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معالجة الغلو والتكفير
في القرآن وصحيح السنة

(من قال القرآن مخلوق فقد كفر)

ومع ذلك لم يحكم العلماء على أعيان القائلين بالكفر

حقق هؤالء الغالة ألعداء اإلسالم ما لم يحلموا أن يحققوه
انحرافات الغالة انحرافات عقدية فكرية وانحرافات عملية تطبيقية

تســتكتب عــدد ًا مــن المشــايخ لمعالجــة الغلــو
والتكفيــر فــي القــرآن وصحيــح الســنة

ـم الشــرعي الصحيــح
أحــوج مــا يحتــاج إليــه الناشــئ ُة وشـ ُ
ـباب األمــة فــي هــذه األزمنــة هــو العلـ ُ
فبالعلــم مييــز املــرء بــن احلــق والباطــل ويثبــت عنــد انقــاب املفاهيــم ويتبصــر عنــد تشــعب
الطــرق يقــول حذيفــة بــن اليمــان رضــي اهلل عنــه  « :ال تضــرك الفتنــة مــا عرفــت دينــك إمنــا
الفتنــة إذا التبــس عليــك احلــق بالباطــل « .
أ.د عبد الله بن محمد الطيار
عضو اإلفتاء بالقصيم واألستاذ
بكلية التربية بالزلفي

مــا مــن أحــد مــن شــباب هــذه األمــة قدميـا ً أو حديثـا ً 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؟
الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل
عضو هيئة التدريس في
جامعة اإلمام محمد بن سعود

لــم يُعــرف فــي التاريــخ أن فئــة مــن النــاس حملــت علــى عاتقهــا احلكــم علــى أهــل اإلســام
بالكفــر ،وحملــت الســاح لتباشــر قتلهــم وتســتحل دماءهــم وتقتلهــم فــي املســاجد ســوى
اخلــوارج ،واقــرؤوا التاريــخ.
الشيخ أ.د .خالد بن عثمان السبت
عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام

انحرافــات هــؤالء الغــاة انحرافــات عقديــة فكريــة وانحرافــات عمليــة تطبيقيــة تقودهــم إلــى
اســتحالل األمــوال وســفك الدمــاء بالتفجيــر واالغتيــال ونحــو ذلــك مــن ضــروب اإلفســاد فــي
األرض.
الشيخ د  /راشد بن أحمد العليوي
عضو هيئة التدريس بكلية االقتصاد واإلدارة
بجامعة القصيم
وخطيب جامع اإلمام فيصل بن تركي
بمحافظة الزلفي

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 سليمان بن خالد الحربي
خطيب جامع الفالح بمحافظة الزلفي

أعد هذا الملف:
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الشيخ راشد بن عبدالرحمن البداح
خطيب جامع ابن عثيمين بالزلفي

الشيخ أحمد بن ناصر الطيار
خطيب جامع عبدالله بن نوفل بالزلفي

راشد بن الحميدي الحميدي
رئيس تحرير ضياء

معالجة الغلو والتكفير في القرآن
وصحيح السنة

معالجة الغلو والتكفير
في القرآن وصحيح السنة

املقدمة

كتــاب اهلل العظيــم قــد تضمــن
منهجــا كامــا وشــافيا فــي جميــع
مــا يحتاجــه املســلم لدنيــاه وأخــراه،
وال ســيما فــي الظــروف الراهنــة التــي
بلغــت مرحلــة اخلطــر وطالــت األمــة
اإلســامية والعالــم بأســره ،بســبب
خــروج بعــض الناس عــن منهــج القرآن
الكــرمي والبعــد عنــه ،والتأثــر باألفــكار
املنحرفــة والهدامــة ،والســير وراء كل
ناعــق ،فأفــرز ذلــك خروجــا عــن طاعــة
ولــي األمــر ،وســعيا فــي األرض فســادا
وقتـا ً لألنفــس املعصومــة ،وغيــر ذلــك
مــن التبعــات اخملالفــة ملنهــج القــرآن
الكــرمي والســنة النبويــة املطهــرة.
وإننــي مــن خــال هــذا املنبــر فــي
هــذه اجمللــة املباركــة (مجلــة ضيــاء)
أطالــب اجلميــع بضــرورة االنتبــاه إلــى
خطــورة ظاهــرة الغلــو والتطــرف التــي
تبناهــا بعــض مــن ينســبون أنفســهم
وأفعالهــم زورًا وبهتانًــا لإلســام ،وهــو

منهــم بــرئ بــراءة الذئــب مــن دم ابــن احملــور الثالــث :أســباب هــذا االنحراف.
يعقــوب.
فظاهــرة التطــرف التــي ابتلــي بهــا احملــور الرابــع :طــرق العــاج املقترحة ،
املســلمون فــي كثيــر مــن البلــدان
اإلســامية فــي الوقــت الراهــن ،تعــد احملــور اخلامــس :شــبهات جتعــل
فــي طليعــة الظواهــر التــي يجــب الغــاة يعتقــدون أنهــم علــى احلــق
محاربتهــا واحلــد مــن انتشــارها والــرد عليهــا،
وتغلغلهــا فــي عمــق اجملتمــع املســلم)
احملــور الســادس :اخلطــوات التــي
(.)1
وإســهاما ً مــن ضيــاء فــي معاجلــة فــي تســاهم فــي عــاج الغلــو والفكــر
هــذا الوبــاء اخلطيــر والشــر املســتطير الضــال .
نقــدم هــذا امللــف بحثـا ً عــن األســباب
وســعيا ً إليجــاد العــاج وقد اســتكتبنا وقــد أفردنــا فــي امللــف مقالتــن
لهــذا جمعــا ً مــن العلمــاء وطلبــة ملوضــوع مهــم جــدا ً هــو ســبب رئيــس
فــي الغلــو أال وهــو التكفيــر كمــا
العلــم،
وقــد تقســيم هــذا امللــف إلــى عــدة تضمــن امللــف األحاديــث الثابتة الــواردة
فــي الغــاة نســأل اهلل أن يعصــم أبناء
محــاور:
احملــور األول :تعريــف بالغلــو املقصــود  ،وبنــات املســلمني مــن مضــات الفــن
وأن يرزقهــم االســتقامة علــى دينــه
احملــور الثانــي :االنحرافــات عنــد الغالة .كمــا شــرعه اهلل مــن غيــر إفــراط وال
تفريــط.

( )1من مقالة فضيلة الشيخ أ.د عبدالله بن محمد الطيار عضو اإلفتاء ىف منطقة القصيم.
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المحور األول :تعريف هذه الظاهرة

قــال الشــيخ د .راشــد بــن أحمــد
العليــوي فــي تعريــف هــذه
الظاهــرة:

الغلــو مصطلــح يعنــي التطــرف
والزيــادة واإليغــال الــذي يجــاوز حــدود
املعقــول واملشــروع فــي أمــر مــن
األمــور .
وقــد يكــون الغلــو فــي أمــر عَ قَ ــدي
أو فــي أمــر عبــادي أو أمــر ســلوكي أو
نحــو ذلــك مــن اجملــاالت فمثــا ً وقــع
الغلــو فــي صفــات اهلل عــز وجــل فــي
جانــب اإلثبــات أو جانــب النفــي ووقــع
الغلــو فــي حــق النبــي  ،وذلــك
بــأن أعطــى ونســب إليــه مــا ال يصــح
لــه أو مــا ال يصــح إال هلل عــز وجــل ،
وهــو مــا حــذر منــه عليــه الصــاة
والســام فقــال ( ال تطرونــي كمــا
أطــرت النصــارى عيســى بــن مــرمي
عليــه الســام) أو غلــوا ً فــي جانــب
عبــادي أو ســلوكي كوضــوء وصــاة
وصيــام ونحــو ذلــك  ،أو مبالغــة فــي
زهــد وتــرك ألمــور حياتيــة مشــروعة ،
وفــي قصــة النفــر الذيــن ســألوا عــن
عبــادة النبــي  فكأنهــم تقالّوهــا
فقالــوا  :أيــن نحــن مــن رســول اهلل
وقــد غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه
فقــال أحدهــم  :أمــا أنــا فأصــوم وال
أفطــر وقــال الثانــي  :أمــا أنــا فأقــوم
وال أرقــد وقــال الثالــث  :وأمــا أنــا فــا
أتــزوج النســاء فقــال النبــي  ( :
أنتــم الثالثــة الذيــن قلتــم كــذاو كــذا

؟ قالــوا  :نعــم قــال  :ولكنــي أصــوم بالســاح ,للدعــوة إلــى معتقدهــم,
نابعــاِ ,مــن ُمخالفــة
وأفطــر وأقــوم وأرقــد وأتــزوج النســاء  ،وكان خروجهــم ً
األصــول الشــرعيَّة.
فمــن رغــب عــن ســنتي فليــس منــي )
ِ
أو يكــون غلــوا ً فــي حتديــد معاييــر
شــرعية أو اعتراضــا ً علــى صاحــب وأمــا ســبب تســميتهم بذلــك
فـ«إمنــا هــو خلروجهــم عــن أحــكام
الرســالة 
مثــل عبــد اهلل بــن ذي اخلويصــرة الديــن ومفارقتهــم جماعة املســلمني
التميمــي الــذي قــال للنبــي   ،كمــا قــال  { ســيخرج فــي آخــر
عندمــا كان يقســم ( :اعــدل فإنــك الزمــان قــوم أحــداث األســنان ســفهاء
لــم تعــدل قــال :ويلــك ومــن يعــدل إذا األحــام يقولــون مــن خيــر قــول البرية
لــم أعــدل ؟ فقــال عمــر بــن اخلطــاب يقــرؤون القــرآن ال يجــاوز حناجرهــم
 :دعنــي اضــرب عنقــه  ،قــال  ، :ميرقــون مــن الديــن كمــا ميــرق
دعــه فــإ ّن لــه أصحابـا ً يحقــر أحدكــم الســهم مــن الرميــة فــإذا لقيتموهم
صالتــه مــع صالتهــم  ،وصيامــه مــع فاقتلوهــم  ،فــإن فــي قتلهــم أجــرا ً
صيامهــم ميرقــون مــن الديــن كمــا ملــن قتلهــم عنــد اهلل يــوم القيامــة }
رواه البخــاري ومســلم.
ميــرق الســهم مــن الرميــة).
فهــذا أول مــا حصــل مــن بــذرة الغلــو قــال احلافــظ ابــن حجــر رحمــه اهلل (
بهــذا املعنــى اخلطيــر  ،ومــا ترتــب ســموا بذلــك خلروجهــم عــن الديــن
(. )1
وخروجهــم عــن خيــار املســلمني»
عليــه مــن نشــوء فكــرة
اخلــوارج ومذهبهــم الباطــل  ،وهــو
الغلــو املقصــود معنــا فــي ســياق
هــذا اللقــاء،
والغــاة هــم الذيــن يتبنــون هــذا
االجتــاه وهــذا الفكــر وهــذا االعتقــاد
وهــذا الــرأي وهــم يتبنــون هــذا املنهج
نظريــا ً أو علميــا ً وتطبيقيــاً.
وقــال الشــيخ أحمــد بــن ناصــر
الطيــار فــي تعريــف الخــوارج:

هــم ُّ
كل َمــن خــرج علــى اإلمــام
املســلم ,وعلــى اجلماعــة املســلمة

( )1من كتاب شبهات تنظيم الدولة اإلسالمية 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
مــن انحرافاتهــم  :الغلــو
فــي التكفيــر
كمــا بــن الشــيخ د .راشــد العليــوي
أبــرز االنحرافــات عندهــم حيــث قــال:
االنحرافــات عنــد هــؤالء الغــاة تتمثل
فــي تكفيــر مــن ال يســتحق التكفيــر
شــرعا ً والعمــل بلــوازم ذلــك أو اختــراع
وابتــداع لــوازم فــي املوقــف منــه فهذا
إذا { غلــو فــي التكفيــر } وهــو مقابــل
ملنهــج ومذهــب املرجئــة الذيــن
لديهــم { غلــو فــي عــدم التكفيــر }
أي ال يكفــرون مــن يســتحق التكفيــر
شــرعا ً  ،فاخلــوارج يكفِّــرون مرتكــب
الكبيــرة مــن املســلمني ويســتحلون
دمــاء بعــض املســلمني وأموالهــم ،
ويخرجــون بالســاح علــى ولــي األمــر
املســلم بدعــوى أنــه كافــر  ،ورمبــا
زاد لديهــم الغلــو فكفــروا جميــع

املوظفــن فــي الدولــة مــن مدنيــن
وعســكريني إعمــاال ً للــوازم باطلــة
وأخفٌّ هــم مــن يــرى أنهــم ضالــون
َ ،
زائغــون حتــى وإن كانــوا مــن العلمــاء
والرعــاة واملصلحــن.
فانحرافــات هــؤالء الغــاة انحرافــات
عقديــة فكريــة وانحرافــات عمليــة
تطبيقيــة تقودهــم إلــى اســتحالل
األمــوال وســفك الدمــاء بالتفجيــر
واالغتيــال ونحــو ذلــك مــن ضــروب
اإلفســاد فــي األرض.

