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 (:174) «السنن»قال اإلمام ابن ماجه يف 

حدثنا األوزاعي عن نافع حدثنا هشام بن عامر حدثنا حييى بن محزة »

ينشأ نشء يقرءون »قال  عن ابن عمر أن رسول اهلل 

قال ابن عمر سمعت  «يهم كلام خرج قرن قطعالقرآن ال جياوز تراق

كلام خرج قرن قطع أكثر من » :يقول رسول اهلل 

 .«عرشين مرة حتى خيرج يف عراضهم الدجال

 .«حسن»(: 144) «صحيح سنن ابن ماجه»قال األلباين يف 
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 مقدمة -1

 :(1) «الرشيعة»يف كتاب  -رمحه اهلل تعاىل-قال اآلجري -

 وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوهمذاهبهم  باب ذم الخوارج وسوء

مل خيتلف العلامء قديام وحديثا أن اخلوارج قوم سوء عصاة هلل تعاىل ولرسوله 

 وإن صلوا وصاموا، واجتهدوا يف العبادة، فليس ذلك بنافع ،

ويظهرون األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وليس ذلك بنافع هلم؛  نعم، مهل

تأولون القرآن عىل ما هيوون، ويموهون عىل املسلمني، وقد حذرنا اهلل ألهنم قوم ي

، وحذرناهم اخللفاء الراشدون تعاىل منهم، وحذرنا النبي 

ومن تبعهم بإحسان، واخلوارج هم الرشاة  بعده، وحذرناهم الصحابة 

األنجاس األرجاس، ومن كان عىل مذهبهم من سائر اخلوارج يتوارثون هذا 

ام وحديثا، وخيرجون عىل األئمة واألمراء ويستحلون قتل املسلمني، املذهب قدي

: هو رجل طعن فأول قرن طلع منهم عىل عهد رسول اهلل 

، وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا حممد، فام عىل رسول اهلل 

« ويلك، فمن يعدل إذا مل أكن أعدل؟: »أراك تعدل، فقال 

أن »من قتله وأخرب:  قتله، فمنعه النبي  فأراد عمر 

                                 
 (.1/327) «الرشيعة» (1)
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هذا وأصحابا له حيقر أحدكم صالته مع صالته وصيامه مع صيامه، يمرقون من 

وأمر يف غري حديث بقتاهلم، وبني فضل من قتلهم أو قتلوه، ثم إهنم بعد « الدين

ذلك خرجوا من بلدان شتى، واجتمعوا وأظهروا األمر باملعروف والنهي عن 

، وقد اجتهد أصحاب لوا عثامن بن عفان املنكر، حتى قدموا املدينة، فقت

ممن كان باملدينة يف أن ال يقتل عثامن، فام أطاقوا  رسول اهلل 

ثم خرجوا بعد ذلك عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  عىل ذلك 

 وا حلكمه، وأظهروا قوهلم وقالوا: ال حكم إال هلل، فقال عيل خومل يرض

 ،فقاتلهم عيل : كلمة حق أرادوا هبا الباطل  فأكرمه اهلل تعاىل

بفضل من قتلهم أو قتلوه، وقاتل  بقتلهم، وأخرب عن النبي 

يف اخلوارج سيف حق إىل أن تقوم  معه الصحابة فصار سيف عيل 

 .الساعة

 

 

 

 

 



   9 عن خوارج داعشبيان الضالل واخلطأ الفاحش يف الرضا والدفاع 

 
 

وسيئات  ،ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا إن احلمد هلل نحمده

وأشهد أن ال إله إال  ومن يضلل فال هادي له، ،مضل له من هيده اهلل فال ،أعاملنا

  .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،اهلل وحده ال رشيك له

]آل   ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ژ 

 عمران[.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

 ژڤ  ڦ  ڦ     ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     

 ]النساء[.

