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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 املقدم 

 سيئات ومن أنفسنا شرور من باهلل ونعوذ ،نستهديه و ونستغفره ونستعينه حنمده هلل احلمد إن 
عبده  احممد أن أشهد و هللا إال لهإ ال أن وأشهد ،له هادي فال يضلل ومن له مضل فال هللا يهده من ،أعمالنا

 : بعد أما ه،رسولو 
 

 نص من أكثر يف بيقني إسالمهم ثبت ممن اآلخرين تكفري على ومشددا ناهيا اإلسالم جاء فقد
: ﴿  - عزوجل – هللا لقا ؛ هو بغي وتقول بال علم يقيينف ، العظيم خطره له التكفري يف التسرع إذ وواقعة

ْْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِِ َوَأْن تُ  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ َا َحرمَم َرّبِِ ََْ يُ نَ ِزِْل ِبِه ُقْل ِإَّنم ْشرُِكوا بِاَّلِم َما 
يَا أَي َُّها المِذيَن َآَمُنوا  ﴿ قال تعاىل :و  (، 33:  األعراف سورة)﴾ انًا َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اَّلِم َما اَل تَ ْعَلُموَن ُسْلطَ 

اَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا تَ بْ  ُنوا َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السم نْ َيا َفِعْنَد تَ غُ ِإَذا َضَربْ ُتْم يف َسِبيِل اَّلِم فَ َتبَ ي م وَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ
ُنوا ِإنم اَّلَم َكاَن ِبَا  ( 49)النساء: تَ ْعَمُلوَن َخِبريًااَّلِم َمَغاِِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قَ ْبُل َفَمنم اَّلمُ َعَلْيُكْم فَ َتبَ ي م

ظهرت منه عالمات اإلسالم يف موطن ليس فحذرهم من التسرع يف التكفري ، وأمرهم بالتثبت يف حق من 
: )أميا رجل قال  الرسول احلكم على إنسان بالكفر أمر من اخلطورة ِبكان عظيم ، قالف ،أهله ِبسلمني

 . 2بكفر فهو كقتله ( مؤمناأنه قال : ) ومن رمى  عنه و  ،1ألخيه يا كافر فقد باء هبا أحدمها(
 ،واألمة والدولة واجملتمع واألسرة بالفرد تلحق واليت ،أضراره رةدائ واتساع هآثار  وسوء التكفري وخلطورة

 .التكفري ظاهرة آثار عن يتحدث والذي السادس احملور يف حبث بتقدمي أشارك أن اخرتت واآلخرة الدنيا بل
 وأضرارها؟ التكفري ظاهرة آثار هي ما  :الدحث مشكل 

 املسلم على احلكم وهو حق بغري التكفري:  ارهوأضر  آثاره نبني والذي البحث هذا يف بالتكفري ويقصد
 عندها موانعه، وتنتفي حقه يف الشرعية التكفري شروط تتوفر أن دون والردة بالكفر بيقني إسالمه ثبت الذي

 وهذا اآلثار وخطري األضرار عظيم عنه فتنتج املسلمني على واالعتداء البغي من ويعد ،حق بغري تكفري يكون
 .البحث موضوع
 :أنه يف احلايل البحث أمهية تتمثل :الدحث  أمهي

                                                           
 بيان حال إميان من قال ألخيه باب ،فتح(،صحيح مسلم،كتاب اإلميان 11/419) من أكفر أخاه صحيح البخاي،كتاب األدب،باب 1
(1/94 ) 
 .فتح( 11/419) من أكفر أخاه صحيح البخاي،كتاب األدب،باب 2
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 على يساعد أن شأنه من وهذا مشويل، بشكل التكفري ظاهرة آثار عن املدى بعيدة فاحصة نظرة يقدم-1
 .الظاهرة هذه ملعاجلة واضحة إسرتاتيجية وضع

 ضل واليت اداالعتق أمور من يعترب والذي ،التكفري وهو األمهية غاية يف موضوعا يدرس البحث هذا إن-2
 .واإلرهاب والطائفية االفرتاق وأنتجت الفرق من ضل من فيها

، أمجع املسلمني علىْث  ،أوال عليهم فعاهلم آثار لريوا التكفرييني هلؤالء نذير صيحة يقدم البحث هذا إن-3
 .يتذكرون علهم واآلخرة الدنيا يف
 :صيلي التفالدحث  خط 

 يت:اآل وهي وخامتة باحثم تسعة و ومتهيد مقدمة البحث يف جاء 
 فيه. املتبع املنهجخطته و و  املوضوع أمهية وفيها املقدمة

   فيه.إشارة إىل املخالفني، و السلف عند وضوابطهبالتكفري  موجز فتعري:التمهيد
 الفرد. علىالتكفري  ةظاهر  آثار األول: املبحث

 .األسرة علىالتكفري  ظاهرة آثار الثاين: بحثامل
 اجملتمع. علىالتكفري  ظاهرة آثار بحث الثالث:امل
 الشباب. علىالتكفري  ظاهرة آثار الرابع: بحثامل
 املسلمة. الدولة علىالتكفري  ظاهرة آثار اخلامس: بحثامل

 املسلم. احلاكم التكفري على ظاهرة آثار السادس: املبحث
 اإلسالمية. األمة التكفري على ظاهرة آثار السابع: املبحث

 .الدين علىالتكفري  ظاهرة ثارآ الثامن: بحثامل
 اآلخرة. يفالتكفري  ظاهرة آثار التاسع: املبحث

 التوصيات. و النتائج أهم وفيها اخلامتة:
 

 :الدحث يف املتدع املنهج
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املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم جبمع البيانات من خالل و  التارخيي املنهج البحث يف اتبعت •
وكيفيا وحيدد العالقة بني أبارات كما توجد يف الواقع ويعرب عنها تعبريا كميا املالحظة أو املقابلة أو االخت

 .1املتغريات الستخالص النتائج والتوصيات، ْث استخدام أسلوب حتليل احملتوى حسب املوضوعات
 .تعاىل هللا كتاب من مواضعها إىل اآليات عزوت •
 واملراجع املصادر قائمة يف منها املخرج ةالسن كتب أذكر َو البحث، يف الواردة األحاديث خرجت •

 .التفسري كتب ومثلها للتخفيف وطلبا الكتب هذه لشهرة
 .البحث لطبيعة البحث يف الواردة األعالم أترجم َ •

 
 التمهيد

فجاء  ،يسودها التطرف والغلو والعصبية ،حوهلا تعيش يف شرك وجاهلية ظلماء وماكانت العرب لقد  
 إىلمن الشرك واجلهل والظالم  تباعهألينقل وسلم هبذا الدين العظيم من رب العاملني حممد صلى هللا عليه 

عليهم رهبم  منتا قدلو  ،واالعتدال الوسطية إىل والعصبيةوينقلهم من التطرف والغلو  ،التوحيد والعلم والنور
ًة َوَسطًا لَِتُكونُوا شُ  ﴿ فقال تعاىل : ،لكبذ َهَداَء َعَلى النماِس َوَيُكوَن الرمُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمم
 / وملا كان الوسط 2خري موضع فيه وأكثره كأل وماء ومعىن الوسط : العدل ووسط الوادي .(193)البقرة .

 3.جمانبا للغلو والتقصري كان حممودا 
الذين غلو و فيه غلو النصارى غل أهلولقد وصف هللا هذه األمة بالوسط لتوسطهم يف الدين فال هم 

 اكتاب هللا وقتلو   الذين بدلو قصري اليهود اتقصري فيه ت أهل، وال هم فيه اقالو  هم يف عيسى مالقيبالرتهب و 
 األمور أحبكان   إذ توسط واعتدال فيه فوصفهم هللا بذلك أهلولكنهم  ،به اعلى رهبم وكفرو  اوكذبو  أنبيائهم

 .9 أوسطهاهللا  إىل
 سريه:ف يف تقال القرطيب

                                                           
مناهج البحوث وكتابتها  (،222وهلما البحث العلمي مفهومه وأدواته)(،214عبيدات وكايد عبد احلق )انظر طرق البحث العلمي لذوقان  1

  (.44ليوسف مصطفى القاضي)
 (،لسان العرب البن منظور مادة وسط . 2/119تفسري القرطيب) 2
 (.2/119تفسري القرطيب) 3
 (.2/4تفسري الطربي) 9
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لنا باسم العدالة وتولية خطري نعم علينا من تفضيله أتبارك وتعاىل يف كتابه ِبا ربنا   أنبئنا"قال علماؤنا :
ن حنن اآلخرو ( :،كما قال عليه السالمأواًل مكانًا وإن كنا آخر زماناً فجعلنا  ،ادة على مجيع خلقهلشها

 1"غري إال أن يكون عداًل.لاينفذ قول الغري على  وال ،لالعدو  إاليشهد  نه الأ( وهذا دليل على األولون
 التقصري.عن  الغلو، وبعيدايكون عدال بعيدا عن  أنفشرط احلاكم على الناس 

مشددا يف هذا الباب  اإلسالمجاء  ،على الناس واألحكامخطر القضايا أتكفري من وملا كانت قضية ال
 ،عل للحكم بالتكفري شروطا وضوابطفج ظلم فيه، شطط فيه وحكم عدل ال ِبنهج وسط ال إياهضابطا 

 وجدت. إنله موانع متنعه وتسقط احلكم بالكفر عن الشخص  أنوبني 
بني الفرق يف هذا الباب هم الوسط  اكانو و يف التكفري  اإلسالمحكم  واجلماعة السنة أهلبان أولقد 

 تفريط ، وال إفراطال  ،حدودهاووقوفهم عند  ،2م هلا هومجعري لتمسكهم بنصوص الكتاب والسنة اخلط
 . والسنةواحلكم حكم الكتاب  فالقول قول هللا ورسوله ،

 يقول ابن تيمية :
، فالكافر من جعله اليت يستقل هبا العقل األحكاملك من ذشرعية ليس  أحكام"فإن الكفر والفسق 

سلم من جعله هللا ورسوله مؤمنا املؤمن وامل نأكما   ،هللا ورسوله كافرا والفاسق من جعله هللا ورسوله فاسقا
والذي يقتل  ...من جعله هللا ورسوله معصوم الدم واملعصوم الدم ،والعدل من جعله هللا ورسوله عدال ،ومسلما

قصاصا من جعله هللا ورسوله مباح الدم بذلك... واملستحق للمواالة واملعاداة من جعله هللا ورسوله  أوحدا 
هللا ورسوله واحلرام ما حرمه هللا ورسوله والدين ما شرعه هللا  أحلهواحلالل ما  ،مستحقا للمواالة واملعاداة

 3" الشرع.فهذه املسائل كلها ثابتة يف  ،ورسوله
ملن وقع  اإلميانبوت وجوده ث حيتمل مع كرب خمرج من امللة الكفر أالكفر قسمان: أنيعلم  أنوجيب 

صل يناقض أ ال ألنه ، صغر غري خمرج من امللةوكفر أ ه ،يف حقه شروط التكفري وانتفت موانع ثبتت إذافيه 
 9ولكنه ينقص من كماله. اإلميان

 : أصولالبدع واملعاصي بالكفر قائم على  أصحابعلى  واجلماعةالسنة  أهلوحكم 
 امللة. ألحكام املبينةالسنة هي -1

                                                           
 .(2/114) تفسري القرطيب1

 (331ة أهل السنة بني الفرق حملمد با عبد هللا )يطهم وسيتطانظر يف وس 2
 (42-4/43)النبوية نهاج السنةم 3
لسعيد  قضية التكفري بني أهل السنة وفرق  الضالل (،1/337البن القيم)(،مدارج السالكني 7/314،341مية )بن تيالفتاوى الجمموع  9

 (112-119القحطاين) فبن وه
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 .باملعصية وينقص بالطاعة ة، يزيددمتعدصل له شعب أ إلميانا-2
 .اإلميانخيرج من امللة ولكنه ينقص  صغر الوأ ،ان:أكرب خمرج من امللةالكفر كفر -3
 وكذا العكس. اإلميانيزول عنه اسم  أنعن العبد  اإلميانيلزم من زوال بعض شعب  ال-9
 لكفر بدليل شرعي صحيح صريح.ر من املكلف احملكوم عليه موجبا لالفعل الصاد أويكون القول  أن -4
 .املطلق العام وتكفري املعني التفريق بني التكفري-2
 .1وفر شروط التكفري يف املعني وانتفاء موانعه يف حقه لتحكم عليه بالكفرد من تبال-7

 هم هي:دوضوابط التكفري عن
 .واألوهاماحلكم بالظاهر ال بالظنون -1
 .االحتياط يف تكفري املعني-2
 على املعني. احلجةقيام -3
 2كل ذنب.ب  التكفريعدم -9

 :اليت ذكرها علماء أهل السنةانع التكفري مو  وأما
 3.التقليد-4 التأويل.-9 اإلكراه.-3 اخلطأ.-2 اجلهل.-1

ميتازون بالعلم والعدل  أهنم ، ونلحظالسنة واجلماعة يف مسألة التكفري باختصار أهلهذا جممل قول 
 هل وظلم.جبتفريط فيه  أووغلو يف التكفري  إفراطالبدع الواقعني بني  أهلوالرمحة خبالف 

وجيعلونه خملدا يف  ،هم اخلوارج املارقون الذين يكفرون صاحب الكبرية يف التكفري راطاوأول الفرق إف
النار إذا َ يتب، كما كفروا من خالفهم حىت أدى هبم األمر إىل تكفري عثمان بن عفان وعلي بن أّب طالب 

        واالهم من ومن -همان هللا عليرضو -واألنصارمن املهاجرين رضي هللا عنهما وكل من واالمها 
 املسلمني.

                                                           
1
قضية التكفري بني أهل السنة وفرق   (،2/934شرح العقيدة الطحاوية)،(12/947،947)(349_3/341مية )بن تيالفتاوى الجمموع  

 .(74_94القحطاين) فلسعيد بن وه الضالل

 (71-44(،نواقض اإلميان القولية والعملية لعبد العزيز آل عبد اللطيف)41انظر قضية التكفري للقحطاين) 2
 (،ضوابط التكفري عند أهل السنة لعبد هللا44-49التكفري للقحطاين) قضية(،41-2/34ية)عتقادنواقض اإلميان اال:انظر تفصيلها 3

 (141يف مسألة التكفري لعبد اجمليد املشعيب) ة(،منهج ابن تيمي227-211القرين)
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فقد  الرافضةوأما  ،النار وخلوده يف اإلميانيف خروج مرتكب الكبرية من  ولقد وافقت املعتزلة اخلوارج
من خالفهم وهم مجهور  اواخلالفة وكفرو  ةمامالثالثة قبله يف اإل طالب على اخللفاء أّبتفضيل علي بن  اابتدعو 

عليه  هذا ما بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم ومن توالهم، أبا ار املؤمنني حىت كفرو الصحابة ومجهو 
 أئمتهم.

مجهور واشرتك معهم يف ذلك  كل دار غري دارهم دار كفر،  افجعلو غلت اخلوارج  ا كماوكذا غلو 
 املعتزلة واجلهمية وغالة املتكلمني.