واألنظمــة األخــرى واللقاء مبســؤوليها.
 -3اســتحاللهم قتــال مــن خالفهــم
فــي منهجهــم ،أو رفــض اخلضــوع
لدولتهــم املوهومــة ،فأعملــوا فــي
املســلمني خطفــا ً وغــدرا ً وســجنا ً
وقتـا ً وتعذيبـا ً ،وأرســلوا مفخخاتهم
فقتلــوا اجملاهديــن والدعــاة واإلعالميني
والنشــطاء مــا لــم يســتطع
النظامــان فــي العــراق وســوريا فعلــه
وقاتلــوا املســلمني مبــا لــم يقاتلــوا بــه
األعــداء .
وجميــع ذلــك يصــدق قــول الرســول{
يقتلــون أهــل اإلســام ويدعــون أهــل
األوثــان } رواه البخــاري

 -1احلكــم علــى بــاد املســلمني بأنهــا
بــاد كفــر وردة وإيجــاب الهجــرة منهــا
إلــى مناطــق ســيطرتهم ونفوذهــم .

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

وأضــاف د.عمــاد الديــن خيتــي
أن االنحرافــات عندهــم تتمثــل
فيمــا يلــي:

 -2احلكــم علــى مــن خالفهــم بالكفر
والــردة ورميهــم باخليانــة والعمالــة
للكفــار  ،بالشــبه  ،ومبــا ليــس كفــرا ً
أصــا ً كالتعامــل مــع احلكومــات
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المحور الثالث :أسباب هذا االنحراف:

ولبيــان أســباب هــذا االنحــراف
عندهــم قــال الشــيخ أ.د عبداللــه
بــن محمــد الطيــار :

 -5التعالــم والغــرور ،والتعالــي علــى
العلمــاء وعلــى النــاس ،واحتقــار
اآلخريــن وآرائهــم ،فــي حــن أنــك جتد
أحدهــم ال يعــرف بدهيــات العلــم
الشــرعي واألحــكام وقواعــد الديــن،
أو قــد يكــون عنــده علــم قليــل بــا
أصــول وال ضوابــط وال فقــه وال رأي
ســديد ،ويظــن أنــه بعلمــه القليــل
وفهمــه الســقيم قــد حــاز علــوم
األولــن واآلخريــن ،فيســتقل بغــروره
عــن العلمــاء  ،عــن مواصلــة طلــب
العلــم ف ََي ْهلــك بغــروره وَيُهلــك .
وهكــذا كان اخلــوارج األولــون يدَّعــون
العلــم واالجتهــاد ويتطاولــون علــى
العلمــاء  ،وهــم مــن أجهــل النــاس .

 -8ضعــف احلكمــة فــي الدعــوة
لــدى كثيــر مــن الغيوريــن وال ســيما
الشــباب املتديــن .وقــوة العاطفــة
لــدى فئــات مــن الشــباب بــا علــم
وال فقــه وال حكمــة ،مــع العلــم
أن الغيــرة علــى محــارم اهلل وعلــى
ديــن اهلل أمــر محمــود شــرعاً ،لكــن
ذلــك مشــروط باحلكمــة والفقــه
والبصيــرة ،ومراعــاة املصالــح ودرء
املفاســد .فــإذا فقــدت هــذه الشــروط
أو بعضهــا أدى ذلــك إلــى الغلــو
والتنطــع والشــدة والعنــف فــي
معاجلــة األمــور ،وهــذا مما ال يســتقيم
بــه للمســلمني أمــر ال فــي دينهــم وال
فــي دنياهــم .

 - 6التشــدد فــي الديــن والتنطــع
واخلــروج عــن منهــج االعتــدال فــي
الديــن  ،وهمــا مــن أبــرز ســمات
اخلــوارج  ،وأغلــب الذيــن ينزعــون إلــى
الغلــو والعنــف اليــوم جتــد فيهــم
 -2قلــة الفقــه فــي الديــن (أي ضعــف هاتــن اخلصلتــن أعنــي التشــدد فــي
العلــم الشــرعي)  ،أو أخــذ العلــم الديــن وقلــة الفقــه.
علــى غيــر نهــج ســليم  ،أو تلقيــه
 -7حتــدي اخلصــوم (فــي الداخــل
عــن غيــر أهليــة وال جــدارة .
واخلــارج) واســتفزازهم للغيوريــن ،
 -3ظهــور نزعــات األهــواء والعصبيات وللشــباب وللدعــاة (املكــر الكبَّــار) ،
وكيدهــم للديــن وأهلــه  ،وطعنهــم
والتحزبات .
فــي الســلف الصالــح .
 -4االبتعــاد عــن العلمــاء الراســخني
وجفوتهــم وتــرك التلقــي عنهــم قــوة العاطفــة ال بــد لهــا من
واالقتــداء بهــم  ،والتلقــي عــن دعــاة الحكمــة والبصيرة
الســوء والفتنــة وااللتفــاف حولهــم .

 - 9اخللــل فــي مناهج بعــض الدعوات
املعاصــرة :فأغلبهــا تعتمــد فــي
مناهجهــا علــى الشــحن العاطفــي،
وتربــي أتباعهــا علــى مجــرد أمــور
عاطفيــة وغايــات دنيويــة :سياســية
واقتصاديــة ونحوهــا ،وحتشــو
أذهانهــم باألفــكار واملفاهيــم التــي
تؤصــل شــرعا ،والتــي تــؤدي إلــى
لــم َّ
التصــادم مــع اخملالفــن بــا حكمــة.
تقصــر فــي
وفــي الوقــت نفســه
ِّ
أعظــم الواجبــات ،فتنســى الغايــات
الكبــرى فــي الدعــوة ،مــن غــرس
العقيــدة الســليمة والفقــه فــي دين
اهلل تعالــى ،واحلــرص علــى اجلماعــة،
وحتقيــق األمــن ،والتجــرد مــن الهــوى
والعصبيــة ،وفقــه التعامــل مــع
اخملالفــن ومــع اإلحــداث علــى قواعــد
الشــرع.

 - 1تفــرق األمــة اإلســامية ،وبعدهــا
عــن تعاليــم دينهــا :
يرجــع البعــض األســباب التــي تدفــع
بعــض الشــباب إلــى الغلــو وإلــى
االلتحــاق مبثــل هــذه اجلماعــات إلــى
مســألة تفــرق األمــة اإلســامية،
وبعدهــا عــن تعاليــم دينهــا ،وهــو
مــا ســهل عمــل «املتطرفــن
والتكفيريــن» ،فقــوة األمــة املســلمة
كانــت وال تــزال فــي وحدتهــا كمــا إن
التفــرق مــن شــأنه إتاحــة الفرصــة
لألعــداء الكثيريــن الذيــن يتربصــون
باملســلمني واإلســام لتفريــق
كلمتهــم ممــا يســهل علــى األعــداء
النيــل منهــم ،بــل وفــي عقــر دارهــم
مــن خــال بعــض أبنائهــم.
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 - 10تصــدر حدثــاء األســنان
وســفهاء األحــام وأشــباههم
للدعــوة بــا علــم وال فقــه ،فاتخــذ
بعــض الشــباب منهــم رؤســاء
جهــاال ،فأفتــوا بغيــر علــم ،وحكموا
فــي األمــور بــا فقــه ،وواجهــوا
األحــداث اجلســام بــا جتربــة وال رأي
وال رجــوع إلــى أهــل العلــم والفقــه
والتجربــة والــرأي ،بــل كثيــر منهــم
يســتنقص العلمــاء واملشــايخ وال
يعــرف لهــم قدرهــم ،وإذا أفتــى
بعــض املشــايخ علــى غيــر هــواه
ومذهبــه ،أو بخــاف موقفــه أخــذ
يلمزهــم إمــا بالقصــور أو التقصيــر،
أو باجلــن أو املداهنــة أو العمالــة ،أو
بالســذاجة وقلــة الوعــي واإلدراك!
ونحــو ذلــك ممــا يحصــل بإشــاعته
الفرقــة والفســاد العظيــم وغــرس
الغــل علــى العلمــاء واحلــط مــن
قدرهــم ومــن اعتبارهــم ،وغيــر ذلــك
ممــا يعــود علــى املســلمني بالضــرر
البالــغ فــي دينهــم ودنياهــم .
 - 11التعصــب األعمــى ،تعصبــا
يكــون معــه رد مــا عنــد اخملالــف
ولــو كـــان حقــا ،بــل وطــرح األدلــة
القطعيــة وعــدم االعتــداد بهــا-
وهــي أدلــة الكتــاب والســنة -أو
صــرف الهمــة إلــى الفــروع وبنــاء
الــوالء والبــراء عليهــا فيــؤدي إلــى
ظهــور مظاهــر غيــر محمــودة .
 - 12االســتقاللية فــي اســتنباط
األحــكام الشــرعية دون ضابــط
محــدد ومنهج حـــق من كتــاب اهلل
وســنة رســوله صلــى اهلل عليــه
وســلم ومســتند الســلف الصالح.

علــى مرتكــزات ودعائــم قويــة لديهــم وتأليبهــم علــى بلدانهــم
مــن نصــوص الوحــي ،واســتبصار وأمتهــم.
املصلحــة العامــة ودرء املفاســد
الطارئــة  ،وقلــة إدراك عبــر التاريــخ  -4االســتخدام الســيء لبعــض
ودروس الزمــان وســن احليــاة فــي وســائل التواصــل االجتماعــي
ومواقــع االنترنــت وتلقــي أفــكار
واقــع النــاس .
الغلــو منهــا بــل والتدريــب علــى
الســاح مــن خاللهــا والتواصــل
وأضــاف الشــيخ د راشــد مــع التنظيمــات الغاليــة والتأثــر
العليــوي أن مــن األســباب :بهــا واالســتجابة والتنفيــذ ألمرها
وتوجيهاتهــا .
-1اســتفزاز أهــل الســوء والباطــل
والنفــاق لهــؤالء الذيــن لهــم
في وسائل التواصل
الغيــرة الزائــدة غيــر املنضبطــة
االجتماعي تدريب على
مبــا يطرحونــه مــن أفــكار مخالفــة السالح وتنظيمات للغالة
لإلســام في كتاباتهــم ومقاالتهم
وتغريداتهــم وبرامجهــم فــي  -5وجــود حــاالت مــن الفشــل
وســائل اإلعــام فهــذا يولــد الدراســي أو اإلخفــاق االجتماعــي
لديهــم القابليــة للغلــو والتكفيــر أو الوظيفــي أو عــدم احلصــول علــى
وهــذا مــن أهــم األســباب التــي ال فرصــة عمــل ونحــو ذلــك مــن
ينتبــه لهــا الكثيــرون.
عوامــل اإلحبــاط .
من أسباب الغلو :قلة
البرامج الدينية التي
تستهدف الشباب
 -2ضعــف تشــجيع واإلكثــار مــن
طــرح البرامــج الدينيــة واحملاضــن
التــي تربــي الشــباب علــى التديــن
احلقيقــي والوســطي واملعتــدل
حتــت إشــراف الدعــاة الفضــاء
العقــاء الــن يثــق بهــم الشــباب
واجملتمــع ويعرفــون صــدق تدينهــم
وإخالصهــم  ،وأنهــم ال يريــدون
مــن عملهــم االرتــزاق والتملــق
واحلصــول علــى مكاســب دنيويــة .

