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 الفكر التكفيري: نشأته وتطوره وأبرز أدلته والرد عليها

 مفهوم الفكر التكفيري:المبحث األول

 .المطلب األول: تعريف الكفر

 تعريف الكفر والكافر لغةً واصطالحاً: 

. وهو: الذي كفر درعه أي غطاه ولبس فوقه (1): الستر والتغطيةالكفر في اللغة 

 .(2)وكل شيٍء غطى شيئا فقد كفره

ً ا قال ابن  زن ف فني يفرانك ال فنر: ) لرند الربوبينة ولرند  بنو   :لكفر اصطالحا

أ م نا  أينى بنه الر نول   بي م  األ بياء صنر   بوينه فني القنرلك ال نراج أو لرند شنيئا

أ قناف البرهناك  صلى هللا  عليه  و لج  م ا صن  عدند لازنده بدقنل ال افنةع أو ع نل شنيئا

 .(3) بأك الف ل به كفر(

ألصنننفيا ي فنني مفنننردا: القنننرلك: )ال فننر لرنننود الوزدا ينننة أو وقننال الراغننن  ا

 .(4) الشرافة أو الدبو (

: هو الر ج على أشخاص ُمفَيدي  بال فر الُ خِرج م  ال لةع  واء كنا وا والتكفير

 .(5) أفراداأ أو ل اعا: أو أهل بلد أو أيباع مذه 

 

 

 : المطلب الثاني: أنواع الكفر

 :: الكفر األكبرأولً 

                                                

 .151: صع 5: ج عيس اللغة /أبو الرس  ب  فارسمفجج مقاا (1)

 .148 :ص ع5 :ج علساك الفرب (2)

 456كتاب الفصل في ال لل واألهواء والدرل /أبو مر د ب  از د ب  ز ف األ دلسني ال تنوفى  (3)

 .253: صع 3: ج عه

 .443 :كتاب مفردا: القرلك للراغ  األصفيا ي ص (4)

 .دي يأليك عبد الغدي أبو الف فلغكتاب مفجج ا (5)
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و  قيض اإلا اكع واخرج صازبه م  اإل الفع واول  له الخلود في الدنار ه    

صننازبه اعتقنناداأع أو قننوالأ قصنند  وال يدالننه شننفاعة الشنناففي ع وا ننوك ال فننر بديننة كفننرِ 

صننازبه فيننه ال فننرع أو ففننالأ قنناف بننه فاعلننه وهننو افلننج أ ننه كفننر. قننال اإلمنناف الشننربيدي: 

أ قطع ا ت رار اإل الف ودوامهع   . (1) (بدية كفر وارصل قطفه بأمور)وشرعا

اء: قال اإلماف الدووي في كتاب )يينذا  األ ن اء واللغنا:(: ) وقنال بفنض الفل ن

ربفنة ال فر أربفة أ واعع كفر إ  ارع وكفر لرودع وكفر عدنادع وكفنر  فناوع وهنذه األ

 م  لقي هللا يفالى بوازد مديا لج اُغفر له (.

 سة أ واعع وهي:إلى أك ال فر خ  وذه  بفض الفل اء

بيج السنالفع ف ن  كنذ  و الصنال  وهو اعتقناد كنذب الر نل علنييج :كفر التكذيب -1

لَنُج ِمِ نِ  اف تَنَر  }والدليل قوله يفالى:  عفي ا لاؤوا به ظاهرا أو باطدا فقد كفر َوَمن   أَظ 

ِ لَ ا َلاَءهُ أَلَي َس فِي َلَيدِ   .(2) (َج َمث وأ  ِلل َ افِِرا َ َعلَى َّللِاِ َكِذبأا أَو  َكذَِب بِال َرق 

أ بصندو الر نولع وأ نه لناء كفرر اببراو والكرتكبار -2 : وذلن  بنأك ا نوك عال نا

بالرق م  عدند هللاع ل ن  ال ادقناد لر  نه وال انذع  ألمنرهع ا نت باراأ وعدناداأع والندليل 

ُجدُوا ِِلدََف فََسَجدُوا إِ  قوله يفالى:) بََر َوَكناَك ِمنَ  َوإِذ  قُل دَا ِلل َ الئَِ ِة ا   تَ   ِليَس أَبَى َوا   ال إِب 

 .(3) ال َ افِِراَ (

: وهو التردد وعدف الج ف بصدو الر ل واقال له كفر الظ ع وهو كفر الشك -3

ِسِه قَاَل َمنا أَُظن أ أَك  )ضد الج ف واليقي . والدليل قوله يفالى: َودََخَل َلدِتَهُ َوهَُو َظاِلٌج ِلدَف 

قَلَبأا قَاَل يَبِيدَ َهِذِه  ا ِمد َيا ُمد  أَبَدأا َوَما أَُظ أ الساَعةَ قَائَِ ةأ َولَئِ   ُرِدد ُ: إِلَى َرب ِي ألِلدَِك َخي رأ

فَنٍة َُّنِج َ نواَا َرُلنالأ  َ: بِالِِذي َخلَقَنَ  ِمن   يُنَراٍب َُّنِج ِمن    ُط  لَهُ َصاِزبُهُ َوهَُو اَُراِوُرهُ أََكفَر 

ِرُا بَِرب ِي أََزدأا(لَِ دا هَُو َّللِاُ رَ  ب ِي َوال أُش 
 (4). 

                                                

 .(304ع ص: 4ج: مغدي ال رتاج شرح ال دياج ) (1)

 .68 :لاة عالفد بو: ور   (2)

 .34 :لاة  ع ور  البقر (3)

 .38 - 35اِلاا:  عال يك ور   (4)
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: وال ننراد بننه اإلعننراي ال لنني عنن  النندا ع وصننوريه: بننأك كفررر ابعرررا -4

افري بس فه وقلبه وعل ه ع ا لاء به الر ول صلى هللا علينه و نلجع والندليل قولنه 

ِذُروا ُمف ِرُضوَك( يفالى:)  .(1) َوالِِذاَ  َكفَُروا َع ا أُ  

وال راد به الدفناو اإلعتقنادي بنأك اظينر اإلا ناك وانبط  ال فنرع كفر النفاق:  -5

ذَِلَ  بِأَ ُِيج  لَمدُوا َُِّج َكفَُروا فَُطبَِع َعلَى قُلُوبِِيج  فَُيج  ال اَف قَُيوَك( والدليل قوله يفالى:)
 (2). 

 ً    :: الكفر األصغرثانيا

صنازبه صنفة وهو ما ال اداقض أصل اإلا اكع بل ادقصه واضففهع وال اسنل   

اإل ننالف وزصننا تهع وهننو ال شننيور عدنند الفل نناء بقننوليج: )كفننر دوك كفننر( وا ننوك 

إذا لنج اتن  مدنهع وقند أطلقنه  -عن  ولنل  -صازبه علنى خطنر عظنيج من  غضن  هللا 

الشارع على بفض ال فاصي والذ وب على  بيل ال لر والتيدادع أل ينا من  خصنال 

 .لذ وباوما كاك م  هذا الدوع ف   كبائر ال فرع وهي ال يصل إلى زد ال فر األكبرع 

وهننو مقننتٍض ال ننترقاو الوعينند والفننذاب دوك الخلننود فنني الدننارع وصنناز  هننذا 

 :ال فر م   يداليج شفاعة الشاففي  وليذا الدوع م  ال فر صور كثير ع مديا

 :كفر النعمة -1

ِرفُوَك  ِف َ َ  اَف  ) :قال يفالى .وذل  بدسبتيا إلى غير هللا يفالى بلسا ه دوك اعتقاده

ثَُرهُُج ال َ افُِروَك( ِ َُِّج اُدِ ُرو ََيا َوأَك   .(3) َّللا 

 : الحلف بغير هللا تعالى -2

ع إ  ا ا وك كفراأ إك عِظَج الرالُك على االطالوالرلك بغير هللا يفالى ليس كفراأ 

نج هللاَ  هللا علينه قولنه صنلى   فدنى ال نراد من يفنالىع وهنذا هنو ال ال رلوَف به ك نا افظ ِ

َوقَناَل اب نُ  "ع قنال الرنافا الفراقني: (4) )م  زلك بغير هللا فقند كفنرع أو أشنرا( :و لج

تََ نٌع َعلَي نِه. َُّنِج قَناَل:  نٌر ُمج  َرِلنُك بِغَي نِر َّللِاِع َوَهنذَا أَم  ِد ال بَنر ِ فِينِه: أَ ِنهُ اَل اَُجنوُل ال  َ نَع َعب  أَل 
                                                

 .3 :لاة ع ور  األزقاف(1)

 .3 :لاة ع ور  ال دافقوك (2)

 .83: لاة ع ور  الدرل (3)

 .زس  بإ دادرواه الترمذي  (4)
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ُروَهةٌ  ال فُلََ اُء َعلَى أَِك ال يَِ ي َ  َرِلُك أِلََزنٍد بَِينا بِغَي ِر َّللِاِ َم   " وقنال َمد ِييٌّ َعد َيا اَل اَُجوُل ال 

َرلنَوقَاَل الِشنافِِفيأ  أاضا: " َشنى أَك  اَُ نوَك ال  . َوقَناَل إَمناُف ُك بِغَي نِر َّللِاِ يَفَنالَى َمف ِصنيَةأ : أَخ 

ُع بِأَ ِهُ لَي   قَط  َرَرَمي ِ : ال َ ذ َهُ  ال  ِلٍج: ال  حِ ُمس  ُروهٌع َوِلذَا قَاَل الدَِوِويأ فِي َشر  َس بَِرَراٍف بَل  َم  

ُروهٌع َولَي َس بَِرَراٍفع  َرابِدَا َم   دَ أَص  َرِلنِك هَُو ِعد  ِ َعلَي ِه َكَراِهيَنِة ال  ِمِذي  َواَُوافِقُهُ يَب ِواُ  الت ِر 

 .(1) "بِغَي ِر َّللِاِ 

ك بننال خلوو م ننروهع كننالدبيع لننلبي : الرقننال اإلمنناف الدننووي فنني روضننة الطننا

ه وال فبةع ولبرالع والصرابة. وقال األصنراب: فلنو اعتقند الرنالك فني ال رلنوف بن

 م  التفظيج ما افتقده في هللا يفالى كفر.   