  .1أحدايكفرون  وهم املرجئة الذين ال فر،الكفر ليس بك اويقابل هؤالء:أهل  التفريط الذين جعلو 
 العز احلنفي: أّببن ايقول 

وكثر فيه  فيه، باب عظمت الفتنة واحملنة باب التكفري وعدم التكفري، إن-رمحك هللا وإيانا-واعلم "
من جنس  فالناس فيه على طرفني ووسط، وتعارضت دالئلهم، ،واآلراء األهواءوتشتت فيه  االفرتاق،

فتنفي التكفري نفيا  حد،القبلة أ أهلكفر من ن فطائفة تقول:ال الكبائر العملية، أهل تكفري االختالف يف
كفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة املنافقني، الذين فيهم من هو أ القبلة أهلن يف مع العلم بأ عاما،

 ...واإلمجاع
ن كان وإ ،لكن يف االعتقادات البدعية ،مالاألعيقولون ذلك يف  واحلديث الالكالم والفقه  أهلوطوائف من 

يقولون  أو يفرقون بني اجملتهد واملخطئ وغريه، ال ،يقولون:يكفر كل من قال هذا القولف صاحبها متأوالً،
البدع هي من  إنواملقصود هنا : عظيمة...  أمورالعام  اإلثباتوهؤالء يدخل عليهم يف هذا  بكفر كل مبتدع،

وإما مفرطاً  إما جمتهداً، ،أخطأ فيه مؤمنا باطنا وظاهرا ، لكن تأول تأوياليكون  هذا اجلنس ، فإن الرجل
بل هذا من جنس قول  يدل على ذلك دليل شرعي، أنإال  ، يقال :إن إميانه حبط ِبجرد ذلكفال مذنباً،

 املتضمنة احملرمة ةالباطلة املبتدع األقوالوهو :أن  بل العدل هو الوسط، يكفر، وال نقول:ال اخلوارج واملعتزلة،
ويثبت  ،به، يقال فيها احلق أمرأو النهي عما  ،عنه هنىِبا  األمر أو ،نفاه ما إثباتأو  الرسول، أثبتهنفي ما 

وأما الشخص  ،وحنو ذلك فهو كافر،ويقال:من قاهلا  ،كفر  إهناويبني  هلا الوعيد الذي دلت عليه النصوص،
 ،ه الشهادةجتوز مع بأمر إالفهذا ال نشهد عليه  نه كافر؟وأ ،لوعيدا أهلنه من قيل: هل تشهدون أ إذا املعني

ن الشخص ، وألوال يرمحه بل خيلده يف النار ،يغفر له هللا ال نأيشهد على معني  أنالبغي  أعظمنه من فإ
 ،وراء ذلك من النصوص يكون ممن َ يبلغه ما أنميكن  أو ،يكون جمتهدا خمطئا مغفورا له أناملعني ميكن 

مت فاسحقوين ْث  إذاكما غفر للذي قال :" ،له رمحة هللا أوجبتعظيم وحسنات  إميانيكون له  أنميكن و 
لكن هذا  ،شك يف ذلك أو ،وإعادتهيقدر على مجعه  هللا ال أنغفر هللا له خلشيته" وكان يظن  ذروين ،ْث

                                                           
1
معاصرة تنتسب  ،فرق(347،941(،موقف الصحابة من الفرقة والفرق ألمساء السويلم)2/971انظر منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري ) 

 (.24/221)(14/73الفتاوى) جمموع،(3/924وانظر :منهاج السنة النبوية)(،3/294()1/241،931إىل اإلسالم لغالب عواجي)
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  إذا، ْث قتلناه وإالن تاب نستتيبه، فإنعاقبه يف الدنيا، لنمنع بدعته، وأن  أنمينعنا  ال اآلخرةالتوقف يف أمر 
 ،صار منافقا زندقيا إذا إالوالقائل له  يكفر بشروط وانتفاء موانع وال يكون ذلك  ،سه كفراكان القول يف نف

 1".ايكون منافقا زنديق أن إال اإلسالماملظهرين  القبلة أهلحد من يكفر أ أنفال يتصور 
 ها املباحث التالية.نظاهرة ،تبي وأضرارار والتفريط يف التكفري آث اإلفراطوهلذا 

 
 
 

 املدحث األول: آثار ظاهرة التكفري على الفرد
 بدين اإلسالم هذا الدين العظيم لينشر اإلسالم به ،  امن نعمة هللا ورمحته أن أرسل رسوله حممد

الرابط من أوثق العرى  اويربط أهل اإلسالم فيما بينهم بأوثق العرى والروابط :أال وهي رابطة الدين فجعل هذ
 .هللاأوثق عرى اإلميان هي احلب يف هللا والبغض يف والروابط إذ 

ذا الدين هبأطفأ  وآخى اإلسالم بني املهاجرين واألنصار بعد اهلجرة النبوية إىل املدينة النبوية، ولقد
 م بذلك فقال عز وجل:عليه تعاىل وامنت هللا ،ية بني األقارب :"األوس واخلزرج"العظيم العداوات القبل

َوانًا وَُكْنُتْم َعَلى َشَفا ُحْفرٍَة َواذُْكُروا نِْعَمَة اَّلِم َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأَلمَف بَ نْيَ قُ ُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإخْ  ﴿
ُ َلُكمْ  ُ اَّلم َها َكَذِلَك يُ بَ نيِِ  (.113عمران/ ) آل َآيَاتِِه َلَعلمُكْم تَ ْهَتُدوَن  ِمَن النماِر َفأَنْ َقذَُكْم ِمن ْ

إلميانية بسياج منيع ورباط وثيق بأن سد كل هذه األخوة ا السالمالعظيم دين لذا صان هذا الدين 
يتعدى عليه ال يف دينه ال  أن و ،املسلم أخيهسلم حق يؤدي كل م أنوحث على  ،والنزاع باب يدعو للفرقة

 ضه وال يف ماله ، واعترب من البغي والظلم أن يكفر املسلم أخاه املسلم بغري حق.يف نفسه وال عر وال 
نه خالد خملد يف النار، ذلك أن هللا ال يغفر له ذنوبه وأ ألنه إذا حكم على فرد مسلم بأنه كافر فمعىن

ن كان كاحه ، وإالفرد املسلم بالكفر يرتتب عليه أنه ال جيوز نأما يف الدنيا فاحلكم على  ،هذا يف اآلخرة
وال تكون له والية على أوالده ، إذ ال والية لكافر على مسلم  متزوجا من مسلمة وجب فسخ نكاحها منه ،

ت أو يدفن يف مقابر املسلمني ، وال جيوز أن يصلى عليه إذا ما ،، وكذا ال حتل ذبيحته وال يرث وال يورث
 .2ن تاب وإال  قتل ردةم فإوأنه جيب إقامة حد الردة عليه بأن يستتاب ثالثة أيا

                                                           
 (2/932شرح العقيدة الطحاوية) 1
 (7/344(،حاشية الروض املربع  لعبد الرمحن بن قاسم)2/932انظر:شرح العقيدة الطحاوية) 2
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، وظاهرة التكفري لو انتشرت بني املسلمني وهذا يبني لنا آثار وأضرار ،كَفر فرد مسلممعىن أن يُ  هذا
بل تصل بشرورها على الفرد املكِفر الذي يكفر أخاه  ،التكفري ال يقتصر ضررها وخطرها على الفرد املكَفر

شبهة ، ومن هذه األضرار واآلثار على الفرد املكِفر بدون دليل املسلم بدون برهان أو دليل بل ِبحض هوى و 
 شرعي :

عه يعترب تنطع يف الدين فى موانتتكتمل شروطه وتن أنالتسرع يف التكفري والتسابق فيه بدون  إن :هالكه-1
ك :)هل  هللا قال رسول ،ه وسلم عن هلكة هؤالء املتنطعنيخرب رسول هللا صلى هللا علي، وقد أوغلو فيه

 2. قال النووي :أي املتعمقون، الغالون، اجملاوزون احلدود يف أقواهلم وأفعاهلم .1املتنطعون قاهلا ثالثاً(
 3 :نه سبب خلروجه عن الدينأ -2 

 ول هللا خرب رسودمائهم فأ أمواهلمني واستحالل من جاء ببدعة تكفري املسلم أولرج فهؤالء اخلوا
 هللا رسول مسعت: رضي هللا عنه قال طالب أّب بن علي فعن لرمية،مروق السهم من اهم من الدين ِبروق
يقرءون الربية، قول خري من يقولون األحالم، سفهاء األسنان أحداث قوم الزمان آخر يف سيخرج): يقول 

 قتلهم يف فإن فاقتلوهم لقيتموهم فإذا الرمية، من السهم ميرق كما الدين من ميرقون حناجرهم، جياوز ال القرآن
 9.القيامة( يوم هللا عند قتلهم ملن أجراً 

 الوعيد الشديد من هللا تعاىل له:-3
ْث هو من وجه  من وجه، تفريق مجاعة املسلمني إىلعله هذا من يكفر املسلمني بغري حق يعمد بف إن

رسول الومن يشاقق ﴿فاعلها بالوعيد الشديد ،قال تعاىل:  هللاتوعد  أفعالخيالف سبيل املؤمنني وهذه  آخر
 وساءت مصريامن بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم 

رتكه وما اختاره لنفسه وخنذله فال نوفقه للخري، لكونه رأى احلق وعلمه وتركه، فجزاؤه (، أي ن114)النساء/
 4من هللا عدال أن يبقيه يف ضالله حائرا، ويزداد ضالال إىل ضالله.

 شذوذ عن مجاعة املسلمني:ال-9

                                                           
 .2271 رقم حديث (1111)اب هلك املتنطعوناب العلم،ب،كتمسلم صحيح 1
 (12/221شرح النووي على صحيح مسلم) 2
عظيم على خطر  ، ولكنهمالقول الراجح عدم تكفريهم إن َ تتجاوز بدعتهم التكفري إذبالكفر  التكفريينيهذا ال يعين احلكم عن اخلوارج  3

 (.947) يلمألمساء السو  والفرق الفرقةمن  الصحابةشديد.انظر موقف  ووعيد
 فتح(. 214/ 2صحيح البخاري، كتاب املناقب، باب عالمات النبوة ) 9
 (.2/124انظر تيسري الكرمي الرمحن للسعدي) 4
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ه هذا شذوذ وشذوذ ،لفعله هذا حق يشذ ويفارق مجاعة املسلمني بغريهذا الفرد املكفر للمسلمني  إن
 مع هللا ويد ضاللة، على - أو قال أمة حممد -أميت جيمع ال هللا :)إن  هللا رسول قال النار، إىل

 .1النار( إىل شذِ  شذِ  ومن اجلماعة،
 اهلية:املوت ميتة اجل-4

تكفريه للمسلمني يكون خرج ب إذهلية ميوت ميتة جا أنالفرد املكفر بغري حق يف خطر عظيم من  إن
وقد جاء الوعيد للموت ميتة جاهلية ملن فعل  املسلمني املبايع له بيعة عامة، إمام حل بيعهو  ،عن مجاعتهم

 من :)  املسلمني، قال رسول هللا معتقدا كفر إمام املسلمني أو كفر عامةن فعله ِبكيف ألي سبب فذلك 
خلع يدا من طاعة لقي هللا يوم  من :) وقال، جاهلية( ميتة مات مات،ْث  اجلماعة وفارق الطاعة من خرج

 2القيامة ال حجة له، ومن مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(
 منه: براءة الرسول -2

، وقد بفعلهم هذا وأحزابااملتآلفة شيعا  أمتهمن جاعلو تهم ماعجلهؤالء املكفرين للمسلمني مفرقون  إن
ُهمْ  َلْستَ  ِشَيعاً  وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ رمُقوا المِذينَ  ِإنم ﴿: وجلِ  عزِ  هللا يقول فعله هذا نمم رسول هللا  برئ  َشْيءٍ  يف  ِمن ْ

َا  . (144: األنعام) ُلونَ يَ ْفعَ  َكانُوا ِبَا يُ َنبِِئُ ُهمْ  ُْثم  اَّلمِ  ِإىَل  أَْمرُُهمْ  ِإَّنم
 كالمه، عليه فقطعوا خيطبنا، يوماً  رضي هللا عنه عفان بن عثمان علينا خرج: قال البصري احلسن عن

: فقيل  النيب أزواج حجر بعض من صوتاً  ومسعنا: قال السماء، أدمي أُبصر ما جعلت حىت بالبطحاء، فرتاموا
 ِإنم ﴿: وتلت واحتزب، دينه فِرق ممن برئ قد نبيكم إن أال :تقول وهي فسمعتها: قال املؤمنني، أم صوت هذا

ُهمْ  َلْستَ  ِشَيعاً  وََكانُوا ِدينَ ُهمْ  فَ رمُقوا المِذينَ  َشْيءٍ  يف  ِمن ْ
3.  

من قتل حتت راية و  ،ن الطاعة وفارق اجلماعة ْث مات مات ميتة جاهليةمن خرج مويف احلديث:)
وفاجرها وال ومن خرج من أميت على أميت يضرب برها  من أميت،، فليس ةعمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصب

 9.وال يفي بذي عهدها فليس مين( ،من مؤمنها يتحاش
 تسلط الشيطان عليه ومالزمته له:-7

                                                           
وقال األلباين"صحيح دون"ومن شذ"،انظر صحيح سنن الرتمذي  (9/922سنن الرتمذي،كتاب الفنت،باب ما جاء يف لزوم اجلماعة) 1

 .(2/232لأللباين )
 نووي( 12/234وجوب مالزمة مجاعة املسلمني) ، باباألمارة ، كتابصحيح مسلم 2
 (.74/ 4انظر تفسري الطربي ) 3
 نووي(. 237/ 12) وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنتباب ، صحيح مسلم،كتاب األمارة 9
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بتسلط  توعدوهذا م ،حق يعد بفعله هذا مفارقا للجماعة ومفرقا هلا الفرد املكفر للمسلمني بغري إن
 الشياطني اختطفته منهم الشاذ شذِ  فإذا اجلماعة، مع هللا يد(: ل الرسول يقو  الشيطان عليه ومالزمته له،

 .1الغنم( ذئب الشاة خيتطف كما
 الوقوع يف الظلم:و حدود هللا  تعدي-4

ورضي الدين،  وأكملحلالل واحلرام بني ا إذ الوضوحجاء هذا الدين يف غاية البيان و  أنمن رمحة هللا 
ْساَلَم ِديًناا ﴿ تعاىل: ، قاللنا دينا هللا   ْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

 (.3/املائدة)
لكن هؤالء املكفرين املسلمني بغري حق يتعدون حدود هللا فهم يأخذون بنصوص الوعيد ويتأولوهنا 

م وهذا من شأنه أن يوقعهم يف الظلم:ظل ،حلدوده وتعدٍ  ، وهذا تقول على هللاويرتكون نصوص الوعد والعفو
 هم وأمواهلم، وظلم أنفسهم ِبعصية هللا تعاىل وتعدي حدوده، قال تعاىل:اآلخرين بتكفريهم واستحالل دمائ

 ﴿ :قال تعاىلو .(224)البقرة/ تِْلَك ُحُدوُد اَّلِم َفاَل تَ ْعَتُدوَها َوَمْن يَ تَ َعدم ُحُدوَد اَّلِم َفُأولَِئَك ُهُم الظماِلُموَن  ﴿
 (.1)الطالق/  َوتِْلَك ُحُدوُد اَّلِم َوَمْن يَ تَ َعدم ُحُدوَد اَّلِم فَ َقْد ظََلَم نَ ْفَسهُ 

 :ده عن التوبةبع-4
وقد توعد هللا عز وجل صاحب البدعة بأن  ،هو مبتدع يف دين هللا :بغري حق إن املكفر للمسلمني

 -حجب قال أو -حجز هللا إن :) قال رسول هللا  ،بدعته وأشرهبا قلبهحيجب عنه التوبة إن أصر على 
 وهذا شديد شديد على أصحاب البدع.2بدعة(. صاحب كل عن التوبة

 بعده عن رمحة هللا وخشية وقوعه يف العذاب :-11
ًة َواِحَدًة َواَل يَ زَالُ  ﴿ تعاىل :يقول هللا  ( ِإالم َمْن َرِحَم رَبَُّك 114وَن خُمَْتِلِفنَي )َوَلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل النماَس أُمم

 (114-114)هود/  َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َومَتمْت َكِلَمُة َربَِِك أَلَْمأَلَنم َجَهنمَم ِمَن اجْلِنمِة َوالنماِس َأمْجَِعنيَ 
كفر للمسلمني فهو ا امل، أما هذاآليةمن هذه األمة بالرمحة يف  الوفاق واالئتالف أهلخص هللا تعاىل 

والذين عدهم تعاىل بأهنم مباينون  ،معدود من أهل االختالف املذكورين يف اآلية ،ببدعته مفرق جلماعتهم
  3ألهل الرمحة.

                                                           
1
 (، وقال عنه األلباين )حديث صحيح(.44كتاب السنة البن أّب عاصم ) 

كتاب ما جاء يف البدع حملمد بن وضاح ة املبتدع:  ( وقال عنه األلباين "حديث صحيح".وانظر يف توب21بن أّب عاصم )كتاب السنة ال  2
 (.111(، االعتصام للشاطيب )114 -117القرطيب )

 (.992) انظر االعتصام للشاطيب 3
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)اجلماعة رمحة والفرقة : اجلماعة املسلمة ،يقول  معرضون للعذاب بتفرقهم وتفريقهم وكذلك هم
 1.عذاب(

 جواز قتله وهدر دمه:-11
 فاضربوه مجيع وهي األمة هذه أمر يفرق أن أراد فمن ، وهنات هنات ستكون نهإ ): يقول

 عصاكم يشق أن يريد واحد رجل على مجيع وأمركم أتاكم من):   أيضاً  وقال. (كان من كائناً  بالسيف
 2.(فاقتلوه مجاعتكم يفرق أو

بقتله  إالطفأ فتنته ه وتُ َ يندفع شر  إذاالساعي يف تفريق مجاعتهم  وإمامهمفهذا املكفر للمسلمني 
 3رب دمه هدرا ال دية وال قصاص.ويعت ذلك زجا

 عليه إمثه وإْث من عمل ببدعته وسار على هنجه إىل يوم القيامة:-12
 يزرون ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلوهنم بغري علم أال ساء ما ﴿ تعاىل: فقال

عليه وزرها ووزر من فومن سن سنة سيئة )رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ويف احلديث يقول، (24)النحل/
ال تقتل نفسا ظلما إال كان على ابن ادم األول كفل )ويقول صلى هللا عليه وسلم:، 9(عمل هبا إىل يوم القيامة

 .4من دمها ألنه كان أول من سن القتل(
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .حسن إسناده لبايناأل عنه وقال( 99/ 1) عاصم أّب البن السنة ،(374 ،274/ 9) أمحد اإلمام مسند   1
 نووي(. 291/ 12صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع ) 2
 (.12/291انظر شرح صحيح مسلم للنووي)3
 (.نووي 12/222)من سن سنة حسنة أو سيئة،كتاب العلم،باب صحيح مسلم 9
ر فيما تقدم مستزيدا عن أضرار الفرقة:موقف الصحابة من الفرقة (.وانظ2/1313صحيح مسلم،كتاب القسامة،باب إْث من سن القتل) 4

 (313-311-311والفرق )
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 آثار ظاهرة التكفري على األسرةالثاين:املدحث 
تتفاعل  وحدة حية مكونة من جمموعة أفراد: زوج وزوجة وأوالد، سرة الصاحلة والسعيدة عبارة عناأل

 مشاعرهم وتتحد أمزجتهم وتنصهر اجتاهاهتم وتتكامل األسرة إذا توحدت االجتاهات واملواقف بني عناصرها
 1وحققت التماسك والتضامن فيما بينها جتاه مواقف احلياة املختلفة.

