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 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

إن الحمد هلل نحمُده ونستعٌن ونستغفره، ونعوُذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سٌئات أعمالنا، َمن ٌهِده 

ٌُضلل فال هادي له  .  هللاُ فال ُمضل له، ومن   

. وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، وأشهُد أن محمداً عبده ورسولُه   

َ َح َّل ُتَ اتِِه َوال َتُموُتنَّل إاِلَّل َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ 
َها الَّلِذٌَن  َمُنوا اتَّل ُوا هللاَّل ٌُّي ا أَ .(102: ل عمران( ) ٌَ )  

ُكُم الَّلِذي َخلََ ُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخلََ  ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّل ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثٌِراً ) اُس اتَّل ُوا َربَّل َها النَّل ٌُّي ا أَ ٌَ

ُكْم َر ٌِباً  ٌْ َ َكاَن َعلَ
َ الَّلِذي َتَساَالُوَن بِِه َواْاَْرَحاَم إِنَّل هللاَّل

.(1:النساا( ) َونَِساًا َواتَّل ُوا هللاَّل   

َ َو ُولُوا َ ْوالً َسِدٌداً  
َها الَّلِذٌَن  َمُنوا اتَّل ُوا هللاَّل ٌُّي ا أَ ٌَ * َ

ٌُِطِع هللاَّل ْغفِْر لَُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن  ٌَ ٌُْصلِْح لَُكْم أَْعَمالَُكْم َو

.(71-70:ااحزاب( )َوَرُسولَُه َفَ ْد َفاَز َفْوزاً َعِ ٌماً    

: أما بعد   

فإن أصد  الحدٌث كتاُب هللا ، وخٌر الهدي هدُي محمد ، صلى هللا علٌه وسلم ، وشر اامور 

. محدثاُتها ، وكلَّل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللٍة فً النار   

اللهم ربَّل جبرٌل ومٌكائٌل وإسرافٌلَ ، فاطر السماوات واارض، عالَِم الغٌب والشهادة ، أنت تحكُم 

بٌن عبادك فٌما كانوا فٌه ٌختلفون ، إهدنا لما اخُتلَِف فٌه من الح  بإذنك ، إنك تهدي من تشاا إلى 

.صراٍط ُمست ٌم   

إن دٌن اإلسالم الذي ندٌن هللا به هو دٌن الوسطٌة واالعتدال ومن ضمن ذلك هو الوسطٌة بٌن منهج 

الخوارج الغالة ومنهج المرجئة المفرطٌن فً مسائل اإلٌمان فً الوعد والوعٌد ومسائل ااسماا 

.وااحكام   

هو إشاعة العلم فً المسائل التً تلتبس  (اتباع السلف الصالح)وان من منهج أهل السنة والجماعة 

على الناس وٌفتنون بها بسبب الجهل وتزعم أهل الجهالة وااهواا خاصة إذا كان ذلك متعل ا 

اامر إلى شٌوع بدع منكرة تفضً إلى أحكام خطٌرة تتعل  بالدماا وااموال  كً ال ٌإول بااصول

. وااعراض   

 رفع االلتباس عمن حاد عن طرٌ  السلف فً تكفٌر الناس
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ومن الجدٌر بالذكر أننا كنا نرصد ونعالج اافكار التً ٌتبناها شباب الدعوة فً العرا  منذ و ت مبكر 

ف د شاع فً العرا  فترة التسعٌنات مبدأ المرجئة بٌن كثٌر من دعاة المنهج السلفً و د كان ذلك 

المنهج وافدا على العرا  من بلدان نشؤ فٌها هذا المنهج البدعً كردة فعل على منهج الغالة الذي 

 واستنسخه بعض دعاتنا ونشطوا بنشره وسط الناس اامر الذي دعانا فً حٌنها لالنتداب  هر عندهم

إلى رده وإبطاله والدعوة إلى منهج السلف فً مسائل اإلٌمان ورجع بحمد هللا إلى الح  طائفة من 

لكن الذٌن اشربوا البدعة منهم أصروا ورمونا بؤننا ، طلبة العلم الذٌن و عوا فً حمؤة اإلرجاا حٌنها

.على منهج الخوارج   

و د راف  فً نفس تلك الفترة  هور نابتة ا ل شانا من ااولى تحمل بعض مالمح وأفكار منهج الغالة 

فً مسائل اإلٌمان فكنا نتصدى لهم ونبٌن فساد منهجهم وندعوهم إلى منهج االعتدال منهج أئمة 

 عنهمالسلف فكان هإالا ٌرموننا بؤننا مرجئة متساهلون وهذا شان أهل منهج الوسط ال ٌرضى 

.الطرفان   

لكن التٌار االرجائً فً حٌنها كان هو التٌار البدعً اا وى الطاغً اامر الذي دعانا إلى الكالم فً 

.التجرد لدفعه واالنشغال به بحسب خطورته وشدة انتشاره وذٌوعه وشانه   

 أما الٌوم وبعد االحتالل ف د حصل العكس من ذلك إذ انتشر فكر الغالة وذاع بٌن كثٌر من أتباع 

 ولما كان اامر ال ٌ ل خطرا من خطر  ،الفصائل الجهادٌة وكان هذا الفكر أٌضا وافدا مع الوافدٌن

بدعة اإلرجاا إن لم ٌكن ٌربو علٌه فً الوا ع العملً فً بعض جوانبه بل إن منهج الغالة أصبح سببا 

ا تضى منا واجب البٌان أن نكشف الباطل ونزٌل .. من ااسباب المهمة فً ضٌاع ثمرة الجهاد 

االلتباس الذي حصل عند الكثٌر من المجاهدٌن الذٌن تلبسوا بفكر الغالة وٌحسبون أنهم على طرٌ ة 

.السلف  فن ول وباهلل التوفٌ    

ابتدااا ٌجب أن نعلم أننا نتكلم عن وا ع شدٌد التع ٌد وفً حالة من الضعف شدٌدة ٌمر بها المسلمون 

الٌوم وعلو اهل الكفر والنفا  وأعداا اإلسالم وفً مثل هذه الحال ٌعمل بف ه االستضعاف الذي 

استنبطه العلماا من سنة المصطفى والذي فٌه من التوسعة والتخفٌف ورفع الحرج ما ال ٌنبغً العمل 

.بمثله فً حال التمكٌن   
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إن اعتبار الم اصد والنٌات فً الحال التً نحن فٌها ، وما ٌتح   من مصالح لإلسالم والمسلمٌن فً 

اجتهاد  حاد المسلمٌن وجماعاتهم أمر مطلوب وضروري  بل الحكم بالصواب أو البطالن أو التضلٌل 

.رواه البخاري  (  إنما ااعمال بالنٌات):، ل وله صلى هللا علٌه وسلم   

ومن هذا الباب إعطاا المإلفة  لوبهم ، تؤلٌفا لهم أو دفع مضرتهم وإن كانوا كفارا ف د ٌعطى الكافر 

ماال  د ٌستعٌن به على كفره من وجه ولكن لترجح مصلحة لإلسالم من وجه  خر مما ٌ دره اإلمام 

: مثل هذا المال كما  ال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا  الكافرفٌعطً  

فالكافر إما أن ترجى عطٌته منفعة كإسالمه أو دفع مضرته إذا  كافر ومسلموالمإلفة  لوبهم نوعان ) 

لم ٌندفع إال بذلك ، والمسلم المطاع ٌرجى بعطٌته المنفعة أٌضا كحسن إسالمه أو إسالم ن ٌره أو 

جباٌة المال ممن ال ٌعطٌه إال لخوف أو لنكاٌة العدو أو كف ضرره عن المسلمٌن إذا لم ٌنكف إال بذلك 

وهذا النوع من العطاا وإن كان  اهره إعطاا الرإساا وترك الضعفاا كما ٌفعل الملوك فااعمال 

بالنٌات فإذا كان ال صد بذلك مصلحة الدٌن وأهله كان من جنس عطاا النبً صلى هللا علٌه وسلم 

  .46:  ص1: السٌاسة الشرعٌة ج ( وخلفائه

ومن تؤمل سٌرة رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه وسلف هذه اامة ، ٌجد اامثلة الكثٌرة على 

اعتبار الم اصد والنٌات ، منها ما فعله النبً فً غزوة الخند  من عزمه صلى هللا علٌه وسلم 

:مصالحة غطفان ، وكانوا مع المشركٌن فً حربهم على المسلمٌن ، ٌ ول ابن ال ٌم   

ولما طالت هذه الحال على المسلمٌن أراد رسول هللا أن ٌصالح عٌٌنة بن حصن والحارث بن عوف  )

رئٌسً غطفان على ثلث ثمار المدٌنة وٌنصرفا ب ومهما وجرت المراوضة على ذلك فاستشار 

السعدٌن فً ذلك ف اال ٌا رسول هللا إن كان هللا أمرك بهذا فسمعا وطاعة وإن كان شٌئا تصنعه لنا فال 

حاجة لنا فٌه ل د كنا نحن وهإالا ال وم على الشرك باهلل وعبادة ااوثان وهم ال ٌطمعون أن ٌؤكلوا 

منها ثمرة إال  رى أو بٌعا فحٌن أكرمنا هللا باإلسالم وهدانا له وأعزنا بك نعطٌهم أموالنا وهللا ال 

نعطٌهم إال السٌف فصوب رأٌهما و ال إنما هو شًا أصنعه لكم رأٌت العرب  د رمتكم عن  وس 

  .273:  ص3: زاد المعاد ج (واحدة 

 اعتبار الم اصد والنٌات 
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واعتبار الم اصد أمر م رر شرعا ومنه خداع  وتضلٌل العدو كٌفما أمكن ، من غٌر ن ض عهد أو 

:   أمان ، فال ٌحل ، ٌ ول ابن ال ٌم   

ثم إن هللا عز وجل وله الحمد صنع أمرا من عنده خذل به العدو وهزم جموعهم وفل حدهم فكان  )

مما هٌؤ من ذلك أن رجال من غطفان ٌ ال له نعٌم بن مسعود بن عامر رضً هللا عنه جاا إلى رسول 

هللا ف ال ٌا رسول هللا إنً  د أسلمت فمرنً بما شئت ف ال رسول هللا إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما 

. 273:  ص3: زاد المعاد ج  (فإن الحرب خدعةاستطعت   

واعتبار ما علٌه حال المسلمٌن من  وة وضعف ، وما فً هذا الفعل من خداع العدو والتحاٌل علٌهم ، 

وخاصة عند الحرب والصراع مع أعداا اإلسالم ، وهذا ٌدخل أٌضا فً اعتبار الم اصد والنٌات ، 

البخاري ومسلم (الحرب خدعة):  ٌ ول النبً صلى هللا علٌه وسلم   

اتف  الناس جمٌعا مإمنهم وكافرهم على أصلٌن  ) : [فك هللا أسره  ] صاحب العمدةومما  اله 

.ع ٌمٌن من أصول الحرب، وهما السرٌة والخداع، وذلك على تباٌن فً الفهم   

فالخداع فً الحرب ال ٌجوز فٌه الغدر ون ض العهود عند المإمنٌن بخالف الكافرٌن، و د  ال رسول 

البخاري ومسلم    (الحرب َخْدعة): هللا صلى هللا علٌه وسلم  

:  فً شرح هذا الحدٌث ال النووي رحمه هللا  

اتف  العلماا على جواز خداع الكفار فً الحرب، وكٌف أمكن الخداع إال أن ٌكون فٌه ن ض عهد أو  )

  .45 ص12هـ شرح مسلم ج.ا (. أمان فال ٌحل

: و ال ابن حجر العس النً رحمه هللا   

وأصل الخداع إ هار أمر وإضمار خالفـه، وفٌـه ـ أي فً الحدٌث ـ التحرٌض على أخذ الحذر فً  )

(.الحرب، والندب إلى خداع الكفار، وأن من لم ٌتٌ   لذلك لم ٌؤمن أن ٌنعكس اامر علٌه  

وفً الحدٌث وجوب أخذ الحذر فً الحرب فعدوك ٌرٌد أن ٌخدعك كما ترٌد أنت تخدعه أنت، و د  ال 

.71:النساا  (ٌا أٌها الذٌن  منوا خذوا حذركم  ):تعالى   
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وإذا كان هذا هو حال الدول والجٌوش مع بعضها البعض فكٌف بالمسلمٌن فً حربهم مع عدوهم مع 