 " باب ال سلج فسووع وقتاله كفر" :: لقوله صلى هللا عليه و لجقتال المسلم -3 

ال يرلفننوا بفنندي كفنناراأ اضننرب بفضنن ج رقنناب " :وقولننه صننلى هللا عليننه و ننلجع (2)

 .(3) "بفض

فيذا الدوع م  ال فر غير مخرج م  ال لة بايفاو األئ ةع أل يج لنج افقندوا صنفا: 

ِلُروا بَي دَُيَ ا () :اإلا اك لقول هللا يفالى ِمدِيَ  اق تَتَلُوا فَأَص   .(4) َوإِك َطائِفَتَاِك ِمَ  ال ُ ؤ 

  :احة على الميتالطعن في النسب، والني-4 

اَّ دَتَاِك فِي الدِاِس "ورد في بفض الروااا: أك الدبي صلى هللا عليه و لج قال :

 .(5)"هَُ ا بِِيج  ُكف ٌر الِطف ُ  فِي الدَِسِ  َوالد ِيَاَزةُ َعلَى ال َ ي ِ ِ 

أي ال فنننر  -وهدنناا أمننور عدانند  ورد: فنني بفنننض الروااننا: أ يننا منن  ال فننر 

أو الفسق لج يصل إلى زد ال فر الرقيقي والشرا باهلل يفالىع وقد  أو الدفاو -األصغر 

بي  الفل اء ذل  في كت  التفا ير وشروح الرداث مثل فت  الباري الب  زجر وشرح 

 مسلج لإلماف الدووي.

                                                

روضنة الطننالبي   وا ظنر: .355ع ص: 7ج:  عطنرح التثران  شنرح التقران  للرننافا الفراقني (1)

 .79ع ص: 4ج: لإلماف الدووي 

 .البخاري باب اإلا اك (2)

 .البخاري باب الخطبة أااف مدى (3)

 .(9الرجرا: لاة ) ور   (4)

 .(67صري  مسلج ) (5)
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 :الفرق بين الكفر األكبر واألصغر

 عوصنازبه مخلند فني الدنار عوارنب  األع نال عال لنةال فر األكبر اخرج من   -1 

 وال اجول لل ؤم  مربته وموااليه.

 عسبهل   ادقصيا بر عوال ارب  األع ال عال فر األصغر ال اخرج م  ال لة  -2 

ي صننازبيا للوعينند وقنند  عبه فنني الدننار فيفننذب َّننج اخننرج مدينناوال اخلنند صنناز عوافننر ِ

 .اتوب هللا عليه فال ادخله

 المطلب الثالث: معنى الخوارج:

ي   الفرو االعتقاداةع ي ثنل زركنة عديفنة شر نة فنهج فرقة كبير  م :والخوارج

 ذ  فتنر التاراخ اإل المي شغل  الدولة اإل المية ب ا ي تل ه من  أف نار ومفتقندا: شنا

  .دهج القوي وال ؤَّر إلى اومدا هذاطوالة م  ال م ع بل وال ا ال ليج ولو

 قال األشفري: هج م  خرلوا على أمير ال ؤمدي  علي رضي هللا عده.

الشير تا ي: ) كل م  خنرج علنى اإلمناف الرنق النذي ايفقن  الج اعنة علينه قال 

اس ى خارلياأ  واء كناك الخنروج فني أاناف الصنرابة علنى األئ نة الراشندا ع أو كناك 

 .(1) بفدهج على التابفي  ليج بإزساك واألئ ة في كل لماك وم اك (

رج من  إ  نار ولاد اب  ز ف على ما قاله الشير نتا يع فقنال: ومن  وافنق الخنوا

التر يجع وي فير أصراب ال بائرع والقول بنالخروج علنى أئ نة الجنورع وأك أصنراب 

 .(2)ال بائر مخلدوك في الدارع وأك اإلمامة لائ   في غير قراش فيو خارلي

ع (3)و  وا بذل  لخروليج على وال  األمر بالسيك والر ج علييج بنال فر والنرد 

 السلواع والتشدد في الدا  والترجر في الف ر.    واغل  علييج اال ففال والتطرف في

 ومما جاو في وصفهم على لسان النبي صلى هللا عليه وكلم:  

                                                

 .114ص:  ع1ع ج: ال لل والدرل للشير تا ي (1)

 .13ع ص: 2الفصل في ال لل واألهواء والدرلع ج:  (2)

 .كتاب كشك األ رار ع ا في يدظيج القاعد  م  أف ار وأخطار ع ر ب  عبد الر يد (3)
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قتنل الخنوارج وال لرندا  بفند إقامنة الرجنة  بناب: أخرج البخاري فني صنريرهع

ننهُ قَننالَ  ععلننييج ننِه َوَ ننلَِج إِذَا َزنندَِّ تُُ ج  َعنن   َرُ ننوِل َّللِاِ َصننلِ  : َعِلننيٌّ َرِضننَي َّللِاُ َعد  ى هللاُ َعلَي 

ِذَب َعلَي ِهع َوإِذَا َزدَِّ تُُ ج  فِي َ  ا بَي دِي َزِداثأاع فََوَّللِاِ أَلَك  أَِخِر ِمَ  الِسَ اِءع أََز أ إِلَِي ِم   أَك  أَك 

َب ِخد َعننةٌع َوإِ  ِنني َ ننِ ف ُ  َرُ ننوَل َّللِاِ َصننلِى هللاُ َعلَ  ع فَننإِِك الَرننر  نندَُ ج  ننِه َوَ ننلَِج اَقُننوُل: َوبَي  ي 

ِل " الَِفع اَقُولُوَك ِم   َخي ِر قَو  دَاِكع ُ فََياُء األَز  دَاُث األَ   ٌف فِي لِخِر الِ َماِكع أَز  ُرُج قَو  َ يَخ 

ُج ِمنَ  ال ُرُو الِسني  اِ ع َكَ ا اَ   ُرقُوَك ِمَ  الد ِ ع اَ   ِرِميِنِةع البَِراِِةع الَ اَُجاِوُل إِاَ ا ُُيج  َزدَاِلَرهُج 

ا ِلَ     رأ ع فَإِِك فِي قَت ِلِيج  أَل  َف الِقيَاَمنةفَأَا دََ ا لَِقيتُُ وهُج  فَاق تُلُوهُج  اك ابن  ع نر وكن ". قَنتَلَُيج  اَنو 

إ يننج ا طلقننوا إلننى لاننا:   لنن  فنني ال فننار فجفلوهننا علننى ) رضنني هللا عدي ننا اقننول:

 .(1) ال ؤمدي (

ٍروع قَالَ  َل ب نَ  وَع   اَُسي ِر ب ِ  َع   ُزدَي نٍكع َهنل  َ نِ ف َ  الدِبِنِي َصنلِى هللاُ : َ أَل ُ  َ ني 

ننِرِو  ننَو ال َ ش  َخننَواِرَجع فَقَنناَل: َ ننِ ف تُهُ َوأََشنناَر بِيَننِدِه  َر  ننِه َوَ ننلَِج اَننذ ُكُر ال  ننَرُءوَك »َعلَي  ٌف اَق  قَننو 

ُرقُوكَ  ِسدَتِِيج  ال اَف دُو يََراقِيَُيج  اَ   لَك بِأَل  قُر  ُج ِمَ  الِرِميِةِ  ال  ُرُو الِسي  اِ ع َكَ ا اَ    .(2)«ِمَ  الد ِ

 المطلب الرابع: نشأة الفكر التكفيري قديماً وحديثاً: 

بدااا: الف ر الت فيري يفود بأصليا إلى عيد الدبي صلى هللا عليه و لج زيث إك 

أبني  الذي ورد ذكنره فني الصنريري ع ففن  (ذو الخواصر ) رلل ا  ه: أشفل فتيليا

نُ  ِعد ندَ َرُ نوِل َّللِاِ َصنلِى هللاُ َعلَي نِه َوَ نلَِج  َ ِفيٍد الُخد ِرِي َرِضَي َّللِاُ َعد نهُع قَناَل: بَي دََ نا  َر 

اع أَيَناهُ ذُو الُخَوا ِصنَر ِع َوهُنَو َرُلنٌل ِمن   بَدِني يَِ نيٍجع فَقَناَل: اَنا َرُ نوَل َّللِاِ  ن أ ِسُج قِس  َوهَُو اَق 

ع فَقَ  ِدل  ع قَند  ِخب نَ  َوَخِسن"اَل: اع  نِدل  نِدلُ َوا لََ ع َوَم   اَف نِدُل إِذَا لَنج  أَع  َ: إِك  لَنج  أَُكن   أَع  . "ر 

نهُعفَقَاَل ُعَ ُر: اَنا َرُ نوَل َّللِاِع  نِرَب ُعدُقَنهَُ فَقَناَل: دَع  نَرابأا  ائ نذَك  ِلني فِينِه فَأَض  فَنإِِك لَنهُ أَص 

ِقُر أََزندُُكج  َصنالَيَهُ َمنَع  لَك الَ اَُجناِوُل اَر  ع اَق نَرُءوَك القُنر  ع َوِصنيَاَمهُ َمنَع ِصنيَاِمِيج  َصنالَيِِيج 

ِلِه فاَلَ اُوَلدُ فِ  ُج ِمَ  الِرِميِِةع اُد َظُر إِلَى  َص  ُرُو الِسي  اِ  َكَ ا اَ   ُرقُوَك ِمَ  الد ِ ع اَ   يِه يََراقِيَُيج 

ٌءع َُِّج اُد َظُر إِلَى ِرَصافِِه فََ ا اُو ٌءع َُِّج اُد َظُر إِلَى  َِضني ِِهع َشي  ع -َوهُنَو قِد ُزنهُ  -َلدُ فِيِه َشي 

َث َوالدَِفع لاَتُيُ  ٌءع قَد  َ بََق الفَر  ٌءع َُِّج اُد َظُر إِلَى قُذَِذِه فاَلَ اُوَلدُ فِيِه َشي  ج  فاَلَ اُوَلدُ فِيِه َشي 

                                                

 .16: ص ع9: ج عالبخاري باب قتل الخوارج وال لردا  بفد إقامة الرجة علييج (1)

 .750:ص ع2: ج عب الخوارج شر الخلقبا عمسلج (2)
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دَ  َعُضدَا ِه ِمث ُل ََّد يِ الَ ر   َودُع إِز  ُرُلوَك َعلَ َرُلٌل أَ   دَُرع َواَخ  فَِة يَدَر  ى أَ ِع أَو  ِمث ُل البَض 

قٍَة ِمَ  الدِاِس  نَيدُ أَ  ِني َ نِ ف ُ  َهنذَا الَرنِداَث ِمن   َرُ نوِل َّللِاِ  "ِزيِ  فُر  قَاَل أَبُنو َ نِفيٍد: فَأَش 

َيدُ أَِك َعِلِي ب َ  أَبِي َطاِلٍ  قَا يَلَُيج  َوأَ َا َمفَهُع فَأََمَر بِذَِلَ  الِرُلِل َصلِى هللاُ َعلَي ِه َوَ لَِجع َوأَش 

ِ َصلِى هللاُ َعلَي ِه َوَ لَِج الِِذي  َفَتَهُ  ُ: إِلَي ِه َعلَى  َف ِ  الدِبِي  فَال تُِ َس فَأُيَِي بِِهع َزتِى  ََظر 
(1). 