-3اســتغالل بعــض احلاقديــن
 - 13نقــص أو انعــدام التربيــة أو بعــض اجلهــات اخلارجيــة أو
احلقيقيــة اإلميانيــة القائمــة االســتخبارات األجنبيــة هــؤالء
الشــباب وتنميــة هــذه األفــكار

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

عندمــا ننظــر إلــى الشــاب الواقــع
فيهــا جنــده يأتــي أوال ً فيقــول :أنــا
أريــد احلــق ،وأنــا أقتــل ألننــي أرى أن
هــذا هــو احلــق ،وأنــا أؤيــد هــؤالء ألن
معهــم احلــق ،وأنــا أريــد أن أذهــب
إلــى هــؤالء ألن معهــم احلــق.
فلنســأله سـ ً
واضحــا ،فأقــول
ـؤال
ً
لــه مــن أنــت حتــى تعــرف احلــق؟
ومــا هــو الفــرض عليــك؟
َاســأَلُوا
اهلل جــل وعــا قــال { ف ْ
أ َ ْهـ َ
ـم ال ت َ ْعل َُمــو َن }،
ـل الذِّك ْـ ِر إن كُن ُتـ ْ
مــن أهــل الذكــر؟ هــل أهــل الذكــر
هــم الذيــن يأتــي فيأخــذ العلــم
مــن اإلنترنــت أو يأخــذ العلــم مــن
الصحــف ،أو يأخــذ العلــم مــن
العدد - 11شوال 1437 -هـ
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الكتــب وال يتفهــم احلــق؟ هــل هــذه املغاضبــة ومــع ذلك ســكت.
ولهذا عندما ترى
لكــن انظــر إلــى مــن هــو دون
هــؤالء هــم أهــل الذكــر؟
مجموعة عندها مشي
كال ،ألن العلمــاء فــي بــاب أصــول الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم،
إلى الضالل فانفذ
الفقــه عندهــم الفقــه علــى فقــام صحابــي مــن الصحابــة ملــا
ســمع فقــال :يــا فــان قــل أعــوذ بجسمك مباشرة لتنجو
ثالثــة أقســام:
بــاهلل مــن الشــيطان الرجيــم ،بعقلك ودينك ،وال تجلس
 -1معرفة األدلة
معهم وال تصاحبهم،
فقــال الرجــل :أترانــي مجنــون ،إذًا
 -2معرفة معانيها.
فعـ ً
ـا كان وقــت إنــكار املنكــر غيــر
 -3من الذي يتولى هذه املهمة.
واهلل جل وعال أمرنا بأن نترك
هذه األماكن إذا ذكر فيها الباطل،
فالقســم الثالــث فــي بيــان مــن
فكيف إذا كانت تؤدي إلى القتل
هــو العالــم الــذي نســأله،
وإلى التفجير وإلى التكفير ،فهذا
ومــن هــو العالــم الــذي
ال شك أنه خطأ كبير.
لــه احلــق أن يتكلــم فــي
شــريعة اهلل.
لماذا( :اليوتيوب) أكثر
فلمــا يأتــي الشــاب قــد
السب فيه على حكام
ـيخا يتكلــم ،ورأى
رأى شـ ً
هذه البالد.
أنــه ينتصــر للمســلمني
فتأثــر ،ثــم حشــا فــي
*مــا الــذي يجعــل الشــاب
رأســه بأنــه ال بــد أن تنصــر
يصــدق هــذه األفــكار التــي
الديــن ،كيــف تنصــر الديــن؟
فيقــال :نصــرة الديــن لهــا طريقــة
ال يســتطيع أن يفهمهــا إال
العالــم وال يعلقهــا إال العاملــون،
ولهــذا الرســول صلــى اهلل عليــه
وســلم فــي البخــاري كان الرســول
صلــى اهلل عليــه وســلم جالــس
مــع أصحابــه ،فتــاح اثنــان أمــام
الرســول صلــى اهلل عليــه وســلم
يعنــي تغاضبــا حتــى احمــرت
وجوههمــا ،والرســول صلــى اهلل
عليــه وســلم جالــس ،فقــال
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
صلــى اهلل عليــه وســلم يراهــم
وســكت ،يعنــي عنــده مــن العلــم
الــذي يدفــع بــه هــذا املنكــر ،وهــو
العدد - 11شوال 1437 -هـ
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مناســب،
أيضــا
وكانــت هــذه الكلمــة
ً
ســهلة ،والرســول صلــى اهلل عليه
وســلم أراد أن ميتــص غضبهمــا،
فــإذا امتــص الغضــب بانــت
الســنة وبــان العلــم.
ـت أحــد اإلخــوة قبــل مــدة،
ناقشـ ُ
متحمســا لفرقــة مــن الفرق
وكان
ً
التــي فــي الشــام ،فقلــت لــه :هــل
تعــرف زعيــم هــذه الفرقــة؟ قــال:
نعــم ،قلــت :هــل تعــرف اســمه
احلقيقــي؟ قــال :ال ،قلــت تعــرف
مــن درس عليــه؟ قــال :ال ،قلــت:
تعــرف مــن زكاه؟ ،قــال :ال ،قلــت:
تعــرف مــاذا كانــت حياتــه؟ قــال:
ال .قلــت :هــذا مجهــول ،وكيــف
تلقــى اهلل جــل وعــا يــوم القيامــة
بشــخص مجهــول؟!

مــن خــال ســبري لهــؤالء وجــدت
متامــا:
أن هنــاك أســبابًا ظاهــرة ً
أولهــا :العــداء الشــخصي :كأن
يكــون أبــوه ســجن أو أخــوه أو
ولــد عمــه ،يعــادي الدولــة ليــس
هلل وإمنــا هــو انتصــار ٌ للنفــس،
ولكنهــا جــاءت فــي ســياق
التديــن ،فدخلــت عقلــه .بدليل أنه
ال يســتفتي وال يســأل وال يجلــس
مــع العلمــاء وال يناقــش وإمنــا يفــر،
حكامــا
أيضــا أن هنــاك
وبدليــل ً
ً
طغــاة أشــد مــن طغــاة اليهــود
والنصــارى ،ومــع ذلــك ال يكرههــم
وال يتكلــم فيهــم .والدليــل علــى
هــذا أننــا نــرى اليوتيــوب أن أكثــر
الــكالم إمنــا هــو علــى حــكام هــذه
البــاد.
الســبب الثانــي :البدعــة ،ولهــذا
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الكثيــر منــا يقــول :كيــف قتــل
هــذا ولــد عمــه ،وهــو ابــن عمــه،
وكيــف هــذا قتــل خالــه الــذي
ربــاه؟ اجلــواب :الســبب البدعــة.
ولهــذا ال تعجب عندمــا تقرأ كالم
أهــل العلــم عــن البــدع والتحذير
منهــا وكأنهــم يتكلمــون عــن
الكفــر ،حتــى إنهــم ينهــون
اجللــوس عــن املبتــدع مــا لــم
ينهونــا اجللــوس مــع الكافــر،
ملــاذا؟
ألن آفــة البدعــة تتشــرب العقــل،
ولهــذا عندمــا تســمع أفعالهــم
وتــرى أقوالهــم جتــد أن البدعــة
تالحقهــم ،فهــم يكفــرون أهــل
اإلســام.
ولــو أن شــخصا رأيتــه يزنــي ملــا
اســتطعت أن تقــول أنــت زانــي؛
ألنــك ســترمى حــد القــذف وهــو
زنــا ،والكفــر والــردة أشــد مــن
ذلــك ،يقولهــا فــي تويتــر وغيــره،
والرســول صلــى اهلل عليه وســلم
نهــى عــن أن يقــول اإلنســان
ألخيــه يــا كافــر ،قــال(( :فــإن لــم
يكــن كذلــك بــاء بهــا احدهمــا)).
من مظاهر الغالة البحث
عن الشهرة

الصحيحــن مــن حديــث علــي،
قــال(( :حدثــاء األســنان ســفهاء
األحــام)) ،فعقولهــم طائشــة،
ومــن طيشــهم اتصافهــم
بســمة الغــدر ،ولهــذا نــرى هــذا
الغــدر املتجــذر فــي نفوســهم،
يدخلــون املســاجد علــى أنهــم
يصلــون ثــم يفجــرون ،يأتــون
إلــى األماكــن املأهولــة كأنهــم
زائــرون فيفجــرون ،فالغــدر ليــس
مــن ديــن اهلل ،ولهــذا فــي تاريــخ
البشــرية مــا عــرف أن محمــ ًدا
صلــى اهلل عليــه وســلم وال مــن
بعــده كان يأتــي ويفجــر الكنائس
ويقتــل الرهبــان ،بــل إنــه فــي
حديــث بريــدة بــن احلصيــب فــي
صحيــح مســلم ،أن النبــي صلــى
اهلل عليــه وســلم قــال(( :ال تغدروا
شــيخا وال وليــ ًدا وال
وال تقتلــوا
ً
راه ًبــا)) ،وهــؤالء يقتلــون املصلــن.
خصوصــا أن
فــا بــد للشــباب
ً
يتعلمــوا األصــول العامــة لهــذا
الديــن العظيــم ،كتعظيــم
احلرمــات ،تعظيــم الدمــاء،
تعظيــم الطاعــة لولــي األمــر،
وهــل تعلمــون أن

األحاديث التي في
البخاري ومسلم باألمر
بالطاعة لولي األمر
بالمعروف ،تتجاوز الثالثين
ً
حديثا .بينما الكثير من
أحكام الشريعة ال تتجاوز
الحديث الواحد
فــي البخــاري ومســلم ،فلمــاذا
هــذه الكثــرة؟ لعظــم األمــر،
ولهــذا حذيفــة ملــا ســأل عــن
الفــن فــي الصحيحــن ،قــال لــه
فمــا اخملــرج؟ ،قــال :إلــزم جماعــة
املســلمني وإمامهــم .هــذا هــو
اخملــرج ،إلــزم جماعــة املســلمني
وإمامهــم.
وبعــض الشــباب قــد يقــول :إن
قراءتــي للتغريــدات أو املقاطــع
فــي اليوتيــوب مــن بــاب الفضــول
فهــل هــذا الفعــل لــه تأثيــر
ســلبي؟
اجلــواب :نعــم؛ ال شــك أن لــه
تأثيــرًا كبيــرًا ،فالرســول صلى اهلل
عليــه وســلم ملــا رأى عمــر رضــي
اهلل عنــه يقــرأ فــي التــوراة ،قــال:
أمتهوكــون يــا ابــن اخلطــاب؟!