اليت يتفاعل معها الطفل بصورة مباشرة وجها لوجه منذ  االجتماعيةأوىل املؤسسات  واألسرة هي
والدته، يتلقى الطفل يف أسرته أساسيات الرتبية والتنشئة االجتماعية ويستقي منها قيم وعادات وتقاليد 

 اجملتمع، وفيها يبين املعاَ األوىل لشخصيته.
يف الرتبية والتنشئة فإهنا تكون جملتمع، فإذا أساءت األسرة فاألسرة هي حلقة الوصل األهم بني الفرد وا

 2أساءت للمجتمع كله.
الكربى وأثره الواضح على تنشئة املواطن الصاحل ، وهذا األمن األسري ال  لألمن األسري أمهيتهو 

 ني.متفامهني مرتامح أبوينيف ظل  إاليتحقق 
 ،ويوهنهاان من األب من شأنه أن يفككها خاصة إذا كاألسرة  أفرادقوع بدعة التكفري من أحد و و 

 واليت منها: ،يط هبا شرور وآثار ظاهرة التكفريتحف
 زعزعة األمن األسري:-1

حيل  إذ ،أسرته أفرادلبقية  -ر بغري حقالفرد املكفِ -ع العداوة والبغضاء من أحد أفرادها و وقوذلك ب
الشحناء  واأللفةحيل حمل السكينة و الرباء والبغضاء،  تطاير حيل حملهمكان الوالء واحملبة يف ظل شرر التكفري امل

الفرد  يظن هذا إذ واألسرة يف جذب وشد، -ر بغري حقالفرد املكفِ -من الطرفني كل إذ ،واملشاكل األسرية
ويشدد عليهم وينكر بعنف  ،املعاصييكفرهم ب فيبدأ،-وأخواته وإخوته وأباه أمه-كفار  أهلهر بان املكفِ 

مما جيعل األسرة تعيش يف جو من القلق  ، بعنف وشدة كذلك -الذي يراه معروفا-املعروفويأمرهم ب وقسوة،
 هذه األسرة. أفرادوالتوتر مما يؤثر سلبا يف حياة 

 عقوق الوالدين:-2
والتقاعس عن  اعقوق الوالدين واخلروج عن طاعتهمر يف ظاهرة التكفري وقوع الفرد املكفِ من أضرار 

 ما.فار وهذا بال شك عقوق هلك  أهنمانه برمها زعما م

                                                           
 (.227انظر االجتماع العائلي ملصطفى اخلشاب) 1
، 2(ألحسن مبارك طالب، الطفل يف الشريعة اإلسالمية حملمد الصاحل)114انظر األسرة ودورها يف وقاية أبنائها من االحنراف الفكري) 2

 (،91-27لتكافل االجتماعي حملمد الصاحل)ا،(241، 91
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 األرحام:قطيعة -3
ق يف األسرة وبدأ يقع دخل التكفري بغري ح وإذا، حاثا على صلة الرحم موصيا هبا  اإلسالملقد جاء 

 األسرة أبناءقطعت األرحام وانتشرت العداوات والبغضاء بني  ،واألخوات واألعمام واألخوال اإلخوةبني 
 . 1الواحدة

يعتقد   ألنه أقاربهاته مع ى نفسه قاطعًا لعالقلعمنطويا  أسرتهر سيكون منعزال عن الفرد املكفِ  إن
 األسرية.بال شك يوهن العالقات  أخرى، وهذا جهةمن  أمرهيفتضح  أنو خشية  ،جهة نمكفرهم 

 :أسرته إعالةعن  األسرةختلي رب -9
يش حبجة ل لكسب العالعم رتكقد يو  ،التكفرييةجلماعات مع ا قد ينشغل صاحب بدعة التكفري

 أسرتهفيرتك  أو حبجة أن احلكومة كافرة فال جيوز التعامل معها، ،على طريقتها والنهي عن املنكر معها اجلهاد
 األسرةرب  أنمع مذلة املسألة ومهانة احلاجة يوقعهم يف و  ،والعوزمما يشعرهم بالعالة  اآلخرينعالة على 

 باهلل العظيم. إالفال حول وال قوة  أصابتهمالتكفري وفتنتها قد شرر بدعة  ولكنه ،ووليها قادر على الكسب
 بني الزوجني: يقووقوع الطالق والتفر  األسرةاهنيار -4

املعتقد  لكذبناء على  نه يلزم فكر التكفريي واعتقد كفر زوجته فإحد الزوجني متأثرا بالكان أ  إذا
جيدونه يف ظل  االذي كانو  وأماهنم أمنهمويفقدون  والداألويتفرق  األسرةوهبذا هتدم  ويطلقها، عنده أن يفارقها

 عداوة وبغضاء. احملبةمكان  وأبدلتمتآلفني ، قد فرقتهما بدعة التكفري  وأبوينواحدة  أسرة
ثر هذا فكيف سيكون أ ،األسريومواطن نشأ بعيدا عن األمن  ،مفككة أسرةبدعة التكفري خترج  إن

 ..؟ مواطنيه.يكون وهؤالء هم جمتمع س وأياملواطن على  جمتمعه ؟ 
 
 
 
 
 

 آثار ظاهرة التكفري على اجملتمعاملدحث الثالث:

                                                           
 (.172()124)حملمد عبد هللا  اإلسالمانظر احلقوق يف  1
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رمة الدين حمفوظة حب الناس اآلمن يف نظر اإلسالم وحكمه هو اجملتمع الذي يشعر فيهإن اجملتمع  
العقول واألعراض واألموال، وهذه األصول اخلمسة متثل مقاصد احلضارة مة النفوس و وكذا حر  ،مصونة

اصطالح الفقه اإلسالمي ب"املصاحل اخلمس"أو "الكليات  تسمى يفاإلنسانية يف منهج اإلسالم، وهي 
 1قاطبة تقصد إىل حفظها وتنميتها وصيانتها من الضياع. اإلهليةاخلمس" اليت جاءت الشرائع 

ه على ولذا جاء اإلسالم حثا على إقامة األخوة بني املسلمني على أساس رابط اإلميان باهلل، وحث
َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض  هللا تعاىل:القيام بواجب هذه األخوة، وأداء حقوقها، يقول 

اَلَة َويُ ْؤُتوَن الزمَكاَة َويُِطيُعوَن اَّلَِ وَ  َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َويُِقيُموَن الصم َلُه أُْولَ ِئَك َسيَ ْرمَحُُهُم َرُسو يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
 .(71التوبة:) اَِّلُ ِإنم اَّلَِ َعزِيٌز َحِكيمٌ 

ويبني اإلمام إمساعيل ابن كثري رمحه هللا أن الوالية بني املؤمنني يف هذه اآلية هي النصرة والتعاضد  
تناصرون ويتعاضدون كما جاء يف الصحيح: أي: ي َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعضٍ فيقول: 

مثل املؤمنني يف ): ، ويف الصحيح أيضًا 2وشبك بني أصابعه (املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً )
 .9" 3(توادهم وترامحهم كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

معىن آخر للوالية بني املؤمنني، وهي حمبة املؤمن ألخيه  -ه هللارمح-ويضيف العالمة حممد الشوكاين  
أي: قلوهبم متحدة يف التوادد والتحابب والتعاطف بسبب ما  ء بعضبَ ْعُضُهْم َأْولَِيااملؤمن فيقول: قوله 

 .4مجعهم من أمر الدين، وضمهم من اإلميان"
ين يتعاونون على الرب والتقوى كما أمرهم رهبم فيتكافل اجملتمع املسلم ويتآلف ويتعاضد برابط إمياين ربا

. ولكن إن بدأت آفة التكفري تنخر يف هذا اجملتمع بدأ 2ركب احلضارة، ويقودون اجملتمعات يف عندها يتقدمون
 الضعف يدب فيه وهذه البدعة تؤثر عليه، ومن هذه اآلثار هلذه البدعة الشنيعة واآلفة اخلطرية على اجملتمع:

بالعداوة والبغضاء، إذ املسلم حيب أخاه املسلم  وإبداهلاواملودة بني أفراد اجملتمع  ذهاب األلفة-1
املودة بالعداوة، واحملبة بالبغضاء ، ووقع  ستبدلافإذا كفر املسلم أخاه املسلم  ،ويواليه ملا بينهما من أخوة إميانية

                                                           
 (.34انظر األمن الفكري لعبد هللا الرتكي) 1

فتح(، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب  424/ 1صحيح البخاري، كتاب الصالة، باب تشبيك األصابع يف املسجد ) 1
 نووي( واللفظ له.134/ 12 )تراحم املؤمنني

فتح( بنحوه، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب  937/ 11صحيح البخاري، كتاب األدب، باب رمحة الناس والبهائم ) 2
 نووي(.191/ 12تراحم املؤمنني )

 (.343/ 2تفسري ابن كثري ) 3
 (.143-134ة والفرق(، وانظر موقف الصحابة من الفرق341/ 2فتح القدير للشوكاين ) 9

 (.134-99(،اجملتمع اإلسالمي ملصطفى عبد الواحد)94،71،113الجتماعي يف الشريعة اإلسالمية حملمد الصاحل )التكافل  2
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المية، ويضعف اجملتمع ويوهنه، ويفقد التناحر والتفكك يف اجملتمع وهذا بال شك خيالف مقاصد الشريعة اإلس
 أفراده أمنهم فيه.

 واالقتصاديةانتشار الطائفية واحلزبية ومن ْث تضارب املصاحل بني هذه الطوائف:املصاحل الدينية -2
 والسياسية بل واألمنية.

 وقدالنهي على انتهاكها  يف وشدد ،انتهاك احلقوق العامة للمسلمني واليت جاء اإلسالم حبفظها-3
د  ة الوداع حرمة دماء املسلمني وأمواهلم وأعراضهم بتشبيهها حبرمة الزمان واملكان،  أكم يف خطبته يف حجم

يوم النحر، قال: أتدرون أيم يوم هذا؟ قلنا: هللا ورسوله  خطبنا النميبُّ  عن أّب بكرة رضي هللا عنه قال: )ف
يه بغري امسه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى! قال: أي شهر هذا؟ قلنا:  أعلم، فسكت حىت ظننما أنمه سُيسمِِ

يه بغري امسه، فقال: أليس ذو احلجة؟ قلنا: بلى! قال: أي بلد  هللا ورسوله أعلم، فسكت حىت ظننا أنمه سُيسمِِ
يه بغري امسه، قال: أليست بالبلدة احلرام؟  قلنا: بلى! هذا؟ قلنا: هللا ورسوله أعلم، فسكت حىت ظننا أنمه سُيسمِِ

قال: فإنم دماءَكم وأمواَلكم وأعراَضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا إىل يوم 
تلقون ربمكم، أاَل هل بلمغت؟ قالوا: نعم! قال: اللهمم اشهد، فليُبلِِغ الشاهُد الغائَب، فُربم مبلمغ أوعى من 

  1.(عُضكم رقاَب بعض ي كفاراً يضرب بسامع، فال ترجعوا بعد
فتنتهك حقوق العلماء والوالة واملواطنني واملقيمني حتت شعارات الدين واجلهاد واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر، وكلها إدعاءات من هؤالء التكفرييني واإلسالم واجلهاد وشعرية األمر باملعروف والنهي عن 

 2املنكر منها براء.
ية وشغلها بفتنة التكفري عن النافع واملفيد، إذ نرى التعليم واإلعالم يتوجه قوى اجملتمع البشر  إهناك-9

وهذا يشغل حيزا فكريا كبريا يف  ،بقوة إىل توعية الناس خبطر التكفري واإلرهاب وجييب عن شبهات التكفرييني
ية مع التوعية خبطر ولو صرفت هذه اجلهود إىل التنمية الفكرية واملعلومات اإلثرائ ،هلذا اجليلالوقت احلاضر 

 ،ولكنها حاجة طارئة ملحة جعلت املسؤولني يركزون اجلهد بالتوعية خبطرها ،التكفري لكان أنفع للمجتمع
 .وهذا من آثار ظاهرة التكفري

اجملتمع إىل التغريب والعوملة كردة فعل خاطئة حلركات التكفرييني الغالية اليت  بعض أفراد توجه-4
فز ذلك وسائل اإلعالم احمللية والعاملية مستغلة تطرف وحي ،ان اجملتمعات املسلمةشوهت صورة الدين يف أذه

 التكفرييني وغلوهم إلبعاد الناس عن دين رب العاملني.

                                                           
 فتح(. 1/147،كتاب العلم،باب قول النيب صلى هللا عليه وسلم"رب مبلغ")صحيح  البخاري 1

 ه 1924حممد بن سعود  اإلمامجامعة -العاملي موقف اإلسالم من اإلرهاب للمؤمتراملقدمة ( ضمن البحوث 9انظر الغلو لناصر العقل)  2
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تأَ اجملتمع املسلم ملا يراه من حال بعض أبنائه الذين يسلكون املنهج التكفريي وهم يعتدون على -2
  سلم رحيم شفيق بأخيه املسلم حىت لو آذاه واعتدى عليه.، وهذا حال املجمتمعهم وأهليهم وذويهم 

 
 

 آثار ظاهرة التكفري على الشداباملدحث الرابع:
وهذه األداة البناءة تنقلب  ،هنضتها وقوهتا أساسهم و  بناء للمجتمع والدولة، أداةالشباب هم أعظم 

بدعة التكفري هلا آثار خطرية  إذ ،عهوما يتبالشباب منهج التكفري  تبىنمعول هدم وسبب احنطاط مىت ما  إىل
 ومن آثارها على الشباب مايلي: وخاصة فئة الشباب، ،على اجملتمع عامة كما تقدم

 العنف يف القول والعنف يف العمل:-1
يتميز الشباب يف هذه املرحلة العمرية بالقوة والتسرع يف اختاذ القرارات ويف األفعال، وغالب من ينتهج 

أحداث األسنان،سفهاء ) اخلوارج التكفرييني بأهنم هم من الشباب وقد وصف رسول هللا املنهج التكفريي 
لذا فبدعة التكفري تؤثر على الشباب بأن تطبعهم على العنف يف القول  ،2(أشداء أحداءوأهنم ) 1(األحالم
فهم بالكفر وهذا فيتسرعون حلماستهم الدينية وغريهتم غري املنضبطة بالشريعة باحلكم على من خال والفعل،

 ،عنف يف القول وغلو يف احلكم، وهذا الغلو يف القول يتبعه غلو وعنف يف الفعل دون نظر أو روية
 ،نه هني عن املنكرإلرهابية ظنا منهم أن هذا جهاد وأوتبين العمليات ا ،يتسارعون نتيجة التكفري بالتفجريف

 3وهم هبذا القول والعمل يهدمون ال يبنون .
من النافع املفيد الذي يبين اجملتمع ويدفع بعجلة تقدمه  -واليت هي وقود اجملتمع- ت الشبابصرف طاقا-2

هذا جهاد  أنمعتقدين لتفجري يروع اآلمنني وختطيط  ،من شبهات تروج وما تفرزهاالنشغال بفتنة التكفري  إىل
 للمنكر. وإنكار

ون بكفر الدولة واحلكومة اليت ترعى الوطن يعتقد ألهنم وظائفهخلدمة الوطن واالخنراط يف ترك الشباب -3
يف  تساهماليت  واألعمال ،فريي بعيدين عن الوظائف احلكوميةفنجد الشباب الذي يتبىن الفكر التك واملواطن،

ولكنه  ونعموا من فضل هللا خبرياته، الذي يعيشون حتت ظله، وهذا بال شك خذالن منهم للوطن بناء الوطن
 ه.شرر ظاهرة التكفري وخطر 

                                                           
 فتح(. 2/217عالمات النبوة) ، باباملناقب ، كتابصحيح البخاري 1
 .وقال حمقق الكتاب"إسناده حسن" (2/237(،كتاب السنة لعبد هللا بن أمحد بن حنبل)4/99أمحد) اإلماممسند  2
 .(931الصحابة من الفرقة والفرق) موقف، (34قل)انظر اخلوارج لناصر الع 3
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 ،أمنهاهلجوم عليه وزعزعة والتوجه للعمل يف  ،الدفاع عن الوطن الفكر التكفريي يتبىنترك الشباب الذي -9
 من الوطن.وهذا كله يزعزع أ، واألمراء:العلماء  األمور أولياءوترويج الشبهات اليت تطعن يف  اإلشاعاتونشر 

 باألفكارشغلون نهؤالء الشباب ي فنجد ،النافعر التكفريي عن العلم احلق الفك يتبىنعزوف الشباب الذي -4
بل جتدهم ربانيني، العلم ال أهل أقوالويعزفون عن معرفة غريها من  ،علمائهم أقوالالتكفريية وما يدعمها من 

 نه يصدهم عن العلم الدنيوي النافع،التكفريي حىت أهم وفكرهم على تشرب شبهات منهجهم مرون مهيقصُ 
فنسأل  والشبهات،البدعة  إىلبطريقة خاطئة  ، ولكنها موجهةةيهم عالمومه ،متوقدة فيها أذهاهنم يف مرحلة

 هللا لنا وهلم العافية واهلداية.
حبجة اجلهاد  ، أوهناة اللحاق باجلماعة اليت يعتقدو حبج إعالتهموعن  وأهليهم أسرهمختلي الشباب عن -2

 واملسؤوليات. لألمانات وإضاعةوهذا بال شك هدر للطاقات واجلهود  ،املنكر وإنكار
ى التعلم واملعرفة عل يفالتكفريي واقتصارهم شاكلهم ممن يتبىن املنهج  ومن أنفسهمانطواء الشباب على -7