أال ينأمدو ي وأ نا أمني  "ولاء كذل  في الصنريري  قولنه صنلى هللا علينه و نلج: 

ع قنال: فقناف رلنل غنائر الفيدني ع "ي الس اءع اأييدي خبنر السن اء صنبازا ومسناءم  ف

ل: انا مشرف الولدتي ع  اش  الجبيةع كث اللريةع مرلوو الرأسع مشن ر اإللارع فقنا

. قال: َّج ولنى "وال ع أولس  أزق أهل األري أك اتقي هللا"ر ول هللا ايق هللاع قال: 

الع لفله أك ا نوك "ل هللاع أال أضرب عدقه َ قال: اا ر والرلل: قال خالد ب  الوليد: 

ال قن صٍل اقول بلسا ه ما لنيس فني قلبنهعوكج م  م . فقال خالد رضي هللا عده:"اصلي

إ ني لنج أومنر أك أ ق ِن  عن  قلنوب الدناس وال أشنق ": ر ول هللا صنلى هللا علينه و نلج

ئي هنذا قنوف اتلنوك إ ه اخرج م  ضئض". قال َّج  ظر إليه وهو ُمق ٍكع فقال: "بطو يج

ا  ك ا ا رو السيج م  الرمية  أع ال اجاول زدالرهجع ا رقوك م  الد ِ  –كتاب هللا رطبا

 ف اك هذا أول خروج باللساك.  ع(2) "لئ  أدركتيج ألقتلديج قتل َّ ود –وأظده قال 

وذو الخواصر  هذا هو الذي أشفل فتيل الفتدة بخروله على ر ول هللا صلى هللا 

اييامه له بفدف الفدل والت يي  في األعطيا:ع ف اك بذل  قد أعطى عليه و لج و

الشرار  األولى ل   بفده بالخروج على طاعة ولي األمرع وذل  بفد مقتل عث اك ب  

عفاك رضي هللا عدهع وا تالف الخالفة علي ب  أبي طال  الذي أراد بدوره درء الفتدة 

 سل ي ع خصوصا أك قايل عث اك ويوزيد الصك وزق  الدماء التي ا تشر: بي  ال

لج ا   مفروفا ل ذااع ف يك لفلي رضي هللا عده أك اقيج زد القتل على قايل غير 

 –أيباع ذو الخواصر   -مفروف. األمر الذي لج ارو ألصراب الف ر الخارلي 

 ف ا   الدتيجة أك بفدف يطبيق ز ج هللا في القصاص ويفطيلهع أللل ذل  وايي وه

ع فخرلوا عليه بغية ا تبداله بغيره. غير أك عليا وا ترالل دمهل فر ز  وا عليه با

                                                

 .200:ص ع4: ج عباب عالما: الدبو  في اال الف عالبخاري (1)

 .(1064(ع ومسلج )4351رواه البخاري ) (2)
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رضي هللا عده لج اقابل ي فيرهج له بت فيره إااهجع بل قال عديج عددما  ئل عديج: 

. وأر ل إلييج عبدهللا ب  عباس رضي هللا عده فداقشيج و اظرهج (إخوا دا بغوا عليدا)

ل إلى الرق وأهلهع وبقي مديج م  بقي بالفلج والرجة فرلع مديج أربفة لالف رل

على هذا الف ر الخارلي لي و وا وعلى مر الفصور َّل ة دمواة في عضد األمة 

اإل المية يد ف أروازا ودماءا مسل ة زر  بغير وله زق؛ إ  ا بذ وٍب ال افتبر 

 مري بيا كافرا زالل الدف وفق مذاه  أهل السدة والج اعة.

ى مو   فياك مع علي ب  أبي طال  على ير يج أبي َّج ل ا ايفق مفاواة ب  أبي

  ع  إلى يدرية علي ب  أبي طال التر يج للواألشفري وع رو ب  الفاص بيدي اع 

ر مع ال فب أاضا ز ج الخوارج على مفاواة الخالفة ويسلي يا ل فاواة ب  أبي  فياكع

لفا ا خاد أ ي  جرلز  يج ال سبق على علي بال فرع ليصب  علي ومفاواة زالال الدف 

ِ{ ]األ فاف:  ُج إاِِل ّلِِلِ ج الر  ي  م  دوك هللا [ ورضيا بر 57قوله يفالى: }إِِك ال ُر  

ي د ا علل  ي برا هع زيث قال لي ا الخوارج: قبلتج ز ج الرلال وال ز ج إال هلل. فقا

 رضي هللا عده: ) كل ة زق أراد بيا باطل (.

 لقتنل علني ومفاوانة وع نرو عرلال منديج وبداءا على ذل  أر ل الخوارج َّالَّة

 وزنده علنى اند عبندالرز   بن  ب  أبي طالن  علي قتل ذل  تج ع   رضي هللا عديجع

لفناص ملججع أما مفاواة ف اك   يداأ غاب الخدجر فني الشنرج فلنج اُقتنلع وع نرو بن  ا

 هرب قبل أك اصلهُ القايل فدجا بدفسه.

 ي طالنن  رضنني هللا عدننهع إال أ ننهوبفنندها ا ننتلج الخالفننة الرسنن  بنن  علنني بنن  أبنن

 للصننكع يدننالل عديننا ل فاواننة بنن  أبنني  ننفياك اوزفاظننا علننى دمنناء ال سننل ي  ويوزينند

 اس ى هذا الفاف بفاف الج اعة.وليصب  مفاواة الخلفية على ال سل ي  

ؤوس أَّنر فني األمنة اإل نالمية إال أف نارا فني ر كبينر للخوارج بفد ذلن  لج ابقو

 إلى ليلع وم  عصر إلى عصر. الرلالع يتداقل م  ليل

 دعويه الجداند  ليدشرف( 1791)::  رز ه هللا إلى أك لاء مر د ب  عبدالوهاب

أخننذ ادشننر ف ننره ومذهبننه بنني  مربيننه فع إزينناء مننديج السننلك الصننال  القائ ننة علننى
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علنى زسن  منا انر  من   مراربا للبدع والضالال: ال دتشر  بي  ال سل ي  ويالمذيهع

أيبناع  زتى يطنور األمنر عدند عزا على دعويه الشد  مع ال خالكغير أك ال ال علراء

في الرجال والي    إلى أك زاربوا ال سل ي  وقايلوهج ومع مرور الوق  هذه ال در ة

دوك  عأصنراب ضناللة وأ ينج مبتدعنة الصنري  ال ديجلى غير عبرجة أ يج  واألردك

الدقند أو    األمنر بشنيء من ووال على الر اففي أول هذه الدعو   أك ات لج وازد مديج 

الدانناد أعننداد مرانندي هننذه ال در ننة وا تشننارهج علننى  طنناع ومننع  عالتبننداع والتضننليل

األمننر  وال أخننذ بفننض أيبنناع هننذه ال در ننة ادظننروك إلننى  وا ننع فنني ل اننر  الفننربع

فندف يطبينق ز نج هللا ل بنال فرفر  وا علنييج  ألففاليج وأقواليجع بفي  ال راق  والر اف

 طواغي  اج  الخروج علييج. واعتبارهج عالداس على  برا ه

 ال أولني األمننرلتدقسنج بنذل  ال در نة الوهابينة إلننى قسن ي ع األول: مقربنوك من  

طرانق أبداع بريث يقتصر دعوييج على دعو  الداس إلى ايبناع ال السيا ةفي اتدخلوك 

 ج ا قاوهؤالء أطلق علييج الز ععلى زس  اعتقادهج الصري  و بذ البدع والضالال:

 رز يج واأللبا ي ع ومديج في هذا الفصر ) عبدالف ا  ب  بال واب  عثي ي (السلفيي )

ومر ننند زسننناك وأبنننو إ نننرق الرنننوادي وعلننني الرلبننني  وعبننندالف ا  لل الشنننيخ هللاع

  ا فننرو يج وافتبننرو يج طواغينن ألولنني األمننر والر ننافع(. الثننا ي: مفننادوك وغيننرهج

ج علننييج في ننا بفنند ا نن وهننؤالء أطلننق عشننفوبيج علننى برجننة أ يننج ال اطبقننوك شننرع هللا

فر و نن بنن  الدكأ ننامة مننديج فنني هننذا الفصننر: ) وع (  أو السننلفية الجياداننةيالوهننابي)

 الروالي والظنواهري وأبنو مصنف  ال رقناوي وأبنو ع نر وأبنو ب نر البغندادااك وأبنو

 .(-إال أ ه رلع ع  ف ره-و ل اك الفود   عقتاد  الفلسطيدي وأبو مر د ال قد ي

وفنني لواخننر الث ا يدننا: يولننه عنندد منن  ال سننل ي  مربنني الجينناد إلننى أفغا سننتاك 