 ضعفهم و لتهم؟ 

. ال شك أنهم أحوج ما ٌكونون إلى استخدام الخداع والحٌلة واالبتكار فً مواجهة أعدائهم   

 

هذا ولم ن ل الكذب فً الحرب انه ٌجوز الكذب على العدو فً الحرب وفً غٌر الحرب كما سندلل 

.علٌه إن شاا هللا تعالى  

لم أسمع رسول هللا صلى هللا  }: أما فً الحرب، ففٌه حدٌث أم كلثوم بنت ع بة رضً هللا عنها  الت

علٌه وسلم ٌرخص فً شًا من الكذب مما ت ول الناس إال فً الحرب واإلصالح بٌن الناس وحدٌث 

.أحمد ومسلم فً صحٌحه   { الرجل امرأته وحدٌث المرأة زوجها  

:  ال النووي رحمه هللا  

صح فً الحدٌث جواز الكذب فً ثالثة أشٌاا، أحدها فً الحرب،  ال الطبري إنما ٌجوز من الكذب  )

فً الحرب المعارٌض دون ح ٌ ة الكذب فإنه ال ٌحل، هذا كالمه، وال اهر إباحة ح ٌ ة نفس الكذب، 

  .45ص 12هـ مسلم بشرح النووي ج.ا (. لكن اال تصار على التعرٌض أفضل وهللا أعلم

: و ال ابن حجر رحمه هللا  

 ال النووي ال اهر إباحة ح ٌ ة الكذب فً اامور الثالثة لكن التعرٌض أولى، و ال ابن العربً  )

الكذب فً الحرب من المستثنى الجائز بالنص رف ا بالمسلمٌن لحاجتهم إلٌه، ولٌس للع ل فٌه مجال، 

  .     159 ص6هـ فتح الباري ج.ا(. ولو كان تحرٌم الكذب بالع ل ما ان لب حالال

وأما الكذب على العدو فً غٌر حالة الحرب فٌجوز اسباب منها ما فٌها مصلحة دٌنٌة أو -      ب

:مصلحة دنٌوٌة للمإمن أو تخلص من أذى الكافرٌن واادلة على ذلك  

لم ٌكذب إبراهٌم علٌه }:  صة إبراهٌم علٌه السالم،  ال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم. 1      

بل فعله كبٌرهم {و وله  } وله إنً س ٌم: اثنتٌن منهن فً ذات هللا عز وجل: السالم إال ثالث كذبات

إن هاهنا رجال معه امرأة : بٌنا هو ذات ٌوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة ف ٌل له: و ال}هذا

 الكذب على ااعداا والسالم علٌهم وات اا شرهم
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ٌا سارة لٌس : من هذه؟  ال أختً، فؤتى سارة  ال: من أحسن الناس فؤرسل إلٌه فسؤل عنها ف ال

رواه  {على وجه اارض مإمن غٌري وغٌرك، وإن هذا سؤلنً عنك فؤخبرته أنك أختً، فال تكذبٌنً

.البخاري   

:  ال ابن حجر رحمه هللا فً شرح الحدٌث  

وإال فالكذب المحض فً مثل تلك الم امات ٌجوز، و د ٌجب لتحمل أخف الضررٌن دفعا اع مهما،  )

وأما تسمٌته إٌاها كذبات فال ٌرٌد أنها ُتَذم، فإن الكذب وإن كان  بٌحا مخال، لكنه  د ٌحسن فً 

خصهما بذلك ان  صة سارة وإن كانت أٌضا فً ذات  {اثنتٌن فً ذات هللا}مواضع هذا منها، و وله 

هللا، لكن تضمنت ح ا لنفسه ونفعا له بخالف االثنتٌن ااخٌرتٌن فإنهما فً ذات هللا محضا، و د و ع 

، {إن إبراهٌم لم ٌكذب  ط إال ثالث كذبات كل ذلك فً ذات هللا}فً رواٌة هشام بن حسان المذكورة 

 6هـ  فتح الباري ج.ا ( {وهللا إن جادل بهن إال عن دٌن هللا}وفً حدٌث ابن عباس عند أحمد 

  .392ص

.  فهذا الكذب منه ما فٌه مصلحة دٌنٌة ومنه ما فٌه فرار من أذى الكافرٌن وكالهما جائز  

أحصوا : كنا مع رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ف ال }:  وروى مسلم عن حذٌفة رضً هللا عنه  ال

: ف لنا ٌا رسول هللا أتخاف علٌنا ونحن ما بٌن الستمائة إلى السبعمائة؟  ال: لً كم ٌلف  اإلسالم،  ال

{.فابتلٌنا حتى جعل الرجل منا ال ٌصلً إال سرا : إنكم ال تدرون لعلكم أن تبتلوا،  ال  

:  ال النووي رحمه هللا  

    (اهـ . وأما  وله ابتلٌنا فجعل الرجل ال ٌصلً إال سرا، لعله كان فً بعض الفتن التً جرت )

  .179 ص2صحٌح مسلم بشرح النووي ج

 وكما ترى أن إخفاا اإلٌمان ـ وهو ما نعبر عنه بالسرٌة ـ جائز ومشروع خاصة حال الخوف من 

.إٌذاا الكافرٌن  

:  ال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا   

فمن كان من المإمنٌن بؤرض هو فٌها مستضعف أو فً و ت هو فٌه مستضعف فلٌعمل بآٌة الصبر  )

والصفح عمن ٌإذي هللا ورسوله من الذٌن أوتوا الكتاب والمشركٌن، وأما أهل ال وة فإنهم ٌعملون 
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بآٌة  تال أئمة الكفـر الـذٌن ٌطعنون فً الدٌن وبآٌة  تال الذٌن أوتوا الكتاب حتى ٌعطوا الجزٌة عن ٌد 

.   221الصارم المسلول   (وهم صاغرون   

:ومما ٌدخل فً الت ٌة جواز إل اا السالم على الكافر إذا خافه المسلم ،  ال ابن حجر رحمه هللا  

، وكذا بؤن خاف ترتب مفسدة فً دٌن أو دنٌا إن لم ٌسلم سلمفإن اضطر إلى السالم :  ال النووي) 

وٌنوي أن السالم اسم من أسماا هللا تعالى، فكؤنه  ال هللا ر ٌب علٌكم، وال :  ال ابن العربً وزاد

خالف فً أنه ٌجوز السالم على مجلس فٌه أخالط من المسلمٌن والكافرٌن وٌنوي به المسلمٌن كما 

  .38 ص11فتح الباري ج  (روى البخاري عن أسامة بن زٌد 

 

و د ذكر شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة أنه ٌجوز للمسلم بل  د ٌجب فً بعض الحاالت التشبه بالمشركٌن فً 

:الهدي ال اهر كاللباس ونحوه لمثل هذه المصالح  ال رحمه هللا  

ومما ٌوضح ذلك أن كل ما جاا من التشبه بهم إنما كان فً صدر الهجرة ثم نسخ بعد ذلك، ان  ]

الٌهود إذ ذاك كانوا ال ٌتمٌزون عن المسلمٌن ال فً شعور وال فً لباس وال بعالمة وال غٌرها، ثم إنه 

ثبت بعد ذلك فً الكتاب والسنة واإلجماع الذي كمل  هوره فً زمن عمر بن الخطاب رضً هللا عنه 

ما شرعه هللا من مخالفة الكافرٌن ومفار تهم فً الشعار والهدي، وسبب ذلك أن المخالفة ال تكون إال 

مع  هور الدٌن وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزٌة والصغار، فلما كان المسلمون فً أول اامر ضعفاا 

.لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدٌن و هر وعال شرع ذلك  

      ومثال ذلك الٌوم لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر غٌر حرب لم ٌكن مؤمورا بالمخالفة فً 

الهدي ال اهر لما علٌه فً ذلك من الضرر، بل  د ٌستحب للرجل أو ٌجب علٌه أن ٌشاركهم أحٌانا فً 

هدٌهم ال اهر، إذا كان فً ذلك مصلحة دٌنٌة من دعوتهم إلى الدٌن واإلطالع على باطن أمورهم 

إلخبار المسلمٌن بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمٌن ونحو ذلك من الم اصد الصالحة، فؤما فً دار 

اإلسالم والهجرة التً أعز هللا فٌها دٌنه وجعل على الكافرٌن بها الصغار والجزٌة ففٌها شرعت 

المخالفة، وإذا  هر أن المخالفة والمواف ة لهم تختلف باختالف الزمان والمكان  هرت ح ٌ ة 

  .418 ص1ا تضاا الصراط المست ٌم ج [. ااحادٌث فً هذا

 التشبه بالمشركٌن
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  (حاالت ٌجوز إ هار الكفر فٌها  )  فً كتابه ال الشٌخ أبو بصٌر

. من أجل استئصال ودفع كفر أغل  وأشد : الحالة الثالثة)   

وذلك عندما ٌ ع خٌار بٌن كفرٌن ال بد من ت دٌم أحدهما على اآلخر، فحٌنها ٌ ضً الشرع  

.بت دٌم أ لهما كفراً وضرراً لدفع أشدهما وأغل هما كفراً وضرراً   

 وهذه مسؤلة كنا نحسب أنها منتهٌة وواضحة ال تستح  البحث أو الجدال لوضوحها وبخاصة عند 

الجماعات الجهادٌة التً تحتاج إلى كل جزئٌة من جزئٌات الف ه اإلسالمً، لكً تستفٌد منه 

وتستخدمه فً عملٌة المواجهة الضخمة التً تخوضها ضد طواغٌت الكفر واإللحاد فً  اارض، 

.....إلى أن  ال  (..!! الذٌن ٌحرسون الجاهلٌة المعاصرة بكل ما ٌملكون من  وة ووسائل  

ال حرج على المسلم إن دعت الضرورة إلى استئصال طاغوت وإمام كبٌر من أئمة الكفر : فؤ ول )

وال لم أن ٌنغمس فً عسكره وصفوف جنده، وٌت اهر على أنه منهم، على نٌة استئصال الطاغوت 

،  ثم سا  أدلته إلباحة  (: ......، وذلك لألسباب واادلة التالٌةوإراحة اامة من شره وكفره المغل 

.ذلك   

ٌُخٌر المرا بٌن كفرٌن ال بد له من أحدهما، وال بد له من دفع أحدهما  ):ثم ٌ ول  وصورة ذلك عندما 

أن ر أكثرهما وأغل هما كفراً فادفعه واستؤصل : باآلخر، فحٌنئٍذ الف ه والن ل والع ل كل ذلك ٌ ول لك

شؤفته باا ل كفراً كما هو فً مسؤلتنا؛ فالطاغوت جاثم على صدر وم درات اامة ٌمارس جمٌع صور 

وهو بذلك ال شك أنه ٌمثل الكفر ااكبر المغل  والمركب، ثم تبٌن أنه ال .. الكفر واإلجرام، وال تل 

ٌمكنك استئصاله إال غٌلة بارتكاب بعض صور الكفر المجردة الضٌ ة كما ورد ذلك فً  صة اغتٌال 

هذا إن لم ٌتحول هذا فتفعل إن شاا هللا وال حرج، .. الطاغوتٌن كعب بن ااشرف، وسفٌان الهذلً 

  .الفعل فً ح ك إلى درجة الوجوب 

.. ! هذا مفاده إباحة بعض صور الكفر : فإن أخذت الحمٌة بعض المتسرعٌن و الوا   

فإن عدمه ٌلزمك السكوت واإلب اا والمحاف ة على ما هو أغل  منه كفراً وخطراً على :  لت 

..!! العباد والبالد   

 حاالت ٌجوز إ هار الكفر فٌها 
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!! ؟..فان ر أٌهما أسلم وأرضى لدٌنك و خرتك    

ٌُباح إال لضرورة ملزمة، ان المح ورات ال : فإن  الوا ـ كما ذكر عن البعض ـ   أن الكفر ال 

..!! ُتباح إال بالضرورات، وإزالة الطاغوت حاجة ولٌست ضرورة   

الطاغوت الذي عطل العمل بشرع هللا : أ ول   ًوحارب التوحٌد وأهله، والذي لم ٌدع نوعا ،

من أنواع الكفر والفجور والطعن بالدٌن إال أتى بؤعاله وأوفره ح اً، فؤهلك بذلك العباد والبالد، 

أ ول الطاغوت الذي هذه بعض صفاته تكون إزالته وإراحة .. وسامهم سوا العذاب والذل، والف ر 

! ؟..اامة من كفره وشره من  بٌل الحاجٌات، مثله مثل تحصٌل الغسـاالت والثالجات   

إذا كانت إزالة هذا الطاغوت وأمثاله هو من الحاجٌات، ولٌس من الضرورات، فما هو الذي  

(!! ؟..ـ من الضرورات ! ٌكون ـ عندكم أٌها الف هاا  

:ثم ٌبٌن اآلتً   

: تنبٌهات وضوابط تتعل  فً هذه الحالة  - )   

: من خالل ما ت دم نستخلص الن اط التالٌة   

والمتمثل فً الطغاة ..  ال ٌجوز إ هار الكفر إال لضرورة استئصال كفر أكبر وأغل  .1 

وال نرى إ هار الكفر ـ ب ول أو عمل ـ من أجل إزالة كفٍر مماثل لـه أو ما هو .. المجرمٌن وكفرهم 

..!!دونه   

ٌُلجؤ إلى هذه الوسٌلة إال إذا انتفت جمٌع الوسائل التً تمكن من استئصال الطاغوت .2   ال 

أما إن توفرت وسائل وسبل أخرى ال ٌجوز اللجوا إلى هذه الوسٌلة .. صاحب الكفر المركب والمغل  

 !.. 