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ژ  

 ]األحزاب[.  ژڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  

  أما بعد،

                                 
  وأما التعليقات يف –جزاهم اهلل خريًا –قام بتلخيص هذه املحارضات بعض طلبة العلم

 . )النارش(-أحسن اهلل إليه –احلوايش، فهي لصاحب املحارضات 
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  وخري اهلدي هدي حممد ،فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعاىل

 ة.وكل بدعة ضالل ،ورش األمور حمدثاهتا

أحاديث متعددة،  قد ذكر اخلوارج يف  حممد رسول اهلل

فرقة  شأنيف  ووصفهم بصفات متعددة، بل مل يأت عن النبي 

اخلوارج من شأن يف  من فرق الضالل، مثل الذي جاء عنه 

يف ذم فرقة من فرق الضالل باالسم جاء وأصح يشء ، األحاديث واألخبار

كام يف سنن ابن  كالب النار وأهنم ،اخلوارج شأنوالتعيني، هو الذي جاء يف 

، من حديثي عبد اهلل بن أيب أوىف، وأيب مهاوغري (2)ومسند اإلمام أمحد ،(1)ماجه

  . (3)أمامة الباهيل 

، وبيان كيدهم وما هم عليه ،ذكر أوصاف اخلوارجوأما األحاديث التي فيها 

جتد أن األحاديث ، وفكثرية يف الصحيحني وغريمها ،وسوء مآهلم ،اهلموفساد ح

اخلوارج  أحوال م  ه  ف  تكفى طالب احلق الفاهم الواعي لت  التي يف الصحيحني فقط 

                                 
 (.176(، )173ه )سنن ابن ماج  (1)

 (.5/251،257(، )4/383املسند )  (2)

(، 1/34،35) «صحيح سنن ابن ماجه»(، و1/631) «صحيح اجلامع»انظر:  (3)

 (.522: 3/508) «مشارق األنوار الوهاجة»و
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 (1) يف القديم واحلديث.

 وأسنادا إكل بالباطل عىل كثري من األحاديث ش  بعض الناس قد ي  ومع هذا ف

اخلوارج املعارصين من اإلباضية يف الدفاع عن اخلوارج، ويف  كتب بعضو ،متنا

 إىل أنألمر ببعضهم حتى وصل ا ،همغري تنزيلها عىل، أو اخلوارجذم رد أحاديث 

وإنام حتمل عىل اخلوارج ال حتمل عىل اإلباضية،  يفالتي جاءت األحاديث قال: 

أهنم يشرتكون معهم يف أصول مع العلم ب ،كاألزارقة ،بعض اخلوارج اآلخرين

 (2) واضحة.

عىل أهل السنة  ،-وال شبه دليل من غري أي دليل- هذه األحاديث حتمل أو

                                 
 : نيانظر وتدبر أحاديث ذم اخلوارج يف الصحيح (1)

(، 5057، )(4667(، )4351(، )3611(، )3610بأرقام ) «صحيح البخاري»يف  -1

(5058( ،)6163( ،)6930( ،)6931( ،)6932( ،)6933( ،)6934( ،)7432 ،)

(7562.) 

(، 1067(، )1066(، )1065(، )1064(، )1063بأرقام: ) «صحيح مسلم»ويف  -2

(1068.) 

 واطلب رشح علامء أهل السنة عليها واسأل ربك اهلداية والنجاة من الضالل والغواية.

واملوقف من أهل النهروان وغري ، ملؤمنني عثامن، وعيل يف املوقف من أمريي ا (2)

 أربع وستني. سنة شيئًا واحدًا مجيعًا، حتى -باعرتافهم-ذلك، فقد كانوا 
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ويفندون شبهاهتم الذين يتكلمون يف أهل الباطل ويردون عليهم  ،ةواجلامع

يسميهم  الذي-ن أهل السنة إ :أراد أن يقولويبينون لألمة ضالهلم وانحرافهم، ف

 (1) هم اخلوارج. -الوهابية

الء اخلوارج اإلباضية، يؤيدون خوارج هذا الزمان ؤه (2)مع العلم أن بعض

م بسرية أسالفهم األولني من اللياذ باجلبال، ه  ر  ك  ذ  ألنه ي   ،(3)أسامة بن الدن أمثال

منحرصا يف كذا موجودا وإكفار كل حكام املسلمني، واعتقاد أن اجلهاد صار و

 ، ومن شاكله، التذكري بسري أسالفهم األولني.أسامة بن الدنفريون يف وكذا، 

من فرق هنم لذين تتفق كلمة املصنفني يف امللل والنحل عىل أااخلوراج فإذا كان 

 اخلوراجمع أهنم كانوا  واعرتافهم ،واضحيشء ، وانتساهبم للخوراج اخلوارج

وبني كثري من فرتاق بينهم نوع احتى حصل يشء واحد إىل سنة أربع وستني،  عىل

 فرق اخلوارج األخرى.