وهذا كله يقلل من  ،للحوار والنقاش معهم ال جمال ،منغلقي الفهم ،ريكفرؤسائهم مما جيعلهم حمدودي الت
 1متهم.وأل ألنفسهم فائدة الشباب ونفعهم

جياد نفرة وهوة بني الشباب الذي يتبىن املنهج التكفريي وبني أولياء األمور الذين أمر هللا بطاعتهم، يقول إ-4
وُه ِإىَل َشْيٍء فَ ُردُّ  يَا أَي َُّها المِذيَن َآَمُنوا َأِطيُعوا اَّلَم َوَأِطيُعوا الرمُسوَل َوأُويل اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن تَ َناَزْعُتْم يف  ﴿ تعاىل : هللا

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل  ، إن هذه  (44/ النساء )سورة اَّلِم َوالرمُسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُ ْؤِمُنوَن بِاَّلِم َواْليَ ْوِم اآْلَِخِر َذِلَك َخي ْ
ويصبح الشباب  ،اهلوة والنفرة من الشباب الذين هم عماد اجملتمع وبني أولياء األمر يورث فوضى يف اجملتمع

بدون موجة مستقيم وال ضابط صحيح،  ،وسرعة استجابتهم ،وقوة عزائمهم ومحاسهم ،وقد أذهاهنممع ت
فيصبحون أدوات يف أيدي األعداء لتدمري اجملتمعات املسلمة والقعود يف طريق  ،تتخبطهم األهواء والشبهات

 .2هنضتها، ويكونون سببا يف خذالهنا 
متبعني قياداهتم  ،أو مناقشة وتفكري دون نظر ودليل التقليدو  التعصب شباهبا علىبدعة التكفري ترّب  إن-4

  3املزعومة، مزكني هلا ومنقادين وقد عصبوا أعني الفكر والنظر.
 اليت حتيط بالشباب الذين هم عماد اجملتمع تؤثر بالتايل على الدولة املسلمة. وآثارهالتكفري  وأخطار

 

                                                           
 (.939(،موقف الصحابة من الفرقة)34انظر اخلوارج لناصر العقل ) 1
 (.43انظر الشباب والتيارات املعاصرة حملمد الشويعر) 2
التفكري والعقيدة: (،وانظر يف دور 294(،موقف الصحابة من الفرقة)941انظر يف ذم التعصب وخطره على األمة:االعتصام للشاطيب) 3

 (.133الشباب والتيارات املعاصرة حملمد الشويعر)
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 دول  املسلم اهرة التكفري على الظ آثاراملدحث اخلامس:
 :من الدولة املسلمة للخطرهم له يعرض أينض فئات اجملتمع وتبه بني بعتشيوع بدعة التكفري وفتن إن

املدمرة على  آثارههلذا املنهج التكفريي  إذ 1األمن الفردي ملواطنيها، واألمن اجلماعي، واألمن االقتصادي،
 الدولة املسلمة واليت منها :

 :ىوضشيوع الف-1
واليت  يف البالد، ة والعسكريةينالقضائية واملدتعرتف بشرعية املؤسسات  جلهات املكفرة الهذه ا إذ

وبتكفري هذه  ،احلل والعقد أهلهم م احلكم إذ انظاملعتربين يف  علماءإلمام املسلمني وترجع لل البيعةب تدين
فيصدرون  التكفريينيهؤالء لدى  مرجعية شرعية معتربةال  إذ ،حتدث الفوضىاجلهات عند مجاعات يف الدولة 

مما جيعل القرارات تتعارض  والشرعية، السياسيةتتعدد القيادات  أخرىومن جهة  من جهة، أنفسهم دعنمن 
 وأمنهامة وضياعا القتصادها لدولة املسلا لبذلك هالك وكفى وحيصل التصادم والتناحر بل قد تصل للتقاتل.

 نه سقوط للدولة من الداخل.إ ،وسيادهتا
قال  ،يتسلط على احلكم أن أراددم من  أهدرنه ، حىت أجاء الشرع مشددا على وحدة القيادة لذا

كائنًا من    ن يفرق أمر هذه األمة وهي مجيع، فاقتلوه، فمن أراد أ2إنه ستكون هنات وهنات :) هلل رسول
رق مجاعتكم من أتاكم وأمركم مجيع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يف(:  . وقال أيضاً )كان

 .3)فاقتلوه
 قوة الدولة املسلمة: إضعاف-2

بل يلزم من هذا  ،الفرد بالكفر أوواحلكم على الدولة  ،تكتفي بالقول فقط التكفري ال بدعة إن
العمليات فينتج عن هذا احلكم  ، 9(اإلسالم أهلوجهاد العدو الذي يعتقدونه) ،املنكر بزعمهم إنكارالتكفري 

                                                           
 (.24انظر األمن الفكري وعناية اململكة العربية السعودية به لعبد هللا الرتكي) 1
 (. 291/ 12اهلنات مجع هنه وتطلق على كل شيء، واملراد هبا هنا: الفنت واألمور احلادثة. انظر شرح صحيح مسلم )  2
 نووي(. 291/ 12مسلم، كتاب اإلمارة، باب حكم من فرق أمر املسلمني وهو جمتمع )صحيح   3
 . "األوثان أهلويدعون  اإلسالم أهلصدق رسول هللا يف وصفهم "يقتلون  9
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املسلمة واليت  واألموال فيستحلون الدماء ،املنكر من القتل والتفجري إنكارتطرف يف والغلو وال التخريبية
 وبالتايل حلها . كفر أصحاهبايعتقدون  

 أمريصلحون  هنمأعنف وغلو وتطرف  أعمالهبذا التفجري والقتل واخلطف وغريها من  هنمأويظنون 
طنهم و لا وقدمو  اوماذا بنوا وعمرو  أصلحواماذا  ام؟لألرقفيا للعجب ليتهم يلتفتون ولو قليال  ،الدولة املسلمة

 متهم؟وأل
إنه التخريب والقتل، والعمد إىل إفساد املنشآت احليوية يف الدولة والذي من شأنه أن يضعف 

يستنزف اقتصاد الدولة و  ،الدولة:أمنيا واقتصاديا،إذ تشغل الدولة حبماية أمنها من الداخل بدل اخلارج
بل يف  ،إلعمار واإلصالح والتعليم والصحةأموال طائلة من أموال الدولة وخزينتها ال يف ا وميزانياهتا إذ تصرف

  تسكني ثائرة هؤالء التكفرييني، وإصالح ما أفسدوه وبناء ما هدموه، وتعويض ما خربوه.
 ألمين،نفاق العسكري واملكة العربية السعودية تزايد اإلريية التخريبية يف املفبداية احلركات التك منذف

م قرابة سبعني مليار دوالر أمريكي لتعزيز إجراءات 2111ليس فقط يف السعودية بل أنفق العاَ منذ عام 
ون اجلماعات اإلرهابية باململكة العربية ؤ لواء سعيد بن عمري البيشى خبري شقال ال و،1األمن الداخلي

للسعودية من جراء اإلرهاب وكذلك سوق  الداخلية واخلارجية االستثماراتطالت  اليتالسعودية أن اخلسائر 
املهمة ميكن  االقتصاديةوسعر صرف الريال وأسواق املال واألصول املالية اخلارجية وغريها من املتغريات 

 إمجايلوأضاف أن ، سعوديمليار لاير  31 ِبا يقارب 2114إىل عام  2113تقديرها خالل الفرتة من عام 
أكثر من  السعودية بلغت يفعمال اإلرهابية بسبب األ-خلاصة والعامة املمتلكات ا يف-اخلسائر املادية 

الدولة ويزعزع أمنها ويبعثر  اقتصادإن زعزعة األمن وإثارة الفتنة التكفريية ينهك  2 .سعوديستمائة مليون لاير 
 توحيده. طاقاهتا واليت يفرتض أن تنفق إلعمار الوطن وخدمة األمة اإلسالمية ونشر دين هللا والدعوة إىل

ن بغري حق هلم الدولة املسلمة، فهؤالء التكفرييو إنشاب احلروب األهلية والصراعات الطائفية داخل -3
وإذا تعددت اجلماعات اليت  ،مجاعتهم وأتباعهم وقوهتم، واليت يواجهون هبا حكومة الدولة املسلمة ويقاتلوهنا

وتستحل دمها وماهلا  اعة تكفر األخرىتتبىن الفكر التكفريي داخل الدولة املسلمة، وأصبحت كل مج

                                                           
ضمن المها ك(  944األوضاع األمنية حملمد كومان) اختالل(،أثر اإلرهاب يف 22ألمحد الشهري) واالقتصاديةاألمنية  اإلرهابانظر خماطر  1

ه  ، اآلثار االقتصادية لإلرهاب الدويل خلالد 1931اجلامعة اإلسالمية-:بني تطرف الفكر وفكر التطرف اإلرهابالبحوث املقدمة ملؤمتر 
حممد بن سعود  اإلمامجامعة -( ضمن البحوث املقدمة للمؤمتر العاملي موقف اإلسالم من اإلرهاب14-7املشعل وعبد هللا الباحوث )

 ه 1924
العاَ  يفوتأثرياهتا على األوضاع التنموية  لإلرهاب االقتصاديةحول التكاليف  اإلقليميورقة حبثية تقدم هبا اللواء سعيد البيشي للمؤمتر  2

 للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية بالقاهرة الدويلينظمه املركز  والذي واإلسالمي العرّب

 --------/http://www6.mashy.com/newsroom/saudi_newsانظر
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نشبت بال شك احلروب األهلية اليت حتل الدمار واخلراب يف  ،جل الوصول للسلطة واحلكموتتصارع من أ
 ويصري ضحاياها أفراد هذه الدولة  األبرياء خاصة النساء واألطفال . ،الدولة

الضغط عليها الستنزاف  أولة املسلمة التكفري للسيطرة على الدو بدعة من اخلارج  األعداءالل استغ-9
وتتحكم هبا  اة الدولة اخلارجية فتحكمها سياسيلتصبح حتت سيطر  ،الديون يف وإيقاعها ،مواردها االقتصادية

 وبلغة املال واالقتصاد ال بلغة السالح. لكن من بعيد ، اقتصاديا
  :وجود احلزبية والطائفية يف الدولة املسلمة-4

بل للطائفية واحلزبية،  للوطن املسلم ليستات والوالء االنتماءاتحدهتا وتصبح يضعف و  األمروهذا 
 من اخلارج األعداءفيتسلط ، أفرادهاوإضعافها وتفريق جهود  نه تفريق صف الدولة املسلمةوهذا من شأ

صف  يقول ابن كثري واصفًا حال اخلالفة اإلسالمية من عز وجهاد عند احتاد .1لسيطرة عليها ويتسابقون ل
املسلمني يف خالفة عمر وعثمان وواليه معاوية رضي هللا عنهم للشام، ويصفها حينما وقع الن زاع بني علي بن 
أّب طالب ومعاوية رضي هللا عنهما، فيقول: "َو تزل الفتوحات واجلهاد قائماً على ساقه يف بالد الروم والفرنج 

ما كان، َ يقع يف تلك األيام فتح بالكلية، ال على يديه وغريها، فلما كان من أمره وأمر أمري املؤمنني علي 
وال على يدي علي، وطمع يف معاوية ملك الروم بعد أن كان قد أخشاه وأذله، وقهر جنده ودحاهم، فلما 
رأى ملك الروم اشتغال معاوية حبرب علي؛ تداىن إىل بعض البالد يف جنود عظيمة وطمع فيه، فكتب معاوية 

ن َ تنته وترجع إىل بالدك يالعني ألصطلحن أنا وابن عمي عليك، وألخرجنك من مجيع إليه: "وهللا لئ
 بالدك، وألضيقن  عليك األرض ِبا رحبت". فعند ذلك خاف ملك الروم وانكف وبعث يطلب اهلدنة.

ْث كان من أمر التحكيم ما كان، وكذلك ما بعده إىل وقت اصطالحه مع احلسن بن علي فانعقدت 
معاوية، وأمجعت الرعايا على بيعته. فلم يزل مستقاًل باألمر يف هذه املدة إىل هذه السنة اليت   الكلمة على

قائم، وكلمة هللا عالية، والغنائم ترد إليه من أطراف األرض،  كانت فيها وفاته؛ واجلهاد يف بالد العدو
 . 2واملسلمون معه يف راحة وعدل، وصفح وعفو"

يعتقد كفر دولته  ألنهاخلارج  إىلالفكر التفكريي من املواطنني  ن يتبىنممهروب وتسرب طاقات ومواهب -2
 .سلمةملا وهذا  بال شك هدر لطاقات الدولة ،فيهرب للخارج خادما غري وطنه ودولته

وقلب  ،بالدولة املسلمة طاحةباإلبل السعي  ترك العمل يف الوظائف احلكومية وترك خدمة الوطن،-7
 .يضعفها ويوهن قوهتاذا ضرر كبري على الدولة املسلمة وهمن هؤالء التكفرييني،  اف ثرواهتاحكمها واستنز 

 

                                                           
 (.112انظر اإلرهاب عرب التاريخ حملمد املندالوي) 1

 (.114 -114/ 4البداية والنهاية ) 2
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 اهرة التكفري على احلاكم املسلمظ ثارآاملدحث السادس:
ومكن  لقد عظم هللا عز امسه شأن ملوك املسلمني ورفع أقدارهم، وجعل إجالهلم من إجالله تعاىل، 

ن صالح عباده هبم، وافتقار العامة واخلاصة إىل سياساهتم هلم يف أرضه وأكرمهم بسلطانه ملا علم م
 1وحياطتهم، ولوال امللوك ألكل الناس بعضهم بعضا.

د اخلروج على سلطان املسلمني من أخطر القضايا وكرباها اليت تقع على األمة، ألنه مواجهة بني لذا عُ  
  كفره.  العتقاداخلروج عليه  وأ، واألس2احلاكم واحملكوم، وفيه اهتام للحاكم باخليانة أو العجز

ى األمراء باليد ملا أساس كل شر وفتنة إىل آخر الدهر...لذا َ يأذن الشارع يف اإلنكار عل اخلروج وهذا
هو ذا عثمان بن عفان رضي هللا عنه اخلليفة  فها ،3من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواءيرتتب عليه 

، ْث ينكرون عليه املنكر أهنمالذين خرجوا عليه زاعمني  التكفريينيء الراشد سفك دمه ظلما وعدوانا من هؤال
وليس هو وحده  ،9ما لبثوا إال أن هنبوا ماله وبيت مال املسلمني مرددين:"كيف حيل لنا دمه وال حيل لنا ماله"

ر عليه تآم ،فة الراشد علي رضي هللا عنه كذلكبل اخلليطاله بطش بدعة التكفري من  وأرضاهرضي هللا عنه 
 .4به وقتلوهاخلوارج التكفرييني وتربصوا 

 على احلاكم املسلم شديدة وكثرية منها: بدعة التكفري وآثار
، وحماولة عزله واإلطاحة به بالقوة الناس ضده املسلم والسعي لذلك بتأليب احلاكم  اخلروج على -1

 باألمةوالنهوض  وتنميته الوطن إعمارن ويصرف احلاكم ع ،من يف اجملتمع املسلموالقتال، وهذا كله يزعزع األ
 تدعيم ملكه والدفاع عنه. إىلوتطبيق الدين 

                                                           
 (.33انظر آداب امللوك للثعاليب ) 1
 (.93قي)والعصيان لعبد هللا الطريانظر مفهوم الطاعة  2
 .(3/9انظر إعالم املوقعني البن القيم ) 3

 (.912(،موقف الصحابة من الفرقة)144-7/171كثري)انظر البداية والنهاية البن   9
 (.3/144انظر تاريخ الطربي) 4
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ستزل هذا احلاكم من قبل املنافقني ليصوروا هؤالء التكفرييني الساعني يف عزله واإلطاحة به بأهنم بل قد يُ 
تحن فيعم البالء وميُ  ،ستهاوبالتايل يتم إقصاء أهل الدين والشريعة عن أمور الدولة وسيا ،ميثلون الدين والشرع

  تطبيق شرعه يف األرض.إعاقة لاملسلمون، ويكون هذا صد عن دين هللا، و 
استغالل بدعة التكفري واستغالل التكفرييني يف التوجهات السياسية ليصبحوا أدوات حادة يف أيدي  -2

لدولة واقتصادها، ويعيق املعارضني السياسيني للعمل على إقامة حاكم أو إسقاطه. وهذا كله يزعزع أمن ا
 تنميتها وتقدمها. 