..  فً حال ُعمل بهذه الرخصة ٌجب التحري ما أمكن فً عدم التلف  أو الو ـوع فً الكفر .3 

..إال ما دعت إلٌه الضرورة من غٌر زٌادة أو توسع   

ال ٌجوز اللجوا إلى ..  فً حال  ُدر على استخدام المعارٌض، وكانت تكفً لتنفٌذ المهمة .4 

.16:التغابن {  فات وا هللا ما استطعتم}: الترخص فً إ هار الكفر أو التلف  به، ل وله تعالى  
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 ما ٌجوز فً الجهاد ال ٌجوز فً غٌره من المواطن، وما ٌجوز للمجاهد الم اتل ال ٌجوز .5 

وهذه مسؤلة بٌنة واضحة تضافرت علٌها أدلة الكتاب والسنة، بحثها مست الً ٌحتاج .. لغٌره ال اعد 

..!إلى بحث وربما إلى مصنف جدٌد   

 

: بل أن أبٌن جانبا من أخطاا أهل الغلو فً تكفٌرهم لغٌرهم أوضح اآلتً   

الم صود بعدم التكفٌر إنما هو للمسلم الذي ثبت إسالمه بٌ ٌن ولم ٌرتكب سببا واضحا من أسباب 

.الكفر المجمع علٌها بٌن المسلمٌن ، والتً أطل  علٌها العلماا نوا ض اإلسالم   

 ضرورة إعمال موانع التكفٌر لمن و ع فً نا ض من نوا ض اإلسالم ، وتح   الشروط بح ه 

ااخذ بالم اصد والنٌات ، وخاصة فً حالة جهاد العدو ومناجزته ، واعتبار حال ال وة والضعف و

.بالنسبة لحال المسلمٌن وأعدائهم   

ال ٌجوز الحكم بالتكفٌر من  حاد المسلمٌن على اآلخرٌن الذٌن ثبت إسالمهم ، خاصة المجاهدٌن منهم 

، وٌكون ذلك من اختصاص أهل العلم المعتبرٌن ، وضرورة م اضاة من ٌتهم بالكفر ، وسماع رده 

على التهم التً تنسب إلٌه إن تٌسر ذلك ، فكان سلف اامة ال ٌكفرون من  هر منه الكفر من 

.المسلمٌن إال بعد التح   والتثبت ال بمجرد الدعوى   

ال مانع آلحاد المسلمٌن من تكفٌر غٌر المسلمٌن ، أو من ٌنتسب لإلسالم وٌحمل معت دا كفرٌا ، 

كالشٌوعٌة وغٌرها من المذاهب المعارضة لإلسالم ، ومن ٌحارب اإلسالم وٌطعن به ، أو ٌدٌن 

.بالشرك ااكبر   

ٌجب التفرٌ  بٌن الحكم على ااعٌان والتعامل معهم ، فلٌس كل من ثبت كفره ، تجب ع وبته وإ امة 

. ال صاص علٌه ، وأمر ذلك ٌعود اولً اامر من العلماا واامراا، الذٌن ٌ درون المصالح والمفاسد   

 

 

 

 ضوابط فً التكفٌر 
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 مما ٌ ع فٌه البعض من تكفٌر المسلمٌن بغٌر ح  ، العمل فً الحكومات الكافرة دون تمٌٌز ، 

فٌجعلون مطل  العمل فٌها من الطاعة المكفرة ، وٌستدلون بؤدلة فً غٌر موضعها ، ٌ ول أبو محمد 

  :  (الثالثٌنٌة ــ أخطاا فً التكفٌر  )الم دسً فً كتابه 

وما ٌورده بعض الغالة المتهورٌن فً هذا الباب من أن المو ف فً الحكومات الكافرة ٌكفر ، من  )

ٌّن لهم   }: وٌستدلون ب وله تعالى .. باب طاعة الكفار  إن الذٌن ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تب

 { الهدى الشٌطان سول لهم وأملى لهم ذلك بؤنهم  الوا للذٌن كرهوا ما نّزل سنطٌعكم فً بعض اامر

  .25:محمد

..فإنه من جهلهم لمعنى الطاعة المكفرة الم صودة ها هنا   

..فإنها طاعة مخصوصة فً التشرٌع أو الكفر والشرك والردة ال مطل  الطاعة   

بدلٌل أن الكافر أو الطاغوت لو أمر بطاعة أو معروف لما أثم من أطاعه فً ذلك،فضال على أن ٌكفر 

.. 

وهذا أمر واضح من السفه إطالة الو وف عنده والجدال فٌه ،ومع هذا فال مانع عندي من أن أذكر 

بعض الجهال الذٌن ٌطالبون باادلة علٌه ؛ب ول النبً علٌه الصالة والسالم فً شؤن حلف الفضول 

:    وهو مإسسة من مإسسات الكفار  

..وسٌؤتً  (لو دعٌت إلٌه فً اإلسالم اجبت  )  

: وب وله علٌه الصالة والسالم فً  صة الحدٌبٌة عن كفار  رٌش   

وبما أجابهم إلٌه من شروط معلومة   (ال ٌسؤلوننً خطة ٌع مون فٌها حرمات هللا إال أعطٌتهم إٌاها  )

. معروفة   

باب الشروط فً الجهاد ، والمصالحة مع أهل الحرب ، وكتابة  (كتاب الشروط  )أن رها فً البخاري 

.. الشروط   

 ااخطاا الشائعة فً التكفٌر ومنها

 
العمل فً الحكومات - 1

 الكافرة
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: ولذا  ال الشٌخ عبد اللطٌف بن عبد الرحمن بن حسن  ل الشٌخ مخاطبا بعض المتسرعٌن فً زمانه 

  {ذلك بؤنهم  الوا للذٌن كرهوا ما نزل سنطٌعكم فً بعض اامر} :و د بلغنً أنكم تؤّولتم  وله تعالى  )

 على بعض ما ٌجري من أمراا الو ت من مكاتبة أو مصالحة أو هدنة لبعض رإساا ،26:محمد

إن الذٌن ارتدوا على أدبارهم  }: الضالٌن ، والملوك المشركٌن ، ولم تن روا اول اآلٌة وهو  وله 

  .25: محمد {من بعد ما تبٌن لهم الهدى

وتف هوا المراد من هذه الطاعة ، و المراد من اامر المعرف المذكور فً  وله تعالى فً هذه اآلٌة 

الكرٌمة ، وفً  صة صلح الحدٌبٌة وما طلبه المشركون واشترطوه وأجابهم إلٌه رسول هللا صلى هللا 

أهـ من مجموعة الرسائل والمسائل النجدٌة  (.علٌه وسلم ما ٌكفً فً رد مفهومكم ودحض أباطٌلكم 

. و د ت دم   

:وٌ ول ابن ال ٌم رحمه هللا   

إذا طلبوا أمرا ٌع مون فٌه حرمة من المشركٌن وأهل البدع والفجور والبغاة وال لمة ومنها أن  )

حرمات هللا تعالى أجٌبوا إلٌه وأعطوه وأعٌنوا علٌه وإن منعوا غٌره فٌعاونون على ما فٌه تع ٌم 

حرمات هللا تعالى ال على كفرهم وبغٌهم وٌمنعون مما سوى ذلك فكل من التمس المعاونة على 

محبوب هلل تعالى مرضً له أجٌب إلى ذلك كائنا من كان ما لم ٌترتب على إعانته على ذلك المحبوب 

303:  ص3: زاد المعاد ج (. مبغوض هلل أع م منه   

:وٌ ول أبو  تادة   

ونعت د أن المفتً إذا كان على هوى السلطان، ٌفتٌه بحسب ما ٌرٌد وإن كان على خالف الشرع،  )

. وٌدور معه حٌث دار، فٌبرر له أفعاله، وٌنصره بالح  والباطل هو كافر مرتد  

:وأما من ت لد المناصب عند طوائف الرّدة من العلماا والمشاٌخ فهم أ سام  

.فهإالا  وم معذورون عند هللا سم لّبس علٌهم الطاغوت حاله، فخفً أمره علٌهم - 1  

 سم علم حال الطاغوت، ولكّنه أراد أن ٌخفف شّره، وأن ٌح   خٌراً اهل الح  والدٌن فهذا   -2

.مؤجور مثاب   
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 سم علم حال الطاغوت، فوااله ونصره، ودافع عنه، و زّور على الناس دٌنهم، وكتم ما أتاه هللا من 

هذا فً نفس اامر وهللا ٌعلم السرائر . علم خدمة للطاغوت، طلباً للدنٌا والرٌاسة فهذا كافر مرتد

.معالم الطائفة المنصورة  (ولٌس لنا إال الحكم بال اهر و رائن الحال   

وها هو الناصر صالح الدٌن رحمه هللا تولى الوزارة عند الملك الفاطمً العاضد لدٌن هللا ، و د اتف  

علماا أهل السنة فً حٌنها على كفر الدولة الفاطمٌة ومرو ها من الدٌن ، وحصل بتولً صالح الدٌن 

الوزارة الخٌر الكثٌر للمسلمٌن ، وكانت سببا لرجوع مصر إلى حضٌرة اإلسالم والسنة بعد أكثر من 

 رنٌن من حكم الفاطمٌٌن المرتدٌن لها ، بفضل هللا علٌهم ، ثم بفعل صالح الدٌن ااٌوبً ، فما 

أحوجنا فً هذا الزمان لمثل صالح الدٌن ولمثل عمله ، و د استولى على أرض المسلمٌن حكام 

علمانٌون ألغوا أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة ، وأذا وا دعاة اإلسالم سوا العذاب ، فهم ٌ تلون وٌسجنون 

وٌعذبون كل داعٌة للرجوع إلى دٌن هللا وتحكٌم شرٌعته ، فإلى هللا المشتكى ، وال حول وال  وة إال 

.باهلل   

وبذلك ترى فداحة خطؤ من ٌطالب إخوانه المجاهدٌن إعالن أهدافهم وخططهم ، وٌعترض على 

تورٌتهم ما ٌضمرون لعدوهم ، وٌرٌد أن ٌفرض علٌهم اجتهاده ، بل وٌضلل و د ٌصل اامر إلى حد 

تكفٌر من ٌخالفه اجتهاده ، فإن ت رٌر حال المجاهدٌن من  وة أو ضعف مسؤلة اجتهادٌة غٌر  طعٌة 

ومتغٌرة ،  د تختلف من و ت آلخر ، ومن مكان لمكان ، ال ٌجوز أن تكون سببا لالختالف والتنازع ، 

وعند سإالنا للمشاٌخ عما ٌتوجب علٌنا فعله ، أو مو ف نتخذه ، فإنهم ٌجٌبون إنكم من ت درون ذلك 

 ، انكم أعلم بوا عكم وحالكم ، وال نستطٌع أن نفرض علٌكم ما تفعلون ، 

:ٌ ول شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة بشؤن االختالف فً المسائل االجتهادٌة   

مسائل االجتهاد من عمل فٌها ب ول بعض العلماا لم ٌنكر علٌه ولم ٌهجر ومن عمل بؤحد ال ولٌن لم  )

ٌنكر علٌه وإذا كان فً المسؤلة  والن فان كان اإلنسان ٌ هر له رجحان أحد ال ولٌن عمل به وإال  لد 

:  ص20: مجموع الفتاوى ج (بعض العلماا الذٌن ٌعتمد علٌهم فً بٌان أرجح ال ولٌن وهللا أعلم 

207.  