الســبب الثالــث :طبيعــة
الشــخص ،ولهــذا مــا مــن قاتــل
مــن هــؤالء إال يصــور نفســه ]
ويظهــر ألهــل العيــان ،لــو كان
حقيقيــا أنــه هلل
مجاهـ ًدا لــو كان
ً
لبحــث عــن اإلخــاص والســتر،
ولكنــه يظهــر ألهــل النــاس هــذا
الــكالم ،ويظهــر أنــه بطــل ،ويريــد
أن النــاس يتكلمون به وأن تنتشــر
صورتــه ،وهــذا مصــداق مــا قــال
النبــي صلــى اهلل عليه وســلم في
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احذر قراءة تغريدات
العبــادة ال تصــدر إال عــن تقــوى
التكفيريين ولو من باب  ،بــل إننــا نــرى العديــد منهــم
الفضول
يتعامــل مــع النــاس بحســن
خلــق  ..وهــذا يــدل علــى صحــة
فعنــدك غنيــة فــي احلــق ،ملــاذا
املنهــج
تذهــب للباطــل؟ ولهــذا مــا فيــه
أحــد يقــرأ الباطــل إال ويتأثــر ،حتى
العالــم نفســه وهــو يقــرأ فــي اإلجابة عن هذه الشبهة :
الشــبه يحتــاج بعدهــا أن يراجــع
نفســه ويقــرأ القــرآن ليتخلــص أوال ً :علــى فــرض وجــود نــوع مــن
مــن شــر الشــبهات.
االلتــزام ببعــض جوانــب احليــاة

أبرز شبهات الغالة:

وبعــد أن عرفنــا األســباب التــي
تــؤدي إلــى هــذا املنزلــق اخلطيــر
وقبــل أن نخــوض فــي العــاج
نريــد أن نعــرف بعــض الشــبهات
التــي يصطــاد بهــا أولئــك الغــاة
شــبابنا ليوقعوهــم فــي هــذا
الفــخ وميوهــوا عليهــم حقيقــة
الدواعــش والدولــة اإلســامية
املزعومــة وإليكموهــا والــرد عليها
مــن خــال كتابــة د.عمــاد الديــن
خيتــي حيــث يقــول :

الشبهة األولى :

اجتهــاد أفــراد داعــش فــي
العبــادة وجهادهــم دليــل علــى
صحــة منهجهــم
تقول الشبهة:
كيــف تصفــون تنظيــم داعــش
باخلــوارج ونحــن نــرى منهــم
اجتهــادا ً فــي العبــادة  ،وحرص ـا ً
علــى االلتــزام بهــا ؟ فــا يوجــد
بينهــم مدخنــون  ،أو مــن يتــرك
الصــاة  ،ونــرى منهــم شــدة
فــي القتــال وبــذل النفــس فــي
العمليات االستشــهادية  ،وهذه
العدد - 11شوال 1437 -هـ
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 ،كاللحيــة ،أو أداء الصلــوات ،
فهــذا ال يعنــي التــزام التنظيــم
وانضباطــه العــام بالديــن ،فــإن
التنظيــم قــد وقــع فــي أمــور
عظيمــة وخطيــرة  ،كفســاد
املعتقــد واملنهــج ،وتكفيــر
املســلمني واســتحالل دمائهــم
وأموالهــم ،والكــذب والغــدر
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 .

ثانيــا ً  :إذا كان هــذا التديــن ال
ينهــى عــن االبتــداع فــي الديــن
 ،واســتحالل دمــاء املســلمني،
وأموالهــم والغــدر والكــذب
وســوء اخللــق  ،فــا عبــرة بــه وال
يعنــي صحــة املنهــج  ،وســامة
العقيــدة  ،فقــد يجتمــع مــع
العبــادة انحــراف وبدعــة  ،بــل
هــذا مــا عــرف بــه اخلــوارج طــوال
تاريخهــم .

عــن اجتهــاد اخلــوارج فــي
العبــادة حتــى ال نغتــر بهــم
فقــال مخاطبــا ً الصحابــة
 رضــي اهلل عنهــم –وهــممــن هــم فــي العبــادة االلتــزام
بالديــن والفضــل ( يحقــر
أحدكــم صالتــه مــع صالتهــم
 ،وصيامــه مــع صيامهــم ) رواه
البخــاري ومســلم .
كذلــك ال يعــد مجــرد بــذل
النفــس فــي املعــارك  ،والقيــام
بالعمليــات الفدائيــة  ،دليــا ً
علــى التديــن أو صحــة املنهــج
فقــد عــرف اخلــوارج طيلــة
تاريخهــم باجلــرأة والعنــف فــي
القتــال  ،وقــد اســتماتوا فــي
معركــة النهــروان ضــد جيــش
علــي بــن أبــي طالــب رضــي اهلل
عنــه حتــى لــم ينــج منهــم
إال عشــرة نفــ ٍر ثــم كان لهــم
مــع الدولــة األمويــة صــوالت
وجــوالت حتى ســارت بشــدتهم
وقســوتهم فــي املعــارك الركبان
.
ثالثـا ً  :مــن اخلطــأ اعتبــار مجــرد
املنــاداة بتطبيــق الشــريعة أو
محاربــة الطواغيــت  ،أو رفــع
شــعارات إســامية داللــة ً علــى
التديــن  ،أو صحــة املنهــج
والســامة مــن االنحــراف .

فحســن الــكالم والشــعارات
يحســنها كل أحــد .

الشبهة الثانية :

كثــرة األعــداء داللــة علــى صحة
املنهــج كمــا قــال تعالــى (
فقــد أخبرنــا رســول اهلل  وإن تطــع أكثــر مــن فــي األرض
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يضلــوك عــن ســبيل اهلل)
و قــال (و مــا أكثــر النــاس ولــو
حرصــت مبؤمنــن )
وقــد ســئل اإلمــام الشــافعي :
كيــف تــرى احلــق مــن بــن كل
هــذه الفــن ؟
فقــال  :اتبــع ســهام أعــداء اهلل
ورســوله أيــن تقــع ترشــدك إلــى
أهــل احلــق .

اإلجابة عن هذه الشبهة :
أوال ً  :مقولــة ( إن كثــرة األعداء تدل
علــى صحــة املنهــج ) مقولــة

مبتدعــة مخترعــة  ،ال أســاس
لهــا فــي الشــرع  ،فليســت
العبــرة فــي كثــرة اخملالفــن بــل
فــي موافقــة الشــخص نفســه
للحــق .
وإال لــكان اخلــوارج األولــون علــى
حــق مــع مخالفــة جمهــور األمة
لهــم مــن الصحابــة  ،والتابعــن
 ،واألمويــن  ،وســائر املســلمني
 ،وكذلــك ســائر املبتدعــة مــن
اجلهميــة واملعتزلــة وغيرهــم .
ثانيــا ً  :وأمــا مــا نســب لإلمــام
الشــافعي (اتبــع ســهام أعــداء
اهلل ورســوله أيــن تقــع ترشــدك

إلــى أهــل احلــق ) فغيــر صحيــح
ملــا يلــي :
هــذه العبــارة غيــر ثابتــة
-1
عنــه  ،وال عــن أحــد مــن أهــل
العلــم ،بــل هــي مــن العبــارات
الدارجــة التــي ال ســند لهــا .
هــذه العبــارة تعــارض
-2
مــا ســبق مــن النصــوص وأقــوال
أهــل العلــم .
لــو قيــل بصحتهــا :
-3
فإنهــا ال تكــون مطلقــة عامــة
 ،بــل إنهــا مقيــدة مبوافقــة
ا لشــر ع .

المحور السادس :الخطوات التي تساهم في
عالج الغلو والفكر الضال
مــا اخلطــوات التــي ميكــن أن
تســاهم فــي عــاج هــذه الظاهــرة
وكيــف نحافــظ علــى أبنائنــا مــن
تأثيــر هــذا الفكــر اخلطيــر؟
قــال الشــيخ أ.د عبداللــه بــن
محمــد الطيــار:

لقــد أمرنــا اهلل بوقايــة أهلنــا مــن
آم ُنــوا
النــار بقولــه{ :يَــا أَي ُّ َهــا ال َّ ِذيـ َ
ن َ
ُــم نَــارا ً
قُــوا أَنفُ َ
ُم وَأ َ ْه ِليك ْ
ســك ْ
جارَةُ(}..التحــرمي:
ـاس و َ ْ ِ
ال َ
وَقُودُ َهــا النَّـ ُ
اآليــة .)6
وقــال عليــه الصــاة والســام« :
كفــى باملــرء إثمــا ً أن يضيــع مــن
يقــوت» رواه أبــو داود .وقــال أيض ـاً« :
مــا مــن عبــد يســترعيه اهلل رعي ـ ًة
ميــوت يــوم ميــوت وهــو غــاش لرعيته

إال حــرم اهلل عليــه اجلنــة « متفــق
عليــه.
واحملافظــة علــى شــباب األمــة مــن
االنحرافــات العقديــة أمــر ٌ ذو بــال
خاصــة فــي هــذه األيــام أيــام الفــن
واحملــن ,والتــي اختلــط فيهــا احلابــل
بالنابــل ,وفســدت فيهــا بعــض
املفاهيــم ,وامتــأت عقــولٌ بلوثــات
فكريــة أضــرت بالعقيدة والســلوك,
َ
أفهــام بأصحابهــا عــن
ت
وش َ
ــط ْ
ٌ
ســواء الســبيل فأخلــت باألمــن
وشــقت عصــا الطاعــة وفرقــت
اجلماعــة وحملــت علــى أهلهــا
وبلدهــا الســاح .
وإن مــن املؤســف حقــا ً أن يتولــى
كبــر هــذه األفعــال أنــاس مــن بنــي
جلدتنــا ويتكلمــون بألســنتنا