ليدض وا إلى صفوف ال جاهدا  ضد االيراد السوفيتي ل نذااع وبندأ: الندول الفربينة 

ير ل كل م  اراد الذهاب إلى أفغا ستاك بغينة الجينادع فتج نع ال ثينر من  ال جاهندا  

بل  عفق  ال ذه  الوهابي أيباعب لج ا و وا هؤالء الشبا مع مالزظة أكالفرب هدااع 

أو  ال بل كثير مديج لنج ا ن  ادت ني إلنى أي زن ب عكا وا م  كل األز اب والج اعا:

 .ع دففه إلى أفغا ستاك ز أ الجياد في  بيل هللا  برا هل اعة
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 يتيعوبفد ا تياء الررب با تصار ال جاهدا  علنى االيرناد السنوف وفي أفغا ستاك

لشننباب الفننرب الفننود  إلننى بالدهننجع إال أك بفننض هننذه الننبالد رفضنن  زنناول بفننض ا

 ذيألمنر النا تقبال أبداءها الفائدا  م  الجيادع م ا اضطرهج الفود  إلى أفغا ستاكع ا

لرقند فني ال راهينة وا منع يوليندأف ارهج بي  ال جاهدا ع  لدشر هداا الوهابيوك ها تغل

لننى بنندأ منن  وقتيننا يفبئننة ال جاهنندا  عقلننوب ال جاهنندا  علننى بلنندا يج وز ومنناييجع لي

 أ ظ ة دوليج وي فير ز اميج ال والي  للغرب ال افر م  دوك هللا  برا ه.

 ليدخرطنوا منع ال جت نع األردك عاد بفنض ال جاهندا  من  أفغا سنتاك في وعدد ا

تي نة بم نا ا نتدعى إانداعيج السنجوك  عقاموا بريال  بفض األ لرة إال أ يج عاألرد ي

 وفي السجوك  اعد ا خراط أصراب الف ر عم  غير يرخيص داراةال رة لاألزيال  

 مر الذيالت فيري مع الد الء اِلخرا  على  شر هذا الف ر ال تطرف بي  الد الءع األ

ال فنننادا   إلنننى ا تشنننار هنننذا الف نننر وايسننناع رقفنننة زاملينننه ومنننع منننرور الوقننن  أد 

عن   ى عن ل ز لنة هنذا الف نرم ا اضطر األلي   األمدية إلنوال ارهي  لدظاف الر جع 

 غيرهج م  الد الء.

كاك أبو مصف  ال رقاوي مولودا في السنج  بقضنااا  وفي مدتصك التسفيدا:

عديج  ليلتقي بيج واتلقى عهداا الف ر الت فيري ز لةولود  ع لام  ذل  ص  وازتيال

فر  نا ز  هوا قضاء فتر   ع وبفد مغادر  ال رقاوي السج ي اما هذا الف ر واؤم  به

زتنى إلى أفغا ستاك ليلترق بالقاعد  ير  إمر  ابن  الدكع فتلقنى عدنه الفلنج والتندرا  

 ابن  الدك أر نلهمع منرور الوقن  و د َّقة اب  الدك به فقربه مدهعيطور األمر إلى يول  

 شن ال ع ول نا دخنل ال رقناويف2004ف و 2003منا بني  عنامي  أميرا له على الفراو

خالك  ينج شنيخه ابن  الدك النذي عل نه غير أ ه  عجيادالفراو أ س دولة التوزيد وال

وايبع  يجا لدادا في ا تيداف ال د يي  وقتليجع وهذا  إااه وأمره بهع فخرج ع  إمريه

الننديج الجدانند لننج ا نن  مولننودا فنني الف ننر القاعننديع الننذي كنناك اقننوف علننى ا ننتيداف 

يداف ال سننل ي  ال صننال  األلدبيننة فقنن  زتننى ولننو كا نن  فنني بننالد ال سننل ي . أمننا ا ننت

ك نا ففنل -الفدنادو في أو  -ك ا زصل في الفراو- ال د يي   واء في األ واو الشفبية

عدد  اخطير اويطور الداد فيذا افد  أمراع -ف2005ال رقاوي في يفجيرا: ع اك عاف 
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يرن   النذا  هنج برجة أك ال ند يي  ز لة هذا الف ر الخارلي لج ا   مولودا م  قبلع

 .كر اميجاج  قتليج  كفارفر  ز ج األ ظ ة ال ا

ج لن هإال أ نوهذا التطور الخطير لند  ال رقناوي لنج انرو البن  الدك ولنج افجبنه؛ 

طع أل ننه هننو الننذي أر ننلهع وبال قابننل لننج اسننت عاسننتطع أك اتبننرأ منن  أففننال ال رقنناوي

لننه التفننوا زو أميننره ابنن  الدك ألك أيبنناع ال رقنناويافلنن  الخننروج علننى  ال رقنناوي أك

 ع فلج استطع هذا أك اتبرأ م  ذاا وال ذاا م  هذا.  الدكبأمر م  اب

قو   ف على اد2006وبقي األمر على هذا الدرو إلى أك يج اغتيال ال رقاوي عاف 

ى  فنس النذي  نار علن عأمرا ية في الفراوع ليستلج الرااة م  بفده أبو ع نر البغندادي

ي نوك اإل نالمية ل لشناف(وا الفنراوبنالد الرافندا  ) يج ال رقاوي يقرابا وأ نس دولنة 

ع اديليسننتلج األمننر منن  بفننده أبننو ب ننر البغنند 2009أميننرا علييننا زتننى يننج اغتيالننه عنناف 

لشناف ع  قيناف يدظنيج الدولنة اإل نالمية فني الفنراو وا ف2013والذي أعل  بدوره عاف 

)داعننش( لتوزينند الصننك بنني  يدظننيج دولننة الفننراو وبنني  لبيننة الدصننر  فنني  ننورااع 

 خنرج أك إال أك أمينر لبينة الدصنر  أبنو مر ند الجنوال ي ؛علنييج و ص   فسه خليفة

 ع عدندما ينج اإلعنالك عن  داعنشورفض أك ا وك ير  لنواءهإمر  أبي ب ر البغدادي 

 الالننذي  يشندد فنني الف نر الداعشني اإلرهنابي أ ينا مدظ نة إرهابينةع منع مننا شناهده من 

 يصنب لع داعنش من بندال  لبية الدصر  للقاعند  والءع ليفل  استقيج مع الف ر القاعدي

 الفداء بي  أبي ب ر البغدادي وأبي مر د الجوال ي وكذا الررب. بفدها

بني أوال الزا على أبي ب ر البغدادي أك ف ره أكثنر إرهابنا ودموانة من   نابقيه 

اقني ع ر وأبي مصف ع زيث ا تباح دماء ال سل ي  في ال دناطق التابفنة للدظناف الفر

 وأخنذ  سناءأهل السندة بندعو  اريندادهج عن  اإل نالفع والسوري زتى ولو كا وا م  

ا: كنل األ ظ نة والر ومن هذا مع ي فيرهعلى لدودهع  يولع يل  ال داطق  بااا زرب

اعتبننرهج كفننارا  ز ومنناييجال  تدفنني  عنن  ي فيننر وزتننى  عوال ننوظفي  فنني الر ومننا:

 .أاضا

 المطلب الخامس: أدلة الخوارج والرد عليها
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اث أزادالخوارج على مفتقداييج وبداء أف ارهجع لاا: و وأما أهج ما ا تدل به

 ر عب   هللا  بواة فسروها على غير وليتيا وفق أهواءهج ورغباييج أو ك ا قال عبد

 (دي ال ؤم إ يج ا طلقوا إلى لاا:   ل  في ال فار فجفلوها على): -رضي هللا عدي ا 

 رواه البخاري.

ور  ى غير ما أ  ل  عليهع لاا:  ( وم  أهج هذه اِلاا: التي ز لوها عل1)

َرا َ فِيَيا َ ل دَا التِو  ِذاَ   بَِيا الدِبِيأوَك الِ وٌر اَر  ُجُ   َو ُ هُدأ  ال ائد  الثالثع قال يفالى: } ِإ ِا أَ  

بَاُر بِ  َز  لَُ وا ِللِِذاَ  َهادُوا َوالِربِا ِيأوَك َواأل  تُر  اَ ا أَ   لَي ِه  َوَكا ُوا عَ تَاِب َّللِاِ كِ ِفظُوا ِم     

 َ تَُروا بِآ ِك َواَل يَش  َشو  َشُوا الدِاَس َواخ  ُ ج  بِ َ دأا قَِليالأ ِيي ََّ اَاُشَيدَاَء فاََل يَخ  َ ا أَ  َ َل  َوَم   لَج  اَر 

َدا َعلَي ِيج  فِيَيا  . وقوله يفالى: }44َّللِاُ فَأُولَئَِ  هُُج ال َ افُِروَك{ ال ائد :  ف َس ِك الدِ أَ َوَكتَب 

 ُ َ  ِك َواأل  َ  َك بِاأل  ُ  ذُكَ بِالدِف ِس َوال فَي َ  بِال فَي ِ  َواأل  وَح قَِصاٌص ِ  بِالس ِ  ِ َوال ُجرُ ذُِك َوالس ِ بِاأل 

ُ ج  بِ  ل ائد : ا{وَك أُولَئَِ  هُُج الِظاِل ُ فَ َل َّللِاُ أَ   َ  َ افََ    يََصدَِو بِِه فَُيَو َكفِاَر ٌ لَهُ َوَم   لَج  اَر 

ِ  ِجيِل بَِ ا أَ  َ َل 45 ُل اإل  ُ ج  أَه  ُ ج  بَِ ا أَ  َ لَ ِه َوَم   لَ  فِيَّللِاُ . وقوله يفالى: } َول يَر  َّللِاُ  ج  اَر 

فَاِ قُوَك{ يؤخذ على ظاهرها إذ م   . ووليوا هذه اِلاا: بأ يا47ال ائد : فَأُولَئَِ  هُُج ال 

لى ذل  داءا ع. وبما أ  ل هللا كافراأ وال ا وك كافراأ ال  تدع أك اس ي هللا الراكج بغير 

  اص مكفر الخوارج  يد ا علي ب  أبي طال  رضي هللا عده قدا ا لفدف أخذه القص

 -داعش أو ما اس وا ب -قتلة عث اك ب  عفاك رضي هللا عدهع واليوف كفر الخوارج 

لدظر ادوك أو بفضياع وز اف الدول اإل المية لفدف يطبيقيج الشرافة اإل المية كليا 

 إلى األمور ال قاصداة م  عدف التطبيق.