ثم هو مع هذا بٌن أن علماا المسلمٌن المتكلمٌن فً الدنٌا باجتهادهم ال ٌجوز تكفٌر )  :و ال أٌضا

احدهم بمجرد خطؤ أخطؤه فً كالمه وهذا كالم حسن تجب مواف ته علٌه فان تسلٌط الجهالة على 
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تكفٌر علماا المسلمٌن من أع م المنكرات وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذٌن ٌكفرون 

أئمة المسلمٌن لما ٌعت دون إنهم أخطؤوا فٌه من الدٌن و د اتف  أهل السنة والجماعة على إن علماا 

المسلمٌن ال ٌجوز تكفٌرهم بمجرد الخطؤ المحض بل كل أحد ٌإخذ من  وله وٌترك إال رسول هللا 

ولٌس كل من ٌترك بعض كالمه لخطؤ أخطؤه ٌكفر وال ٌفس  بل وال ٌؤثم فان هللا تعالى  ال فً دعاا 

  (المإمنٌن ربنا ال تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا وفى الصحٌح عن النبً إن هللا تعالى  ال  د فعلت 

  .100:  ص35: مجموع الفتاوى ج

 

ومن ااخطاا فً التكفٌر ، تكفٌرهم بمطل  المواالة ، فالكفر ٌتح   بالمواالة المطل ة للكفار ، ال 

أما الكفر فً  ): {جإنة المطٌبٌن  }بمطل  المواالة ، ٌ ول الشٌخ أبو  تادة ، فك هللا سجنه فً كتابه

. المواالة فهً المواالة المطل ة : ٌ ول ــ ابن تٌمٌة ــ رحمه هللا  

وهللا ٌحب تمٌٌز الخبٌث من … ومن تولى أمواتهم وأحٌااهم بالمحبة والتع ٌم والمواف ة فهو منهم ]

الطٌب، والح  من الباطل، فٌعرف أن هإالا مناف ون، أو فٌهم نفا  وإن كانوا من المسلمٌن، فإن 

(.202-201/ 28)المجموع  [كون الرجل مسلماً فً ال اهر ال ٌمنع أن ٌكون مناف اً فً الباطن   

أهل السنة متف ون على أن الشخص الواحد ٌكون فٌه والٌة : " فً تجزيا المواالةوٌ ول ابن ال ٌم

(.1/281مدراج السالكٌن )" هلل وعداوة من وجهٌن مختلفٌن  

: و د جعل ابن تٌمٌة التشبه بالكافر من المواالة،  ال بعد حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما المرفوع

وهذا الحدٌث أ ل أحواله أن ٌ تضً تحرٌم التشبه بهم، وإن كان  اهره " : من تشبه ب وٍم فهو منهم"

وهو ن ٌر ما سنذكره عن عبد " ومن ٌتولهم منكم فإنه منهم: "ٌ تضً كفر المتشبه بهم كما فً  وله

من بنى بؤرض المشركٌن وصنع نٌروزهم ومهرجانهم، وتشبه بهم حتى ٌموت : "هللا بن عمر أنه  ال

( .9/243أخرجه البٌه ً فً سننه   )" حشر معهم ٌوم ال ٌامة  

ف د ٌحمل هذا على التشبه المطل ، فإنه ٌوجب الكفر، وٌ تضً تحرٌم أبعاض ذلك، و د ٌحمل على 

) .أنه منهم فً ال در الذي شابههم فٌه، فإنه كان كفراً أو معصٌة أو شعاراً لها كان حكمه كذلك

( .237/238/ ا تضاا الصراط المست ٌم  

التكفٌر بمطل  المواالة- 2  
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وعرفتم أن مسمى المواالة ٌ ع على شعب  ]:-ٌ ول الشٌخ عبد اللطٌف بن عبد الرحمن  ل الشٌخ

دة كذهاب اإلسالم بالكلٌة، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات  [. متفاوتة منها ما ٌوجب الرِّ

(.3/38ان ر الرسائل والمسائل النجدٌة، / ن له سلٌمان بن سحمان)  

و د رأٌت بعض من ٌنصر هذا الكتاب ــ كشف شبهات المجاهدٌن ــ ٌكفرهم انهم أرسلوا رسالة 

كفرٌة لحكام طواغٌت تعزٌة لهم بوفاة أسالفهم ، وهذا من تمام الجهل ،  فلو رجع إلى كتب الجنائز 

فً كتب الف ه المصنفة من  بل أهل العلم لرأى الخالف الف هً فً جواز أو حرمة أو كراهٌة تعزٌة 

.الكافرٌن  

فاللهم رحماك من غلبة هإالا الصبٌة الصغار والجهلة ااغرار، وتصدرهم للفتوى وال ول على هللا 

.(. ورسوله بغٌر علم  

 

ومن ااخطاا فً التكفٌر ، تكفٌرهم للمتابع عمال للمعاصً ، من غٌر استحالل لها ، ففر  بٌن 

المتابعة فً التشرٌع والتبدٌل وبٌن المتابعة فً العمل، وال ٌجوز الخلط بٌنهما ، ٌ ول أبو  تادة 

:الفلسطٌنً وف ه هللا   

:الفر  بٌن المتابعة فً التشرٌع وبٌن الدخول فً العمل ))  

:وهاهنا مسؤلة مهمة وهً   

ذكر صاحب الكتاب  وال غالٌا ال ٌعد من أ وال أهل السنة، وهو تكفٌر المتابع عمال دون االستحالل فً 

.المعصٌة لمن فعلها استحالال، أو  ال بها تشرٌعا  

.وصورتها هً وا ع المسلمٌن العصاة الٌوم فً بالدهم وتحت أن مة حكامهم  

والصورة هً أن الدولة كفرت لما شرعت للناس المحرم، ف الت بحل الخمر والربا والكثٌر من 

المعاصً المحرمة إجماعا عن طرٌ  ال وانٌن، والناس ٌفعلون هذه ااعمال متابعة للدولة فً العمل، 

فترى المسلم ٌرابً وٌشرب الخمر، ولكنه ال ٌتابع المبدل فً استحالل المعصٌة، وإنما ٌتابعها فً 

تكفر إجماعا بهذا، ل ولها بتشرٌع  (والتً هً طائفة متمكنة)عمله من غٌر استحالل لها، فالدولة 

على خالف الشرع، لكن ال ول بتكفٌر المرا المتابع فً عمله فً غٌر المكفرات دون االستحالل لٌس 

تكفٌر المتابع عمال دون االستحالل فً المعصٌة لمن  ال بها تشرٌعا- 3  
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هو مذهب أهل السنة والجماعة، بل هذا ال ول هو  ول الغالة من أهل البدع الذٌن حكموا على الناس 

جملة هذه ااٌام بالكفر أو بالتو ف فٌمن أ هر اإلسالم حتى ٌعلم برااته من المتابعة فً العمل، وهذا 

: الخطؤ نبه علٌه ابن تٌمٌة رحمه هللا تعالى فً تفسٌر  وله تعالى   

وهإالا الذٌن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، حٌث :ف ال  [ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون هللا] 

:أطاعوهم فً تحلٌل ما حرم هللا وتحرٌم ما أحل هللا ٌكونون على وجهٌن   

 

أن ٌعلموا أنهم بدلوا دٌن هللا فٌتبعوهم على التبدٌل ، فٌعت دون تحلٌل ما حرم هللا، وتحرٌم ما أحل هللا 

إتباعا لرإسائهم، مع علمهم أنهم خالفوا دٌن الرسل، فهذا كفر، و د جعله هللا ورسوله شركا، وأن لم 

ٌكونوا ٌصلون لهم وٌسجدون لهم، فكان من اتبع غٌره فً خالف الدٌن مع علمه انه خالف الدٌن، 

.واعت د ما  ال ذلك دون ما  اله هللا ورسوله مشركا مثل هإالا   

 

 أن ٌكون اعت ادهم وإٌمانهم بتحرٌم الحالل وتحلٌل الحالل ثابتا، لكنهم أطاعوهم فً معصٌة هللا، كما 

ٌفعل المسلم ما ٌفعله من المعاصً التً ٌعت د أنها معاص، فهإالا لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب 

: ] و ال [ إنما الطاعة فً المعروف ]: كما ثبت فً الصحٌح عن النبً صلى هللا علٌه وسلم أنه  ال

ال طاعة لمخلو  فً : ]و ال [ على المسلم السمع والطاعة فٌما أحب وكره ما لم ٌإمر بمعصٌة

   (( .7/70مجموع الفتاوى  (  [ من أمركم بمعصٌة هللا فال تطٌعوه: ] و ال [ معصٌة الخال 

 

 ، من غٌر معرفة حاله ومعت ده ومن ااخطاا فً تكفٌر المسلم ، الحكم علٌه لمجرد االسم أو االنتساب

:، ٌ ول أبو  تادة فً كتابه جإنة المطٌبٌن   

والذٌن ٌحكمون على الصوفً بمجرد االسم مطل اً هم جاهلون فً دٌن هللا تعالى، مخالفون إلجماع  )

.اامة فً الحكم على هذه الطائفة  

وكذلك الدٌم راطٌة والدٌم راطٌون، فمعت ُد الدٌم راطٌة هو سٌادة الشعب لنفسه فً جمٌع سلطاته 

التشرٌعٌة والتنفٌذٌة وال ضائٌة، وهً سلطة علٌا ال سلطة فو ها حتى لو كانت خطاب هللا تعالى فً 

  الحكم بالكفر لمجرد االسم أو االنتساب- 4

 

 أحدهما 

 والثانً 
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نة، ومن  ال بهذا ال ول فهو كافٌر مشرٌك فً دٌن هللا تعالى ال ٌشك فً كفره مسلم، ومن  الكتاب والسُّي

.تو ف فً تكفٌره هو كافر مثله إال أن ٌكون جاهال  

وأما تلبس المرا ببعض تشرٌعاتها وأعمالها فحكمه بحسب هذه البدعة التً تلبس بها، والحكم على 

بٌة الذٌن ٌعل ون ااحكام على ااسماا دون الن ر إلى  جمٌع هذه اانواع حكماً واحداً هو سبٌل الصِّ

مراتبها، فهو ما نحذر منه فً هذه الور ات، بل هو سبب ضالل كل الفر  والطوائف التً فار ت 

نة مع احتجاجها بؤلفا هما، وعامة ما ٌ ع به الشباب  سبٌل المإمنٌن فخرجت عن هدي الكتاب والسُّي

هو بسبب هذا الجهل، وهم ٌ نون أن المسائل - اإلفراط أو التفرٌط– الٌوم من االنحراف بش ٌه 

الف هٌة أشبه بالعملٌة الرٌاضٌة، والكلمة أشبه بالر م لها داللة واحدة ال مراتب فٌها، فالدٌم راطٌة 

.دٌن، فكل دٌم راطً ٌدٌن بغٌر اإلسالم، إذاً كل دٌم راطً هو كافر  

 

استخدمت لف  مسلم دٌم راطً، كاستخدامهم مسلم صوفً، وإن كان  ]هناك مسلم دٌم راطً 

إن الدٌم راطٌة عندي هً وسٌلة فً اختٌار الحاكم، وال : ٌ ول [الدٌم راطً الكلً ال ٌكون مسلما 

أ ول بؤن للشعب أن ٌ بل من ااحكام بحسب رأي ااكثرٌة دون مراعاٍة للحكم الشرعً المنزل، فهذا 

أبداً ال ٌكون حكمه من  ال بالدٌم راطٌة فً معت دها، ومن سوى بٌنهما ف د افترى على دٌن هللا تعالى 

وسلك غٌر سبٌل المإمنٌن ، نعم هو مبتدٌع مخطئ ، كحال الصوفٌة والمتكلمٌن فً بدعهم وأخطائهم 

.، لكن ال ٌمكن أن ٌكون كافراً بهذا ال ول  

ٌَُكفِّر صاحب الكتاب السٌئ ــ ٌعنً كشف شبهات الم اتلٌن ــ حركة حماس انها ت ول  فحٌن 

