ْ ــُد ب َّــُه َخالِ ــرَوَْن أَن ــهِ - يُ قَتِْل
ِ صلــى اهلل عليــه  َفَقــاَل رَُســوُل اهللَّ
ــا  ــذَا قَوًْم ــِئ َه ــنْ ِضئِْض ــلم  «  إِنَّ ِم وس
ــْم  ــاوِزُ َحَناِجرَُه ــرْآَن الَ يَُج ــرَُءوَن الُْق يَْق
ــَل  ــوَن أَْه ــاَِم وَيََدُع ــَل اإلِْس ــوَن أَْه يَْقُتُل
األَوْثـَـاِن مَيْرُقـُـوَن ِمــَن اإلِْســاَِم كََمــا مَيـْـرُُق 
ــْم  ــنْ أَدْرَكُْتُه ــِة َلِئ َِّميَّ ــَن الر ــْهُم ِم السَّ

ــه ــق علي ــادٍ      متف ــَل َع ــْم قَتْ ألَقُْتَلنَُّه

4- عــن ابــي ســعيد اخلــدري رضــي اهلل 
ُ َعَلْيــهِ  ِ َصلَّــى اهللَّ عنــه َعــنْ رَُســوِل اهللَّ
تِــي  وََســلََّم قَــاَل: »َســَيكُوُن فِــي أُمَّ
ــَل  ــُنوَن الِْقي ــوٌْم يُْحِس ــٌة قَ ــَاٌف وَُفرْقَ اْختِ
وَيُِســيُئوَن الِْفْعــَل يَْقــرَُءوَن الُْقــرْآَن اَل 
ــِن  ــنْ الدِّي ــوَن ِم ــْم مَيْرُقُ ــاوِزُ تَرَاِقَيُه يَُج
َِّميَّــِة اَل يَرِْجُعــوَن  ــْهِم ِمــنْ الر ُمــرُوَق السَّ
َحتَّــى يَرْتـَـدَّ َعَلــى ُفوِقــهِ ُهــْم َشــرُّ اخْلَلِْق 
ــوُه  ــْم وَقََتُل ـَـنْ قََتَلُه ــى مِل ــِة ُطوبَ وَاخْلَِليَق
ــُه  ِ وََلْيُســوا ِمنْ ــاِب اهللَّ ــى ِكَت يَدُْعــوَن إَِل
فِــي َشــيٍْء َمــنْ قَاتََلُهــْم كَاَن أَوَْلــى 
ِ َمــا  ِ ِمنُْهــْم« قَاُلــوا يـَـا رَُســوَل اهللَّ بـِـاهللَّ
ِســيَماُهْم؟ قـَـاَل: »التَّْحِليــقُ« رواه أحمد 

ــتدرك ــي املس ــم ف ــو داود واحلاك وأب
 

َّا أُتـِـَي بـِـرُُءوِس  5- عــن ابــي غالــب قــال: مَل
ــقَ ،  ــى دَرَِج دَِمْش ــْت َعَل ــِة َفُنِصَب األَزَارِقَ
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ا  ُ َعنـْـُه ، َفَلمَّ َجــاَء أبــو أمامــة رَِضــَي اهللَّ
رَآُهــْم دََمَعــْت َعْيَنــاهُ, َفَقــاَل :

ــرُّ  ــؤاَُلِء َش َّاٍت َه ــر ــَاَث َم ــارِ ثَ  » ِكَاُب النَّ
ــرُ  ــَماِء , وََخْي ـْـَت أَدمِِي السَّ ــوا حَت ــى قُتُِل قَتَْل
ــَن  ــَماِء الَِّذي ــَت أَدمِِي السَّ ْ ــوا حَت ــى قُتُِل قَتَْل