امن ويف اجلزائر، ويف الء اخلوارج اإلباضية الذين يوجدون يف ع  ؤإذا كان ه

                                 
 .«اإلباضية نشأة وفكراً »اإلبايض نارص السباعي، كام يف أرشطته  اخلارجي وممن ذكر هذا (1)

 أن أكثرهم آيل إىل هذا، ، وإال فال أحسب إالعليه أقول البعض بحسب ما اطلعت (2)

 رصح أو مل يرصح.

 كام يف بعض مواقعهم الشبكية.  (3)
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مع جالء -ونس، ويف جبل نفوسة يف ليبيا، ويف مناطق أخرى، جزيرة جربا يف ت

م خوارج، حتى ألف بعض ينفون عن أنفسهم أهن-األمر عىل أهنم خوارج 

باضية أصدق املناهج يف متييز اإل»سامه  محود بن سامل السامئيل كتاباً  مشاخيهم وهو

 .«عن اخلوارج

كام يقول نور  رصحيًا، تأيدا يؤيدون اخلوارج األولنياإلباضية  مع أن هؤالء

 :«غاية املراد»يف االعتقاد  عندهم ريف نظمه املشهو ،الساملي  (1)دينهم

 ني حينام جهــالـحكومة احلكم ـواـإنا ندين بتصويب األىل منعـ

 ومن به نسب اإلسالم قد وصال مـــلتهوالراسبي أوايل بعد جـم

 الـــ حر فخره للمسلمنيــأمل ت اـعنيت نجل أبـاض فهو حجتنـ

 اً فهو يمنع حكومة احلكمني، ويرى ضالل بل كفر الفريقني، أعنى علي

 ومعاوية ، وهب بن  هو ومن عىل شاكلته، ومن معهام، ثم يوايل

اخلوارج يف معركة النهروان بل رأس س عبد اهلل الراسبي، الذي كان من رؤو

كان له الظفر و قاتلهم فيها وقتلهم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  التي

                                 
( ط. وزارة 116)ص/ «اجلوهر املقترص»كام يف  «الدين اإلبايض»وهم يعربون عنه بــ   (1)

 والثقافة يف سلطنة عامن. !الرتاث القومي
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من معه عىل لسان النبي وعد باخلري العظيم هو والنرص، وقد و  

 .(1) كام ثبتت بذلك األحاديث الصحيحة الرصحية 

، ولكبري شعراء من اخلوارج واإلباضية اخلوارج أيضا يوالون أهل النهروان

ام  اخلوارج يف القرن األخري القرن الرابع عرش، أبو مسلم الب هالين  صيدة ين قالع 

، وهي القصيدة النهروانية، يمدح فيها أهل (2)معروفة، وهم ينشدوهنا وحيفظوهنا

 النهروان من اخلوارج والتي مطلعها: 

 تنام وبرق األبرقيـــــن سهيـــــر سمريي وهل للمستهام سميـر

 رـــــال فطيـــوقلبي هبا تيك النص هــتـمزق أحشاء الرباب نصال

أنك  باب أوىل ينفون عن أنفسهم أهنم خوارج، فمن جالء اخلوارؤإذا كان هف

خوارج، هم و -السلفية بعد ذلك عونبل قد يد  -عون السنة جتد ناسا يد  

والعربة باحلقائق، وليس بام  ،ويقولون إننا لسنا خوارج، فهذا أمر ليس بمستغرب

 .عيه لنفسها، أو تد  ي به كل فرقة نفسهاسم  ت  

                                 
أمري املؤمنني عيل إرغام اخلوارج والنواصب ببعض ما صح يف فضائل ومناقب »انظر:   (1)