ٌَُكفِّر الحركة اإلسالمٌة فً كردستان لهذا ال ول ٌكون  د افترى فً  بالدٌم راطٌة هكذا مطل اً، أو حٌن 

دٌن هللا تعالى كما افترى ساب اً فً التسوٌة بٌن االستغاثة والتوسل بجامع دخولهما تحت اسم واحد 

.وهم عنده على مرتبة واحدة كلهم  د أخلوا بؤصل الدٌن "! ال بورٌٌن"وهو   

كما و ع من الشٌخ   ]ثم إن هإالا حتى لو  الوا مثل هذه اا وال الحادثة كالدٌم راطٌة واالشتراكٌة 

فإن الواجب إعمال موانع التكفٌر فً ح هم لخفاا اإلسالم  [ٌوسف السباعً رحمه هللا تعالى  الدكتور

ودروسه، ولعمومات هذه االفا  واحتوائها على معانً باطلة متعددة وبعض المعانً اإلسالمٌة 

".اشتراكٌة اإلسالم"الصحٌحة كما و ع من الشٌخ الدكتور ٌوسف السباعً فً كتابه الذي سماه   

:فالدٌم راطٌون طب ات  
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نة والجماعة .فال ول بردتهم غلٌو وإفراط وانحراف عن سبٌل أهل السُّي  

ومن ذلك ما ذكره ، وأهل العلم فً حكمهم على الطوائف والفر  كانوا ٌفصلون تفصٌال ٌزٌل كل لبس

:ابن تٌمٌة فً الشٌعة، فإنه ٌ ول   

: والشٌعة هم ثالث درجات  

شٌئا من اإللوهٌة، أو ٌصفونه  (ابن أبً طالب رضً هللا عنه)الذٌن جعلوا لعلً : شرها الغالٌة} 

بالنبوة، وكفر هإالا بٌن لكل مسلم ٌعرف اإلسالم، وكفرهم من جنس كفر الٌهود والنصارى من هذا 

.الوجه، وهم ٌشبهون الٌهود من وجوه أخر  

وهم الرافضة المعروفون، كاإلمامٌة وغٌرهم،الذٌن ٌعت دون أن علٌا هو اإلمام :  والدرجة الثانٌة 

الح  بعد النبً صلى هللا علٌه وسلم بنص جلً أو خفً، وأنه  لم ومنع ح ه، وٌبغضون أبا بكر 

.وعمر، وٌشتمونهما، وهذا عند اإلمامٌة سٌما الرافضة، وهو بغض أبً بكر وعمر وسبهما  

ولكن  المفضلة من الزٌدٌة وغٌرهم الذٌن ٌفضلون علٌا على أبً بكر وعمر،: والدرجة الثالثة  

ف د نسب إلٌها طوائف من - وإن كانت باطلة-ٌعت دون إمامتهما وعدالتهما وٌتولونهما، فهذه الدرجة 

أهل الف ه والعبادة، ولٌس أهلها  رٌبا ممن  بلهم، بل هم إلى أهل السنة أ رب منهم إلى الرافضة، 

انهم ٌنازعون الرافضة فً إمامة الشٌخٌن وعدلهما ومواالتهما، وٌنازعون أهل السنة فً فضلهما 

التسعٌنٌة ) {والنزاع ااول أع م،ولكنها المر اة التً تصعد منه الرافضة فهم لهم باب ، على علً

236-271.)  

وسبب ذلك أن المشابهة ال تستلزم المطاب ة التً تستلزم الحكم الغائً للمشبه به، ولفهم هذا الكالم 

.ان ر ال اعدة الثانٌة فً الم دمات  

:وإلٌك أ وال الساب ٌن من العلماا فً فهم الحدٌث  

فإن اتخاذ ذات أنواط ٌشبه اتخاذ اآللهة من دون هللا، ال أنه هو بنفسه، :  ال الشاطبً رحمه هللا تعالى

.2/246االعتصام . فلذلك ال ٌلزم االعتبار بالمنصوص علٌه ما لم ٌنص علٌه مثله من كل وجه  

 [.ال ٌلزم االعتبار بالمنصوص علٌه، ما لم ٌنص علٌه مثله من كل وجه]: اإلمام الشاطبًوتؤمل كلمة 

لذا فمن الخطؤ تسرع كثٌر من المجاهدٌن بتكفٌر كل من انتسب إلى جهة كفرٌة  اهرا ، دون الن ر 
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إلى م صده وتح   أسباب الكفر فٌه ، و إال ٌكونون  د حجروا واسعا ، وضٌ وا أمرا فٌه سعة ، فإن 

من الم رر عند أهل العلم أن تكفٌر من ثبت إسالمه  ال ٌكون إال بارتكابه سببا من أسباب الكفر المتف  

علٌها بٌن المسلمٌن ، أما مجرد االنتساب إلى مإسسة أو جهة كفرٌة ، فال ٌكفً فً تح   وصف 

الكفر فٌه ، إال إذا رضً بما فٌها من كفر ، وٌتبٌن هذا الرضا بما ٌ هره من  ول أو فعل ، أو ب رائن 

ال ت بل الشك ، وبخالفه ٌكون من حكم بكفر كل من انتسب إلى جهة كفرٌة من الجاهلٌن فً حكمه ، 

. ال المٌن فً تكفٌره إلخوانه    

وأسباب الكفر المتف  علٌها بٌن علماا اامة معروفة ، وهً نوا ض اإلسالم العشرة المجمع علٌها ، 

ومنها م اهرة المشركٌن والكفار على المسلمٌن ، ولو بال ول أو الداللة ، أما غٌرها من أسباب الكفر 

، التً هً محل خالف بٌن المسلمٌن ، فال ٌحكم على من ا ترفها بالكفر ، إال من  بل من ولً أمر 

المسلمٌن ممن ٌرى كفر من أتى بها ، فإنك تجد أن الشٌخ محمد بن عبد الوهاب رحمه هللا عندما  رر 

أسباب الكفر ونوا ض اإلسالم العشرة لم ٌجعل من بٌنها ترك الصالة ، رغم إن مذهبه تكفٌر تاركها 

عموما من غٌر عذر ، وذلك خالل دعوته للتوحٌد والرجوع لإلسالم الذي ابتعد عنه  ومه ، و بل 

. التمكن وتولً أمرهم   

و د أجاز علماا اإلسالم مطالبة طالبان الحصول على م عد فً هٌئة اامم التً تحكمها  وانٌن شركٌة 

شرٌطة أن ال ٌواف  ممثل طالبان على ما فٌه مخالفة لشرٌعة اإلسالم مادام فً االنضمام إلى هذه 

المإسسة تح ٌ  لمصلحة راجحة للمسلمٌن لكن من حاد عن منهج االعتدال مثل بعض الغالة كفر 

طالبان اجل ذلك فً كتاب له  ٌل انه تراجع عنه فخالف بذلك أهل العلم وتابعه على تكفٌرهم كثٌر من 

الغالة وبعض  ادة المجاهدٌن ولم ٌكن الرجل معدودا من جملة العلماا المإهلٌن للتصدي لمثل هذه 

 المسائل

و كان حلفا فً الجاهلٌة . ل د مدح رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم حلف الفضول أو حلف المطٌبٌن

بٌن  وم كفار، لكنه  لما كان من أجل إغاثة الملهوف ونصرة الم لوم ورد الح و  إلى أهلها جاز 

فال ٌنبغً اجل هذا تكفٌر مسلم او جماعة مسلمة اثنت على مإسسة كفرٌة . الثناا علٌه اجل ذلك

.ثنااا م ٌدا لمواف تها بعض مباديا اإلسالم والح  فً شان من شإونها   
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: ال صدٌ  حسن خان رحمه هللا فً حلف الفضول   

فت رر بهذا أن التواطإ على تلك ال واعد ، ونصب من ٌ وم بها من أع م الواجبات الشرعٌة ، ولهذا )

كان لحلف الفضول ، الوا ع من أولئك الرإساا الفحول ممدحا على تعا ب العصور ، وتوارد الدهور ، 

مع أنه وا ع من  وم لم ٌرح أحدهم رائحة اإلسالم ، على  وم من الجاهلٌة الطغام ، ولكنه لما كان 

مشتمال على مكارم ااخال  ، ألتً أحدها االنتصاف للم لوم من ال الم ، كان بذلك المكان المكٌن عند 

المسلمٌن والكافرٌن ، فكٌف ال ٌحسن ع ال وشرعا التواطإ بٌن ثلة من المسلمٌن ، الذٌن ال سبٌل 

علٌهم احد من السالطٌن ، على نصب جماعة ٌؤمرون بالمعروف وٌنهون عن المنكر ، فان هذا من 

.أع م شعائر الدٌن   

 ولٌس من شرط حسن هذا ال انون أن ٌكون ال ٌام من أولئك بجمٌع اامور الشرعٌة ، بل الفرد كاف 

(. فً الحسن إذا خلصت هذه المصلحة عن أن تشاب بمفسدة تساوٌها أو ترجح علٌها   

 ، و د أخذه من رسالة للشوكانً 283 إكلٌل الكرامة فً تبٌان م اصد اإلمامة لصدٌ  حسن خان ص 

.ذكرها فً أبجد العلوم   

 

ومن ااخطاا فً التكفٌر ، تكفٌر كل من امتدح الكفار ، أو لمجرد الدعاا لهم دون تفصٌل أو معرفة 

:الم صد من ذلك ، ٌ ول الم دسً فً الثالثٌنٌة   

ومن ااخطاا الشائعة فً التكفٌر أٌضا التكفٌر لمجرد مدح الكفار أو الدعاا لبعضهم دون تفصٌل، 

وعدم العذر بالجهل فً ذلك، والتفرٌع علٌه بعدم جواز الصالة خلف كل من دعا للطواغٌت بؤي نوع 

والصواب أن هذا مما ٌعذر به فً الجهل والتفصٌل فٌه واجب ان الدعاا ٌتنوع وٌتفاوت .. من الدعاا

.وإنما ٌكفر من مدح الكفار لكفرهم أو مدح وأثنى على كفرهم نفسه  

وذلك كؤن ٌسمً  وانٌنهم الكافرة ح ا، أو .. والكفر لمدح كفرهم أ هر من الكفر لمدحهم أنفسهم

ٌصفها بالنزاهة والعدالة وهللا تبارك وتعالى  د بٌن أنها الكفر والضاللة، أو ٌ هر احترامها وتولٌها 

.. أو ٌ سم على الوالا لها والمحاف ة علٌها، أو ٌطالب بتحكٌمها وتفعٌلها، أو ٌدعو بب ائها ودوامها

.فإن إرادة دوام الكفر كفرا    

تكفٌر كل من امتدح الكفار- 5  
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..أما مدحهم هم أنفسهم فألن لالحتمال فٌه مدخال كبٌرا، والم اصد  د تتعدد بٌن فاعلٌه لزم التفصٌل  

فمجرد مدح بعض الكفار لصد هم أو لتحلً بعضهم بمحاسن ااخال  ال شًا فٌه، ومن ذلك مدح 

بعض تجمعاتهم أو أحالفهم أو مإسساتهم التً ت وم على نصرة الم لوم أو غٌر ذلك من أعمال البر 

.ومحاسن ااخال   

ومن أهل الكتاب من إن تؤمنه ب نطار ٌإدٌه إلٌك ومنهم من إن تؤمنه بدٌنار  ]: ف د  ال تبارك وتعالى

، وٌدل على هذا بوضوح مدح رسول هللا صلى هللا 75: ل عمران[ ال ٌإده إلٌك إال ما دمت علٌه  ائما

و د كان حلفا فً الجاهلٌة بٌن  وم كفار، لكنه  لما كان . علٌه وسلم لحلف الفضول أو حلف المطٌبٌن

.من أجل إغاثة الملهوف ونصرة الم لوم ورد الح و  إلى أهلها جاز الثناا علٌه اجل ذلك  

 

: إلى خطؤ بعض المتسّرعٌن والغالة فً تكفٌرهم للمسلم لمجرد مدح الكفار له أو ثنائهم على أخال ه

ومما ٌحسن التنبٌه إلٌه هنا  فً م ابل هذا أنه ال تجوز المإاخذة فضال عن التبدٌع أو التكفٌر بمدح 