يســوغون هــذه األعمــال بأفــكار
مضللــ ٍة خارجــ ٍة عــن اجلماعــة
ليقــع فــي أتــون فتنتهــم الشــباب
األغــرار .وهــذا يســتدعي دورا ًكبيــرا ً
مــن اجملتمــع بشــتى طبقاتــه
وفئاتــه لعــاج هــذه الظاهــرة ومــن
أعظــم مــا يكــون حمايــة للشــباب
مــن هــذه االنحرافــات بعــد حمايــة
اهلل تعالــى لهــم مــا يأتــي :
 – 1تربيــة الشــباب علــى املنهــج
احلــق وهــو منهــج الوســطية
واالعتــدال فــا إفــراط وال تفريــط وال
ـك
غلــو وال جفــاء قــال تعالى{:وَكَذَلِـ َ
ــم أ ُ َّمــ ًة و َ َســطا ً لِ َتكُونُــوا
َ
ج َعلْ َناكُ ْ
ُ
اس(}..البقــرة:
ش َ
اء عَ لَــى الن َّ ِ
ــه َد َ
اآليــة  .)143وقــال صلــى اهلل عليــه
وســلم  « :يســروا وال تعســروا
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وبشــروا وال تنفــروا « متفــق عليــه.
فالبــد مــن توجيــه الناشــئة علــى
اعتنــاق هــذه العقيــدة الوســطية
والبعــد عــن الغلــو والتطــرف.
 - 2حتذيرهــم مــن اخلــروج عــن جــادة
الشــرع والتحلــل مــن أحكامــه
ــم
وقيمــه قــال تعالى{:و َ َمــا آتَاكُ ْ
ـم عَ نْ ـ ُه
الر َّ ُســولُ ف ُ
َخ ـذ ُو ُه و َ َمــا ن َ َهاكُـ ْ
فَان ْ َت ُهــوا (}..احلشــر :اآليــة .)7
 – 3التحصــن بالعلــم الشــرعي
املبنــي علــى الكتــاب والســنة
وفهــم علمــاء األمــة وانتهــاج منهج
الســلف الصالــح فــي التعامــل مــع
القضايــا واملســتجدات ألن العلــم
وحــام مــن
عاصــم مــن الضاللــة
ٍ
ٌ
َ
ن
ـ
م
و
أ
تعالى{:
ـال
ـ
ق
ـة
ـ
والفتن
ـة
الغوايـ
ََ ْ
ج َعلْ َنــا لَــ ُه
كَا َن َم ْيتــا ً َفأ َ ْ
ح َي ْي َنــا ُه و َ َ
نُــورا ً َي ْ ِ
شــي بِــهِ فِــي الن َّ ِ
ــاس كَ َمــنْ
خــارِ ٍج
َمثَ ُل ـ ُه فِــي ُّ
الظل َُمــا ِ
ـس ب ِ َ
ت ل َْيـ َ
ِمنْ َهــا( }..األنعــام :اآليــة .)122
وقــال احلســن البصــري رحمــه اهلل:
الفتنــة إذا أقبلــت عرفهــا كل عالــم
وإذا أدبــرت عرفهــا اجلاهــل.
فأحــوج مــا يحتــاج إليــه الناشــئ ُة
ـباب األمــة فــي هــذه األزمنــة هــو
وشـ ُ
العلم الشــرعي الصحيــح فبالعلم
ُ
مييــز املــرء بــن احلــق والباطــل ويثبــت
عنــد انقــاب املفاهيــم ويتبصــر
عنــد تشــعب الطــرق يقــول حذيفــة
بــن اليمــان رضــي اهلل عنــه  « :ال
تضــرك الفتنــة مــا عرفــت دينــك
إمنــا الفتنــة إذا التبــس عليــك احلــق
بالباطــل « .
 – 4توجيــه الشــباب لألخــذ عــن
العلمــاء املعتبريــن املعروفــن
بســامة املنهــج والــرأي الســليم ,
والصــدور عنهــم قــال تعالــى { :و َ ِإذَا
ــن أَو ْ ْ
ال َــوْ ِف
َ
ــم أ َ ْمــر ٌ ِمــ َ
ج َ
اء ُه ْ
ن األ َ ْم ِ
ــول
أَذَاعُ ــوا بِــهِ وَلَــوْ رَدُّو ُه ِإلَــى الر َّ ُس ِ
ــم ل ََع ِل َمــ ُه
و َ ِإلَــى أُوْلِــي األ َ ْمــ ِر ِمنْ ُه ْ
ــم }..
ن يَ ْ
ال َّ ِذيــ َ
ســ َتنْ ِب ُطون َ ُه ِمنْ ُه ْ
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(النســاء 83 :اآليــة).
وكذلــك حتذيرهــم مــن املتعاملــن
واملتســرعني فــي األمــور أو
املتجاســرين علــى الفتيــا خاصــ ًة
فيمــا يتعلــق باألمــور العامــة
ومصيــر األمــة .
 - 5تعريفهــم أن التلقــي واحلكــم
علــى األشــخاص وتشــخيص
األحــداث ال يتلقــى مــن اجملاهيــل أو
مــن اإلنترنــت مثــا ً فهــي ليســت
مصــدرا ً موثوقــا ً بــه للتلقــي.
 - 6حتذيــر الناشــئة مــن احلمــاس
غيــر املنضبــط  ,وأن يكــون احلكــم
علــى األشــياء بعيــدا ً عــن العواطــف
ومجانبــا ً للتشــنجات  ،وأخــذ
احلقــوق ورفــع الظلــم إمنــا يكــون
بالطرق املشروعة.
 - 7تقويــة جانــب التوجيــه
والتثقيــف باحلــوار مــع الشــباب
وعلــى العلمــاء والدعــاة واآلبــاء كفلٌ
كبيــر ٌ مــن ذلــك فالبــد مــن النــزول
إلــى الســاحة بقــوة عــن طريــق
احملاضــرات والــدروس واللقــاءات وال
بــد أن تتســع صــدور العلمــاء واآلبــاء
للحــوار الهــادف وقبــول النقــد البناء
واســتيعاب اآلراء واحترامهــا.
 – 8وهــو مــن األمــور املهمــة التــي
ينبغــي العنايــة بهــا مــن قبــل
اآلبــاء جتــاه األبنــاء انتقــاء الصحبــة
فالصحبــة لهــا أثــر كبيــر فــي
تكويــن فكــر النــشء واملــرء علــى
ديــن خليلــه ..

والنــدوات واحملاضــرات وغيرهــا وربــط
الشــباب بالعلمــاء والدعــاة وطــاب
العلــم واملصلحــن املعروفــن
والذيــن لديهــم قبــول لــدى الشــباب
وغيرهــم والتوســع فــي طــرح
البرامــج اإلســامية والتوعيــة
الدينيــة التــي متتــص حماســة
الشــباب وتوجيههــا التوجيــه
الســليم فــي املســاجد واملــدارس
واألنديــة الدائمــة واملوســمية ودعــم
جمعيــات حتفيــظ القــرآن الكــرمي
ومكاتــب الدعــوة  ،فهــي البدائــل
الســليمة حملاضــن الفكــر املتطــرف
 ،فــإذا توســع الفكــر اإلســامي
الصحيــح املعتــدل انحســر الفكــر
املتطــرف والعكــس بالعكــس.
ومــن وســائل معاجلــة هــذا
الغلــو لــدى بعــض الشــباب حــلّ
مشــكالتهم الدراســية واملاليــة
والوظيفيــة واالجتماعيــة ،فاإلحباط
يدفع إلــى االنتحــار والغلــو والتطرف
وااللتحــاق بالتنظيمــات املتطرفــة
طريــق إلــى االنتحــار فعــاً.

ومن أساليب عالج هذه الظاهرة

 ،تكثيــف التوعيــة بخطــر
االســتخدام الســيئ للتقنية وارتياد
املواقــع املشــبوهة فــي االنترنــت من
يوتيــوب وتويتــر وغيرهــا مــن برامــج
التواصــل االجتماعــي ولــو أمكــن
حظرهــا تقنيـا ً وحجبهــا لــكان ذلك
جيــدا ً  ،فهــي مــن أعظــم أســباب
انحرافــات الشــباب وتلقيهــم
ألفــكار الغلــو والتطــرف.
وبين الشيخ د .راشد العليوي أســال اهلل عــز وجــل أن يحفــظ
شــبابنا مــن الضــال واالنحــراف
أن احملافظــة علــى هــؤالء الشــباب والغلــو واجلفــاء وأن يحفــظ بالدنــا
تكــون مبعاجلــة أســباب الوقــوع مــن كل ســوء ومكــروه إنــه ســميع
فــي هــذا الفكــر واملذكــورة ســابقا ً مجيــب .
وذلــك بزيــادة العلــم الشــرعي
الصحيــح ســواء فــي الكليــات
واملعاهــد الشــرعية واحللقــات
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الشيخ د .خالد بن عثمان السبت
عضو هيئة التدريس بجامعة الدمام

اهدنا الصراط المستقيم
 اشــتملت ســورة الفاحتــة علــى أعظم
املطالــب ،ومــن ذلــك :ســؤال الهدايــة
إلــى الصــراط املســتقيمالــذي رســمه
اهلل لعبــاده مــن أجــل أن يســلكوه،
وذلــك فــي املســائل العلمية واملســائل
العمليــة.
وقــد ُش ـ ِرع لنــا أن نقــرأ هــذه الســورة
فــي كل ركعــة مــن صالتنــا املفروضــة
وغيرهــا ،وذلــك يــدل داللــة أكيــدة على
ِع َظــم هــذا املطلــوب،وشــدة احلاجــة
إليــه.
وهــذه الهدايــة ال تتحقــق إال مبعرفــة
مــا شــرعة اهلل تعالــى ،إضافــة إلــى
صحــة حتقيــق امل َنــاط فيــه،وذلــك
صــرًا فــي هــذا وهــذا.
يتطلــب ب َ َ
ومــن املعلــوم أن املســائل العلميــة
صورهــا
ُمتفاوتــة بالنظــر إلــى ت َ ُّ
صحيحــا ،وكذلــك في
فهمــا
ً
وفهمهــا ً
تنزيلهــا علــى الوقائــع.
ومــن لــه بصــر فــي العلــوم الشــرعية
يُــدرك أن مــن أَدَقِّ املســائل مــا يتعلــق
باألســماء واألحــكام ،أي:إطــاق اســم
ـعيَّ ،أو احلكــم علــى
الكفــر علــى املــ َ
ـن باخللــود فــي النــار وذلــك ألمــور
ُ
م َعـ َّ
كثيــرة ،منهــا:
 -1أن هــذه القضايــا تخضــع حلكــم

الشــارع ،وال مدخــل لألهــواء والظنــون للمشــركني فــي مكــة يخبرهــم ب ِ ِســر ّ
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ،ومــا
فيهــا.
عــزم عليــه مــن التوجــه إلــى مكــة.
 -2أن من دخل في اإلسالم بيقين ومــع ذلــك لــم يكفــر بهــذا العمــل.
فإنه ال يخرج منه إال بيقين.
فدل ذلك على أنه
 -3أن هــذه األحــكام ولــو صحــت مــن
حيــث األصــل فــي العمــل أنــه كفــر
مثـ ً
ـن ال بــد
ـا ،فــإن تنزيلــه علــى امل ُ َعـ َّ
فيــه مــن حتقــق الشــرط وانتفــاء املانع،
وهــذا أمــر ٌ ليــس بالســهل ،وال ي َ َتأَتَّــى
راســخا فــي العلــم ،إذ
إال ملــن كان
ً
املطلــوب الوصــول إلــى حكــم الشــارع
فــي أصــل املســألة ،ثــم تنزيــل ذلــك
ــن بعــد النظــر إلــى َتَقُّ ــق
علــى امل ُ َع َّ
الشــروط وانتفــاء املوانــع .فهمــا ن َ َظران
كل واحــد منهمــا لــه ُم َت َطلَّباتــه التــي
ال بــد مــن َتَقُّ ِقهــا ليكــون الناظــر فــي
ذلــك أهـ ً
ـا لهــذا احلكــم.
وتأمل في هذه الشواهد:
أ -قصــة حاطــب رضــي اهلل عنــه،
فهــي نَــو ُع مــواالة للمشــركني بــا
شــك ،ألنــه ســبب نــزول صــدر ســورة
املمتحنــة (يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال
تتخــذوا عــدوي وعدوكــم أوليــاء تلقــون
إليهــم باملــودة) اآليــة .فقــد كتــب