وهدا م  الضروري القول ابتداءا أ ه ال ادبغي ألزد أك اقلل م  شأك يطبيق ز ج 

!!ع ول ده في !هللا في األريع فيو وال  التطبيقع وإال ما الر  ة والفائد  مده إذاأ 

هع فال بد عددها م  الدظر إلى زال ولد م  افطل أو اوقك الف ل به أو ببفض أز ام

مقصده وغااته م  عدف التطبيق قبل الر ج عليه بال فر والخروج م  ال لةع فإك كاك 

وظير ذل  مده  عالقصد مده الرفض مع يفضيله القا وك الوضفي على القا وك اإلليي

دا ع أما إك كاك الراكج مفتقوال را  ع فيذا مده كفر ال ش  فيهليارا  يارا ال ألعلى 

أفضلية ز ج هللا  برا ه على القا وك الوضفي وأ ه وال  التطبيق إال أ ه ومع ذل  لج 
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ع فيذا ال ا فر كفرا مخرلا  واء الخوف أو االضطراراطبقه ألي  ب  كاك عدده 

م  ال لة استول  الخلود في  ار ليدجع وإك كاك على قدر عظيج م  الخطأ. فصال  

على الدجاشي رغج عدف يطبيقه  -الجدال   -الغائ  الدبي صلى هللا عليه و لج صال  

يطبيقه شرافة مر د ز ج هللا على شفبه دليل على أ ه مسلجع فلو لج ا   مسل ا بفدف 

ل ا صلى عليه ر ول هللاع َّج إك الذي أخبر ا بوفا  الدجاشي  صلى هللا عليه و لجع

لبرالع ولو أك وأك أ المه كاك بالسر هو الدبي صلى هللا عليه و لج ع  طراق 

ووصل الخبر إليداع ولو أ ه طبق  عليه شفبهُ  جاشي أعل  إ المه أماف شفبه لثارَ الد

اإل الف على شفبه ال سيري لوصل الخبر إليدا أاضاع ول ده ل ا لج اصل إليدا الخبر 

ع  كل ذل  إال م  ر ول هللا الذي صلى عليه صال  الجدال ع ل ف أك  قول أك عدف 

صلى هللا عليه  خوفا م  شفبه كاك مفتبرا عدد هللا بدليل أك الدبي يطبيقه لإل الف

 صلى عليه صال  الغائ . و لج

وكذل  عدف يطبيق ع ر ب  الخطاب زد السرقة كاك ل قصد عظيج وهو زفا 

 الدفسع وعدف يطبيق علي ب  أبي طال  زد القصاص في قتلة عث اك كاك ل قصد

ة مع عدف مفرف عشفال فتيل فتدة هولاءوهو رأب الصدع في صك ال سل ي  وعدف إ

ها. فاألمور ب قاصد زتى اطبق عليه القصاصع علي رضي هللا عده بالقايل ل ذاا

 إطالو قبل فيذه األمور يبي  لدا أك الدية وال قصد مفتبراك ال بد م  الدظر إليي ا

 ال عاأل األز افع لقول الدبي صلى هللا عليه و لج م  زداث ع ر ب  الخطاب: )إ  ا

 بالديا:( رواه البخاري ومسلج.

أ يا   ل  كليا في  :ويفسيرهاع القول أما القول الصري  في يوليه هذه اِلاا:

 )أهل ال تاب( دوك ال سل ي  أيباع مر د صلى هللا عليه و لجع الييود والدصار 

هللا ب  عباس والبراء ب  عالب وغيرهج رضي هللا عديجع ول   إذا  عبد وهذا ما قاله

أيباع مر د صلى  إ قاطيا على ال سل ي  ي اشيا مع أصراب الف ر الخارلي رد اأ

ع  قول  اعتيا: أك هذه اِلاا: لج يأ: بلفا ال فر فق  مع أهل ال تاب هللا عليه و لج

الت رار م   دوك غيرهع إ  ا لاء: مر  بال فر وَّا ية بالظلج وَّالثة بالفسقع ول ا كاك

القرلك ال راج ال اولد فيه ي رار  ل ف أك  قول: أكعالمة الضفك في لغة الفربع 
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ال فر غير الظلج والظلج  ع بل اترفع كالف ربدا  برا ه ع  الت رار. وبالتالي ا وكأبدا

غير الفسق والفسق غير ال فر؛ وإال ف ا فائد  إييا يا بثالَّة ألفاظ مختلفة!!!ع فيي 

 برا ه عددما أمر إبليس بالسجود َّالث كل ا: بثالَّة مفاٍكع والذي اؤكد ذل  أك هللا 

ِلدف فأبى وا ت برع ز ج عليه مر  بال فر ومر  بالفسقع قال يفالى: } َوإِذ  قُل دَا 

ُجدُوا ِِلدََف فََسَجدُوا إاِلِ  بَرَ  إِب ِليسَ  ِلل َ الئَِ ِة ا   تَ   َوَكاَك ِمَ  الَ افِِراَ  { البقر :  أَبَى َوا  

 الج  م  كاك  الئ ة ا جدوا ِلدف فسجدوا إال إبليس. وقال أاضا: } وإذ قلدا لل34

. ففي األولى عددما كاك ال الف مقرو ا باإلباء 50ففسق ع  أمر ربه { ال يك: 

واال ت بار م  إبليس بفد األمر بالسجود كاك الر ج بال فرع وفي الثا ية عددما كاك 

لر ج بالفسقع وكأك ال الف ب ف ل ع  اإلباء واال ت بار بفد األمر بالسجودع لاء ا

هللا أفضل م  ز ج هللا كا   غير األمر ل ا اقترك بالقل  وهو الرفض واعتبار ز ج 

الدتيجة ال فرع ول   ل ا كاك األمر مقترك بالففل فق  دوك القل ع كا   الدتيجة 

الفسق. وإذا أرد ا دمج اِلاتي  مفا ل و ي ا متفلقتي  بإبليس  قول عددها أك الفسق عدد 

كاك عقداا مخرلا م  ال لة لولود قرادة في لاة أخر  وهي اإلباء  إبليس

أمر هللا له بالسجود ِلدف مع  -أبى  -واال ت بارع ليصب  ال فدى أك إبليس رفض 

م  أمر هللا له  -ا ت بر  -اعتقاد إبليس أك أمره لدفسه بفدف السجود ِلدف أفضل 

ألمور ب قاصدها. فا عفي  ار ليدجبالسجود ِلدفع ف اك إبليس م  ال افرا  الخالدا  

وعددها اقال أك أي زاكج ال اطبق ز ج هللا  برا ه ال بد م  ولود قرادة يبي  لدا ب ا 

ال ادع مجاال للش   ب  عدف يطبيقه لر ج هللا كاإلباء واال ت بار لدر ج ب فرهع ول   

 مع عدف الولود اج  التوقك ع  الت فير.

 ب ا  وا ب فر زاكج مسلج ل جرد أ ه لج ار جف يك للخوارج أو لداعش أك ار 

 !!!.أ  ل هللا بداءا على الظاهر دوك ولود قرادتي الرفض واال ت بار عدده ََ

(2}ِ  ( ومن اآليات أيضا التي اكتدل بها الخوارج قوله تعالى: }إِِن اْلُحْكُم إِلا ّلِِلا

 عدي ا ضي هللا[ زيث ا تدل بيا الخوارج على ي فير علي ومفاواة ر40]او ك: 

أبي مو ى األشفري وع رو ب  الفاصع وا تدالليج على  ل جرد أ ي ا رضيا بتر يج

هذا بيذه اِلاة بفيد لداع فاِلاة عامة ال يخصيص فييا للر ج على علي ومفاواة 
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ع هللا بال فرع في ا لج اجفال ز ج الر  ي  ب صاف ز ج هللاع أو أ ه مقدف على ز ج

درء الفتدة وزق  دماء ال سل ي ع َّج إذا كاك هللا  برا ه أمر  فغااتيج أك اتشاورا في

  ي  في زال الد اع بي  ال وج ولوله لرل الخالف بيدي اع أفال بالرلوع إلى الرَ 

 ا وك األمر أولى في ا اخص الخالف بي  األمة كليا.

مُ ( 3) ُهْم ثُما َل َجَر بَْينَ شَ ا يمَ وَك فِ قوله تعالى: }فاََل َوَرب َِك َل يُْؤِمنُوَن َحتاى يَُحك ِ

ا قََضْيَت َويَُسل ُِموا تَسْ   [65النساو: ًما{ ]ِلييَِجُدوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِمما

 لدبيِ   ج ا في اإلا اك ع  كل م  لج اُر علىوهذه اِلاة ا تدل بيا أهل الخوارج 

 رق  اراست ا باهللكاك كافرعده اإلا اك  فيصلى هللا عليه و لج في كل أمورهع وم   ُ 

 ا أهلوكالميج هذا ال استدد إلى ع وميا: الدصوص الشرعية التي ا تدل بيليدجع 

 يأصيل القواعد الشرعية التي يبدى علييا األز اف الشرعية.في الفلج 

بوي  داث زفليس بالضرور  إذا ورد لفا ال فر أو  في اإلا اك في لاة قرل ية أو 

يفصيل في كل هذه الدصوص وهي ليس  على ع بل هداا ظاهرهأك افيج مده 

 ظاهرها.