الكفار أو ثنائهم على أخال  أو أسلوب بعض الموحدٌن، ما دام أولئك الموحدون مست ٌمٌن  على ملة 

إبراهٌم، م هرٌن لبرااتهم من أولئك الكفار أو المشركٌن ال ٌضرهم ذلك المدح أو ٌحرفهم عن الجادة 

  . انتهى كالمه

ومن هذا الباب ما وصف نبٌنا صلى هللا علٌه وسلم النجاشً بؤنه ال ٌ لم عنده أحد ، وما ورد عن 

:بعض أصحاب النبً من مدحهم للروم ،  ال المستورد ال رشً عند عمرو بن العاص  

ت وم الساعة والروم أكثر الناس ف ال له عمرو أبصر : ] سمعت رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌ ول

ما ت ول  ال أ ول ما سمعت من رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم  ال لئن  لت ذلك إن فٌهم لخصاال 

أربعا إنهم احلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفا ة بعد مصٌبة وأوشكهم كرة بعد فرة وخٌرهم لمسكٌن 

.رواه مسلم فً صحٌحه [  وٌتٌم وضعٌف وخامسة حسنة وجمٌلة وأمنعهم من  لم الملوك  

ملك الروم فً رسالة طوٌلة  (سرجوان  )ومما خاطب به شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا للملك 

:بعثها إلٌه ، حول أسرى المسلمٌن عنده ، ما ٌلً   

 تنبٌه
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ع ٌم أهل ملته ومن تحوط به عناٌته من رإساا الدٌن   (سرجوان  )من أحمد بن تٌمٌة إلى   )

...وع ماا ال سٌسٌن والرهبان واامراا والكتاب وأتباعهم سالم على من اتبع الهدى   

 وإنما نبه الداعً لع ٌم ملته وأهله لما بلغنً ما عنده من الدٌانة والفضل ومحبة العلم وطلب 

المذاكرة ورأٌت الشٌخ أبا العباس الم دسً شاكرا من الملك من رف ه ولطفه وإ باله علٌه وشاكرا من 

...ال سٌسٌن ونحوهم  ونحن  وم نحب الخٌر لكل أحد ونحب أن ٌجمع هللا لكم خٌر الدنٌا واآلخرة    

وإن رأٌت من الملك رغبة فً العلم والخٌر كاتبته وجاوبته عن مسائل ٌسؤلها و د كان خطر لً أن 

أجًا إلى  برص لمصالح فً الدٌن والدنٌا لكن إذا رأٌت من الملك ما فٌه رضى هللا ورسوله عاملته 

...بما ٌ تضٌه عمله فإن الملك و ومه ٌعلمون أن هللا  د أ هر من معجزات    

 وكذلك بعث النبً صلى هللا علٌه وسلم كتابه إلى  ٌصر الذي كان ملك النصارى بالشام والبحر إلى 

... سطنطٌنٌة وغٌرها وكان ملكا فاضال   

 فٌا أٌها الملك كٌف تستحل سفك الدماا وسبى الحرٌم وأخذ ااموال بغٌر حجة من هللا ورسله ثم أما 

ٌعلم الملك أن بدٌارنا من النصارى أهل الذمة واامان ماال ٌحصى عددهم إال هللا ومعاملتنا فٌهم 

معروفة فكٌف ٌعاملون أسرى المسلمٌن بهذه المعامالت التً ال ٌرضى بها ذو مرواة وال ذو دٌن 

لست أ ول عن الملك وأهل بٌته وال أخوته فإن أبا العباس شاكر للملك واهل بٌته كثٌرا معترفا بما 

...فعلوه معه من الخٌر   

...لكن أنا ما أرٌد للملك إال ما ٌنفعه فً الدنٌا واآلخرة  

والملك وأصحابه إذا عاونونا على تخلٌص ااسرى واإلحسان إلٌهم كان الح  ااوفر لهم فً ذلك فً 

الدنٌا واآلخرة أما فً اآلخرة فإن هللا ٌثٌب على ذلك وٌؤجر علٌه وهذا مما ال رٌب فٌه عند العلماا 

...المسٌحٌٌن   

وأبو العباس حامل هذا الكتاب  د بث محاسن الملك وإخوته عندنا واستعطف  لوبنا إلٌه فلذلك كاتبت 

الملك لما بلغتنً رغبته فً الخٌر ومٌله إلى العلم والدٌن وأنا من نواب المسٌح وسائر اانبٌاا فً 

مناصحة الملك وأصحابه وطلب الخٌر لهم فان أمة محمد خٌر أمة أخرجت للناس ٌرٌدون للخل  خٌر 



 

23 
 

الدنٌا واآلخرة ٌؤمرون بالمعروف وٌنهون عن المنكر وٌدعونهم إلى هللا وٌعٌنونهم على مصالح دٌنهم 

...ودنٌاهم   

والذي اختم به الكتاب الوصٌة بالشٌخ أبى العباس وبغٌره من ااسرى والمساعدة لهم والرف  بمن 

عندهم من أهل ال ر ن واالمتناع من تغٌٌر دٌن واحد منهم وسوف ٌرى الملك عا بة ذلك كله ونحن 

نجزى الملك على ذلك بؤضعاف ما فً نفسه وهللا ٌعلم أنى  اصد للملك الخٌر ان هللا تعالى أمرنا بذلك 

وشرع لنا أن نرٌد الخٌر لكل أحد ونعطف على خل  هللا وندعوهم إلى هللا والى دٌنه وندفع عنهم 

شٌاطٌن اإلنس والجن وهللا المسئول أن ٌعٌن الملك على مصلحته التً هً عند هللا المصلحة وأن 

مجموع  (ٌخٌر له من اا وال ما هو خٌر له عند هللا وٌختم له بخاتمة خٌر والحمد هلل رب العالمٌن 

  .601:  ص28: الفتاوى ج

 

ومن ااخطاا فً التكفٌر عدم التفرٌ  بٌن المواالة والمداهنة والمداراة ، ٌ ول أبو محمد فً 

:الثالثٌنٌة   

ومن ااخطاا الشائعة فً التكفٌر أٌضاً؛ الخلط بٌن التولً المكفر وبٌن المداهنة المحرمة أو  )

المداراة المشروعة،  فالمداهنة فضالً عن المداراة لٌستا من التولً المكفر، بل ااولى محرمة، 

ٌّ  وٌشّدد فٌما لم ٌشدد هللا فٌه، .  والثانٌة جائزة شرعاً  وبعض المتحمسٌن ال ٌفر  بٌنهما، وٌض

بل  د رأٌت من الغالة من ٌكفر بمحض المداراة، وذلك شطط عن . وٌنكر ما هو مندوب ولٌس بمنكر

فلذلك لزم التنبٌه على هذا فً أخطاا التكفٌر، والتمٌٌز بٌن كل نوع من هذه .  الح  وضالل

(…اامور  

ٌُْدِهُنونَ  ):فالمداهنة للكفار محرمة ، و د تكون كفرا ،  ال تعالى  وا لَْو ُتْدِهُن َف ( .9:ال لم )( َودُّي  

وصورتها أن ٌعطً أو ٌتنازل المسلم عن شًا أو أشٌاا من دٌنه اجل شًا أو أشٌاا من دنٌاه ،  

فمن داهن الكفار على كفرهم كفر ، ومن داهنهم من المسلمٌن على معاصٌهم أثم ، إذ لٌس للمداهنة 

.حكما واحداً ، كما ٌ ن بعض المتسرعٌن بالتكفٌر   

عدم التفرٌ  بٌن المواالة والمداهنة والمداراة- 6  
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أما المداراة فهً مشروعة بل  د تكون واجبة أحٌانا ، وصورتها أن ٌبذل المسلم شًا أو أشٌاا من 

المداراة مع الناس  ]دنٌاه من أجل تحصٌل شًا أو أشٌاا لدٌنه ، فمن ذلك ما ذكره البخاري فً باب 

.(إنا لنكشر فً وجوه أ وام ، وإن  لوبنا لتلعنهم  ): وٌذكر عن أبً الدرداا : ال   

شعب   [إنا لنكشر فً وجوه أ وام ، ونضحك إلٌهم ، وإن  لوبنا لتلعنهم  ]:وعن أبً الدرداا ،  ال 

.اإلٌمان للبٌه ً  

ما فعله الصحابً الجلٌل عبد هللا بن حذافة السهمً رضً هللا عنه ، حٌن أسره الروم ،  ال له 

فدعى بن رة . ما أفعل:  ال. تنَصْر، وإال  تلتك أو أل ٌتك فً الن رة النحاس ): الطاغٌة ملك الروم 

نحاس فملئت زٌتاً وأغلٌت، ودعى رجالً من المسلمٌن، فعرض علٌه النصرانٌة فؤبى، فؤل اه فً 

فؤمر به أن ٌل ى . ما أفعل:  ال. تنصر وإال أل ٌتك: ف ال لعبد هللّا بن حذافة. الن رة، فإذا بع امه تلوح

وه:  ال.  د جزع وبكى: فً الن رة، فكتفوه فبكى، ف الوا ال ت ن أنً بكٌت جزعاً، ولكن : ف ال:  ال. ردُّي

بكٌت إذ لٌس بً إال نفس واحدة ٌفعل بها هذا فً سبٌل هللاّ عز وجل، كنت أحب أن ٌكون لً من 

ًَّل فتفعل بً هذا ، ثم ُتسلط عل ًَ  ّبل : فؤعجب به، وأحب أن ٌطل ه، ف ال:  ال. اانفس عدد كل شعرة ف

 ّبل :  ال. ما أفعل:  ال. تنًصر وأزوجك ابنتً وأ اسمك ملكً:  ال. ما أفعل:  ال. رأسً وأطل ك

فلما . ف بل رأسه فؤطل ه وثمانٌن معه. أما هذا فنعم: ف ال. رأسً وأطل  معك ثمانٌن من المسلمٌن

 دموا على عمر  ام إلٌه عمر ف بَّلل رأسه، فكان أصحاب رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌمازحون 

(.46ص  / 2ج - )المنت م  ( بل رأس  العلج : عبد هللّا فٌ ولون  

 

 ومن ااخطاا فً التكفٌر ، تكفٌر من تحاكم أو حوكم إلى المحاكم الوضعٌة دون 

  : ٌ ول الشٌخ أبو محمدتفصٌل ، 

ومن ااخطاا الشائعة فً التكفٌر أٌضاً  تكفٌر كل من اضطر إلى اللجوا إلى المحاكم فً هذا الزمان  )

أو حوكم إلٌها أو استعان بالطواغٌت وأنصارهم  لدفع صائل أو للتخلص من  م لمة أو تحصٌل ح  

بل ل د رأٌت من الغالة من ٌكّفر كل من ٌمثل أمام . فً  ل عدم وجود سلطان لحكم هللا فً اارض

محكمة من المحاكم الحاكمة بال وانٌن الوضعٌة ولو سٌ  إلٌها سو اً أو اضطر إلى ذلك اضطراراً  د 

ٌصل إلى حد اإلكراه، وكان من المستضعفٌن الذٌن ال ٌستطٌعون حٌلة وال ٌهتدون سبٌال ، بل وبعض 

تكفٌر من تحاكم أو حوكم إلى المحاكم - 7

 الوضعٌة دون تفصٌل
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السفهاا ٌكفرونه بمجرد دخوله إلى أي مخفر للدفع عن نفسه فً شكوى رفعت علٌه، أو للتبلٌغ عن 

إذ ٌعدون . خطف ولد أو ف ده أو سر ة شًا من ممتلكاته لعله ٌجده عندهم أو ٌكون لدٌهم عنه خبر

فماذا ٌفعل ضعفة المسلمٌن إذا :  فإذا  ٌل لهم!! ذلك كله من التحاكم إلى الطاغوت الذي ٌكفر فاعله 

وال سلطان . صال علٌهم عدو غاشم أو خطف لهم ولد أو هتك عرض أو اعتدي على أنفسهم وأموالهم

أو تمكٌن لحكم هللا؟؟  وهل تركتهم الشرٌعة سدًى، وأهملتهم دون حل فً مثل هذه النوازل ؟ ثم إذا 

لم !!  مع أنهم ٌتؤولون أنهم مكرهون على ذلك !!  اضطروا إلى اللجوا إلى سلطان الكفار كفروا 

ٌحٌروا جواباً ولم ٌراعوا استضعاف المسلمٌن فً هذا الزمان، وإنما كل ما ٌهمهم هو إنزال حكم 