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

بل ذلك يختلف باعتبارات مختلفة
يَنْ ُظر فيها أهل الرسوخ دون غيرهم.
قــول اجلاريتــن فــي بيــت
ب-
رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم
وهمــا تضربــان بالـ ُّدف بحضــرة رســول
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم« :وفينــا
نبــي يعلــم مــا فــي غــد».
وال يخفــى أنــه ال يعلــم مــا فــي غــد إال
اهلل .ومــع ذلــك لــم يكفرهمــا النبــي
صلــى اهلل عليــه وســلم.
ت -قــول عائشــة رضــي اهلل عنهــا فــي
القصــة املعروفــة حــن ت َ ِبعــت النبــي
صلــى اهلل عليــه وســلم ملــا خــرج ليـ ً
ـا
إلــى البقيــع ،وفيــه أنــه ســألها ،ثــم
خ ِبرَنــي اللطيــف
خبرنــي أو ل َُي ْ
قــالَ « :ل ُت ِ
اخلبيــر» .وأنهــا ســألته« :مهمــا يكتــم
ـاس يعلمــه اهلل؟» قــال نعــم.
النـ ُ
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فظهــر مــن ذلــك أنهــا لــم تكــن تعلم وكان السلف الصالح من الصحابة جــادة صحيحــة ،وعلــم راســخ ،وهــدى
والتابعين ُيو ِر ُدون مثل هذه
مــن اهلل ،أفــا يســعنا مــا وســعهم؟
أن اهلل يعلــم مــا يكتمــه الناس.
ح ِّذرون من تلك
النصوص و ُي َ
ث -قــول مالــك بــن عــوف األنصــاري
المح َّرمة دون اشتغال
المق َا َرفات ُ
ُ
-5لم ُيعرف في التاريخ أن فئة
بعــد أن أســلم وقــال قصيــدة ميــدح
منهم بالتفتيش والتنقير عن
من الناس حملت على عاتقها
ص ُدق ذلك
المعينين هل َي ْ
بهــا النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم ،أحوال ُ
الحكم على أهل اإلسالم بالكفر،
َّ
َ
عليهم ،وهل تحقق فيهم
وفيهــا« :ومتــى ت َ َ
شــأ يُخبــرك عمــا فــي
وحملت السالح لتباشر قتلهم
الشرط وانتفى المانع أو ال.
غــد».
وتستحل دماءهم وتقتلهم في
وال يخفــى أنــه ال يعلــم مــا فــي غــد
المساجد سوى الخوارج ،واقرؤوا
ـنة
ـ
الس
ـل
ـ
أه
ـن
ـ
م
ـاء
ـ
العلم
كان
ـذا
ـ
وهك
التاريخ.
إال اهلل .فلــم يكفــره النبــي صلــى اهلل
عليــه وســلم بذلــك بــل عــذره جلهلــه .بعدهــم؛ ولذلــك َسـ ِلموا مــن االنحراف
ج -مــن علمــاء الصحابــة فمــن بعدهم فــي هــذا البــاب ،فلــم ي ُ َو ِّجهــوا نظرهم فنصيحتــي للشــباب أن يلزمــوا
ُ
وجهدهــم إلــى معاصريهم ليشــتغلوا غَــرْز العلمــاء الراســخني الثقــات،
مــن أنكــر بعــض القــراءات الثابتــة،
عليهم
ـم
ـ
واحلك
ـم
ـ
فيه
ـك
ـ
ذل
ـق
ـ
بتحقي
الذيــن شــهدت لهــم األمــة بالعلــم
ألنهــا لــم تبلغــه ،أو لــم تثبــت عنــده.
موا
ل
ـ
َس
ف
ـن،
ـ
الدي
ـن
ـ
م
ـروق
ـ
وامل
ـر
ـ
بالكف
ِ
َ
والتحقيــق فيــه ،مــع اإلقبــال علــى
فلــم يكفــر بذلــك.
ـا
ـ
فيه
ـع
ـ
وق
ـي
ـ
الت
ـن
ـ
والف
ـرور
ـ
الش
ـن
ـ
م
مــا فيــه خيــر ونفــع لهــم ولبالدهــم
وهكــذا فــي أمثلــة كثيــرة ،مــن نظــر
واملعتزلــة
اخلــوارج
مــن
األهــواء
أهــل
ح ِســ ُنه ،دون
فيهــا عــرف دقــة هــذا البــاب ،وطلــب
وألمتهــم ،وكُلٌ فيمــا ي ُ ْ
ـم.
ـ
ونحوه
الدخــول فــي هــذه العظائــم.
الســامة لنفســه بالبعــد عــن اخلوض
ـوا
ـ
قال
ـي
ـ
الت
ـائل
ـ
املس
ـهر
ـ
أش
ـن
ـ
م
وكان
أســأل اهلل لــي وإلخوانــي املســلمني
فيــه مــن غيــر أهليــة.
ـول
ـ
الق
ـألة
ـ
(مس
ـا
ـ
اعتقده
ـن
ـ
م
ـر
ـ
بكف
الهدايــة والرشــاد ،والســامة مــن
ضــاَّ ت الفــن ،إنــه ســميع مجيــب.
 -4مــن نظــر فــي النصــوص الشــرعية بخلــق القــرآن) ،فقــد قالــوا( :مــن قــال ُم ِ
مــن الكتــاب والســنة وجــد أنهــا القــرآن مخلــوق فقــد كفــر) .ومعلــوم الشــيخ د .خالــد بــن عثمــان الســبت
ُت َـذ ِّر مــن الوقــوع فــي مســاخط اهلل ،أن القائــل بذلــك فــي زمانهــم خلــق عضــو هيئــة التدريــس بجامعــة
وتتوعــد مــن وقــع فــي ذلــك بالعقوبــة كثيــر مــن اخللفــاء والقضــاة وغيرهــم ،الدمــام
ولــم يحكمــوا علــى أعيانهــم بالكفــر،
الدنيويــة أو األُخرويــة،
ولــم يخرجــوا عليهــم ،وكانــوا علــى

14

العدد - 11شوال 1437 -هـ

معالجة الغلو والتكفير في القرآن
وصحيح السنة

التكفير وضوابطه
الشيخ أ.د ناصر بن عبدالكريم العقل
عضــو هيئــة التدريــس فــي جامعــة اإلمــام
محمــد بــن ســعود

هــذا املوضــوع الكبيــر اخلطيــر وفتنــة
العصــر أال وهــو خطــورة اخلــوض فــي
مســائل التكفيــر واحلــذر مــن ُشـ َبه أهــل
األهــواء
وعندمــا نتحــدث عــن مثــل هــذا املوضوع
البــد أن نحــدد املطلــوب
ما املقصود بالتكفير ؟
هل كل تكفير مذموم ؟
فيقــال يقصــد بالتكفيــر هــو املذمــوم
ولــم يقتصــر كالم علمائنــا ودعاتنــا
علــى التكفيــر املذمــوم بــل تكلمــوا
عــن اإلعــراض عــن ديــن اهلل عــز وجــل
والعلمنــة والنفــاق وغيرهــا ،بــل لــو
نظرنــا إلــى مــا يصــدر عنهــم مــن العلم
والنصــح جنــد أنــه متــوازن؛ فيتكلمــون
عــن الغلــو والتكفيــر وفــي الوقــت
نفســه يتكلمــون عــن اإلعــراض والنفــاق.
والتكفيــر املشــروع مــن األحــكام
الشــرعية العظمــى التــي حتكــم جميــع
اخللــق نفيــا ً أو إثباتــا ً كمــا قــال تعالــى:
ُ
ُــم ف َِمنك ْ
ــو ال َّــ ِذي َخلَقَ ك ْ
{ه َ
ُــم كَافِــر ٌ
و َ ِمنكُــم ُّمؤ ْ ِمــنٌ}
فعلــى هــذا نــدرك خطــورة مــا يلوكــه
بعــض الغوغائيــة الذيــن يتنكــرون
للتكفيــر ويقولــون :أنتــم أشــغلتم
النــاس بقولكــم هــذا كافــر ،هــذا
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،
ســواء كان شــخصا ً أم فرقــة أم تيــارًا أم
دولــة؛ فإنــه ال يجــوز تكفيــر أحــد مــن
أهــل القبلــة إال مبــا يخرجــه مــن امللــة
ممــا يثبــت عليــه شــرعا ً بعــد التثبــت

وبعــد إقامــة احلجــة والبيــان مــن قبــل
الراســخني فــي العلــم.
وأهــل القبلــة هــم مــن شــهدوا أال إله إال
اهلل وأن محمدا ً رســول اهلل.
وأمــا الغــاة الذيــن وقعــوا فــي غوائــل
التكفيــر ،كمســألة احلكــم بغيــر مــا
أنــزل اهلل ،أو مظاهــرة املشــركني أو تولــي
املشــركني ،فهــي فــي أصلهــا كفــر
مخــرج عــن امللــة ،لكــن هــذا حكــم عــام
ينــدر أن ينطبــق علــى املعــن؛ لوقائــع
حدثــت فــي عهــد النبــي صلــى اهلل
عليــه وســلم هــي مــن هــذا النــوع.
وعلى هذا حتى
لو قامت القرائن  -كما يزعم بعض
حاكما أو
الغالة في التكفير  -على أن
ً
عالما 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 { :و َ ِإذَا َج ُ
اءه ْ
م أ َ ْمر ٌ
ِّم َن األ َ ْم ِن أ َ ِو ْ
ال َوْ ِف أَذَاعُ وا ْ بِهِ وَلَوْ رَدُّو ُه ِإلَى
م لعلمه
ول وَ ِإلَى أُوْلِي األ َ ْم ِر ِمنْ ُه ْ
الر َّ ُس ِ
الذين يستنبطونه منهم } ،وهذا القيد
قاعدة عظيمة:
ليس كل عالم يستطيع االستنباط.

والعلمــاء هــم رأس الطائفــة الظاهــرة
التــي تبقــى علــى احلــق كمــا أخبــر النبي
صلــى اهلل عليــه وســلم فــي احلديــث
املتواتــر «ال تــزال طائفــة مــن أمتــي
ظاهريــن علــى احلــق ال يضرهــم مــن
خذلهــم وال مــن عاداهــم إلــى أن تقــوم
الســاعة».
وهــذا مــن جوامــع كلــم النبــي صلــى
اهلل عليــه وســلم ومن اختصــار العبارات