التي ا تدل بيا الخوارج على ف رهج يفسيرهج ِلاا: عامة  الدصوصومثل هذه 

َكَسَ   َم    بَلَى} الدارع قال يفالى:في ي ويخليدهج ويخصيصيا على أهل ال فاص

َراُب الدِارِ  َ يِ ئَةأ  لَئَِ  أَص  .  وقوله: 81هُج  فِيَيا َخاِلدُوَك { البقر : َوأََزاَط   بِِه َخِطيئَتُهُ فَأُو 

ِييٌ {  ا َخاِلدأا فِيَيا َولَهُ َعذَاٌب مأ }َوَم   اَف ِص َّللِاَ َوَرُ ولَهُ َواَتَفَدِ ُزدُودَهُ اُد ِخل هُ  َارأ

. وكذا اعت ادهج على أدلة يدفي دخول أهل ال فاصي الجدةع  رو: زداث 275البقر : 

الدبي صلى هللا عليه و لج اقول: يخي  واللفا ل سلجع أ ه   ع لبير ب  مطفج عدد الش

. وزداث أبي هرار  عدد مسلجع قَاَل: قَاَل َرُ وُل َّللِاِ "رزجٍ  قاطعُ  الجدةَ  ادخلُ  ال"

َجدِةَ َم   ال اَأ َمُ  َلاُرهُ بََوائِقَهُ "َصلِى َّللِاُ َعلَي ِه َوَ لَِج:  لى . وكذا اعت ادهج ع"ال اَد ُخُل ال 

أدلة ظاهرها ي فير أهل ال بائرع  رو زداث: لرار ب  عبدهللا عدد مسلجع قال: قال 

ٍد أَبَقَ "ر ول هللا عليه و لج:  ِلَع إِلَي ِيج   أَاأَ ا َعب  . وزداث "ِم   َمَواِليِه فَقَد  َكفََر َزتِى اَر 

م   "و لج: عبدهللا ب  ع ر عدد الترمذي وزسدهع قال: قال ر ول هللا صلى هللا عليه 

. وكذا اعت ادهج على أدلة ظاهرها ادفي اإلا اك ع  "زلَك بِغيِر هللا فقد  كفَر أو أشرا
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مري   ال بير ع  رو زداث: أبي هرار  عدد الشيخي  واللفا للبخاريع قال: قال 

ِمٌ ع َواَل اَش  "الدبي صلى هللا عليه و لج:  َرُب اَل اَ   ِي الِ ا ِي ِزيَ  اَ   ِي َوهَُو ُمؤ 

بَةأ  ِمٌ ع َواَل اَد تَِيُ   ُي  ِرُو َوهَُو ُمؤ  ِرُو ِزيَ  اَس  ِمٌ ع َواَل اَس  َرُب َوهَُو ُمؤ  َر ِزيَ  اَش  ال َخ  

ِم  فَُع الدِاُس إِلَي ِه فِيَيا أَب َصاَرهُج  ِزيَ  اَد تَِيبَُيا َوهَُو ُمؤ  . وزداث أبي شرا  عدد "اَر 

واللفا ألبي شرا ع قال: أك ر ول هللا صلى  البخاريع وأبي هرار  عدد الشيخي ع

ِمُ . قِيَل: َوَم   اَا َرُ وَل "هللا عليه و لجع قال:  ِمُ  َوَّللِاِ اَل اُؤ  ِمُ  َوَّللِاِ اَل اُؤ  َوَّللِاِ اَل اُؤ 

 ." اَأ َمُ  َلاُرهُ بََوااِقَهُ َّللِاِ َ قَاَل: الِِذي اَل 

 عأك ظاهر هذه الدصوص غير مرادعلى وعل اء أهل السدة والج اعة متفقوك 

 شدادواليدف م  إارادها بيذه الصيغة هو الت عما اخصصياوأ يا  صوص عامة ليا 

ذا وه على أه ية ال وضوع زتى ال اتياوك به أصراب الدفوس الضفيفة. والتأكيد

  ي  مالذا  بدوا مديجيج على هذه الدصوص الفامة وكفروا ال سل  وارجبخالف الخ

 .خالليا

عدد البخاري  َعب ِد هللاِ ب ِ  َمس فودٍ زداث ف ثير ع مديا: ع ثلة يخصيص الفافوأم

ِلج فُسُوٌو َوقِتالُهُ ُكف رٌ "أَِك الدِبِي  صلى هللا عليه و لج قَاَل:  ؛ومسلج زداُث و ."ِ بَاُب ال ُ س 

لِ " :بِِي صلى هللا عليه و لج قَالَ أَِك الدِ  عدد البخاري ومسلج َلرارٍ  فُوا بَف دي ال يَر 

ا اَ  ِرُب بَف ُض ُج  ِرقاَب بَف ٍض ُكفِارأ فيذا لفا عاف افيد أك ال سلج إذا قايل وزارب  ."ض 

َوإِك  مسل ا لخر افدأ كافراع غير أك هذا الفاف ال اؤخذ به على ظاهرهع لقوله يفالى: }

ِلُروا بَي دَُيَ ا فَ  ِمدِيَ  اق تَتَلُوا فَأَص  َرٰ  فَقَايِلُوا َطائِفَتَاِك ِمَ  ال ُ ؤ  ُخ  دَاهَُ ا َعلَى األ  إِك بَغَ   إِز 

ِلُروا بَي دَُيَ ا بِال فَد ِل َوأَق ِسُطوا إِِك َّللِاَ  ِر َّللِاِ فَإِك فَاَء:  فَأَص   الِتِي يَب ِغي َزتِٰى يَِفيَء إِلَٰى أَم 

ِلُروا بَي َ  أََخَوا ُ ج  َوايِقُوا َّللِاَ لَفَلُِ ج   (9اُِر أ ال ُ ق ِسِطيَ  ) َو ٌ فَأَص  ِمدُوَك إِخ  إِ َِ ا ال ُ ؤ 

َزُ وكَ  أَّب  هللا  رغج االقتتال بي  طائفتي  مسل تي ع  . وهدا10و 9{ الرجرا:  يُر 

وبذل   غي في دماء ال ؤمدي .اإلا اك ل ال ال تقايلي  بالرغج م  وصك أزده ا بالب

 اُفيج أك لفا ال فر في زداث اب  مسفود غير مراد.

: عباد  ب  الصام  عدد الشيخي  واللفا للبخاريع أك ر ول هللا صلى وزداث

ِرُكوا بِاّلِِلِ "هللا عليه و لجع قال وزوله عصابة م  أصرابه:  بَااِفُو ِي َعلَى أَك  اَل يُش 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya10.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura49-aya10.html
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ِرقُ  ِداُ ج  َشي ئأاع َواَل يَس  تَاٍك يَف تَُرو َهُ بَي َ  أَا  ع َواَل يَأ يُوا بِبُي  اَلدَُكج  واع َواَل يَ   ُواع َواَل يَق تُلُوا أَو 

ُرهُ َعلَى َّللِاِع َوَم   أََصاَب ِم    ع َواَل يَف ُصوا فِي َمف ُروٍفع فََ    َوفَى ِمد ُ ج  فَأَل  ُلِلُ ج  َوأَر 

الدأ  يَا فَُيَو َكفِاَر ٌ لَهُع َوَم   أََصاَب ِم   ذَِلَ  َشي ئأا َُِّج َ تََرهُ َّللِاُ فَُيَو ذَِلَ  َشي ئأا فَفُوقَِ  فِي 

وهذا صرا  بأك . "إِلَى َّللِاِ إِك  َشاَء َعفَا َعد هُ َوإِك  َشاَء َعاقَبَهُ. فَبَااَف دَاهُ َعلَى ذَِل 

لييج الرد في الد يا ا وك كفار  وال  ا  والقتلة م  أصراب ال بائر إك أقيج ع السارقي 

ليج ع ا اري بوهع وإك لج اقج علييج الرد فيج ير  ال شيئة الربا ية إك شاء عاقبيج 

وإك شاء عفا عديج. وهذا دليل على عدف كفرهج ألك مصير ال فار مفروف وهو 

الدار. وهذا ما اؤكده صرازة زداث أبي ذر الغفاري عدد الشيخي  واللفا للبخاريع 

ٌب أَب يَُضع َوهَُو  َائٌِجع َُِّج أَيَي تُهُ َوقَِد ": قَالَ  أَيَي ُ  الدِبِِي َصلِى َّللِاُ َعلَي ِه َوَ لَِج َوَعلَي ِه ََّو 

ٍد قَاَل اَل إِلَهَ إاِِل َّللِاُع َُِّج َماَ: َعلَى ذَِلَ ع إاِِل دََخَل ال َجدِةَ. قُ  قََاع فَقَاَل: َما ِم   َعب  تَي   ل ُ :ا  

 َل َى َوإِك  َ َرَوع قَاَل: َوإِك  ع قُل ُ : َوإِك  َل َى َوإِك  َ َروَ َوإِك   َل َى َوإِك  َ َرَوع قَاَل: َوإِك  

ِج  َل َى َوإِك  َ َرَوع قَاَل: ع قُل ُ : َوإِك  َل َى َوإِك  َ َروَ  َوإِك  َل َى َوإِك  َ َرَوع َعلَى َرغ 

. َوَكاَك أَبُو ذَر ٍ  ع قَاَل أَبُو َعب د أَ  ِك أَبِي ذَر ٍ  إِذَا َزدَِث بَِيذَاع قَاَل: َوإِك  َرِغَج أَ  ُك أَبِي ذَر ٍ

لَهُع إِذَا يَاَب َو َِدَفع َوقَاَل: اَل إِ  ِ: أَو  قَب   ."لَهَ إاِِل َّللِاُ ُغِفَر لَهُ َّللِاِ: َهذَا ِعد دَ ال َ و 

 َصلِى َّللِاُ َعلَي ِه َوَ لَِجع قَاَل: وكذا زداث أبي هرار  عدد مسلجع قال: أَك  َرُ وَل َّللِاِ 

َهَج لَهُ َواَل َمتَاَعع فَقَاَل: إِكِ " ال ُ ف لَِس  أَيَد ُروَك َما ال ُ ف ِلُس َ قَالُوا: ال ُ ف ِلُس فِيدَا َم   اَل ِدر 

ِقيَاَمِة بَِصاَل ٍع َوِصيَاٍفع َوَلَكا ٍع َواَأ يِي قَ  َف ال  د  َشتََج هَذَاع َوقَذََف َهذَاع ِم   أُِمتِي اَأ يِي اَو 

َوأََكَل َماَل هَذَاع َوَ فََ  دََف هَذَاع َوَضَرَب هَذَاع فَيُف َطى َهذَا ِم   َزَسدَايِِهع َوَهذَا ِم   

ع فَطُِرَز   َعلَ  ِه َُِّج ي  َزَسدَايِِهع فَإِك  فَدِيَ   َزَسدَايُهُ قَب َل أَك  اُق َضى َما َعلَي ِه أُِخذَ ِم   َخَطااَاهُج 

. وهذا بياك م  الدبي صلى هللا عليه و لج أك القايل والقاذف قد ي وك "ُطِرَح فِي الدِار

له زسدا: خاضفة لالقتصاص ألصراب الرقووع فلو كاك كافرا ل ا كاك عدده 

زسدا:؛ ألك ال افر عددما ا و: ابطل كل ع له ويذه  زسدايه أدراج الرااحع قال 

َركُ  ع ول ده ل ا كاك [88 األ فاف]وا لََربَِ  َعد ُيج  َما َكا ُوا اَف َ لُوَك { يفالى: } َولَو  أَش 

صاز  زسدا: بفد مويه هي موضع اقتصاصع دل  على أ ه مسلج غير كافر رغج 

اري ابه ال بائر. إلى غير ذل  م ا ورد ع  الدبي صلى هللا عليه و لج م  أزاداث 
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ال بائر دوك الشرا م  غير يفذا  فضال يفيد مغفر  هللا  برا ه ويفالى ذ وب أهل 

 مده  برا ه ورز ة.