جلماعات التكفريية تنشر الشائعات إذ ما تزال هذه ا ،احلاكم املسلمو  املواطننيفقدان الثقة بني -3
، يفقدوا ثقتهم بقراراته وتوجهاتهاحلاكم وتشويه صورته عند الناس ل وتسخرها للطعن يف ،وتضخم املعلومات

ويتقاعس املواطنون عن خدمة وطنهم أو استثمار أمواهلم فيه،  ،يكثر القيل والقالفتحدث القالئل يف اجملتمع و 
  .1وهذا ضرر ليس على احلاكم فقط بل على اجملتمع كله

 
 
 
 
 
 

 آثار ظاهرة التكفري على األم  اإلسالمي املدحث السابع:
ضررا على  قالفر شد حم بدعة التكفري خرجت أمن ر  هنر يف تاريخ األمة اإلسالمية جيد أالناظ إن

وتتقاتل من وتعاديها لذلك،  أعدائهماتكفران  هاتان الفرقتان إذ األمة والدين:فرقة اخلوارج وفرقة الروافض،
 اإلسالمية. األمةلعدو اخلارجي ضد مع ا وتتآمر ،جل ذلكأ

فها ومتزقها  فرقا بسي ،فاخلوارج مازالت وال تزال تثور ثائرهتا بعد كل حني على األمة اإلسالمية
وقد أهنكت بثوراهتا  2، ال ترى حرمة لدم مسلم أو ملاله ألنه عندها كافر أو مشرك ،وعدواهنا على املسلمني

                                                           
 (.277انظر موقف الصحابة من الفرقة ) 1

2
ختتلف اخلوارج فيما بينها بتسمية من خالفها هل هو كافر أو مشرك،أو كافر كفر نعمة انظر موقف الصحابة من الفرقة والفرق  

 (.114ة ألمحد جلي)الشيع و اخلوارج دراسات يف الفرق:(،1/241الم لعواجي)تسب إىل اإلس(،فرق معاصرة تن347)
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وخروجها على املسلمني كيان األمة اإلسالمية وأشغلته، فكانت معول هدم ال بناء، وهم ببدعتهم بدعة 
 كما يزعمون .  التكفري: هم حبق املنكر الذي جيب أن يزال ال أهنم ينكرون املنكر

 ،قل جبنها أوده من التقية يف فرتات ضعفها تعتق ن كانت تتوارى حول ماإو  ،وليست الرافضة عنهم ببعيد
ونا للعدو اخلارجي على املسلمني، والتاريخ كانت ع ،وتسميتهم النواصب السنة أهلولكنها ملا تراه من تكفري 

 . 1يشهد بذلك
بعض هذه  إجيازوميكن  ويؤثر على سلوكها ، اإلسالميةجذور األمة  يضرب يف ابالغ أثرالبدعة التكفري  إن

 :واآلثار األضرار
عهم على استعمال العنف يف القول يطب اإلسالمية األمة أفراد صفوف فشو بدعة التكفري يف إن-1

لغلو واالغلو يف القول  إىلوالعنف يف الفعل ،كيف ال والتكفري بغري حق غلو وتطرف يدفع بصاحبه ومعتقده 
 2يف الفعل.

هي  ما تراهاستعمال العنف حلل النزاعات وفرض  إىلالفكر التكفريي تتجه  تتبىنرى دائما الطوائف اليت فن
ثر سيء على وهلذا السلوك أ ،ريكفحلوار والنقاش والعقالنية يف التصوابا على اآلخرين ، جندها بعيدة عن ا

 األمة اإلسالمية بال شك.
تصوير  إىلهم من األعداء عمد املنافقون ومن وراءي ، إذمني عن الدين اإلسالميكثري من املسل  إعراض-2

 بالكفر الصريح. والعصاةدين تكفريي يتهم املخطئني  نه دين متشدد،على أ اإلسالم
لنظر يف وكم صدت من غري املسلمني عن ا ،صدت املسلمني عن دين هللا عز وجلعظيمة كم  وهذه فتنة

 ه ويسر تعاليمه.احتهذا الدين العظيم ومس
، ن بدعة التكفريولكن يستغل من يستغل من األعداء املرتبصني باألمة اإلسالمية الدوائر،يستغلو 

هذا العلم الشرعي سيولد التكفرييني  أنظنا  ألبنائهافتعرض األمة عن تعلم دينها وتعليمه  ،عن دين هللا للصد
 .اإلرهابيني

وجل والسعي لتجهيل األمة بدينها وشريعة  هللا عز رضة للصد عن دينكل هذه الدعايات املغ
 تغل بدعة التكفري الشنيعة .رهبا،كلها تس

 واإلنصاف، حينمادين العدل  ،السماحةدين حينما يصور الدين احلق،  تفقد الثقة بدينها األمة إن-3
 حل العنف والتفجري والقتل والتخريب. إال عنده حلول ال ،نه دين تكفريييصور أ

                                                           
1
 (.22/261()11/37)جمموع الفتاوى (،1/9فرق معاصرة لعواجي) 

2
 (.224انظر الغلو يف الدين لعبد الرمحن اللوحيق) 
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 الهثة غريه باحثة إىلتنصرف األمة اإلسالمية عن هذا الدين العظيم الذي جتهله تنصرف عنه  فحينئذ
 ذلك.هلا  وأىنوبالء  أدواءمن  األمة به احللول الناجعة ملا متر إلجياد

وسنة رسوله  ِبا  صلح به آخرها:التمسك بكتاب هللا إال األمة أولنه لن يصلح ليتها تعلم أ
1. 

 املشكلة الفكرية والعقدية،احللول هلذه  وإجيادياها املهمة بقضايا التكفري عن قضا تشغل األمة إن-9
، يصيبها بالضعف والوهن وهذا من شأنه أنفتعقد املؤمترات الدولية، وتشغل حيزا يف نقاشات رؤساء الدول، 

  ولو وقيت األمة من شر التكفري لصرفت هذه اجلهود للنهوض باألمة وإصالحها.
ظاهرة التكفري على األمة اإلسالمية أهنا تدفع بعض اجملتمعات املسلمة إىل االرمتاء يف أحضان  من آثار-4

السياسية والقضائية وتستبدهلا بالقوانني و  وتعمد إىل تنحية الدين عن اجملاالت االقتصادية ،العلمانية والتغريب
 الوضعية واألنظمة الغربية، وهذا كله كردة فعل مضادة للتكفري.

من  ساملة بأهناالدول الكافرة  أمام رأسهالتربيء ساحتها وترفع -بكل جهل-فعل ذلك تعمد إىل وقد
 والتكفري. اإلرهاب

ا فتنة التكفري وشررها على األمة هولكن وهذا وهللا جهل حمض بدين رب العاملني وشريعة سيد املرسلني 
 اإلسالمية.

ب والتكفري يتسلط األعداء على األمة املسلمة هاحينما حيصل ذلك وتوصم األمة اإلسالمية باإلر -2
 وإحكاميستغلونه للسيطرة على األمة اإلسالمية -ن وهم شرذمة قليلونهؤالء التكفرييو -يروجه لون ماويستغ

كذبوا بل هم و  ،لى قطع دابر اإلرهاب والتكفريينيينقذون األمة ويعينوهنا ع أهنمزاعمني  ،قبضتهم عليها
 ون ثرواهتا.ميتصون خرياهتا ويستغل

َواَل يَ زَاُلوَن يُ َقاتُِلوَنُكْم َحىتم يَ ُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن  ﴿خربنا عنهم فقال: وصدق هللا عز وجل حينما أ
ًة يُ رْ  ﴿ ويقول تعاىل:(، 217البقرة/) اْسَتطَاُعوا ُضوَنُكْم َكْيَف َوِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم اَل يَ ْرقُ ُبوا ِفيُكْم ِإالا َواَل ِذمم

َواِهِهْم َوتَْأََب قُ ُلوبُ ُهْم َوَأْكثَ رُُهْم فَاِسُقونَ   (.4)التوبة/  بِأَف ْ
تسلط األعداء وامتحان املسلمني الذين يعيشون يف الغرب والتضييق عليهم يف دينهم، واهتامهم -7 

د الغرب يف بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب واملسلمون يف بالفوهذا كله مشاهد  ،باإلرهاب والعنف
  2خاصة عند متسكهم بشعائر الدين. ضيق وشدة

 
                                                           

 (.91انظر فتنة التكفري حملمد األلباين) 1
( ضمن البحوث املقدمة ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر وفكر 413 يف الغرب حملمد الشلش)انظر التطرف الفكري وآثاره على املسلمني 2

 ه 1931اجلامعة اإلسالمية-التطرف
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 آثار ظاهرة التكفري على الديناملدحث الثامن:
يبعث رسله إىل  كان رسول هللا و  لقد جاء هذا الدين العظيم دين اإلسالم بالسماحة واليسر،

هما لعلي ومعاذ رضي هللا عنهما عندما بعثفقد قال  ،ويوصيهم بالتيسري يف األمور وعدم تعسريها  ، األمصار
ووصفه ربه  ،باحلنيفية السمحاءبعث   به عثبُ  هذا ماو ، 1(اوال تنفر  اوبشر  ا،يسرا وال تعسر ) : إىل اليمن

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الميِت َكاَنْت َعَلْيِهمْ  ﴿:عز وجل بقوله شرك احلنيفية ضد ال. و (147األعراف/)  َوَيَضُع َعن ْ
 2تضييق.والسماحة ضد احلجر وال

                                                           
 1733(رقم 3/1344صحيح مسلم) 1
 (21/119جمموع الفتاوى) 2
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 والغلو والتضييق ما جيعلها تناقض ما بنيت عليه التنطعبدعة التكفري بغري حق فيها من  أنوال شك 
 منها: كان هلا آثار خطرية على الدين  واليسر، لذا من السماحةالشريعة الغراء 

 إطاريف  بأدائهاواليت يطالب املكلف  وأركانهشعائر الدين  إقامةو  أداء تؤثر على بدعة التكفري إن-1
 اجلماعة .

وكل طائفة تكفر األخرى وخترجها من اإلسالم وال ترى احلق  ،وأعيادفكيف ستؤدي الصالة مجاعة ومجع 
 فيما تعتقد من غلو وتطرف؟! إال

 هذا نإ ،انتشرت ظاهرة التكفري يف اجملتمع إذالكافر  إعطائها ال جيوزوملن سيعطي املسلم الزكاة اليت 
يراها هذا املتشدد كفرا  ،الزكاة ملعاصي ارتكبوها أموالوحرمان هلم من حقهم يف  ،فقراء املسلمنيتضييق على 

 حقوقهم.عنهم  سقطفي
ولننظر إىل احلج الذي من مقاصد  الدين فيه مجع كلمة املسلمني وأبداهنم وقلوهبم يف مكان واحد وزمان 

والتكفري يفسد ذلك   ،هو من مقاصد الدين أليف بينهم والتقارب مافيقع من الت ،واحد وأداء شعائر واحدة
بل يفرق هذا اجلمع الغفري من املسلمني وجيعلهم أحزابا متناحرين، ال إخوانا متآلفني  ،كله وال حيققه

كرمة متحابني، فيستبدل الوالء بالرباء، واحملبة بالكراهية والبغضاء، يف أعظم البقاع واألزمان حرمة: يف مكة امل
 يف أيام احلج ، وكفى هبذا بيانا لشرور ظاهرة التكفري بغري حق. "البلد األمني"

ففي  ،إلماملواليت منها البيعة  ،1هتبدعة التكفري بغري حق تعدي سافر على مسلمات الدين وثواب إن-2  
ليه بالسيف والسعي ومن ْث اخلروج ع ،نقض هلاو  اإلمامق تعدي على البيعة هلذا املسلمني بغري ح إمامتكفري 

ثالثة ال يكلمهم هللا يوم القيامة وال (: يقول الرسول  خللعه بكل وسيلة،وهذا منهي عنه ففي احلديث
رجل بايع إمامًا ال يبايعه إال لدنياه، إن أعطاه ما يريد وِّف له؛ وإال )يزكيهم، وهلم عذاب أليم... وذكر منهم:

ه شيئًا فليصرب، فإنه من خرج من السلطان شربًا مات ميتة من كره من أمري (.وقال أيضاً: (2َ يِف له
ملا ذكر األئمة الذين يهدون بغري هديه، ويستنون بغري سنته، وسأله حذيفة: كيف أصنع  وقال  .3)جاهلية

يف و  .9)تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك، وأخذ مالك فامسع وأطع(يا رسول هللا إن أدركت ذلك؟ قال: 
فبايعناه... على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا،  دعانا النيب (ادة بن الصامت قال: احلديث عن عب

                                                           
 (.11انظر الغلو للعقل ) 1

فتح(، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب غلظ حترمي إسبال  211/ 13نيا )صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب من بايع رجاًل ال يبايعه إال للد 2
 نووي(.  114/ 2اإلزار )

فتح(، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب  4/ 13: "سرتون بعدي أمورًا تنكروهنا" )صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب قول النيب  3
 نووي(.  291/ 12مالزمة اجلماعة )

 نووي(.  234/ 12مارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت )ب اإلصحيح مسلم، كتا 9
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.ويف 1)وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من هللا فيه برهان
ويف حديث .2)اال، ما صلو ( أال نقاتلهم؟ قال: حديث آخر ملا ذكر من تغري األمراء قالوا له: يا رسول هللا

... وشرار أئمتكم الذين تبغضوهنم ويبغضونكم، وتلعنوهنم ويلعنونكم. قيل: يا رسول هللا أال (آخر قوله: 
 .3احلديث )ما أقاموا فيكم الصالة...ال: ننابذهم بالسيف؟ فق

هذا الدين حبفظها للمسلم:الدين النفس على الكليات اخلمس اليت جاء  ويف بدعة التكفري بغري حق تعٍد 
وانظر  ،ويستحل دمه وعرضه وماله ،من الدين هبذا كفر الفرد الفرد املسلم خيرجه  فإذا العقل العرض املال.

 إالقال ال اله  أنيف الغزو بعد  أدركهملا قتل الرجل      -رضي هللا عنهما –بن زيد  أسامهعلى  تغليظه 
 أن بعد أقتلَته: » له قال  هللا رسول أن وفيه عنه، هللا رضي أسامة حديث من الصحيح فيف هللا فقتله،

 يقول وهو الِرِمان حبُّ  فيه تفِقأ كأَّنا وجُهه وامحرِ  والسالم الصالة عليه وغِضب! « هللا؟ إال إله ال: قال
: قال القتل، من خوفًا: أي قيمةً ت قاهلا إَّنا هللا، رسول يا: قال! « هللا؟ إال إله ال: قال أن بعد أقتلته: » ألسامة

ك جاءت إذا هللا إال إله بال - أسامة يا - تصنعُ  كيف! قلبه؟ عن أشققتَ »   قال! « القيامة؟ يوم حتاجُّ
  .  9يومئذ أسلمتُ  أكن َ أين فوددتُ : عنه هللا رضي

 قاعدة من قواعد اقضوهذا ين ،لتآلفهم اجلماعتهم ونقض اوانتشاره يف األمة املسلمة تفريقيف التكفري  إن
أال وهو األمر باجلماعة وتأليف القلوب، يقول شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية:  وله العظيمة،الدين ومن أص

"وهذا األصل العظيم: وهو االعتصام حببل هللا مجيعاً وأن ال يتفرق هو من أعظم أصول اإلسالم، ومما عظمت 
 ن تركه من أهل الكتاب وغريهم، ومما عظمت به وصية النيب وصية هللا تعاىل به يف كتابه، ومما عظم ذمه مل

. ويقول أيضاً: "وتعلمون أن من القواعد العظيمة اليت هي من مجاع الدين: تأليف 4يف مواطن عامة وخاصة"
 .2القلوب، واجتماع الكلمة، وصالح ذات البني"

اء يف األمة فيقول: "وقد بنِي عليه وبني اإلمام الشاطيب كيف يوقع أهل الفرقة بتفرقهم العداوة والبغض
الصالة والسالم أن فساد ذات البني هي احلالقة، وأهنا حتلق الدين، هذه الشواهد تدل على وقوع االفرتاق 

                                                           

فتح(، صحيح مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة  4/ 13: "سرتون بعدي أموراً تنكروهنا" )صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب قوله النيب  1
 نووي(. 224/ 12األمراء )

 نووي(.  293/ 12وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع )مارة، باب صحيح مسلم، كتاب اإل 2

 نووي(.  299/ 12مارة، باب وجوب اإلنكار على األمراء فيما خيالف الشرع )صحيح مسلم، كتاب اإل 3
 ( ِبعناه.42(، صحيح مسلم: كتاب اإلميان )2472صحيح البخاري: كتاب الديات )   9
 .(211/ 22الفتاوى )جمموع  1
 ( للنووي.11/ 12(، وانظر شرح صحيح مسلم )33/ 24الفتاوى )وع جمم 2
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والعداوة عند وقوع االبتداع. وأول شاهد عليه يف الواقع قصة اخلوارج إذ عادوا أهل اإلسالم حىت صاروا 
 .1"... خرب عنه احلديث الصحيحيقتلوهنم، ويدعون الكفار كما أ

ليس يف اجملتمعات  إلحالله اإلسالمباألمن والسالم الذي جاء  إخالليف التكفري بغري حق  إن
 .مجعفقط بل يف العاَ أاملسلمة 

 املعصومة:استحالل الدماء -3
 حبفظها جاء الوعيد اإلسالمللمسلم دمه وجعله من الكليات اخلمس اليت جاء  اإلسالملقد حفظ 

ًدا َفَجزَاُؤُه َجَهنمُم َخاِلًدا  ﴿: الشديد من هللا تعاىل ملن قتل املسلم بغري حق قال تعاىل َوَمْن يَ ْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمتَ َعمِِ
ُ َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوأََعدم َلُه َعَذابًا َعِظيًما  (43النساء/)  ِفيَها َوَغِضَب اَّلم

ة رضي هللا عنه:يا بكر  أبوفقال (، فالقاتل واملقتول يف النارالتقى املسلمان بسيفهما  إذا:)  وقال 
 2.رسول هللا هذا القاتل فما بال املقتول؟ قال:)إنه كان حريصا على قتل صاحبه(

حلون هذه الدماء املسلمة املعصومة وهذا شأن الغالة بدعتهم يستن لغلوهم يف الدين ولو وهؤالء التكفريي
  .3رمحه هللا:"ما ابتدع قوم بدعة إال استحلوا السيف"يقول أبو قالبة ي أصحاب البدع،

 قال رسول هللا :قال ن حديث حذيفة رضي هللا عنهفع من ذلك وخافه علينا، ولقد حذر الرسول 
ً لإلسالم، انسلخ منه :  ) إنم أخوَف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، حىت إذا رُئيت هبجته عليه وكان ردءا

عى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، قلت: يا نيبم هللا! أيُّهما أوىل بالشرك: الرامي أو ونبذه وراء ظهره، وس
 .(9املرمي؟ قال: بل الرامي 

 وظهور الفرق: فشو البدعة ووقوع الفرقة -9
اخلوارج  كأقوالمن االعتقادات والعبادات   األمةسلف  إمجاع أوالبدعة هي ما خالفت الكتاب والسنة 

 .4د هبا طوائف املخالفني للكتاب والسنة بعذلك من البدع اليت يت وأنواعواجلهمية...  قدريةالو الروافض و 
من البدع على مر العصور  ألوانايف دين هللا  يبتدعون وجند  هؤالء الذين يكفرون بغري حق مايزالون 

، 1تظهر الفرق والفرقةالبدعة من رحم ف ،املسلمة واالفرتاق هبذه البدع األمةيف  الفرقةفيوقعون بذلك ، واألزمان
                                                           

 (.323( باختصار يسري، وانظر كتاب موقف الصحابة من الفرقة )44) ماالعتصا 1
 فتح(. 1/44()املؤمننيميان،باب)وإن طائفتان من البخاري،كتاب اإلصحيح  2
(،العالقة بني العمليات اإلرهابية 329األهواء والفرق لناصر العقل) (، دراسات يف1/139انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي) 3

 (.44والغلو والتطرف لعفاف خمتار اهلامشي)
 (.3211رواه البخاري يف التاريخ وأبو يعلى وابن حبان والبزار، انظر الصحيحة لأللباين ) 9
 .(114-9/117الفتاوى) انظر جمموع 4
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بسنة نبيه  واالهتداء ،وأوامره حدودهوتطبيق  األرضشرائعه يف  إقامةوهذا كله يوهن الدين ويضعفه من جهة 
. 