الكثيــرة بعبــارة واحــدة ألنــه حينمــا قال:
ظاهريــن فهــل يعقــل شــرعا ً وعقــا ً
وعرفــا ً أن تكــون هــذه الطائفــة ظاهــرة
بــا علمــاء؟إذا ً ال ميكــن أن يكــون املرجعية
لهــذه الطائفــة أنــاس فــي املغــارات أو
فــي الكهــوف بــل ظاهــرون بأشــخاصهم
ظاهــرون بعلمهــم ظاهــرون بتصدرهــم
ألمــور األمــة.
وإنــه مــا مــن أحــد مــن شــباب هــذه
األمــة قدميــا ً أو حديثــا ً 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 أنه
قــال« :إذا قــال الرجــل ألخيــه يــا كافــر
فقــد بــاء بهــا أحدهمــا» فكيــف مبــن
يعتقــد كفــر العلمــاء والــوالة والدعــاة
واملشــايخ ورجــال األمــن؟
ثــم الــذي يكفــر العلمــاء ســيكفر مــن
دونهــم مــن بــاب أولــى ولــو لــم يعلــم
ذلــك فإنــه مــن لــوازم مذهبــه.
أوالً :الــذي يكفــر فقــد جــازف ووقــع فــي
خطــر عظيــم ال ســيما الذيــن يكفــرون
باجلملــة لــو افترضنــا جــدال ً أن بعــض من
يكفرونهــم وقــع فــي الكفــر فالبقيــة ال
شــك أنهــم لــم يقعــوا فــي الكفــر
األمــر الثانــي :إنــه افتيــات علــى مــن
جعلهــم اهلل املرجــع ،ثــم هــو قــول علــى
اهلل بغيــر علــم ،واهلل عــز وجــل جعــل
ذلــك قريــن الشــرك { وأن تقولــوا علــى
اهلل مــا ال تعلمــون }
ثالثًــا :أ ّن فــي التكفيــر املذمــوم انتهاك
حلقــوق املســلم؛ألنه مســلم فأخرجــوه
مــن اإلســام ،وترتــب علــى ذلــك
اســتحالل الدمــاء ،بــل جعــل انتهــاك
هــذه األمــور جهــاد.
العدد - 11شوال 1437 -هـ
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األحاديث الثابتة في وصفهم
جــاءت األحاديــث الكثيــرة فــي ذم اهلل عنــه دَ ْع ِنــي يَــا ر َ ُســولَ اللَّ ِ َفأَق ْ ُتــلَ
اخلــوارج ,وذم منهجهــم وعقيدتهــمَ ,هــذ َا ا ْل ُ َنافِــق َ .فَقَ ــالَ  » َم َعــاذَ اللَّ ِ أ َ ْن
ص َحابِــي
قــال شــيخ اإلســام:
ـاس أَنِّــي أَق ْ ُتــلُ أ َ ْ
ي َ َت َح ـد َّ َث النَّـ ُ
َ
ص َحابَــ ُه يَقْ ــر َ ُءو َن الْقُ ــرْآ َن ال َ
ِإنَّ َهــذ َا وَأ ْ
هو ُر ا ْل َ
ون عُ ْث َم َ
ُك ِّفرُ َ
خوَ ارِجِ ي َ
ُج ْم ُ
ان وَ عَ لِ ًّيا
ـم َيْرُقُــو َن ِمنْـ ُه كَ َمــا َيْرُقُ
ـاوز ُ َح َنا ِجر َ ُهـ ْ
ون أَبَا ب َْكرٍ ي ُ َجـ ِ
ض ُة ي َْل َع ُن َ
اه َما ,وَ الرَّافِ َ
وَ َم ْن َتوَ َّل ُ
ــه ُم ِمــ َن الر َّ ِميَّــ ِة » .متفــق عليــه
الس ْ
َّ
وَ عُ َمرَ وَ عُ ْث َم َ
ان وَ َم ْن َتوَ َّل ُ
م,
اه ْ
كــن َّ الْفَ َســادَ الظَّ ا ِهــر َ كَا َن فِــي
وَ َل ِ
ْ
ْك الدِّ َمــا ِء وَأ َ ْخــ ِذ
َــوارِ ِجِ :مــنْ َســف ِ
ال َ
ال وَ ْ
ف؛ َف ِل َهــذ َا
ــي ِ
وج ب ِ َّ
الْ َ ْم َ
الس ْ
ــو ِ
ال ُــر ُ ِ
م,
ـاء ْت الْ َ َحادِيـ ُ
الص ِ
ح َ
ـث َّ
َجـ َ
يحـ ُة ب ِ ِق َتالِ ِه ْ
َ
م
وَالْ َ َحادِيـ ُ
ـم وَالْ ْمـ ِر ب ِ ِق َتالِ ِه ْ
ـث فِــي ذَ ِّم ِهـ ْ
ـل
ـي ُم َت َواتِــرَةٌ ِعنْـ َد أ َ ْهـ ِ
كَثِيــرَةٌ ِج ـ ًّدا و َ ِهـ َ
ث .ا.ه
الْ َ ِديــ ِ
ــل
وقــد قَــالَ الْ ِ َم ُ
ــام أ َ ْح َمــد بْــ ُن َحنْ َب ٍ
ر َ ِح َمــ ُه اللَّ ُ ت َ َعالَــى
يث مِ ْن عَ َ
ح ِد ُ
شرَةِ أَوْ ُج ٍه
ص َّح فِ ِ
يه ْ
َ
م ا ْل َ

يح ـهِ
ح ِ
ص ِ
وَق َـدْ أ َ ْخر َ َج َهــا ُم ْ
م فِــي َ
س ـ ِل ٌ
خــارِ ُّي ِقطْ َع ـ ًة ِمنْ َهــا.
وَأ َ ْخــر َ َج الْ ُب َ
وهي كما يلي:
ـن عَ بْ ـ ِد اللَّ ِ ،قَــالَ أَتَــى
 -1عَ ـنْ َجاب ِـ ِر بْـ ِ
للَّ
ر َ ُجــلٌ ر َ ُســولَ ا ِ صلــى اهلل عليــه
ـن
وســلم بِالْ ِ ْعرَان َـ ِة ُمنْ َ
صر َ َفـ ُه ِمـنْ ُح َنـ ْ ٍ
للَّ
ضــ ٌة وَر َ ُســولُ ا ِ
وَفِــي ث َــوْ ِب بِــا ٍَل فِ َّ
ـض ِمنْ َها
صلــى اهلل عليــه وســلم يَقْ ِبـ ُ
ـاس فَقَ ــالَ  :يَــا ُم َح َّمـ ُد ا ْع ِدلْ
ي ُ ْعطِــي النَّـ َ
َ
 .قَــالَ : » وَي ْ َلـ َ
ـم أكُـنْ
ـك وَ َمـنْ ي َ ْعـ ِدلُ ِإذَا َلـ ْ
ـم أَكُنْ
أ َ ْعـ ِدلُ لَقَ ـدْ ِخبْـ َ
ـت وَ َخ ِســر ْ َت ِإ ْن َلـ ْ
أ َ ْعـ ِدلُ  » .فَقَ ــالَ عُ َمــر ُ ب ْـ ُن ْ
ـاب رضى
ال َطَّ ـ ِ
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ـق اللَّ َ
ـن َم ْ
الْ َ ِبـ ِ
ح ُلــوقُ الــرَّأ ْ ِس فَقَ ــالَ اتَّـ ِ
ح َّمــ ُد - .قَــالَ  -فَقَ ــالَ ر َ ُســولُ
يَــا ُم َ
للَّ
ا ِ صلــى اهلل عليــه وســلم » ف ََمــنْ
يطِ للَّ
ص ْي ُتــ ُه أَيَأ ْ َم ُن ِنــي عَ لَــى
ــع ا َ ِإ ْن عَ َ
ُ ِ
ْ
َ
َ
ـالَ
َ
ـر
ـ
ب
د
أ
ـم
ـ
ث
ـ
ق
»


ـي
ـ
ن
و
ن
م
أ
ت
ال
و
ض
ر
أل
ا
ُ
ِ
َ
َ
ِ
ـل ْ َ َ ُ
أ َ ْهـ ِ
َّ ْ َ
َ
َاسـ َتأْذَ َن ر َ ُجــلٌ ِمـ َن الْقَ ــوْ ِم فِــي
الر َّ ُجــلُ ف ْ
قَتْ ِل ـهِ  -يُــرَو ْ َن أَن َّـ ُه َخالِ ـ ُد ب ْ ـ ُن ال َْولِي ـ ِد -
فَقَ ــالَ ر َ ُســولُ اللَّ ِ صلــى اهلل عليــه
ــئ َهــذ َا قَوْ ًمــا
وســلم » ِإنَّ ِمــنْ ِضئْ ِ
ض ِ
ــم
يَقْ ــر َ ُءو َن الْقُ ــرْآ َن ال َ ي ُ َ
ــاوز ُ َح َنا ِجر َ ُه ْ
ج ِ
يَقْ ُتلُــو َن أ َ ْهــلَ اإلِ ْســا َِم وَي َ َدعُ ــو َن أ َ ْهــلَ
ـان َيْرُقُــو َن ِمـ َن اإلِ ْسـا َِم كَ َمــا َيْــرُقُ
األَوْثَـ ِ
ــم
الس ْ
َّ
م ِمــ َن الر َّ ِميَّــ ِة َل ِئــنْ أَدْرَك ْ ُت ُه ْ
ــه ُ
ــم قَتْــلَ عَ ــادٍ متفــق عليــه
ألَق ْ ُت َلن َّ ُه ْ