لييا وا عوبذل  اتبي  خطأ الخوارج الفادح في يوليييج األدلة الشرعية التي بد

 ير ولهج بغمذهبيج وأف ارهجع األمر الذي أد  إلى ا ترالليج دماء ال سل ي  وأموالي

فت   ة م ى األمة اإل الميزق. وال اخفى على كل عاقل ما لر  هذا الف ر الفقيج عل

لى اع عدمواة ولَّار مدمر  مدذ  شأيه لم   يد ا علي رضي هللا عده إلى اومدا هذ

ف اليوواختالف مس ياييج وأماك  يوالدهجع فقدا ا كاك ا  يج الخوارج والرروراة 

 عرفوا با ج داعشع وال فرو بي  هؤالء وأولئ ع إال م  لية اال ج.

لدبي ل ا أ قطداه علييج م  صفا: ذكرها ا عالخوارجوإ  ا اعتبر ا داعش م  

 مع ما اعيجصلى هللا عليه و لج للخوارجع فتشابي  أف ارهج ومفتقداييج ولبا يج وأيب

 عدد ُوصك به الخوارجع هذا إك لج ا   أشدع وأقسى. ففي زداث علي ب  أبي طال 

ِخِر أَ اثأاع فََوَّللِاِ أَلَك  َ لَِج َزدِ ي ِه وَ لَ عَ ى هللاُ البخاريع قال: إِذَا َزدَِّ تُُ ج  َع   َرُ وِل َّللِاِ َصلِ 

ِذَب َعلَي ِهع َوإِذَ  ع فَ تُُ ج  فِي َ دَِّ  ا زَ ِمَ  الِسَ اِءع أََز أ إِلَِي ِم   أَك  أَك  َب ا بَي دِي َوبَي دَُ ج  إِِك الَرر 

ٌف فِي لِخِر َ يَ "قُوُل: َج اَ َ لِ ي ِه وَ ِخد َعةٌع َوإِ  ِي َ ِ ف ُ  َرُ وَل َّللِاِ َصلِى هللاُ َعلَ  ُرُج قَو  خ 

الَِفع اَقُولُوكَ  دَاِكع  ُفََياُء األَز  دَاُث األَ   ِل ا   َخي   مِ الِ َماِكع أَز  لبَِراِِةع الَ اَُجاِوُل ِر قَو 

رُ  اِ ع َكَ ا اَ   ُرقُوَك ِمَ  الد ِ ع اَ   يتُُ وهُج  ِميِِةع فَأَا دََ ا لَقِ ُج ِمَ  الرِ لِسي  ُو اإِاَ ا ُُيج  َزدَاِلَرهُج 

ا ِلَ     رأ ع فَإِِك فِي قَت ِلِيج  أَل  فَ  قَتَلَُيج  اَ فَاق تُلُوهُج  أبي  فيد الخدري عدد  . وزداث"اَمةالِقيَ  و 

ِ َصلِى َّللِاُ  ِرِو اٌس ِم   قِ ُرُج  َ اَخ  " َعلَي ِه َوَ لَِجع قَاَل: البخاريع َعِ  الدِبِي  بَِل ال َ ش 

ُرقُوَك مِ  لَك اَل اَُجاِوُل يََراقِيَُيج  اَ   ا ِ َ  اَواَق َرُءوَك ال قُر  ُج ِمَ  الِرمِ  َكَ ا اَ   لد ِ يِِةع َُِّج ُرُو الِسي 

ُج إِلَى فُوقِِه قِيَل مَ  ِليُقعج  َع قَالَ يَ اهُ ا  ِ اَل اَفُودُوَك فِيِه َزتِى اَفُودَ الِسي  أَو   : ِ يَ اهُُج التِر 

بِيدُ قَاَل  إِِك "ج: يه و ل عل. وكذا زداثه عدد مسلجع قال: قال ر ول هللا صلى هللا"التِس 

لكَ -ذو الخواصر   –ِم   ِضئ ِضِئ َهذَا  ا اَق َرُءوَك ال قُر  مأ ع اَق تُلُوَك  َزدَاِلَرهُ َجاِولُ اَل اُ  ع قَو  ج 

ُرقُوَك  ََّاِكع اَ   َو  اَلِف َواَدَُعوَك أَه َل األ    ِ َل اإل  ِ ِم َ أَه  اَل  اإل  ُج ِمَ  الرِ ِف َكَ ا اَ    ُرُو الِسي  ِميِِةع   

تُُيج    ."أَلَق تُلَدُِيج  قَت َل َعادٍ لَئِ   أَد َرك 
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هل أفي أك داعش ار لوك أ لرتيج على الغال  في  ي اما مالزاووهذا مشاهد 

رجة  ع باإل الف ذبرا وقدصا وزرقا دوك أهل األوَّاكع فجل  م  اقتلوك هج ال سل ي

مر   األأ يج   توا ع  كفر الر اف ورضوا به ولج اخرلوا علييجع ف ا وا واقفي  ع

ا لليبال فروف والديي ع  ال د ر فول  قتليجع أو أ يج اري بوا كبائر أصبر  أل

عدد  سفوددماءهج زالال. والدبيأ صلى هللا عليه و لج اقول في زداث عبدهللا ب  م

ِلٍج إِ ": الشيخي ع واللفا للبخاريع قال ِرٍئ ُمس  دَ بِ اِل اَل اَِرلأ دَُف ام  لثِي ُ  ا  َّاََلٍث: إِز 

داث عبدهللا ب  زفي . و"اَعةِ ل َج َ لِ ُو دِِه الُ فَارَ الِ ا ِيع َوالدِف ُس بِالدِف ِسع َوالتِاِرُا ِلِدا

ُ  فِي مِ ُ ؤ   ال  لَ   اََ الَ "ع ر عدد البخاريع قال: قال ر ول هللا صلى هللا عليه و لج: 

ا  َرٍة ِم   ِدادِِهع َما لَج  اُِص   دَمأ افُس  يع ر عدد البخارب  ع  هللاد. وفي زداث عب"َزَرامأ

الََح فَلَي َس ِمدِاَم   َزَ َل َعلَي  "قال:  رع بدهللا ب  ع عزداث  ئي م . وعدد الدسا"دَا الس ِ

رلل   م  قتلأهوك عدد هللا ل وال الد يا"الدبي صلى هللا عليه و لجع قال: ع  

ع   لبفد. وغيرها م  األزاداث التي يجفل ما يصدفه داعش في دائر  الغلو وا"مسلج

 لاد  ال  شى وع ا دعا إليه داددا الرديك.

ع   لففو ا عرفداه م  داددا اإل المي الرديكع دا  الصف  واأللل ذل  كله ولِ 

ما واعش  ع ال ي ثل دال ذ  ع دا  الو طية واالعتدال وعدف التشدد زتى في الفباد

ر: يوايألك اإل الف يظافر: و ؛َف وأهلهير له م  غلو ويطرف في األف اِر اإل ال

فُ وعدف األخذ بالذ  ع قال يفالى: }فيه األدلة على ضرور  ال سامرة  فَ وا وَ فَاع   ُروااص 

ِرِه {البقر :  فَُروا أاََل ف فُوا َول  . وقال  برا ه: } َول يَ 109َزتِى اَأ يَِي هللاُ بِأَم  وَك أَك   يُِربأ يَص 

ٍة أاضا: } َوَما أََصابَُ ج  ِم   ُمِصيبَ  . وقال22َّللِاُ لَ ُج  َوَّللِاُ َغفُوٌر َرِزيٌج { الدور:  اَغ ِفرَ 

ِداُ ج  َواَف فُو َع    ع  أبي هرار  رضي هللا عده . و30َكثِيٍر { الشور :  فَبَِ ا َكَسبَ   أَا 

قَةٌ ِم   َماٍل َوَما َصدَ  ا  َقََص   مَ ": لِجَ ى َّللِاُ َعلَي ِه َو َ  َرُ وُل َّللِاِ َصلِ عدد مسلجع قَاَل: قَالَ 

اع َوَما  ب  ع رو   عبدهللا. وع"ّلِِلِ إاِِل َرفَفَهُ َّللِاُ  يََواَضَع أََزدٌ  َلادَ َّللِاُ َعب دأا بِفَف ٍو إاِِل ِع ًّ

َزُ وا يُ " وُل:ِ َع َرُ وَل َّللِاِ اَقُ  َ ب  الفاص ك ا عدد أز د في ال سددع أَ ِهُ  َز ُ ار  واع ر 

ِلع َوا   قَو  َ اعِ ال 
ع َوا ٌل ألَق  ِفِر َّللِاُ لَ ُج  ِفُروا اَغ  اَ  الِ ل ُ ِص لِ ٌل اغ  وَك َعلَى مَ ر ِ فَلُوا فَ ا ِذاَ  اُِصرأ