 .«  بن أيب طالب

 هم الصغري مسعود!! املقبايل.وسجلها بصوته منتفخ    (2)
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جيدا ملاذا كان أن يفهم   ك  حري  عىل النااة،عىل وغريه كان لزاما  وهلذا 

 .املرء خارجيا ؟! يشء يكونوبأي  ؟ اخلوراج خوارج

م الواضح وانفصاهل   بإطار مستقل عن عموم املسلمني، اخلوارج كان ظهورهم

ما إيل  اودعويف معركة صفني، ملا رفع أهل الشام ما رفعوا، املسلمني  مجاعةعن 

ن يف تفاصيل لست اآل ،اال ما أبو  عىل أمري املؤمنني إ الءهؤأبى ، ثم إليه دعوا

ال  اوقالو ،عن أمري املؤمنني انفصال اخلوارجفكان بعد هذا  ،بصدد اخلوض فيها

ومن سار ، عيل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  اوحكمو ،ال هللإحكم 

 مساره بالكفر.

 ا خالفته ألهنميعتربو مل ، ويف خالفة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

 ،(1)خالفته يعتربواومل  ،قد كفر سابقا  كام اعتربوا أمري املؤمنني عثامن

                                 
يشء واحد،  مل يكونوا عىل  أمري املؤمنني عثامن بن عفان والذين كانوا ثائرين عىل( 1)

فمنهم من كان يعتقد أن عثامن ينبغي أن ينعزل ألنه ليس صاحلا أو ألهنم يعتقدون فيه شيئًا 

ئًا ال يصل به للكفر، ومنهم من يعتقد فيه الكفر والعياذ باهلل، ومن الثائرين من هو أصاًل سي

ال عبد ـد لإلسالم، كام هو حـعدو لإلسالم واملسلمني، وإنام يتظاهر باإلسالم ألجل أن يكي

اخلوارج والروافض، وال  أوائل    عثامن اهلل بن سبأ ومن شاكله، فكان يف الثائرين عىل  

العدالة! » صاحب   االشرتاكي   يكون يف ركاهبم يف القرن الرابع عرش الثوري   عجب أن

 .-عامله اهلل بعدله-قطب!!  سيد   « االجتامعية! االشرتاكية!
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أن  و ،بالكفر  عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالبحاكمني  اكانوفكذلك 

 ومن وافقهام لكنه غري وبدل وصار كافرا، ،خري كل منهام كان يف أول أمره عىل

 بن عفان، لعثامن الذي يكون موالياً  :قالواو ،ثلهامم فهو كافر عىل ما اعتربوه كفرا

 .فهو كافر مثلهام بن أيب طالب وعيل

وأخذوا يف جملس  ،إلمام يكون هلم رادو بيعةً أو ،مجاعة املسلمني اوهلذا فارقو

فكان أمريهم  ،األمري يف قصة مشهورة تذكر يف الكتب يتداولون من يكون  

أما واهلل ال أقبلها رغبة يف الدنيا قال هلم: و ،فيام بينهمبعد أن تدافعوها الراسبي 

 .وصار األمريفبايعوه ، وال أدعها فرقا من املوت

والراسبي أوايل بعد » اخلارجي: ذاكعنه  الراسبي الذي يقول هو هذاف

 .«مجـتـلـهـم

وكفروا اخلليفة  هلم، اعتربوا هذه دولة ،الراسبي ابعدما بايعوثم اخلوراج 

 .-إن صح التعبري- ونظام احلكم القائم ،لقائمواإلمام ا ،القائم

ب  م  روا بل كف   روا من وبهن ريض وم  اإلمام  ل  ن ق  اله عىل ما هو عليه، ا، وكف 

                                                                                  
  :مطاعن سيد قطب يف »، و «العواصم مما يف كتب سيد قطب من القواصم»وراجع

 .« أصحاب رسول اهلل 
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ضالل  أن يقبلوا منه توبة أو تراجعًا، إال أن يشهد عىل نفسه بالكفر، فأي   اوأبو