.التكفٌر  

متى ٌكون الفعل داخالً فً معنى التحاكم دخوالً كلٌاً  :السإال ااول: فً فتوى له وٌ ول أبو بصٌر

؟..الذي هو كفر أكبر، وما الضابط فً الموضوع   

.الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا، وبعد : الجواب  

: التحاكم الذي ٌخرج صاحبه من الملة وٌكون كفراً أكبر له أحد الوصفٌن   

عندما ٌعدل المرا عن حكم هللا ورسوله إلى حكم الطاغوت؛ ٌإثره وٌ دمه : الوصف ااول 

.. علٌه، رغم توفر ووجود الحاكم أو الجهة ال ادرة التً تحكم له بما أنزل هللا   

عندما ٌتحاكم المرا  ـ حراً مختاراً ـ إلى شرائع الطاغوت ـ فً حال غٌاب : الوصف الثانً 

وكذلك لو تحاكم إلٌها .. الحاكم المسلم الذي ٌحكم بما أنزل هللا ـ راضٌاً بها، ومستحسناً ومزٌناً لها 

. مكرهاً ثم أ هر ما ٌدل على رضاه واستحسانه لشرائع الكفر والشرك   

بهذٌن الوصفٌن أو بؤحدهما ٌكون فعل التحاكم كفراً أكبر مخرجاً من الملة وما سوى ذلك فال، وهللا 

  . (تعالى أعلم

:وٌ ول أٌضا   

:  ولضبط المسؤلة فإننا نلخص ما ت دم فً الن اط التالٌة   

ـ ال ٌجوز لمسلم أن ٌتحاكم إلى الحاكم الكافر عند وجود الحاكم المسلم الذي ٌستطٌع أن ٌرد له ح ه 1

.وٌنصفه من  المه   
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ـ ال ٌجوز للمسلم أن ٌتحاكم إلى الحاكم الكافر فٌما ٌضاهً وٌضاد شرع هللا إال وهو مكره ، ولحكم 2

..الطاغوت كاره مبغض ، وغٌر راٍض به   

ـ إذا اغتصب ح  المسلم ولم ٌجد وسٌلة إلعادة ح ه إال الحاكم الكافر ، له أن ٌحصل على ح ه عن 3

.  طرٌ ه   

ـ نرى من العزٌمة واافضل أن ٌضحً المسلم ـ وبخاصة إن كان من الخواص وااعالم ـ بح ه إن 4

كان محتمالً ، وال ٌمتثل أمام الحاكم الكافر ، وهذا أمر نستحسنه وال نلزم به مجموع اامة ، للضرر 

ٌُع ل أن ٌ ال لمن ُخطف  العام المترتب على ذلك ، والمسؤلة مرتبطة بنوع وحجم الح  المغتصب ، فال 

له ولده ال ٌجوز لك أن تشتكً إلى الشرطً الكافر ـ أو الحاكم الكافر فال فر  ـ لٌسترد إلٌك ولدك من 

..!!خاطفٌه ان هذا نوع من التحاكم إلى الطاغوت   

من أعرض وصد عن حكم هللا ورسوله ، وعدل أو  ثر و دم ـ حراً مختاراً ـ حكم : وعلٌه فإننا ن ول 

الطاغوت على حكم هللا ورسوله ، وأراد أن ٌتحاكم إلٌه من دون هللا ورسوله مع تٌسر المحاكم 

أنه أراد أن ٌتحاكم إلى الطاغوت ، وهو : اإلسالمٌة التً تحكم له بحكم هللا ورسوله ، فهذا ن ول فٌه 

أبو  (كافر بتحاكمه ذلك ، وعلٌه وعلى أمثاله نحمل اآلٌة الكرٌمة ، وأ وال أهل العلم المت دم ذكرها

.حكم طلب االستئناف / بصٌر   

 

  ومن ااخطاا فً التكفٌر ، تكفٌر من ٌستجٌر بالكفار دون تفصٌل ، سواا كانت االستجارة بحكومات 

 فً ٌ ول الشٌخ أبو بصٌرأو جماعات أو أشخاص ، ومن غٌر تبٌن لدواعً وأسباب هذه االستجارة ، 

:جواب له   

وهل االستجارة بالطاغوت له نفس الحكم ؟؟ .. هل االستجارة بكافر ثابت فً السنة : السإال الثالث  

وهو ثابت فً .. نعم، ٌجوز طلب الجوار من الكافر المشرك إن توفرت دواعٌه وأسبابه : الجواب

 ف د دخل فً جوار  الجوار من المطعم بن عدي، وكذلك أبو بكر الصدٌ  السنة؛ ف د طلب النبً 

وكذلك دخول عثمان بن م عون فً جوار وأمان الولٌد بن المغٌرة، وغٌرهم من .. وأمان ابن الدغنة 

ٌُسلم، فهذا ثابت ال خالف علٌه  . الصحابة الذٌن دخلوا فً جوار وأمان النجاشً حاكم الحبشة  بل أن   

تكفٌر من ٌستجٌر بالكفار دون تفصٌل- 8  
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وال فر  فً ذلك بٌن طلب الجوار من كافر صعلوك أو كافر طاغوت، وإن كان فً الغالب  

ٌُطلب منه الجوار لضعفه وعجزه بٌن  ومه  ف د ن ل ابن حزم عن الزهري محمد بن .. الصعلوك ال 

مسلم بن شهاب أنه كان عازماً على الهجرة إلى بالد الروم وطلب الجوار من حكامها إن مات هشام 

..! بن عبد الملك؛ ان الولٌد بن ٌزٌد ـ ولً العهد ـ كان  د نذر دمه إن  در علٌه   

على [حكم االستئناف لطلب اللجوا السٌاسً فً دار الكفر  ]ولمزٌٍد من الفائدة ننصح بمراجعة م النا 

(. وهللا الموف  لما ٌحبه وٌرضاه .. عنواننا فً اإلنترنت   

 

ومما ٌ ع فٌه البعض من أخطاا فً التكفٌر ، تكفٌر من ٌسعى لمنع وت لٌل ما ٌمكن من  لم ، عند 

العجز عن إزالته بالكلٌة وإ امة العدل الذي أمر هللا به ، وهذه  اعدة شرعٌة وأصل ع ٌم من أصول 

:  الدٌن ، ٌ ول شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا   

 (فكما ٌجب إزالة   ال لم   ٌجب ت لٌله عند العجز عن إزالته بالكلٌة فهذا أصل ع ٌم وهللا أعلم  )

  .599:  ص28: مجموع الفتاوى ج

: ال أهل العلم   

وٌجوز ت لد ال ضاا من السلطان العادل والجائر ولو كافرا ذكره مسكٌن وغٌره إال إذا كان ٌمنعه  ) 

 (عن ال ضاا بالح  فٌحرم ولو ف د وال لغلبة كفار وجب على المسلمٌن تعٌٌن وال وإمام للجمعة 

  .368ص/ 5الدر المختار ج

:ٌ ول شٌخ اإلسالم   

والنجاشً ما كان ٌمكنه أن ٌحكم بحكم ال ر ن فان  ومه ال ٌ رونه على ذلك وكثٌرا ما ٌتولى الرجل  )

بٌن المسلمٌن والتتار  اضٌا بل وإماما وفى نفسه أمور من العدل ٌرٌد أن ٌعمل بها فال ٌمكنه ذلك بل 

هناك من ٌمنعه ذلك وال ٌكلف هللا نفسا أال وسعها ، وعمر بن عبد العزٌز عودي وأوذي على بعض 

ما أ امه من العدل و ٌل إنه سم على ذلك فالنجاشً وأمثاله سعداا فى الجنة وان كانوا لم ٌلتزموا من 

   (شرائع اإلسالم ما ال ٌ درون على التزامه بل كانوا ٌحكمون بااحكام التً ٌمكنهم الحكم بها  

(.218ص  / 19ج )- الفتاوى   

تكفٌر من ٌسعى لمنع وت لٌل ما ٌمكن من  لم- 9  
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ومن هذا الباب تولً ٌوسف الصدٌ  على خزائن  ):ٌ ول شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌة فً هذا الصدد 

 ]:اارض لملك مصر بل ومسؤلته أن ٌجعله على خزائن اارض وكان هو و ومه كفارا كما  ال تعالى 

.34:غافر[ ول د جااكم ٌوسف من  بل بالبٌنات فما زلتم فً شك مما جااكم به  

ٌا صاحبً السجن أأرباب متفر ون خٌر أم هللا الواحد ال هار ما تعبدون من دونه  ]:و ال تعالى عنه 

. 39:ٌوسف [ إال أسماا سمٌتموها أنتم و باإكم  

ومعلوم أنه مع كفرهم البد أن ٌكون لهم عادة وسنة فً  بض ااموال وصرفها على حاشٌة الملك 

وأهل بٌته وجنده ورعٌته وال تكون تلك جارٌة على سنة اانبٌاا وعدلهم ولم ٌكون ٌوسف ٌمكنه أن 

ٌفعل كل ما ٌرٌد وهو ما ٌراه من دٌن هللا فان ال وم لم ٌستجٌبوا له لكن فعل الممكن من العدل 

واإلحسان ونال بالسلطان من إكرام المإمنٌن من أهل بٌته ما لم ٌكن ٌمكن أن ٌناله بدون ذلك وهذا 

.  16:التغابن  [ فات وا هللا ما استطعتم]  :كله داخل فً  وله   

فإذا ازدحم واجبان ال ٌمكن جمعهما ف دم أوكدهما لم ٌكن اآلخر فً هذه الحال واجبا ولم ٌكن تاركه 

اجل فعل ااوكد تارك واجب فً الح ٌ ة وكذلك إذا اجتمع محرمان ال ٌمكن ترك أع مهما إال بفعل 

أدناهما لم ٌكن فعل اادنى فً هذه الحال محرما فً الح ٌ ة وان سمى ذلك ترك واجب وسمى هذا فعل 

محرم باعتبار اإلطال  لم ٌضر وٌ ال فً مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل المحرم للمصلحة الراجحة 

  .56:  ص20: مجموع الفتاوى ج   (أو لضرورة أو لدفع ما هو أحرم 

 

ومن ااخطاا فً التكفٌر ، تكفٌر كل من ال ٌكفر الطواغٌت ، بحجة إنه لم ٌح   التوحٌد ، وٌستدلون 

بؤدلة فً غٌر موضعها ، فال ٌفر  بعض المتسرعٌن ممن  لت بضاعته فً العلم ، أو كان ممن 

ٌجنحون إلى تكفٌر المسلمٌن بدون الرجوع إلى أهل العلم المعتبرٌن بٌن الكفر بالطاغوت وبٌن تكفٌره 

:، فااول شرط فً اإلٌمان دون الثانً ، ٌ ول تبارك وتعالى   

ِ َفَ ِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة )  ٌُْإِمْن بِاهللَّل اُغوِت َو ْكفُْر بِالطَّل ٌَ ًِّ َفَمْن  ْشُد ِمَن اْلَغ َن الرُّي ٌَّل ٌِن َ ْد َتَب ال إِْكَراَه فًِ الدِّ

ُ َسِمٌٌع َعلٌِمٌ  ( 256:الب رة )( اْلُوْثَ ى ال اْنفَِصاَم لََها َوهللاَّل  

تكفٌر كل من ال ٌكفر الطواغٌت- 10  
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فلٌس من شرط تح   الكفر بالطاغوت تكفٌره ، أي إ هار تكفٌره وإعالن ذلك ، وإن كان تكفٌر 

الطاغوت هو ااولى ، بل  د ٌجب بح  من تبٌن له حال الطاغوت ، و در على ذلك ، أما حال المسلم 

المستضعف ، أو من ترجحت مفسدة إعالن تكفٌر الطاغوت عنده ، فال ٌجب علٌه تكفٌره ، كما هو 

اامر لمن جاز له كتمان إٌمانه ، وكذا من لم ٌتبٌن له كفر الطاغوت ، وخصوصا فً هذا الزمان الذي 

كثر فٌه الجهل ، و ل فٌه العلم ، وتصدر أدعٌاا العلم الذٌن ، ٌزورون على الناس دٌنهم ، فتراهم 

ٌدافعون عن الطواغٌت ، وٌصححون دٌنهم ، وٌنافحون عنهم إمعانا فً إضالل العوام من المسلمٌن ، 