  وتعدي حدود هللا: اخلروج عن السنة-4
كل   نأخروج عن سنة اهلادي البشري عليه الصالة والسالم والذي حكم و  تعٍد حلدود هللا فريبدعة التك إن

اض بن بيف حديث العر و  .2(ليس منه فهو رد رنا هذا مامن أحدث يف أم) فقال: خالف سنته مردود باطل ما
موعظة بليغة ذرفت منها العيون، يومًا بعد صالة الغداة  وعظنا رسول هللا (سارية رضي هللا عنه قال: 

يا رسول هللا؟ قال: "أوصيكم ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا 
اختالفًا كثرياً، وإياكم وحمدثات  ىحبشي، فإنه من يعش منكم ير  عبدٌ  بتقوى هللا والسمع والطاعة، وإنْ 

عضوا عليها  ،بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني كماألمور فإهنا ضاللة فمن أدرك ذلك منكم فعلي
  9نه ال يؤمن. سوله فيما شجر بينهم فقد أقسم هللا بنفسه أهللا ور فكل من َ يلزم حتكيم  ،3)بالنواجذ

ببعض النصوص ويرتكون بعضها، وهذا تعٍد حلدود هللا وخروج عن السنة،  يأخذونن وهؤالء التكفرييو 
 ولَِئَك ُهُم الظماِلُمونَ تِْلَك ُحُدوُد اَّلِم َفاَل تَ ْعَتُدوَها َوَمْن يَ تَ َعدم ُحُدوَد اَّلِم َفأُ  ﴿ وعدم الوقوف عندها، قال تعاىل:

(  /224البقرة) 
وفق مناهج وضعوها وقواعد وقواعدها  أقواهلاتؤصل  أنالبدع اليت حتاول  أهلشأهنم شأن ولذا جند أن 

عن سنة  دبعو  تعٍد حلدود هللا يعتقدون أوال ْث يبحثون عن الدليل الشرعي املؤيد لبدعتهم، وهذا كله ،قعدوها
رسول هللا 

السلف كان  أنهنا واملقصود :" يقول ابن تيمية  ،بعد الناس عن السنة واحلقم أهذا ل، و 4
اعتصامهم بالقرآن واإلميان به، فلما حدث يف األمة من التفرق واالختالف صار أهل التفرق شيعا، صار 
                                                                                                                                                                                                     

افرتاق اخلوارج إىل فرقها األربع يف أول أمرها فقد   مثال ذلكعجبا من افرتاق أهل البدعة وتشعبهم، و  الكتب املصنفة يف الفرق جتد وانظر 1
كان بسبب ما أحدثه نافع بن األزرق احلنفي من بدع وأقوال خالفه فيه رؤوس اخلوارج، فخالفه جندة بن عامر احلنفي مع أصحابه فكانت 

مع أصحابه فكانت فرقة الصفرية، وخالفه عبد هللا بن أباض مع أصحابه فكانت فرقة األباضية. فرقة النجدات، وخالفه عبد هللا بن الصفار 
ميني ألّب فاخلوارج كانوا قبل هذا االفرتاق على رأي واحد ال خيتلفون إال يف الشاذ من الفروع  ْث ابتدعوا فافرتقوا وفرقوا. انظر مقاالت اإلسال

 (.3/191(، تاريخ ابن خلدون)1/191حل للشهرستاين )(،امللل والن143،/1171احلسن األشعري)
فتح(،صحيح مسلم،كتاب األقضية،باب نقض األحكام  4/221صحيح البخاري،كتاب الصلح،باب إذا اصطلحوا على صلح جور) 2

 نووي( 12/12الباطلة )
( 99/ 4اب األخذ بالسنة واجتناب البدع )(، سن ن الرتمذي، كتاب العلم، ب211/ 9سنن أّب داوود، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة ) 9

(، سنن ابن ماجة، املقدمة، باب 392/ 2وقال عنه حسن صحيح، واللفظ له، ولقد صحح األلباين إسناده يف صحيح سنن الرتمذي )
 (. 14/ 1إتباع سنة اخللفاء الراشدين )

 (. 4/131منهاج السنة النبوية) 9
 (.2/944(،إغاثة اللهفان له )2،32انظر الصواعق املرسلة البن القيم ) 4



30 

 

لتوحيد عمدهتم يف الباطن ليس على القرآن واإلميان، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم، عليها يعتمدون يف ا
والصفات والقدر ...وغري ذلك، ْث ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما خالفها تأولوه، فلهذا 

جتدهم إذا احتجوا بالقرآن واحلديث َ يعتنوا بتحرير داللتها وال يستقصوا ما يف القرآن من ذلك املعىن، إذ  
ختالفهم يشرعون يف تأويلها شروع من قصد ردها   كان اعتمادهم يف نفس األمر على غري ذلك، واآليات اليت

 . 1كيف أمكن، وليس مقصوده أن يفهم مراد الرسول، بل أن يدفع منازعة االحتجاج هبا"
  :م ممن زكاهم هللا تعاىل ورسولههتالم املسلمني وقدوااجلرأة على أع-2

تعاىل ورضي عنهم فقال عز الذين زكاهم هللا  البدعة على صحابة رسول هللا  أهلكثري من   لقد جترأ
َجَرةِ  حَتْتَ  يُ َباِيُعوَنكَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعنِ  اَّلمُ  َرِضيَ  َلَقدْ   ﴿وجل ِكيَنةَ  َفأَنَزلَ  قُ ُلوهِبِمْ  يف  َما فَ َعِلمَ  الشم  َعَلْيِهمْ  السم

: سبحانه ويقول. (14 -14: الفتح)  َحِكيماً  َعزِيزاً  اَّلمُ  وََكانَ  يَْأُخُذونَ َها َكِثريَةً  َوَمَغاِنَِ *  َقرِيباً  فَ ْتحاً  َوأَثَابَ ُهمْ 
اِبُقونَ  ﴿ ُهمْ  اَّلُِ  رمِضيَ  بِِإْحَسانٍ  ات مبَ ُعوُهم َوالمِذينَ  َواألَنَصارِ  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنَ  اأَلومُلونَ  َوالسم  هَلُمْ  َوأََعدم  َعْنهُ  َوَرُضواْ  َعن ْ

 خرب رسول هللا وأ . (111: التوبة)  اْلَعِظيمُ  اْلَفْوزُ  َذِلكَ  أََبداً  ِفيَها اِلِدينَ خَ  األَنْ َهارُ  حَتْتَ َها جَتْرِي َجنماتٍ 
  .2)خري أميت قرين ْث الذين يلوهنم ْث الذين يلوهنم(حيث قال: خري القرون  أهنم

هذه البدعة من  أصحاب مىفر  ،صاحل وكل من سار على هنجهلولكن بدعة التكفري طالت هذا اجليل ا
  3.وطال بعض منهم القتل ،عليهم باللعن والسب معتزلة السلف الصاحل بالكفر وجترؤاورافضة و خوارج 

الشريعة،  إتباعْث يليهم كل من ابتدع بدعة فإن من شأهنم أن يثبطوا الناس عن .."يقول الشاطيب:
ت يف ذم ويذموهنم ويزعمون أهنم األرجاس األجناس املكبني على الدنيا، ويضعون عليهم شواهد اآليا

الدنيا وذم املكبني عليها، كما يروى عن عمرو بن عبيد أنه قال: لو شهد عندي علِي وعثمان وطلحة 
 والزبري على شراك نعل ما أجزت شهادهتم.

يف السكتتني؟ فقال: "ما تصنع بسمرة!! قبح هللا مسرة". بل قب ح  9وقيل له: كيف حدث احلسن عن مسرة
َويَْأََب اَّلمُ ِإال َأْن يُِتمم  الضالل يسبون السلف الصاحل لع ل بضاعتهم تنفق، هللا عمرو بن عبيد. فهكذا أهل

 .(32التوبة/ ) روننُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاف
وأصل هذا الفساد من قبل اخلوارج فهم أول من لعن السلف الصاحل، وكِفر الصحابة رضي هللا عن 

 .1غضاء"الصحابة، ومثل هذا كله يورث العداوة والب
                                                           

 (.13/44الفتاوى ) انظر جمموع 1
فتح(، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة،  7 /3) ، باب فضائل أصحاب النيب صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النيب  9

 نووي(.  47/ 12باب فضائل الصحابة رضي هللا عنهم ْث الذين يلوهنم )
 طالب عن فتنة التكفري  أّبه وعلي بن مقتل عثمان رضي هللا عن 3
 ن هالل الفزاري، صحاّب جليل.احلسن هو احلسن البصري ومسرة هو مسرة بن جندب ب 9
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نقلة  إذ هم يف الدينالطعن  إىلرضي هللا عنهم ويف منهاجهم يعود يف احلقيقة  وهذا الطعن يف الصحابة
وليعلم أن سب الصحابة رضي هللا عنهم بوابة  للزندقة، وأنه عالمة وأمارة ألهل األهواء الشريعة وحفظته، 

أو أبغضه حلدث كان  صحاب رسول هللا والبدع، يقول اإلمام أمحد بن حنبل: "ومن انتقص واحدًا من أ
 .2منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعاً حىت يرتحم عليهم مجيعاً، ويكون قلبه هلم سليماً"

 .3ة سوء"ئخبي هفال ينطوي إال على بلية، ول وقال أيضاً: "من تنقص أحداً من أصحاب رسول هللا 
 9"سب أبا بكر وعمر رمحهما هللاالذي يشتم وي"وسئل رمحه هللا عن الرافضة من هم؟ قال: 

فانظر رعاك هللا كيف أن شتم الصحابة صار عالمة ألهل البدع، وإشارة إىل سوء النية، قال ابن تيمية 
عمن يكثر الشتم للصحابة: "وهلذا جتد عامة من ظهر عليه شيء من هذه األقوال فإنه يتبني أنه زنديق، 

 .4وعامة الزنادقة إَّنا يسترتون ِبذهبهم"
 قصد هؤالء السابني اجملرحني يف الصحابة رضي هللا عنهم أمران: و 
شتموا   هللا فلما َ يقدروا على إظهار الشتم والسب حملمد رسول التنقص من الرسول  -1

أصحابه، قال اإلمام مالك: إَّنا هؤالء أقوام أرادوا القدح يف النيب عليه الصالة والسالم فلم 
حىت يقال: رجل سوء، ولو كان رجاًل صاحلًا لكان أصحابه  ميكنهم ذلك، فقدحوا يف أصحابه

 . 2صاحلني"
أن مرادهم القدح يف الشريعة نفسها والتشكيك يف ثبوهتا إذ الصحابة هم محلة الدين ونقله الشرع  -2

 .7لغوهبإلينا، فالقدح فيهم قدح فيما محلوه و 
 الصد عن الدين:-7

ن ومن واالهم من أ املنافقو مايفت إذ اإلسالم، نديمن آفات بدعة التكفري بغري حق صد الناس عن 
لتشويه صورة  وغلو عنف وتشدد أعمالمن  يونبدعة التكفري وما يقوم به التكفري باستغالل اخلارجني  األعداء

 : ذلك. ومن طرائقهم يف اإلسالم
                                                                                                                                                                                                     

 (.44) مانظر االعتصا 1
 ( ضمن عقائد أئمة السلف مجع فواز زمريل. 33رسالة أصول السنة له ) 2
 (. 213/ 4(، وانظر فتح القدير للشوكاين )977/ 2السنة للخاِلل ) 3
 (. 942/ 2السنة للخاِلل ) 9
 (. 447الصارم املسلول ) 4
 (.  441انظر الصارم املسلول ) 2
 (.21انظر موقف الصحابة من الفرقة ) 7
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حل  على الدين وخاصة على منهج السلف الصا اةأهنم يعمدون إىل إطالق األوصاف الشنيعة واملفرت 
نه أعمال غريها من أوصاف، وقصر الدين على أكتسميتهم باإلرهابيني واألصوليني واملتشددين أو الوهابية و 

، واستغالل وسائل اإلعالم للرتويج لذلك من تضخيم أعمال 1عنف وقتل وأنه دين يسرتخص النفوس والدماء
  .2إلسالمالتخريب والعنف اليت تقع يف أحناء العاَ وربطها مباشرة بالدين وا

فكر هؤالء التكفرييني وحدهتم وعنفهم للتشكيك يف  ومن وسائلهم للصد عن دين هللا: استغالهلم انغالق
 والعوملة.زمن التطور واالنفتاح  :الزمان َ تعد صاحلة هلذا بأهناوالزعم  وأحكامها اإلسالميةالشريعة 

باملعروف  واألمرفيه خمالفة للشرع فاجلهاد  ماشرعية وبني  أصولبني القضايا اليت هلا  اخللط ومن طرائقهم:
 ، معروفة عند أهل العلم.شروطهابشرعا  عتربةم عقدية أصولوالنهي عن املنكر والوالء والرباء وحنوها كلها 

، كل ذلك 3والغلو  واإلرهاباخللط بينها وبني التكفري بغري حق والعنف  لكن هؤالء األعداء يعمدون إىل
 . والصد عنهدين هللاللتشكيك يف 

وتعظم الفتنة حينما يظهر هؤالء التكفرييني ِبظهر امللتزمني بالشرع يف زيهم اخلارجي ويُرى عليهم أثر 
كثرة العبادة بفيها، فتكون فتنة هلم ولغريهم، ولقد اشتهر اخلوارج سلف هؤالء التكفرييني  واالجتهادالعبادة 

أهنم عرفوا بالقراء، وكان يسمع هلم دوي كدوي النحل يف  واالجتهاد فيها واملداومة على قراءة القرآن حىت
ة ، وهذه العباد)حتقرون صالتكم مع صالهتم( : الليل من طول هتجدهم وقراءهتم، وكما قال الرسول 

ن بذلك فتنة عظيمة هلم ولغريهم، فبالنسبة هلم يظنون أهنم حمسنون ملا الشديدة يصاحبها جهل شديد، فكا
دة وقراءة القرآن، فيصوبون كل أعماهلم، ويعتقدون صواب رأيهم، ويظنون أن عبادهتم يقومون به من العبا

 هذه فتنة.ء فال يسمعون ممن هو أعلم منهم، و جتعلهم يف مصاف العلما
أما فتنة الناس فتكون عبادهتم واجتهادهم فتنة لعوام الناس ملا يرون من سيما الصالح عليهم  

 لم فيهم وال جيرؤ على تبديعهم أوفاهتم وقد يتبعوهنم، أو يتوقف املسفيحسنون الظن هبم، ويثقون بتصر 
 ختطئتهم ملا يرى من اجتهادهم يف العبادة.