 .وال حول وال قوة إال باهلل الء ؟!ؤومنكر وفساد يف الدين، يقوم به ه

عليه قاتلهم قتاالً أمجع  وهلذا أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب 

 (1)ومل خيتلفوا فيه، كاختالفهم يف صفني قبلها. الصحابة،

، وفعلوا بن األرت وقتلوا عبد اهلل بن خباباخلوارج الذين خرجوا،  هؤالءف

ت ، كانفال تكاد جتد منهم ناجياً  عيل أمري املؤمنني هم وا، وقاتلما فعل

 :وهي خمالفتهم يف أمور رئيسية

السمع والطاعة، ولزوم اجلامعة، واحلكم باإلسالم، واحلكم بالكفر، 

ا روا إمام املسلمني، وحكموفنزعوا اليد من الطاعة، وفارقوا اجلامعة، وكف  

بالكفر عىل من كانوا له موالني، ويكفى هذا حتى تكون بدعهم بدعا  اعتقادية 

 .رج مارقني والعياذ باهلل، وحتى يكونوا خواواضحة

عقائد   يف أبواب األسامء والصفاتحينئٍذ تسللت للخوارج  ومل تكن قد

، بل ما كانت بعد  
يف أبواب  عندهم ما كانجدت يف األمة، وو   اجلهمية  واملعتزلة 

                                 
ومجع منهم كانوا معتزلني للفريقني، أما يف خمتلفني، قتال صفني قبله كانوا  والصحابة يف (1)

متنيه قتال  -ممن فاته قتال اخلوارج-قتال اخلوارج فلم خيتلفوا فيه، بل جاء عن بعضهم 

 اخلوارج.
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 وال ما أشبه ذلك.قبورية،  بدع توحيد العبادة

حيث يعتقدون كفر من بهي بدع اعتقادية،  عندهمالتي ذكرت البدع لكن هذه 

ن املسلمني، كل هذه ليس كافرًا، ويعتقدون كفر من مل يكفره، ثم يقاتلون ويقتلو

 .بدع اعتقادية

ت ل عبد  الرمحن بن ملجم اخلارجي   املؤمنني  أمري   حتى وصل األمر هبم أنه ملا ق 

  بن   مدحه عمران   عليًا 
 بقوله:  -(1)وكان خارجياً -ان ط  ح 

 إال ليبلغ من ذي العرش رضواناً  من تقي ما أراد هبــايا ضـــربـــة 

 أوىف الربيــة عند اللـــه ميزانــا إنــي ألذكــــره يومــا فأحســبه

 (2)مل خيلطوا دينهــم ظلام وعدوانــا أقربهـم طريبقوم بطون ال م  ـــر  ك  أ  

كفروا و تركوا السمع والطاعة،وفهذا حال اخلوارج األولني فارقوا اجلامعة، 

                                 
 وقيل برتاجعه بعدما حتول ملذهب اخلوارج، عىل تفصيل ي ذكر يف ترمجته. (1)

 بقوله:وقد رد عليه بعضهم  (2)

 إال ليبلغ من ذي العرش خرسانا أراد هبا يا رضبة من شقي ما

 انحط   بن   عمران   الكلب   ـن  ع  ل  وأ   إنـي ألذكـره يومـــا فألعنه
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 ، وكفروا من واىل إمام املسلمني.إمام املسلمني
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 وجه الشبه بين الخوارج املعاصرين والخوارج املتقدمين -2

فإذا تكلمنا عن فرق اخلوارج املعارصة، كتنظيم القاعدة، وما تفرع عن تنظيم 

 القاعدة كداعش، هل هؤالء خوارج أم ليسوا خوارج؟!