ْــت
ــير ُ بْــ ُن عَ ْمــ ٍرو ،قَــالَ قُل ُ
 -2عــن ي ُ َس ْ
ت
ــن ُح َن ْي ٍ
لِ َس ْ
ــف َهــلْ َس ِ
ــم ْع َ
ــه ِل ب ْ ِ
الن َّ ِبــيَّ صلــى اهلل عليــه وســلم يَقُ ــولُ
فِــي ْ
ــم ْع ُت ُه
ــي ًئا قَــالَ َس ِ
ال َ
َــوارِ ِج َش ْ
يَقُ ــولُ
خــر ُ ُج ِمنْـ ُه
ـوى ب ِ َيـ ِد ِه ِق َبــلَ ال ِْعــر َ ِاق ي َ ْ
وَأ َ ْهـ َ
م،
ـاوز ُ تَرَا ِق َي ُه ْ
قَــوْ ٌم يَقْ ــر َ ُءو َن الْقُ ــرْآ َن ال َ ي ُ َجـ ِ
ــه ِم
الس ْ
َيْرُقُــو َن ِمــ َن اإلِ ْســا َِم ُمــرُوقَ َّ
» .متفــق عليــه
ِم ـ َن الر َّ ِميَّ ـ ِة 
 -4عــن ابــي ســعيد اخلــدري رضــي اهلل
للَّ
للَّ
صلَّــى ا ُ عَ ل َْيـ ِه
ـول ا ِ َ
عنــه عَ ـنْ ر َ ُسـ ِ
ـعي ٍد ْ
الُـدْرِيِّ ،قَــالَ ب َ َعـ َ
 -3عَ ـنْ أَبِــي َسـ ِ
ــيكُو ُن فِــي أ ُ َّمتِــي
ـث و َ َســل ََّم قَــالَ َ :
«س َ
ـن ا ْختِـ َ
ح ِس ـ ُنو َن ال ِْقيــلَ
ـا ٌف وَفُرْق َ ـ ٌة قَــوْ ٌم ي ُ ْ
ـو بِال َْي َمـ ِ
ـي  -رضــى اهلل عنــه  -و َ ُهـ َ
عَ ِلـ ٌّ
للَّ
ــول ا ِ وَيُ ِســي ُئو َن الْ ِف ْعــلَ يَقْ ــر َ ُءو َن الْقُ ــرْآ َن َل
بِذ ََه َبــ ٍة فِــي تُرْبَتِ َهــا ِإلَــى ر َ ُس ِ
يــن
صلــى اهلل عليــه وســلم فَقَ َس َ
ــم َها ي ُ َ
ــاوز ُ تَرَا ِق َي ُه ْ
ــم َيْرُقُــو َن ِمــنْ الدِّ ِ
ج ِ
للَّ
ـه ِم ِمـنْ الر َّ ِميَّـ ِة َل يَر ْ ِج ُعــو َن
السـ ْ
ر َ ُســولُ ا ِ صلــى اهلل عليــه وســلم ُمــرُوقَ َّ
ـم َشــر ُّ ْ
ــن َ أَرْب َ َعــ ِة نَفَ ــ ٍر األَقْــر َ ُع بْــ ُن َحاب ِ ٍ
الَل ِْق
بَ ْ
ــس َحتَّــى يَرْت َـد َّ عَ َلــى فُو ِقـ ِه ُهـ ْ
ــي وَعُ َي ْي َنــ ُة بْــ ُن بَــدْرٍ الْفَ ــزَارِ ُّي وَ ْ
ــم وَق َ َتلُــو ُه
الْ َنْ َظ ِل ُّ
ال َ ِليقَ ــ ِة ُطوبَــى ِلَــنْ ق َ َتل َُه ْ
للَّ
ـاب ا ِ وَل َْي ُســوا ِمنْـ ُه
وَعَ لْقَ َمـ ُة ب ْـ ُن عُ الَث َـ َة ال َْع ِ
امـ ِر ُّي ثُـ َّ
ـم أ َ َحـ ُد يَدْعُ ــو َن ِإ َلــى ِك َتـ ِ
ب َ ِنــي ِكال ٍَب وَزَيْــ ُد ْ
ــم كَا َن أَوْلَــى
ــي ث َّ
ال َْيــ ِر الطَّ ائِ ُّ
ُــم فِــي َشــيْ ٍء َمــنْ قَاتَل َُه ْ
للَّ
أ َ َحــ ُد ب َ ِنــي نَبْ َهــا َن  -قَــالَ َ -فغ ِ
ـم» قَا ُلــوا يَــا ر َ ُســولَ اللَّ ِ َمــا
َض َب ْ
ــت بِــا ِ ِمنْ ُهـ ْ
قُرَي ْ ٌ
ح ِليـقُ» رواه أحمد
ــش فَقَ الُــوا أَت ُ ْعطِــي َ
ص َنادِيــ َد َنْــ ٍد ِ
م؟ قَــالَ « :التَّ ْ
ـيم ُ
اه ْ
سـ َ
للَّ
وَت َ َدعُ َنــا فَقَ ــالَ ر َ ُســولُ ا ِ صلــى اهلل وأبــو داود واحلاكــم فــي املســتدرك
ـك
ـت ذَلِـ َ
عليــه وســلم » ِإنِّــي ِإنَّ َــا ف ََعلْـ ُ
ـاء ر َ ُجــلٌ كَـ ُّ
وس
ـث الل ْ
ـم » ف َ
َجـ َ
ـي بِــر ُ ُء ِ
ألَتَأَل َّفَ ُهـ ْ
ِّح َي ـ ِة  -5عــن ابــي غالــب قــالَ :لاَّ أُتِـ َ
ُم ْ
ــت عَ لَــى دَر َ ِج دِ َم ْ
شــق َ ،
ـن نَات ِـئ ُ األَزَارِقَــ ِة َف ُن ِ
ص َب ْ
ـن غَائِــر ُ ال َْع ْي َنـ ْ ِ
شـ ِر ُف ال َْو ْج َن َتـ ْ ِ
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ـي اللَّ ُ عَ نْـ ُه َ ،فل ََّما
َجـ َ
ـاء أبــو أمامــة ر َ ِضـ َ
ـت عَ ْي َنــا ُه ,فَقَ ــالَ :
رَ ُ
ـم دَ َم َعـ ْ
آهـ ْ
« ِك َل ُب النَّــارِ ث َ
َــا َث َمــرَّا ٍ
ت َهــؤُ َل ِء َشــر ُّ
ــت أَدِ ِمي َّ
قَتْلَــى قُتِلُــوا َت ْ َ
ــما ِء  ,وَ َخ ْيــر ُ
الس َ
َ
ــما ِء ال َّ ِذيــ َن
ــت أدِ ِمي َّ
قَتْلَــى قُتِلُــوا َت ْ َ
الس َ
ــم َهــؤُ َل ِء «
ق َ َتل َُه ْ
ــت
ْــت  :ف ََمــا َشــأْن ُ َ
ك دَ َم َع ْ
 ,قَــالَ  :فَقُ ل ُ
ــم
عَ ْي َنــا َ
ــم ِ ,إن َّ ُه ْ
ك ؟ قَــالَ  :ر َ ْح َمــ ًة ل َُه ْ
ـل الْ ِ ْسـ َ
ـا ِم  ,قَــالَ  :قُلْ َنــا
كَانُــوا ِم ـنْ أ َ ْهـ ِ
 :أَبِرَأْيِـ َ
ـك  ,قُلْـ َ
ـت َ :ه ـؤُ َل ِء ِك َل ُب النَّــارِ  ,أَو ْ
صلَّــى
ـول اللَّ ِ َ
َشــيْ ٌء َسـ ِ
ـم ْع َت ُه ِمـنْ ر َ ُسـ ِ
للَّ
يء ,
ا ُ عَ ل َْيـهِ و َ َسـل ََّم ؟ قَــالَ ِ :إنِّــي لَ َـ ِر ٌ
صلَّى اللَّ ُ
ـول اللَّ ِ َ
بَلْ َسـ ِ
ـم ْع ُت ُه ِمـنْ ر َ ُسـ ِ
ـن  ,وَ َل
عَ ل َْيـهِ وَ َسـلَّ َم غَ ْيــر َ َمــر َّ ٍة  ,و َ َل ثِنْ َتـ ْ ِ
ثَـ َ
ـا ٍث  ,قَــالَ  :ف ََعـد َّ ِمــرَارًا  .رواه الترمــذي
وبــن ماجــه واحمــد واللفــظ لــه
ــن غَفَ لَــةَ ،قَــالَ قَــالَ
ــوي ْ ِد ب ْ ِ
 -6عَ ــنْ ُس َ
عَ ِلــي إذَا َحدَّث ْ ُتكُــم عَ ــن ر ُســول اللَّ
ْ
ْ َ
ِ
ٌّ ِ
َ
َ
ِ صلــى اهلل عليــه وســلم فَــأ ْن أ ِخــر َّ
ـب ِإ َلــى َّ ِم ـنْ أ َ ْن أَقُــولَ
ِم ـ َن َّ
ـما ِء أ َ َحـ ُّ
السـ َ
يما
ـم يَقُ ــلْ و َ ِإذَا َحدَّث ْ ُتكُـ ْ
عَ ل َْيـهِ َمــا َلـ ْ
ـم فِ َ

ُــم فَــإِنَّ الْ َــر ْ َب َخدْعَ ــ ٌة.
ب َ ْي ِنــي وَب َ ْي َنك ْ
ت
َس ِ
ــم ْع ُ
للَّ
ر َ ُســولَ ا ِ صلــى اهلل عليــه وســلم
ــان
ــي ْ
خر ُ ُج فِــي آ ِخــ ِر الز َّ َم ِ
يَقُ ــولُ  » َس َ
اء األ َ ْحـا َِم
قَــوْ ٌم أ َ ْحـ َد ُ
ان ُســفَ َه ُ
اث األ َ ْسـ َن ِ
يَقُ و ُلــو َن ِمـنْ َخ ْيـ ِر قَــوْ ِل الْ َب ِري َّـ ِة يَقْ ــر َ ُءو َن
ـم َيْرُقُــو َن ِم َن
ـاوز ُ َح َنا ِجر َ ُهـ ْ
الْقُ ــرْآ َن ال َ ي ُ َجـ ِ
ـه ُم ِمـ َن الر َّ ِميَّـ ِة
السـ ْ
ـن كَ َمــا َيْــرُقُ َّ
الدِّيـ ِ
ـم َفــإِنَّ فِــي
ـم فَاق ْ ُتل ُ
َفــإِذَا ل َِقي ُت ُم ُ
ُوهـ ْ
وهـ ْ
للَّ
ـم ِعنْـ َد ا ِ يَوْ َم
ـم أ َ ْجــرًا ِلَنْ ق َ َتل َُهـ ْ
قَتْ ِل ِهـ ْ
ام ـ ِة » .متفــق عليــه
ال ِْق َي َ
 -7عــن عبــد اهلل بــن عمــر قــال
صلَّــى اللَّ ُ عَ ل َْي ـهِ
ت ر َ ُســولَ اللَّ ِ َ
َسـ ِ
ـم ْع ُ
ُ
خــر ُ ُج ِمـنْ أ َّمتِــي قَوْ ٌم
و َ َسـلَّ َم يَقُ ــولُ  « :ي َ ْ
ي ُ ِســي ُئو َن الْ َع َْمــالَ  ،يَقْ ــر َ ُءو َن الْقُ ــرْآ َن
ــم «  ،قَــالَ ي َ ِزيــ ُد َ :ل
ــاوز ُ َح َنا ِجر َ ُه ْ
َل ي ُ َج ِ
ـم عَ َم َلـ ُه
ـم ِإلَّ قَــالَ  « :ي َ ْ
ح ِقــر ُ أ َ َح َدكُـ ْ
أ َ ْع َلـ ُ
ـم  ،يَقْ ُت ُلــو َن أ َ ْهــلَ الْ ِ ْسـ َ
ـا ِم ،
ِمـنْ عَ َم ِل ِهـ ْ
ـم ِإذَا َخر َ ُجــوا
َفــإِذَا َخر َ ُجــوا فَاق ْ ُتل ُ
ُوهـ ْ
ـم  ،ثُـ َّ
ــم
ُــم ِإذَا َخر َ ُجــوا فَاق ْ ُتل ُ
فَاق ْ ُتل ُ
ُوه ْ
ُوه ْ
ــم  ،ث َّ
،ف ُ
ــم  ،و َ ُطوبَــى ِلَــنْ
َطوبَــى ِلَــنْ ق َ َتل َُه ْ
ـم قَــر ْ ٌن ق َ َط َع ُه
ق َ َت ُلــو ُه  ،كُل ََّمــا َط َلـ َع ِمنْ ُهـ ْ
اللَّ ُ عَ ــز َّ و َ َجــلَّ « ،

صلَّــى اللَّ ُ عَ ل َْيهِ
َفــرَدَّدَ ذَلِـ َ
ـك ر َ ُســولُ اللَّ ِ َ
وَ َســل ََّم ِع ْ
شــ ِري َن َمــرَّةً أَو ْ أَكْثَــر َ  ،وَأَنَــا
ــم ُع  .رواه اإلمــام أحمــد ,وصححــه
أ َ ْس َ
محققــو املســند.
وأخرجــه ابــن ماجــه بلفظ»:ينشــأ
نشء يقــرؤون القــرآن ال يجــاوز تراقيهم،
ٌ
طــ َع» ،قــال ابــن
ق
قــرن
خــرج
كلمــا
ُ ِ
هلل
صلَّــى ا ُ
عمــر :ســمعت رســول اهلل َ
عَ ل َْي ـهِ و َ َس ـل ََّم يقول»:كلمــا خــرج قــرن
قطــع «أكثــر مــن عشــرين مــرة حتــى
يخــرج فــي ِعراضهــم الدَّجــالُ »  .قــال
محققــو املســند :هــذا إســناد حســن.
 -8عَ ــنْ أَبِــي ذَرٍّ ،قَــالَ قَــالَ ر َ ُســولُ اللَّ ِ
صلــى اهلل عليــه وســلم » ِإنَّ ب َ ْعــ ِدي
ــيكُو ُن ب َ ْعــ ِدي ِمــنْ
ِمــنْ أ ُ َّمتِــي  -أَو ْ َس َ
ـاوز ُ
أ ُ َّمتِــي  -قَــوْ ٌم يَقْ ــر َ ُءو َن الْقُ ــرْآ َن ال َ ي ُ َجـ ِ
ـن كَ َمــا
ـم ي َ ْ
يم ُهـ ْ
خر ُ ُجــو َن ِمـ َن الدِّيـ ِ
َحال َ ِق َ
ُــم ال َ
الس ْ
يَ ْ
خــر ُ ُج َّ
ــه ُم ِمــ َن الر َّ ِميَّــ ِة ث َّ
ي َ ُعــودُو َن فِيــهِ
الَل ِْق وَ ْ
م َشر ُّ ْ
ال َ ِليقَ ِة رواه مسلم
ُه ْ

( وختامــً نســأل اهلل أن نكــون
قــد وفقنــا فــي عــرض هــذا
الملــف المهــم لعــاج هــذه
اآلفــة التــي تلتهــم أغلــى مــا
نملــك وهــم شــباب هــذا الوطن
ويســعى أصحــاب هــذا الفكــر
النشــاز أن يخربــوا بيوتهــم
بأيديهــم فنســأل اهلل أن يحــول
بينهــم وبيــن مــا يشــتهون وأن
يحفــظ علينــا فــي هــذه البــاد
أمننــا وإيماننــا ومقدراتنــا ووالة
أمورنــا وعلماءنــا وجميــع مــن
علــى ثــرى هــذا البــاد الطاهــرة
وســائر بــاد المســلمين وأن يــرد
كيــد الكائديــن فــي نحورهــم
وأن يرفــع الفتــن والحــروب عــن
بالدنــا وســائر بــاد المســلمين
إنــه جــواد كريــم).
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