 ."َوهُج  اَف لَُ وكَ 
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دامه إق   الخطاب م زتى أك ر ول هللا صلى هللا عليه و لج كثيرا ما مدع ع ر ب

 لتفةعلى ذل  م  قصة زاط  ب  أبي ب على قتل البفض بذ وب اري بوهاع وال أدل  

مر افل يج فييا بأ -قراش  –رضي هللا عده عددما أر ل بر الة إلى ال شركي  

ده  عر ول هللا صلى هللا عليه و لجع والقصة م  زداث علي ب  أبي طال  رضي هللا

 أَ َا ِه َوَ لِجَ َعلَي   بخاريع قال: بَفَثَدِي َرُ وُل َّللِاِ َصلِى هللاُ عدد الشيخي  واللفا لل

بَي َرع َوالِ ق   َوِدع قَاَل: َوال أ َضةَ يَأ يُ  تِىا  َطِلقُوا زَ "دَادَ ب َ  األَ   يدَةأع َخاخٍع فَإِِك بَِيا َظفِ  وا َرو 

َضِةع تِى ا  تَيَ زَ لُدَا ي  دَ  بِدَا خَ فَا  َطلَق دَا يَفَا عفََيا ِكتَاٌب فَُخذُوهُ ِمد َياَومَ  ُ  فَ ي دَا إِلَى الِرو  إِذَا  َر 

: َما َمِفي ِرِلي الِ تَاَبع فَقَالَ   ِرِلِ  الِ تَابَ اٍبع فَقُل دَ  ِكتَ ِم    بِالِظِفيدَِةع فَقُل دَا أَخ   أَو  ا: لَتُخ 

 َ َرَلت هُ ِم   ِعقَاِصَيا فَأ ِقيَِ  الث ِيَاَبع فَأَخ  لَِجع فَإِذَا فِيِه َصلِى هللاُ َعلَي ِه َو َ  وَل َّللِاِ ِه َر ُ بِ  يَي دَالَدُل 

ِرِكي َ  رِ ِل َمِ ةَ اُ  أَه  ِم    ِم   َزاِطِ  ب ِ  أَبِي بَل تَفَةَ إِلَى أُ َاٍس ِمَ  الُ ش  بُِرهُج  بِبَف ِض أَم   خ 

 َما ِط ُ ي ِه َوَ لَِج: اَا َزاى هللاُ َعلَ  َصلِ ُل َّللِاِ َرُ وِل َّللِاِ َصلِى هللاُ َعلَي ِه َوَ لَِجع فَقَاَل َرُ و

َرأأ اُ  ع قَاَل: اَا َر ُوَل َّللِاِع الَ يَف َجل  َعلَِي إِ  ِي ُكد  َهذَاَ ِم    ي قَُرا ٍشع َولَج  أَُك   ُمل َصقأا فِ  م 

فُِسَياع َوَكاَك َم   َمفََ  ِمَ  الُ َياِلِراَ  لَُيج  قََرابَ  ُ وكَ  ِ  َ بِ اٌ: أَ   وَ  ةَ اَر  ِليِيج  َوأَم  ع بَِيا أَه  الَُيج 

ع أَك  أَيِ  بَب ُ  إِذ  فَايَدِي ذَِلَ  ِمَ  الدَِسِ  فِيِيج  ُ وَك بَِيا قََرابَتِ  دَهُج  اَدأا ِعد  ِخذَ فَأَز  يع َوَما اَر 

دَ ا ا بِالُ ف ِر بَف  يِدَادأاع َوالَ ِرضأ ا َوالَ ار  َعلَي ِه  وُل َّللِاِ َصلِى هللاُ قَاَل َر ُ ع فَ الَفِ إِل   فَفَل ُ  ُكف رأ

ِرب  أَ دِي ع قَاَل ُعَ ُر: اَا َرُ وَل َّللِاِ دَع  لَقَد  َصدَقَ ُج  َوَ لَِج:  هُ ا الُ دَافِِقع قَاَل: إِ ِ  ُعدَُق َهذَ ض 

اع َوَما اُد ِراَ  لَفَِل َّللِاَ أَك  اَُ وَك قَ  َ لُ لِ  َعلَى أَه  ِطلَعَ اِد قَد  َشِيدَ بَد رأ وا َما  بَد ٍر فَقَاَل: اع 

ُ: لَُ ج  ِشئ تُج  فَقَد   ال: قَاَف اريع قالبخ . وزداث أبي هرار  رضي هللا عده عدد" َغفَر 

ِجِد فَتَدَاَولَهُ الدِاُسع فَقَالَ  َرابِيٌّ فَبَاَل فِي ال َ س  دَُعوهُ "لَِج: ى َّللِاُ َعلَي ِه َو َ لِ لدِبِيأ صَ ُيُج ا لَ أَع 

الأ ِم   َماٍء أَو  ذَ ُوبأا ِم   مَ َوهَ  ِلِه َ ج  ِراَ  ِفث تُ بُ فَإِ َِ ا  اٍءعِراقُوا َعلَى بَو  فَثُوا َولَج  يُب  ج  ُميَس ِ

ِرا َ   ."ُمفَس ِ

وكذا يظافر: األدلة في عدف التشدد في الدا  مع الترذار والتدفير مده زتى في 

عدف ي ليك الدفس ما ال الفباد  على الخصوصع بل أمر: بالقس  واالعتدال و

تََسبَ    أ إاِِل ُو  فََيا لََيا َما َكَسبَ   َوَعلَي َيا َما اك  يستطيعع قال يفالى: } ال اَُ ل ُِك َّللِاُ  َف سا

راأ َكَ ا َزَ ل تَهُ َعلَى  ِ ل  َعلَي دَا إِص  َطأ  َا َربِدَا َوال يَر  الِِذاَ  َربِدَا ال يَُؤاِخذ  َا إِك   َِسيدَا أَو  أَخ 



 21 

ال دَا أَ  َ  َمو  َز   ِفر  لَدَا َوار  ُك َعدِا َواغ  ل دَا َما ال َطاقَةَ لَدَا بِِه َواع  ِلدَا َربِدَا َوال يَُر  ِ  َا ِم   قَب 

ِف ال َ افِِراَ  { البقر :  قَو  . وقال ر ول هللا صلى هللا عليه و لجع 286فَا  ُصر  َا َعلَى ال 

ٌرع َولَ   اَُشادِ "أبي هرار  رضي هللا عده: ك ا عدد البخاري م  زداث  اَ  اُس  إِِك الد ِ

تَِفيدُوا بِال غَد َو ِ َوالِرو   دُوا َوقَاِربُوا َوأَب ِشُروا َوا   اَ  أََزدٌ إاِِل َغلَبَهُع فََسد ِ ٍء ِمَ  الد ِ َزِة َوَشي 

  ه و لجع دليل واض  بي  وا عباد  الدبي صلى هللا علي. وقصة الثالَّة الذا  يقال  "الدأل َجةِ 

في عدف التشدد بالفباد  و بذ الغلو فيياع فف  أ س ب  مال  رضي هللا عده ك ا عدد 

ِ َصلِى َّللِاُ "الشيخي  واللفا للبخاريع قال:  َواجِ الدِبِي   َره ٍ  إِلَى بُيُوِ: أَل 
َلاَء َّاََلََّةُ

أَلُوَك َع   ِعبَادَ ِ الدِبِ  ِ َصلِى َّللِاُ َعلَي ِه َوَ لَِجع فَلَِ ا َعلَي ِه َوَ لَِج اَس  ُ ي  بُِروا َكأَ ُِيج  يَقَالأوَهاع أ خ 

ِ َصلِى َّللِاُ َعلَي ِه َوَ لَِج قَد  ُغِفَر لَهُ َما يَقَدَِف ِم   ذَ  بِِه َومَ  ُ  ِمَ  الدِبِي  ا يَأَِخَرَ فَقَالُوا: َوأَا َ   َر 

: أَِما أَ َاع  فَإِ  ِي أَُصل ِي اللِي َل أَبَدأاع َوقَاَل لَخُر: أَ َا أَُصوُف الدِه َر َواَل أُف ِطُرع قَاَل أََزدُهُج 

تَِ ُل الد َِساَء فاََل أَيََ ِوُج أَبَدأاع فََجاَء َرُ وُل َّللِاِ َصلِى َّللِاُ َعلَي ِه َوَ لِ  َج َوقَاَل لَخُر: أَ َا أَع 

ع فَقَاَل: أَ  تُُج الِذِ  ِ َوأَي قَاُكج  لَهُ لَِ د ِي أَُصوُف إِلَي ِيج  َشاُكج  ّلِِلِ اَ  قُل تُج  َكذَا َوَكذَاع أََما َوَّللِاِ إِ  ِي أَلَخ 

قُدُع َوأَيََ ِوُج الد َِساَءع فََ    َرِغ َ   ."َع   ُ دِتِي فَلَي َس ِمد ِي َوأُف ِطُرع َوأَُصل ِي َوأَر 

ء يننج خننالفوا ذلنن  كلننه ورمننوه وراداعننش اليننوف اجنند أ ال  فننُ  فنني أع ننال بيد ننا 

ع ظيننورهجع وألبسننوا أ فسننيج لبنناس الغلننو والتشنندد والتطننرف بنندل االعتنندال والتو نن 

ل اميج فشقوا على أ فسيج وشقوا على الداس بصفوبة التفامل مفيج وإَّقال كواهليج وإ

ول ع وال زنبأمور فييا أخذ وردع وكأ يج رغبنوا عن   ندة الدبني صنلى هللا علينه و نلج

 قو  إال باهلل الفلي الفظيج.وال 

أك وأ ننأل هللا  ننبرا ه أك ادنن ع الغلننو والتشنندد منن  قلوبدننا ومنن  قلننوب ال سننل ي  

لينه عاغرس بدال مده االعتدال والتو   فني األمنور كلينا وفنق منديج الدبني صنلى هللا 

 .ع والر د هلل رب الفال ي و لج

 كتبه الدقي  اإلماف: ع اد مر دفؤاد مر د الص ادي
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