تركوا السمع والطاعة، وكفروا و ،، ألهنم فارقوا اجلامعة(1)اخلوراجنعم هم من 

فشاهبوا يف  ،(2)حكام املسلمني كل كفروا كل من مل يكفرربام و كل حكام املسلمني،

 .هذا اخلوارج األولني، فهكذا كان األولون، وهكذا كان اآلخرون

ذلك ينبغي  وقبل، التي كتبوها بأيدهيم ذكر شيئا من عقيدهتمولبيان ذلك ن 

 :وهوأمر مهم التنبيه عىل 

رسول اهلل  وسنة   ،وا بكتاب اهللم  ك  الواجب الرشعي عىل املسلمني أن حي   

                                 
جتد أن أوضح وأشهر  :فكام سبق ؛وراجأحد بكوهنم ينفون عن أنفسهم أهنم خ وال يغرت    (1)

 فرق اخلوارج ال يعرتفون بأهنم خوارج.

التقوى والتخشع ببعض االعتبارات، فهذا كان عند  ظهرون منوال يغرت أحد كذلك بام ي  

 اخلوارج األولني، ومل ينفعهم فعلهم احلسن باعتبار الظاهر، فإن النبي 

عح ِصيحاِمِهْم »قال ألصحابه عن اخلوارج األولني:  ُه مح ِصيحامح ِِتِْم وح الح عح صح ُه مح تح الح ُدُكْم صح ِقُر أححح ْ حيح

ُءونح اْلُقْرآنح الح جُيحاوِ  ْقرح ْهمُ يح ْمُرُق السَّ امح يح يِن كح ْمُرُقونح ِمنح الدِّ اقِيحُهْم، يح رح ِميَّةِ  ُز تح متفق عليه،  «ِمنح الرَّ

 .وهذا لفظ مسلم

 نعم يقول بعضهم: نعذر اجلاهل من عوام املسلمني !. (2)
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  وال جيوز غري هذا ،يف كل صغري وكبري هامإليوأن يتحاكموا. 

هل هو حكم  ،يف حاله نظري  ف ،وحكم بغري ما أنزل اهلل ،فمن عىص اهلل تعاىل

والذين  ،اليهود والنصارى كام حصل من ،اال حلكم اهللستبدابغري ما أنزل اهلل 

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱ: اهلل تعاىل قول   (1)كان فيهم

ستبدلوا املنزل من عند اهلل بكالم وضعوه فإهنم ا ،[44املائدة: ] َّ حب جب

  ىت نت مت زت ُّٱقال تعاىل:أنفسهم وقالوا هذا من عند اهلل وكتبوه ب

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث رثزث يت
 زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك اك
 خئ حئ جئ  يي ىي ني زيمي ري ٰى ين ىن نن  من
لك الذي سيأيت من املسلمني فكذ [،44املائدة: ] َّ حب جب هئ مئ

عي أن هذا هو يد  و ،أي أحدأو من  ،نفسه عند أتى به من اً خمرتع كامً عي أن ح  يد  

 كافر. فهذا ،حكم اهلل

سبحانه  وهو يعتقد أن الذي أنزله اهلل ،لك الذي حيكم بغري ما أنزل اهللكذ

إنام الصالح و ختالف الزمان أو غري ذلك،ال يف هذا الزمان، ال يصلح وتعاىل

 ألن جمرد ،بام أنزل اهللحتى لو حكم  ،كافرا   يكونلك فكذ ؛هوالذي حيكم به 

                                 
 (.81: 2/79) «أضواء البيان»ية خاصة هبم عىل الراجح، وانظر: وليست اآل (1)
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 مستق .كفر هذا  به للحكم ا  عتقاد أن رشع اهلل ليس صاحلا