فهذا جندب بن عبد هللا البجلي يقول: ملا فارقت اخلوارج عليًا خرج يف طلبهم، فانتهينا إىل   
الربانس أي: الذين كانوا معروفني  عسكرهم فإذا هلم دوي كدوي النحل من قراءة القرآن، وإذا فيهم أصحاب

                                                           
(،التصوير الزائف لإلسالم يف وسائل اإلعالم لعبد العزيز 299وآثاره يف تشويه صورة الدين واملتدينني لوليد العلي ) اإلرهابانظر خماطر  1

 ه 1931اجلامعة اإلسالمية-( كالمها ضمن البحوث املقدمة ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر وفكر التطرف211ا )ميغ
(،آلية بناء 123اإلعالم الغرّب وإلصاق هتمة اإلرهاب باإلسالم لعبد اجمليد بوكري)(، 114انظر اإلرهاب عرب التاريخ حملمد مندالوي ) 2

( كالمها ضمن البحوث املقدمة 974عية السلبية عن العرب املسلمني يف اإلعالم الغرّب لعبد الرمحن الزهيان)الصور املعرفية الذهنية االجتما
 ه 1931اجلامعة اإلسالمية-ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر وفكر التطرف

 (.12انظر الغلو للعقل ) 3
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بالزهد والعبادة، قال: فدخلين من ذلك شدة، فن زلت عن فرسي وقمت أصلي، فقلت: اللهم إن كان يف قتال 
 .1هؤالء القوم لك طاعة فائذن يل فيه. فمر ّب علي فقال ملا حاذاين: تعوذ باهلل من الشك يا جندب"

سنة بتكفري املسلمني وقتلهم، قد يكون ذلك فتنة وقد تكون عبادهتم تلك مع خروجهم عن ال 
بالصرف عن دين هللا والصِد عنه، فلما يرى العامة ممن يغلب عليهم اجلهل، ملا يرون عبادهتم الشديدة، وما 

هذا يف احلكم، ويوصف كل مستقيم على  يقومون به يف املقابل من قتل املسلمني وإفساد يف البالد فيعم هذا 
عليه سيما العبادة أنه مفسد يف األرض، وأقل شيء أن ُيشك فيه ويتخوف منه، فيكون هذا  منهج هللا تظهر

صد عن الدين خاصة مع كثرة اجلهل، وكثرة املغريات والفنت يف هذا الزمن، وحماولة أعداء املسلمني تشويه 
  .2صورة اإلسالم وصورة املستقيمني على احلق

عداًل كان  ينبغي ملن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إماميقول اإلمام اآلجري رمحه هللا: "فال  
ًً  أو اإلمام ، فخرج ومجع مجاعة وسِل سيفه، واستحل قتال املسلمني فال ينبغي له أن يغرت بقراءته جائرًا

للقرآن، وال بطول قيامه يف الصالة، وال بدوام صومه، وال حبسن ألفاظه يف العلم إذا كان مذهبه مذهب 
البن عباس اجتهاد اخلوارج وصالهتم فقال: "ليس هم بأشد اجتهادًا من اليهود والنصارى،  وذكر. اخلوارج

 .3وهم على ضاللة" 
يف البالد اإلسالمية ويف بالد العاَ   واملراكز التطوعية اإلسالميةات التشدد والتسلط على مراكز اجلمعي-4

والتضييق على  ون إىل إغالقها ومصادرة أمواهلاكله، إذ تتهم باإلرهاب أو أهنا تغذي اإلرهاب ومتوله، فيعمد
ويف املقابل يفتح الباب على مصراعيه للجان اإلغاثة النصرانية ذات  أنشطتها وحماولة عرقلتها وتأخريها،

 .9التوجهات التنصريية
 
 
 

 يف اآلخرةآثار ظاهرة التكفري  :املدحث التاسع
                                                           

 (.12/242انظر فتح الباري ) 1
 (.933انظر موقف الصحابة من الفرقة ) 2
 (.394-1/399انظر كتاب الشريعة لآلجري ) 3
(،آلية بناء الصور املعرفية الذهنية االجتماعية السلبية عن العرب 123اإلعالم الغرّب وإلصاق هتمة اإلرهاب باإلسالم لعبد اجمليد بوكري)انظر  9

حبوث  (،299ه صورة الدين واملتدينني لوليد العلي )وآثاره يف تشوي اإلرهابخماطر  ،(974املسلمني يف اإلعالم الغرّب لعبد الرمحن الزهيان)
 ه 1931اجلامعة اإلسالمية-ضمن مؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر وفكر التطرف مقدمة
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ك حقا عظيما من هاملسلم وانت أخيهعظيمة على  افرتى فرية قدر للمسلمني بغري حق الفرد املكفِ  إن
 خالد خملد هنأ، و أبدايغفر له يوم القيامة  هللا الوحيكم أن  خيرج من اإلسالم،باحلكم عليه بالكفر  إذحقوقه 

 إميانهاملسلم الذي ثبت  أخيهحيكم على  أنمؤمن باهلل ورسوله  جيرؤكيف . فعظيم ، وهذا أمريف نار جهنم
 ون أن تتوفر شروط التكفري وتنتفي موانعه؟د بالكفربيقني 

 :اآلخرة على الفرد املكِفر بغري حقيف  كان هلا آثارهابدعة التكفري   وخلطورة
 ة:لقياماالوجوه يوم  يدتسو -1

ولَِئَك هَلُْم َعَذاٌب َعِظيٌم َوال َتُكونُوا َكالمِذيَن تَ َفرمُقوا َواْختَ َلُفوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلبَ يَِِناُت َوأُ يقول هللا تعاىل: 
ا المِذيَن اْسَودمْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرُُتْ بَ ْعَد ِإميَاِنُكْم َفذُ  َيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمم وُقوا اْلَعَذاَب ِبَا ُكْنُتْم * يَ ْوَم تَ ب ْ

 .(112 -114آل عمران: ) َتْكُفُرونَ 
ا: "يعين يوم القيامة حني تبَيِض وجوه أهل السنة واجلماعة، وتسود وجوه قال ابن كثري رمحه هللا يف تفسريه

. واملكفر بغري حق مبتدع قد فرق مجاعة املسلمني 1قاله ابن عباس رضي هللا عنهما" -أهل البدعة والفرقة
 وفارقها.

 يأيت يوم القيامة وال حجة له: -2
   ه لسوء حاله، ففي احلديث عن رسول هللاوال يسأل عنرق يأيت يوم القيامة وال حجة له، إن املفا

ثالثة ال تسأل عنهم: رجل فارق  (. وقال:)2هللا يوم القيامة ال حجة له لقييدًا من طاعة  عمن خل(قال: 
اجلماعة وعصى إمامه ومات عاصياً، وأمة أو عبد أبق فمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها مؤونة الدنيا 

 .3)فتربجت بعده
 : ان من شفاعة رسول هللااحلرم-3

تناهلما شفاعيت، إمام ظلوم غشوم، وآخر غاٍل يف الدين مارق  ارجالن م)أنه قال:  ففي احلديث عنه 
 .9(منه

 :نبينا حممد  وضاحلرمان من الشرب من ح-9

                                                           
 (.341/ 1تفسري ابن كثري ) 1
 نووي(. 12/234صحيح مسلم، كتاب األمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني) 2
( وقال عنه األلباين: إسناده 922كتاب السنة البن أّب عاصم )وحنوه يف  (، 114/ 1تدرك للحاكم )(، املس14/ 2مسند اإلمام أمحد ) 2

 صحيح.
 (.42( وقال عنه األلباين: "حديث صحيح". وانظر االعتصام )23كتاب السنة البن أّب عاصم )   3
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 .1خيشى على املبتدعة املفارقني جلماعة املسلمني أن يكونوا ممن حيال بينهم وبني الشرب من احلوض
إين على احلوض حىت أنظر من يرد علِي منكم، وسيؤخذ ناس دوين، )قال:  في احلديث عن رسول هللا ف

 . 2(على أعقاهبم فأقول: يا رب مين ومن أميت، فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك؟ وهللا ما برحوا يرجعون
هلم اختلجوا دوين، فأقول: أنا فرطكم على احلوض، َلرُيفعن إيِل رجال منكم حىت إذا أهويت ألناو ): وقال

 .3(أي رب، أصحاّب، فيقول: ال تدري ما أحدثوا بعدك
 القيامة:يوم  هلم مقاضاة املسلمني-4

 . 9(وم القيامة يف الدِِماء ) أول ما يُقضى بني الناس ي :رسول هللا قال 
 

 اخلامت 
 حتوي اخلامتة أهم النتائج والتوصيات من البحث، وهي: 

 السنة واجلماعة وإنصافهم يف مسألة مهمة وخطرية من مسائل االعتقاد أال وهي التكفري.عدالة منهج أهل -1
 إن التكفري بغري حق بدعة شنيعة تفرق مجاعة املسلمني وتوهنها.-2
 ضرر وأثر التكفري بغري حق على الفرد املكِفر ووعيد هللا له. -3
 ها، ويؤثر على العالقات بني أفرادها.إن األسرة هي نواة اجملتمع والتكفري بغري حق يزعزع أمن-9
إن التكفري بغري حق يبدل التآلف والوفاق يف اجملتمع املسلم بالعداوة والبغضاء، فيكون جمتمعا تسوده -4

عرضه وال ماله، إذ أيدي  الطائفية والتنازع وتنتهك فيه احلقوق، وال يأمن املسلم على نفسه وال دينه وال
 دوان.التكفري تطاله بالبغي والع

                                                           
(، 23 -14ي عن االبتداع جلالل الدين السيوطي )والنه باإلتباع، األمر (49(، االعتصام للشاطيب )923، 11/344انظر فتح الباري ) 9

 (.232/ 1النهاية يف الفنت واملالحم البن كثري )
  (14 /44فتح(، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب حوض نبين ا  922/ 11صحيح البخاري، كتاب الرق اق، باب يف احلوض ) 4

  نووي(.
فتح(، صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب حوض نبينا  3/ 13"واتقوا فتنة" ) صحيح البخاري، كتاب الفنت، باب ما جاء يف قول هللا 2

  (14 /44 .)نووي 
( واللفظ له،صحيح البخاري،كتاب الديات،باب قول هللا تعاىل:"ومن 299صحيح مسلم،كتاب القسامة،باب اجملازاة بالدماء يف اآلخرة) 9

 فتح( 12/147يقتل مؤمنا")
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وهذه األداة البناءة تنقلب إىل  ،هنضتها وقوهتا وهم أساس الشباب هم أعظم أداة بناء للمجتمع والدولة، -2
 .معول هدم وسبب احنطاط مىت ما تبىن الشباب منهج التكفري وما يتبعه

 إن بدعة التكفري تطبع معتقديها بالعنف والشدة يف القول ويف العمل.-7
: للخطر املسلمة الدولة أمن يعرض له همينوتب اجملتمع فئات بعض بني وفتنته ريالتكف بدعة شيوع إن -4

 على املدمرة آثاره التكفريي املنهج هلذا إذ  االقتصادي، واألمن اجلماعي، واألمن ملواطنيها، الفردي األمن
 ، إنه سقوط من الداخل.املسلمة الدولة

 على تقع اليت وكرباها القضايا أخطر من والذي يعد نياملسلم سلطان على اخلروج من آثار بدعة التكفري-4
 العتقاد عليه اخلروج واألسوأ ، العجز أو باخليانة للحاكم اهتام وفيه واحملكوم، احلاكم بني مواجهة ألنه األمة،

  .كفره
 ملا باليد األمراء على اإلنكار يف الشارع يأذن َ لذا...الدهر آخر إىل وفتنة شر كل أساس اخلروج وهذا

 ، والواقع خري شاهد.منه أعظم هو ما وقوع من عليه يرتتب
، إهنا حتدث الفرقة يف سلوكها على ويؤثر اإلسالمية األمة جذور يف يضرب بالغا أثرا التكفري لبدعة إن -11

األمة، ومتكن األعداء من التدخل يف شؤوهنا، وحماولة السيطرة عليها حبجة حماربة اإلرهاب واملساعدة يف 
 جلة قضية التكفري وهذا شر عظيم.معا

 الشريعة عليه بنيت ما تناقض جيعلها ما والتضييق والغلو التنطع من فيها حق بغري التكفري بدعة نإ -11
 تعٍد سافر على مسلمات الدين وثوابته.، إهنا واليسر السماحة من الغراء

 من واالهم ومن املنافقون يفتأ ام إذ اإلسالم، دين عن الناس صد حق بغري التكفري بدعة آفات من -12
 صورة لتشويه وغلو وتشدد عنف أعمال من التكفرييون به يقوم وما التكفري بدعة باستغالل اخلارجني األعداء

 .اإلسالم
 من عظيما حقا وانتهك املسلم أخيه على عظيمة فرية افرتى قد حق بغري للمسلمني املكِفر الفرد إن _13

 خملد خالد وأنه أبدا، القيامة يوم له يغفر ال هللا أن وحيكم اإلسالم، من خيرج كفربال عليه باحلكم إذ حقوقه
 إميانه ثبت الذي املسلم أخيه على حيكم أن ورسوله باهلل مؤمن جيرؤ فكيف. عظيم أمر وهذا جهنم، نار يف

 موانعه؟ وتنتفي التكفري شروط تتوفر أن دون بالكفر بيقني
 .اآلخرة يفلتلحق به  حق بغري املكِفر الفرد على آثارها دتامت التكفري بدعة خلطورة -19
إن احلل الناجع لبدعة التكفري هي يف العمل على تصفية االعتقاد من الشبهات، والعمل على تربية  -14

 اجليل على التمسك بالدين احلق اعتقادا وفكرا وسلوكا.
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بأن تنشر هذه اآلثار وتبني لعامة  ختاما: وبعد أن بانت شناعة بدعة التكفري وسوء آثارها أوصي

الناس خاصة الشباب، وأال يركز فقط على آثار بدعة التكفري األمنية واالقتصادية واالجتماعية، مع أمهيتها، 
بل يركز أيضا على آثار وأضرار بدعة التكفري على الفرد املكِفر نفسه، عل ذلك يساهم يف إنقاذه من وباهلا، 

 ىل احلق: منهج أهل السنة واجلماعة .ويكون دعوة له بالرجوع إ
، وصِل اللهم على النيب أسأل هللا عز وجل أن يهدينا إىل الصراط املستقيم، وأن حيفظ لألمة إمياهنا  وأمنها

 املصطفى وسلم تسليما كثريا، واحلمد هلل رب العاملني.
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 فهرس املصادر واملراجع

 .القرآن الكرمي 

 .كتب الصحاح والسنة 

 

قتصادية لإلرهاب الدويل خلالد املشعل وعبد هللا الباحوث من ضمن البحوث املقدمة للمؤمتر العاملي موقف اآلثار اال .1
 ه 1924جامعة اإلمام حممد بن سعود -اإلسالم من اإلرهاب

 أثر اإلرهاب يف اختالل األوضاع األمنية حملمد كومان من ضمن البحوث املقدمة ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر وفكر .2
 ه  1931اجلامعة اإلسالمية-لتطرفا

 م. 14122-القاهرة-الدار القومية للطباعة والنشر–االجتماع العائلي ملصطفى احلشاب  .3

 م.1441-األوىل-بريوت-دار الغرب اإلسالمي-حتقيق جليل العطية-آداب امللوك ألّب منصور عبد هللا الثعاليب .9

 م2114-األوىل-بريوت-اهلاللدار ومكتبة -اإلرهاب عرب التاريخ حملمد املندالوي .4

من مطبوعات جامعة نايف العربية للعلوم -األسرة ودورها يف وقاية أبناءها من االحنراف الفكري ألحسن مبارك طالب .2
 األوىل.-م2114ه  /1922-الرياض-األمنية بعنوان"األمن الفكري"

 -دار الكتاب العرّب -ا: فواز أمحد زمريلاعتىن هب -أصول السنة لإلمام أمحد بن حنبل ضمن جمموعة عقائد أئمة السلف .7
 م.1444ه / 1914 -األوىل -بريوت

 م.1447ه / 1914 -األوىل-بريوت-داراملعرفة -طعمة حليب تعليق: حممود -االعتصام ألّب إسحاق إبراهيم الشاطيب .4

ؤمتر اإلرهاب :بني تطرف اإلعالم الغرّب وإلصاق هتمة اإلرهاب باإلسالم لعبد اجمليد بوكري، من ضمن البحوث املقدمة مل .4
  ه1931اجلامعة اإلسالمية-الفكر وفكر التطرف

 -راجعه طه عبد الرؤوف سعد -إعالم املوقعني عن رب العاملني لشمس الدين أّب عبد هللا حممد بن أّب بكر بن قيم اجلوزية .11
 لبنان. -بريوت -دار اجليل

دار  -حتقيق: حممد حامد الفقي -بكر بن قيم اجلوزيةإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لشمس الدين حممد بن أّب  .11
 م.1444ه / 1914 -الكتب العلمية بريوت

آلية بناء الصور املعرفية الذهنية االجتماعية السلبية عن العرب املسلمني يف اإلعالم الغرّب لعبد الرمحن الزهيان،من ضمن  .12
   ه1931اجلامعة اإلسالمية-البحوث املقدمة ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر وفكر التطرف

 ه 1923-األوىل-مكة-اَ اإلسالممطابع رابطة الع-به لعبد هللا الرتكي ةوعناية اململكة العربية السعودياألمن الفكري  .13

-دار أسامه للنشر التوزيع-أساليبه لذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس وكايد عبد احلق\أدواته\البحث العلمي:مفهومه .19
 م.1447-الرياض
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 م.1474ه / 1344 -الرياض -مكتبة الرياض احلديثة -بريوت -دار الفكر -بداية والنهاية ألّب الفداء ابن كثريال .14

 -تاريخ ابن خلدون املسمى كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر لعبد الرمحن حممد بن خلدون .12
 م.1471ه / 1341 -بريوت -مؤسسة الرسالة

 -لبنان -بريوت -دار الكتب العلمية -لطربي املسمى تاريخ األمم وامللوك ألّب جعفر حممد بن جرير الطربيتاريخ ا .17
 م.1441ه / 1911 -الثالثة

التصوير الزائف لإلسالم يف وسائل اإلعالم لعبد العزيز ميغا من ضمن البحوث املقدمة ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر  .14
 ه 1931ميةاجلامعة اإلسال-وفكر التطرف

التطرف الفكري وآثاره على املسلمني يف الغرب حملمد الشلش من ضمن البحوث املقدمة ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر  .14
 ه 1931اجلامعة اإلسالمية-وفكر التطرف