ــؤاَُلِء » ــْم َه قََتَلُه

ــْت  ــأْنَُك دََمَع ــا َش ــُت : َفَم ــاَل : َفُقلْ  , قَ
ــْم  َُّه ــْم , إِن ــًة َلُه ــاَل : رَْحَم ــاَك ؟ قَ َعْيَن
ــا  كَانُــوا ِمــنْ أَْهــِل اإْلِْســَاِم , قَــاَل : قُلَْن
ــَت : َهــؤاَُلِء ِكَاُب النَّــارِ , أَوْ  ــَك , قُلْ : أَبِرَأْيِ
ِ َصلَّــى  َشــيٌْء َســِمْعَتُه ِمــنْ رَُســوِل اهللَّ
ِّــي جَلـَـِريٌء ,  ُ َعَلْيــهِ وََســلََّم ؟ قـَـاَل : إِن اهللَّ
 ُ ِ َصلَّى اهللَّ بَْل َســِمْعُتُه ِمــنْ رَُســوِل اهللَّ
ٍَّة , واََل ثِنَْتــْنِ , واََل  َعَلْيــهِ وََســلََّم غَْيــرَ َمــر
ثـَـَاٍث , قـَـاَل : َفَعــدَّ ِمــرَارًا . رواه الترمــذي 

وبــن ماجــه واحمــد واللفــظ لــه
 

ــاَل  ــاَل قَ ــَة، قَ ــِن غََفَل ْ ــَويِْد ب ــنْ ُس 6- َع
ــوِل اهللَّ ــنْ رَُس ــْم َع ــيٌّ إِذَا َحدَّثُْتكُ َعِل

 َّ ــر ــألَْن أَِخ ــلم َف ــه وس ــى اهلل علي ِ صل
ــوَل  ــنْ أَْن أَقُ ــىَّ ِم ــبُّ إَِل ــَماِء أََح ــَن السَّ ِم
َعَلْيــهِ َمــا َلــْم يَُقــْل وَإِذَا َحدَّثُْتكـُـْم فِيَما 

ــٌة  .   ــرَْب َخدَْع َ ــإِنَّ احْل ــْم َف ــي وَبَْيَنكُ بَْيِن
ــِمْعُت َس

ــلم  ــه وس ــى اهلل علي ِ صل ــوَل اهللَّ  رَُس
ََّمــاِن  يَُقــوُل  «  َســَيْخرُُج فِــي آِخــِر الز
قـَـوٌْم أَْحــَداُث األَْســَناِن ُســَفَهاُء األَْحــاَِم 
َّــِة يَْقــرَُءوَن  يَُقوُلــوَن ِمــنْ َخْيــِر قـَـوِْل الَْبِري
الُْقــرْآَن الَ يَُجــاوِزُ َحَناِجرَُهــْم مَيْرُقـُـوَن ِمَن 
َِّميَّــِة  ــْهُم ِمــَن الر الدِّيــِن كََمــا مَيـْـرُُق السَّ
ــي  ــإِنَّ فِ ــإِذَا َلِقيُتُموُهــْم َفاقُْتُلوُهــْم َف َف
ِ يَوَْم  قَتِْلِهــْم أَْجــرًا مِلَنْ قََتَلُهــْم ِعنـْـَد اهللَّ

ــِة  «   .  متفــق عليــه الِْقَياَم
قــال  عمــر  بــن  اهلل  عبــد  عــن   -7
ُ َعَلْيــهِ  ِ َصلَّــى اهللَّ َســِمْعُت رَُســوَل اهللَّ
تـِـي قَوٌْم  وََســلََّم يَُقــوُل : » يَْخــرُُج ِمــنْ أُمَّ
يُِســيُئوَن اأْلَْعَمــاَل ، يَْقــرَُءوَن الُْقــرْآَن 
ــُد : اَل  ــاَل يَِزي ــْم » ، قَ ــاوِزُ َحَناِجرَُه اَل يَُج
أَْعَلــُم إاِلَّ قـَـاَل : » يَْحِقــرُ أََحَدكـُـْم َعَمَلــُه 
ِمــنْ َعَمِلِهــْم ، يَْقُتُلــوَن أَْهــَل اإْلِْســَاِم ، 
َفــإِذَا َخرَُجــوا َفاقُْتُلوُهــْم ، ثـُـمَّ إِذَا َخرَُجــوا 
ــْم  ــوا َفاقُْتُلوُه ــمَّ إِذَا َخرَُج ــْم ، ثُ َفاقُْتُلوُه
، َفُطوبَــى مِلَــنْ قََتَلُهــْم ، وَُطوبَــى مِلَــنْ 
قََتُلــوهُ ، كُلََّمــا َطَلــَع ِمنُْهــْم قـَـرٌْن قََطَعُه 