بالقانون  احلكم يعتقد أنف ،الذي يعتقد أن رشع اهلل يساوي غريه وكذلك

 يكون كافرا .لك كذ، بينهام أو برشع اهلل سواء ال فرق ،وضعيال

احلكم بالقانون ولكن قال  ،عىل القانون الوضعيرشع اهلل  إذا فضل حتى بل

 ،بغري ما أنزل اهلل احلكم   اً عتقادافهذا قد جوز  ،الوضعي مع خالفه للرشيعة جائز

 .أيضا   ا  فإنه يكون كافر

بسبب أو  ،بسبب ميل إيل الدنيا أو ،ىغري ما أنزل اهلل بسبب هوأما من حكم بو

 ةهذه القوانني الوضعيو ،ويقول ال شك أن حكم اهلل هو احلق (1)،ظروف يدعيها

 ا  فإن هذا ال يكون كافر !!لكن ظروف وأحوال ونحو ذلك ،ال جيوز احلكم هبا

 .اجلامعةالسنة و أه ِ  السلف بإمجاع ،اهللبمارد تركه احلكم بام أنزل 

م يف ه  عد  أهل السنة واجلامعة ب   كل منقول عن السلف، وعناإلمجاع واعلم أن 

 .ومل خيالف يف هذا إال اخلوارجهذه املسألة، 

ج هم الذين يستدلون بقوله وقد نص غري واحد من أهل العلم عىل أن اخلوار

                                 
 ذورًا يف يشء مما يدعي، فيكون آثاًم عىل كل حال.وقد ال يكون مع (1)
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املائدة: ] َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱ: تعاىل

 فمن ذلك: لوالةكفر احلكام واعىل ، [44

ومما تتبع »ما رواه اآلجري يف الرشيعة وغريه عن سعيد بن جبري أنه قال:  -

 مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱ: اهلل تعاىل احلرورية من املتشابه قوُل 

 من خن حن جن ُّٱ ويقرءون معها، [44املائدة: ] َّ حب جب هئ

 قالوا: قد كفرفإذا رأوا اإلمام حيكم بغري احلق ، [1األنعام: ] َّ ين ىن

من كفر عدل بربه فقد أرشك فهؤالء األئمة مرشكون، فيخرجون فيفعلون ما و

 .(1) «رأيت؛ ألهنم يتأولون هذه اآلية

 :(2)املظفر السمعاين رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه ومن ذلك أيضًا قول أيب - 

: من مل حيكم باِمح »  ُقوُلونح يح ة، وح ِذِه اآْليح اِرج يستدلون ِِبح وح ن اخْلح
اْعلحم أح أنزل  وح

اُلوا: الح يكفر برتك احلكم نة قح أه  الس  افِر، وح ُهوح كح  اهــــ. (3) «اهلل فح

                                 
 (.1/341) «الرشيعة»انظر  (1)

(2) (2/42) 

وكثري من اجلهال ال يفرقون بني هذا الرت  ك، وبني نواقض اإلسالم االعتقادية والقولية  (3)

 والفعلية.
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عىل أن اخلوارج هم الذين يستدلون هبذه اآلية هبذا منه رمحه اهلل  نص   فهذا

 .وهبذا اإلطالق عىل تكفري من ترك احلكم بام أنزل اهلل ،الفهم

وعنده تأثر -ي ممن نص عىل هذا أيضًا أبو بكر اجلصاص احلنفو -

 :(616/ 2) «أحكام القرآن»يف  لكنه مع هذا يقول -(1)عتزالباال

 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱقوله تعاىل »

ال خيلو من أن يكون مراده كفر الرشك واجلحود أو كفر النعمة من ، [44املائدة: ]

 مع اإلخبار بأنهغري جحود فإن كان املراد جحود حكم اهلل، أو احلكم بغريه 

 ،فهذا كفر خيرج عن امللة، وفاعله مرتد إن كان قب  ذلك مسلام( 2)حكم اهلل

يعنون أن من  ،وعىل هذا تأوله من قال إهنا نزلت يف بني إرسائيل وجرت فينا

جحد منا حكام، أو حكم بغري حكم اهلل، ثم قال إن هذا حكم اهلل فهو كافر كام 

 ان  ر  ف  راد به كفر النعمة فإن ك  وإن كان امل ،كفرت بنو إرسائيل حني فعلوا ذلك

                                 
ى عندهم واملعتزلة من أصوهلم اخلمسة، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والذي يعن (1)

 )فاالستشهاد بكالم مثل هذا ملزيد إرغام اخلوارج(.!! اخلروج عىل أئمة اجلورأول ما يعني 

ومن هذا اجلنس ما فعله بعض الترت أتباع جنكيز خان ملا جعلوا الياسق رشعًا متبعًا،  (2)

 ثرييقدمونه عىل احلكم بالقرآن والسنة، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر، كام قال احلافظ ابن ك