 )ٌ ول أبو محمد الم دسً فً كتابه ، الرســالة الثــالثٌنٌة فً التحذٌر من الغلـو فـً التـكفٌر أو 

ٌَُكّفر  :، تحت عنوان  (رسالة الجفر فً أن الغلو فً التكفٌر ٌودي إلى الكفر  تكفٌر كل من لم 

كفر بهم ٌَ   .الطواغٌت بدعوى أنه لم 

ٌُكّفر الطواغٌت ، بدعوى أنه لم ٌح   التوحٌد انه ال  ومن ااخطاا الشائعة أٌضا ؛ تكفٌر كل من لم 

..ٌكفر بهم   

.. إذ ال شك أّن الكفر بالطواغٌت هو شطر التوحٌد وشرطه   

: ال تعالى ..ومن لم ٌكفر بالطاغوت لم ٌتمسك بالعروة الوث ى ومن ثم فهو من جملة الكفار الهالكٌن   

. 256:الب رة [ بالطاغوت وٌإمن باهلل ف د استمسك بالعروة الوث ى ال انفصام لها فمن ٌكفر]   

 لكن هل تكفٌر الطاغوت شرط من شروط صحة الكفر به ؟؟ 

هل كل من لم ٌ هره أو ٌنتحله من المنتسبٌن لإلسالم ولو جهال واغترارا بصالة الطاغوت : بمعنى 

 وعبادته وانتسابه لإلسالم؛فلٌس بمسلم انه لم ٌكفر بالطاغوت ؟؟

ونحن هنا ال ن لل من أهمٌة تكفٌر الطواغٌت وال ندعوا إلى إهماله أوترك تعلّمه ، كما ٌحلو للبعض 

كال ؛ وكل من ٌعرفنا وٌعرف كتاباتنا .. أن ٌفهموا ، أو ٌحلو لهم توجٌه كالمنا هذا إلى هذا الفهم 

..ٌعرف اهتمامنا وتركٌزنا على هذا اامر ، بل نحن ال نكتب إال فٌه وفً متعل اته   

..وإنما ندعو إلى التؤصٌل والتفصٌل وضبط الكالم بؤدلته الصحٌحة الصرٌحة   

..فاإلطال ات الحماسٌة الجوفاا ال تغنً من الح  شٌئا   
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وال حاجة لنا بؤلفا  حماسٌة مجملة ٌحسبها ال مآن ماا ؛ وٌا لٌته إذا جااها لم ٌجدها شٌئا ؛ بل 

  (!! ٌجدها سما نا عا 

:إلى أن  ال   

واآلن نسؤل فن ول أٌن الدلٌل الواضح والصرٌح من كالم هللا أو كالم رسوله صلى هللا علٌه وسلم  )

على كون تكفٌر الطاغوت شرط لصحة اجتناب عبادته أو الكفر بها والذي هو شرط متف  علٌه لصحة 

اإلسالم ؟؟ بحٌث ٌلزم من عدم وجوده عند المنتسب لإلسالم عدم اإلسالم وبطالنه ولو كان كافرا 

..بالطاغوت بمعنى أنه كافر بعبادته ، مجتنب لدٌنه الباطل وتشرٌعه ، مجتنب لتولٌه ونصرته   

والذٌن اجتنبوا الطاغوت أن ٌعبدوها وأنابوا إلى هللا لهم البشرى فبشر ]:ألم ٌ ل تعالى مبشرا عباده

.17:الزمر[ عباد  

    فبؤي دلٌل ٌ طع وٌمنع وٌبطل أولئك المتنطعون هذه البشرى التً وعد هللا تعالى بها عباده الذٌن 

اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى ربهم لمجرد أن خفً علٌهم كفر بعض الطواغٌت لجهل عرض 

(لهم فً حالهم أو ل نهم  ٌام مانع شرعً ٌمنع من تكفٌرهم ؟؟؟  

:ثم  ال   

منها ما ت دم من كالم الشٌخ عبد اللطٌف  ل الشٌخ فً رده على رجلٌن من اإلحساا كانا  د اعتزال  )

الجمعة والجماعة وكفرا من عندهم من المسلمٌن بحجة مجالستهم البن فٌروز وأمثاله ممن لم ٌكفر 

 اال  )بالطاغوت بحجة أنه لم ٌصرح بتكفٌر جده الذي رد دعوة الشٌخ محمد بن عبد الوهاب وعاداها 

ومن لم ٌصرح بكفره فهو كافر باهلل لم ٌكفر بالطاغوت ، ومن جالسه فهو مثله ، ورتبوا على : 

 (..هاتٌن الم دمتٌن الكاذبتٌن الضالتٌن ما ٌترتب على الردة الصرٌحة من ااحكام حتى تركوا السالم 

ًّ أمرهم،فؤحضرتهم وهددتهم وأغل ت لهم ، فزعموا أوال أنهم على ع ٌدة  ):   ال الشٌخ  فرفع إل

الشٌخ محمد بن عبد الوهاب ، وأن رسائله عندهم ، فكشفت شبهتهم وأدحضت ضاللتهم ، بما 

إلى  خر كالمه فً ... حضرنً فً المجلس ، وأخبرتهم ببرااة الشٌخ من هذا المعت د والمذهب 

ضمن مجموعة الرسائل  (اإلنكار على من كّفر المسلمٌن بغٌر ما أجمع علٌه الف هاا )رسالة باسم

(.5-3/4)والمسائل النجدٌة   
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:ثم أردف  ائال   

وت دم أٌضا كالم الشٌخ عبد اللطٌف  ل الشٌخ فً بٌان وتوضٌح ما أجمل من كالم جده الشٌخ محمد  )

فإذا عرفت هذا ؛عرفت  ): بن عبد الوهاب فً أمثال هذا الباب مما اغتر به بعض الغالة ، وهو  وله

أن اإلنسان ال ٌست ٌم له إسالم ولو وّحد هللا وترك الشرك إال بعداوة المشركٌن والتصرٌح لهم بالعداوة 

 ال تجد  وما ٌإمنون باهلل والٌوم اآلخر ٌوادون من حاد هللا ورسوله ]:والبغضاا ،كما  ال تعالى

.هـ . أ22:المجادلة[  

والذي ٌفهم تكفٌر من لم ٌصرح بالعداوة  )" : مصباح ال الم " فً كتابه الشٌخ عبد اللطٌفحٌث  ال 

.هـ .أ(من كالم الشٌخ ، ففهمه باطل ورأٌه ضال  

: بعد ذلك ثم  ال الم دسً  

والكفر به هنا ال ٌعنً تكفٌره وإن كان ذلك الزما من اللوازم أو واجبا من الواجبات ؛وإنما ٌعنً  )

البرااة من عبادته وطاغوتٌته والكفر بؤلوهٌته وربوبٌته وكونه مستح ا ان ٌصرف إلٌه أي نوع من 

اجتنبوا الطاغوت  والذٌن )): أنواع العبادة ؛وهو المعبر عنه باجتناب عبادة الطاغوت فً  وله تعالى 

ول د  )): ، وهذا مفسر مبٌن ل وله تعالى المجمل 17:الزمر( (أن ٌعبدوها وأنابوا إلى هللا لهم البشرى

.36:النحل ( (بعثنا فً كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت   

وال ٌصح ما ٌفعله بعض المتسرعٌن من أخذ هذه اآلٌة وحدها والفرح بإطال  لف  اجتناب الطاغوت 

فهذه من طرٌ ة أهل الزٌغ الذٌن ٌتبعون ما تشابه منه ، .. فٌها بمعزل عّما ٌفسرها فً اآلٌة ااخرى 

.. وال ٌردونه إلى أم الكتاب من النصوص المبٌنة المفسرة له   

ف د بٌن علماإنا أن النص المجمل إذا أخذ بمعزل عن مبٌنه صار متشابها وكذا النص العام أو المطل  

..إذا أخذ بمعزل عن مخصصه أو م ٌده ف د صار متشابها   

وإنما ٌفعل ذلك الذٌن فً  لوبهم زٌغ ابتغاا الفتنة وابتغاا تؤوٌله كما ذكر هللا تعالى فً مطلع سورة 

.( ل عمران   
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:ثم  ال   

بل من الحم ى من جعل طاعتهم ولو بالمعروف عبادة مكفرة ؛ وفلسف لذلك وسفسط أوصافا مكّفرة  )

ما أنزل هللا بها من سلطان ، حتى لو أمروه بشًا من الواجبات الشرعٌة كالصالة المفروضة 

ونحوها فؤطاع أمرهم ؛ لكان بذلك مشركا غٌر مجتنب للطاغوت ، ولم ٌراعوا فً ذلك تفصٌال أو 

..تؤوٌال   

..وال شك أن هذا من الضالل المبٌن   

..ولو  اله صبٌان ٌسٌل مخاطهم اٌس من فالحهم   

.. وإنما أوصلهم إلى مثل هذه المؤز  سوا تؤصٌلهم ، وخلطهم بٌن التعرٌفات االصطالحٌة واللغوٌة   

 وت دٌم ااخٌرة فً كثٌر من اإلطال ات جعلهم ٌبتدعون دٌنا وتوحٌدا جدٌدا ما أنزل هللا به من سلطان 

ٌّروا بؤفهامهم الس ٌمة اجتناب عبادة الطاغوت معضلة من المعضالت خصوصا فً هذا  حتى ص

الزمان ؛ ال ٌ در على تح ٌ ه خواص الخواص من الدعاة والمجاهدٌن وأهل الثغور ، فضال عن 

..العوام من الشٌوخ والعجائز   

و صروا بذلك دٌن هللا على أفراد معدودٌن على أصابع الٌد الواحدة ممن هم على شاكلتهم ،شااوا أم 

..أبوا فهذا هو مضمون م االتهم وح ٌ تها   

   .( فإن ادعوا ذلك ولم ٌؤتوا ببرهانهم الصحٌح الصرٌح فهم من الكاذبٌن

هذا ما ن لناه من كالم الم دسً ، وٌجدر اإلطالع على كالمه بكامله فً بٌان هذا اامر ، وما و ع فٌه 

.ٌزٌل الشبهة ، البعض من مجانبة للصواب ، فإنه نافع   

أ ول وفً هذا البٌان المستند إلى أ وال أهل العلم السالفٌن والمعاصرٌن ، المشهود لهم بالصالح ، 

وإتباع الح  الذي أنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم ، حجة وذكرى لمن كان له  لب ، أو أل ى 

السمع وهو شهٌد ، فسبٌل الوسط بٌن اإلفراط والتفرٌط هو سبٌل أهل الح  ، فهم أهدى سبٌال وأ وم 

ُكْم  ): ٌال ، ٌ ول هللا تعالى  ٌْ ُسولُ َعلَ ُكوَن الرَّل ٌَ اِس َو ًة َوَسطاً لَِتُكوُنوا ُشَهَداَا َعلَى النَّل َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم أُمَّل

.143:الب رة  ( َشِهٌداً   
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اللهم انصر المجاهدٌن فً سبٌلك ، ووحد صفوفهم ، وألف بٌنهم ، ووف هم لكل خٌر ، واجعل بؤسهم 

على أعدائهم ، وارحم ضعفهم ، وارز هم  وة من عندك ، ٌا  وي وٌا جبار السماوات واارض ، 

اللهم إنا نشكو إلٌك ضعف  وتنا ، و لة حٌلتنا ، وهواننا على الناس ، ٌا أرحم الراحمٌن ، إلى من 

تكلنا ، إلى عدو ٌتجهمنا ، أو إلى  رٌب ملكته أمرنا ، فإن لم ٌكن بك غضب علٌنا فال نبالً ، غٌر أن 

عافٌتك أوسع لنا ، نعوذ بنور وجهك الذي أشر ت له ال لمات ، وصلح علٌه أمر الدنٌا واآلخرة ، أن 

. تنزل بنا غضبك ، أو تحل علٌنا سخطك ، لك العتبى حتى ترضى ، وال حول وال  وة إال بك   

وصلى هللا وسلم على نبٌنا محمد ، وعلى  له وصحبه ، ومن اهتدى بهدٌه ، واستن بسنته إلى ٌوم 

 الدٌن

 كتبه الراجً عفو ربه

 عبد الوّهـاب بن مـحـمـد الســلطان

(الهٌئة الشرعٌة)أمٌر جماعة أنصار السنة   
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