/ ه 1912 -لبنان -بريوت -دار املعرفة -تفسر الطربي "جامع البيان يف تفسري القرآن" ألّب جعفر بن جرير الطربي .21
 م.1442

 -دار احلديث -تفسري ابن كثري املسمى "تفسري القرآن الكرمي" لعماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي .21
 م.1441ه / 1911 -الثانية -القاهرة

 -بريوت -دار الكتب العلمية -تفسري القرطيب "اجلامع ألحكام القرآن" ألّب عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب .22
 م.1443ه / 1913 -لبنان

 م.1443ه /1913-الثانية-يعة اإلسالمية حملمد امحد الصاحلالتكافل االجتماعي يف الشر  .23

 -هِذبه ورتبه عبد القادر بدران -هتذيب تاريخ دمشق الكبري ألّب القاسم علي بن احلسن الشافعي املعروف بابن عساكر .29
 م.1474ه / 1344 -الثانية -بريوت -دار املسرية

طبع الرئاسة العامة  -حتقيق: حممد زهري النجار -تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان" لعبد الرمحن بن ناصر السعدي .24
 ه .  1911 -الرياض -إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء

 م1444ه 1914-الثالثة-حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع عبدالرمحن بن قاسم .22

 م.2119-األوىل-األردن-راقمؤسسة الو -حملمد حممود عبد هللا الماحلقوق يف اإلس .27

 م.2112ه /1922-القاهرة السادسة-مكتبة وهبة-احلل اإلسالمي فريضة وضرورة ليوسف القرضاوي .24

 .1912 -األوىل -الرياض -دار الوطن -اخلوارج: أول الفرق يف تاريخ اإلسالم لناصر بن عبد الكرمي العقل .24

 -األوىل -الرياض -دار إشبيليا -والفرق والبدع وموقف السلف منها لناصر بن عبد الكرمي العقلدراسات يف األهواء  .31
 م.1447ه / 1914

طبع مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات  -دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني "اخلوارج والشيعة" ألمحد حممد جلي .31
 م.1444ه / 1914 -الثانية -الرياض -اإلسالمية

 م.1444ه 1911 -األوىل -الرياض -دار الراية -حتقيق: عطية الزهراين -بكر أمحد بن حممد اخلاللّب السنة أل .32

 -كتاب السنة ألّب بكر عمرو بن أّب عاصم الضحاك الشيباين ومعه ظالل اجلنة يف ختريج السنة حممد ناصر الدين األلباين .33
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 م.1443ه / 1913 -الثالثة -بريوت -املكتب اإلسالمي

 حقوق الطبع حمفوظة-م21114ه 1931-الثانية-ب والتيارات املعاصرة حملمد الشويعرالشبا .39

شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة من الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني من بعدهم ألّب القاسم هبة هللا بن  .34
 الرياض. -طار طيبة -حتقيق: أمحد سعد محدان -احلسن الاللكائي

مؤسسة  -حتقيق: عبد هللا الرتكي وشعيب األناؤوط -لطحاوية لعلي بن علي بن أّب العز الدمشقي احلنفيشرح العقيدة ا .32
 م.1441ه / 1912 -الثالثة -بريوت -الرسالة

ه / 1913 -الرابعة -مصر -دار الصحوة -الصحوة اإلسالمية بني االختالف املشروع والتفرق املذموم ليوسف القرضاوي .37
 م.1442

 م.2111ه  /1321-األوىل-القاهرة-دار الشروق-ود والتطرف ليوسف القرضاويمبني اجل ميةالصحوة اإلسال .34

 -بريوت -دار الكتب العلمية -اختصره: حممد بن املوصلي -الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن قيم اجلوزية .34
 م.1444ه / 1914 -األوىل

 .1442ه / 1913 -األوىل -بريوت -مؤسسة الرسالة -القرينضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة لعبد هللا  .91

 مجيع حقوق الطبع والنشر حمفوظة للمؤلف.-ه 1913-الثانية-الطفل يف الشريعة اإلسالمية حملمد صاحل .91

 2114ه 1931-األوىل-الرياض-داؤر العاصمة-العالقة بني العمليات اإلرهابية والغلو والتطرف لعفاف خمتار اهلامشي .92

ه / 1921 -اخلامسة -بريوت -مؤسسة الرسالة -الدين يف حياة املسلمني املعاصرة لعبد الرمحن بن معال اللوحيقالغلو يف  .93
 م.1444

جامعة اإلمام حممد بن سعود -الغلو لناصر العقل من ضمن البحوث املقدمة للمؤمتر العاملي موقف اإلسالم من اإلرهاب .99
 ه 1924

قرأ أصله تصحيحاً وحتقيقاً عبد العزيز بن عبد هللا  -ن علي بن حجر العسقالينفتح الباري بشرح صحيح البخاري ألمحد ب .94
 لبنان. -بريوت -دار املعرفة -بن باز

 -رمادي للنشر -حتقيق: حممد سعيد القحطاين -السنة ألّب عبد الرمحن عبد هللا بن إمام أهل السنة أمحد بن حنبل .92
 م.1442ه / 1912 -الرابعة -الدمام

 -الثانية -الرياض -دار الوطن -حتقيق: عبد هللا بن عمرو الدميجي -بكر حممد بن احلسني اآلجري الشريعة ألّب .97
 م.1444ه / 1921

-بريوت-دار الكتب العلمية-حممد حمي الدين عبد احلميد :حتقيق -الصارم املسلول على شاُت الرسول البن تيمية .94
 م1474ه 1344

 م2117-األوىل-بريوت-املكتبة العصرية-ضبط حممد األمحد-ن قيم اجلوزيةالصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة الب .94

 م21119-األردن-دار الشروق-طرق البحث العلمي لذوقان عبيدات وكايد عبد احلق .41

 م.1443 ه 1913 -بريوت -دار الفكر -وكاينالشلدراية إىل علم التفسري حملمد فتح القدير اجلامع بني فين الرواية وا .41



42 

 

 م1447ه 1914-الثانية-الرياض-دار ابن خزمية-علي أبو لوز :إعداد-حملمد األلباينتنة التكفري ف .42

-السادسة-جدة-املكتبة العصرية الذهبية-فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم وبيان موقف اإلسالم منها لغالب عواجي .43
 م2117ه 1924

 م1442ه 1917-الثانية-لرياضا-مطبعة السفري-قضية التكفري بني أهل السنة وفرق الضالل لسعيد القحطاين .49

 م.1449ه / 1919 -الثالثة -دار صادر بريوت -لسان العرب ألّب الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور .44

 م.1442 ه 1912 -األوىل -الرياض -الصميعيدار  -البدرد بن وضاح القرطيب حتقيق: بدر ما جاء يف البدع حملم .42

 م.1427ه /1349-بريوت الثانية-دار اجليل-سنة ملصطفى عبد الواحداجملتمع اإلسالمي يف ضوء الكتاب وال .47

 -مكتبة العبيكان -عناية وختريج: عامر اجلزار وأنور الباز -لشيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن تيمية جمموع الفتاوى .44
 م.1447ه / 1914 -األوىل -الرياض

وث املقدمة ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف الفكر وفكر خماطر اإلرهاب األمنية واالقتصادية ألمحد الشهري،من ضمن البح .44
 ه1931اجلامعة اإلسالمية-التطرف

خماطر اإلرهاب وآثاره يف تشويه صورة الدين واملتدينني لوليد العلي،من ضمن البحوث املقدمة ملؤمتر اإلرهاب :بني تطرف  .21
 ه 1931اجلامعة اإلسالمية-الفكر وفكر التطرف

 م1444ه 1912-األوىل-الرياض-دار املسلم-هللا الطريقي مفهوم الطاعة والعصيان لعبد .21

 -املكتبة العصرية -حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد -مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني ألّب احلسن األشعري .22
 م.1444ه / 1914 -بريوت

 -دار املعرفة -هنا وعلي حسن فاعورحتقيق: عبد األمري على م -امللل والنحل ألّب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين .23
 م.1441ه / 1911 -األوىل -بريوت

 .م1474ه 1344-الرياض-دار املريخ-مناهج البحوث وكتابتها ليوسف مصطفى القاضي .29

 -الثانية -القاهرة -مكتبة ابن تيمية -حتقيق حممد رشاد ساَ -منهاج السنة النبوية ألّب العباس تقي الدين أمحد بن تيمية .24
 م.1444 ه /1914

 م.1447ه / 1914 -األوىل -الرياض -أضواء السلف -منهج ابن تيمية يف مسألة التكفري لعبد اجمليد ساَ املشعيب .22

ه / 1922 -اخلامسة -بريوت -دار املعرفة -عناية وضبط: إبراهيم رمضان -املوافقات يف أصول الشريعة ألّب إسحاق الشاطيب .27
 م.2111

 م2114ه 1922-األوىل-الرياض-دار الفضيلة-رق ألمساء سليمان السويلمموقف الصحابة من الفرقة والف .24

 -األوىل -القاهرة -احلديثدار  -حتقيق: عصام الدين الصبابطي -النهاية يف الفنت واملالحم ألّب الفداء ابن كثري الدمشقي .24
 م.2111 ه 1921

 ه 1927-الثالثة-الرياض-مدار الوطن-عبدالعزيز العبد اللطيفنواقض اإلميان القولية والعملية ل .71
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 -األوىل -الرياض -ر السلفدا -حتقيق: أبو أسامة سليم اهلاليل -هجران أهل البدع أو الزجر باهلجر جلالل الدين السيوطي .71
 م.1444 ه 1914

 م1449ه / 1914 -األوىل -الرياض -دار الراية -وسطية أهل السنة بني الفرق حملمد باكرمي حممد باعبدهللا .72
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 ار ظاهرة التكفري علىآث -1ملحق 

 اجملتمع األسرة املكِفر الفرد

 هالك الفرد املكِفر.-1

 أنه سبب خلروجه عن الدين. -2

 الوعيد الشديد من هللا تعاىل له.-3

 الشذوذ عن مجاعة املسلمني.-9

 املوت ميتة اجلاهلية.-4

 منه. براءة الرسول -2

 تسلط الشيطان عليه ومالزمته له.-7

  والوقوع يف الظلم.تعدي حدود هللا-4

 بعده عن التوبة.-4

 بعده عن رمحة هللا وخشية وقوعه يف العذاب.-11

 جواز قتله وهدر دمه.-11

عليه إمثه وإْث من عمل ببدعته وسار على هنجه إىل -12
 .يوم القيامة

 .زعزعة األمن األسري-1

 عقوق الوالدين.-2

 قطيعة األرحام.-3

ختلي رب األسرة عن إعالة -9
 .أسرته

اهنيار األسرة ووقوع الطالق. -4
 والتفريق بني الزوجني.

 

ذهاب األلفة واملودة بني أفراد -1
 .اجملتمع وإبداهلا بالعداوة والبغضاء

انتشار الطائفية واحلزبية ومن ْث -2
تضارب املصاحل بني هذه 
الطوائف:املصاحل الدينية واالقتصادية 

 والسياسية بل واألمنية.

 عامة للمسلمنيانتهاك احلقوق ال-3

إهناك قوى اجملتمع البشرية وشغلها -9
 بفتنة التكفري عن النافع واملفيد.

توجه بعض أفراد اجملتمع إىل -4
التغريب والعوملة كردة فعل خاطئة 

 حلركات التكفرييني الغالية.

تأَ اجملتمع املسلم ملا يراه من حال -2
 بعض أبنائه التكفرييني.

 اكم املسلماحل الدول  املسلم  الشداب

 العنف يف القول والعنف يف العمل.-1

من  -واليت هي وقود اجملتمع-صرف طاقات الشباب -2
النافع املفيد الذي يبين اجملتمع ويدفع بعجلة تقدمه إىل 

 شيوع الفوضى.-1

 إضعاف قوة الدولة املسلمة-2

إنشاب احلروب األهلية -3
والصراعات الطائفية داخل الدولة 

ويصرف احلاكم عن إعمار الوطن -1
وتنميته والنهوض باألمة وتطبيق الدين 

 الدفاع عنه.إىل تدعيم ملكه و 

استغالل بدعة التكفري واستغالل  -2
التكفرييني يف التوجهات السياسية 

ليصبحوا أدوات حادة يف أيدي 
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 االنشغال بفتنة التكفري.

ترك الشباب خلدمة الوطن واالخنراط يف وظائفه ألهنم -3
 ترعى الوطن .يعتقدون بكفر الدولة واحلكومة اليت 

ترك الشباب الذي يتبىن الفكر التكفريي الدفاع عن -9
 الوطن، والتوجه للعمل يف اهلجوم عليه وزعزعة أمنه.

عزوف الشباب الذي يتبىن الفكر التكفريي عن العلم -4
 احلق النافع.

قد يتخلى الشباب عن أسرهم وأهليهم وعن إعالتهم -2
 حبجة اللحاق باجلماعة اليت يعتقدوهنا.

انطواء الشباب على أنفسهم ومن شاكلهم ممن يتبىن -7
املنهج التكفريي واقتصارهم يف التعلم واملعرفة على رؤسائهم 

 مما جيعلهم حمدودي التفكري، منغلقي الفهم.

إجياد نفرة وهوة بني الشباب الذي يتبىن املنهج التكفريي -4
وبني أولياء األمور الذين أمر هللا بطاعتهم من العلماء 

 واألمراء

إن بدعة التكفري ترّب شباهبا على التعصب والتقليد دون -4
 نظر ودليل أو مناقشة وتفكري.

 املسلمة.

استغالل األعداء من اخلارج -9
بدعة التكفري للسيطرة على الدولة 

املسلمة أو الضغط عليها الستنزاف 
 مواردها االقتصادية.

وجود احلزبية والطائفية يف الدولة -4
 املسلمة.

هروب وتسرب طاقات ومواهب -2
ممن يتبىن الفكر التفكريي من 

 املواطنني إىل اخلارج.

 

 

املعارضني السياسيني للعمل على إقامة 
حاكم أو إسقاطه، وهذا كله يزعزع 

 أمن الدولة واقتصادها

فقدان الثقة بني املواطنني واحلاكم -3
 املسلم.

 

 

  علىآثار ظاهرة التكفري

 اآلخرة الدين األم  اإلسالمي 

إن فشو بدعة التكفري يف صفوف أفراد األمة اإلسالمية -1
 يطبعهم على استعمال العنف يف القول والعنف يف الفعل.

 إعراض كثري من املسلمني عن الدين اإلسالمي.-2

إن بدعة التكفري تؤثر على -1
أداء وإقامة شعائر الدين وأركانه 
واليت يطالب املكلف بأدائها يف 

 القيامة. يوم الوجوه يدتسو  -1

 يأيت يوم القيامة وال حجة له. -2

 احلرمان من شفاعة رسول هللا -3
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 إن األمة تفقد الثقة بدينها.-3

 لتكفري.إن األمة تشغل عن قضاياها املهمة بقضايا ا-9

من آثار ظاهرة التكفري على األمة اإلسالمية أهنا تدفع -4
بعض اجملتمعات املسلمة إىل االرمتاء يف أحضان العلمانية 

 والتغريب.

-يتسلط األعداء على األمة املسلمة ويستغلون ما يروجه-2
يستغلونه للسيطرة -هؤالء التكفرييون وهم شرذمة قليلون

 على األمة اإلسالمية.

األعداء وامتحان املسلمني الذين يعيشون يف  تسلط-7
 الغرب.

 

 إطار اجلماعة.

إن بدعة التكفري بغري حق -2  
تعدي سافر على مسلمات الدين 

 وثوابته.

 استحالل الدماء املعصومة-3

ووقوع الفرقة  فشو البدعة -9
 وظهور الفرق.

اخلروج عن السنة وتعدي -4
 حدود هللا.

اجلرأة على أعالم املسلمني -2
وقدواهتم ممن زكاهم هللا تعاىل 

 ورسوله.

 الصد عن الدين.-4

التشدد والتسلط على مراكز -4
اجلمعيات اإلسالمية واملراكز 

التطوعية يف البالد اإلسالمية ويف 
 بالد العاَ كله.

احلرمان من الشرب من حوض نبينا -9
 .حممد 

 القيامة. يوم هلم املسلمني مقاضاة-4

 إعداد: د.أمساء بنت سليمان السويلم/ملحق ببحث:"آثار ظاهرة التكفري"
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 الفهرس

  
 

 2       فيه. املتبع املنهجخطته و و  املوضوع يةأمه وفيها املقدمة
 9    ، وإشارة إىل املخالفني فيه.السلف عند بالتكفري وضوابطه موجز فتعريالتمهيد:

 4        الفرد. التكفري على ظاهرة آثار األول: املبحث
 13                      .األسرة التكفري على ظاهرة آثار الثاين: املبحث

 14       اجملتمع. التكفري على ظاهرة آثار الث:املبحث الث
 17       الشباب. التكفري على ظاهرة آثار الرابع: املبحث
 14      املسلمة. الدولة التكفري على ظاهرة آثار اخلامس: املبحث
 22      املسلم. احلاكم التكفري على ظاهرة آثار السادس: املبحث
 29      اإلسالمية. األمة  علىالتكفري ظاهرة آثار السابع: املبحث
 27        .الدين التكفري على ظاهرة آثار الثامن: املبحث
 34        يف اآلخرة. التكفري ظاهرة آثار التاسع: املبحث

 37             اخلامتة
 34                     املصادر واملراجع

 91                                                                                             1ملحق 