ــلَّ » ،  َّ وََج ــز ُ َع اهللَّ

ُ َعَلْيهِ  ِ َصلَّــى اهللَّ َّدَ ذَلـِـَك رَُســوُل اهللَّ َفــرَد
ــا  َ ــرَ ، وَأَن َّةً أَوْ أَكْثَ ــر ــِريَن َم ــلََّم ِعْش وََس
ــه  ــد, وصحح ــام أحم ــَمُع . رواه اإلم أَْس

محققــو املســند.
وأخرجــه ابــن ماجــه بلفظ:«ينشــأ 
نشٌء يقــرؤون القــرآن ال يجــاوز تراقيهم، 
ــن  ــال اب ــَع«، ق ــرن قُطِ ــرج ق ــا خ كلم
عمــر: ســمعت رســول اهلل َصلَّــى اهلُل 
َعَلْيــهِ وََســلََّم يقول:«كلمــا خــرج قــرن 
قطــع »أكثــر مــن عشــرين مــرة حتــى 
ــال  يخــرج فــي ِعراضهــم الدَّجــاُل« . ق
محققــو املســند: هــذا إســناد حســن.

 ِ ــوُل اهللَّ ــاَل رَُس ــاَل قَ ٍّ، قَ ــي ذَر ِ ــنْ أَب 8- َع
ــِدي  ــلم  «  إِنَّ بَْع ــه وس ــى اهلل علي صل
ــنْ  ــِدي ِم ــَيكُوُن بَْع ــي - أَوْ َس تِ ــنْ أُمَّ ِم
ــاوِزُ  ــرْآَن الَ يَُج ــرَُءوَن الُْق ــوٌْم يَْق ــي - قَ تِ أُمَّ
َحاَِقيَمُهــْم يَْخرُُجــوَن ِمــَن الدِّيــِن كََمــا 
ـِة ثُــمَّ الَ  َِّميّـَ ــْهُم ِمــَن الر يَْخــرُُج السَّ

ــهِ ــودُوَن فِي يَُع
 ُهْم َشرُّ اخْلَلِْق وَاخْلَِليَقِة  رواه مسلم

أن نكــون  ) وختامــً نســأل اهلل 
هــذا   عــرض  فــي  وفقنــا  قــد 
هــذه  لعــالج  المهــم   الملــف 
أغلــى مــا  تلتهــم  التــي  اآلفــة 
نملــك وهــم شــباب هــذا الوطن 
الفكــر  هــذا  أصحــاب  ويســعى 
بيوتهــم  يخربــوا  أن  النشــاز 
بأيديهــم فنســأل اهلل أن يحــول 
بينهــم وبيــن مــا يشــتهون وأن 
ــالد  ــذه الب ــي ه ــا ف ــظ علين يحف
أمننــا وإيماننــا ومقدراتنــا ووالة 
مــن  وجميــع  وعلماءنــا  أمورنــا 
ــرى هــذا البــالد الطاهــرة  علــى ث
وســائر بــالد المســلمين وأن يــرد 
كيــد الكائديــن فــي نحورهــم 
ــن  ــروب ع ــن والح ــع الفت وأن يرف
المســلمين  بــالد  بالدنــا وســائر 

إنــه جــواد كريــم.(
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