 .-ية اخلمسني من سورة املائدةيف تفسري اآل-( 2/86يف تفسريه )
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ون برتك الشكر عليها من غري جحود فال يكون فاعله خارجا من النعمة قد يك

، واألظهر هو املعنى األول إلطالقه اسم الكفر عىل من مل حيكم بام أنزل اهلل ؛امللة

وقد تأولت اخلوارج هذه اآلية عىل تكفري من ترك احلكم بام أنزل اهلل من غري 

 .اهــــ«هلاجحود 

تقدمني واملتأخرين يف هذا، مقاالت العلامء واألئمة من امل أنقلأن  أردت  ولو 

وإمجاع  ،أن إمجاع السلف الصالح نالذي أخترصه اآلو ،(1)مقاالت كثريةأنقل س

الكفر املخرج  فإنه ال يكفر ،عىل أن من ترك احلكم بام أنزل اهلل ةأهل السنة واجلامع

ومن مل  ،عتقدامن  ،هناك تفصيل بني من جحد ومن مل جيحدبل  ،بإطالق من امللة

 .ومن مل يستحل ،ستحلامن  ،يعتقد

اآلثار املنقولة عن ابن عباس  ابتداًء من ،ذه مسألة إمجاع من السلف الصالحوه

 وقوله: ، «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه» مثل قوله: باأللفاظ املتنوعة

 .«ق  عن امللةكفر ال ين»وقوله: ، «كفر دون كفر»

يف ذاك  ،وعن األئمة بعد هذا ،وعن عطاء ،منقول عن جماهدكذلك هذا و

سيام مع إحسان ال ،يف كل كتب التفسري جتد النص عىل هذاو ،وما بعده ،الزمان

 ملفرسين املعارصين كالشيخ السعديخر اآإيل  ،كالم أهل العلميف النظر والتأمل 

                                 
 يف آخر الكتاب. (1) وانظر: امللحق (1)
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إيل  ،(1)موضع يف تفسريهيف أكثر من  ،بابجدا يف هذا ال حسناً  اً ذكر كالم حيث

ارت ضده الفرق ثالذي  ،والشيخ األلباين ،والشيخ ابن عثيمني ،الشيخ ابن باز

ألنه مل حيكم بكفر احلكام ملجرد وقوعهم يف احلكم  ،ختالفهاااخلارجية عىل 

 .ستحالهلماعتقادهم وا اعتباربدون  ،بالقوانني الوضعية

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 
 .[50: 44/  سورة املائدة]، [65/  سورة النساء] «لرمحن تيرس الكريم ا»وانظر:  (1)
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 (1) ل وتاريخ داعشنبذة عن أص -3

 اخلوارج املعارصون فرق كثرية، مبدأ عمومها يف هذا الزمان فرقة اإلخوان

 .املسلمني

وقد نشأت فرقة اإلخوان يف مرص، ويف الوقت نفسه كانت هناك مجاعة غلو 

وجدت يف البالد النجدية عرفوا أيضًا باإلخوان وهذا من االتفاقات، ولكن 

جدت عن طريقها عرشات هؤالء غري هؤالء، واجلامعة ا لتي استمرت، وو 

 اجلامعات من بعد هذا هي الفرقة اإلخوانية املرصية التي أسسها حسن البنا.

وهذه الفرقة تعرضت لضغوط، وتعرضت لتعذيب واضطهاد دخل فيه احلق 

 إىل حق وباطل. ون  ع  د  يف الباطل كام أهنم كانوا ي  

القطبية، وكانت هي ب ذرة وملا كانوا يف سجون عبد النارص وجدت الفكرة 

الغلو يف هذه الفرقة، وهذه الب ذرة القطبية وما فيها من غلو أ خذت عىل أكثر من 

وجه، فسيد قطب كان يقول بتكفري عموم املجتمعات، وبأهنا جمتمعات جاهلية، 

وأن جاهليتها أشد من اجلاهلية األويل، وكالمه يف هذا معروف ومشهور، 

                                 
وهم ال يرضون وال  «الدولة اإلسالمية يف العراق والشام »وكلمة داعش اختصار (1)

 فون هبذا اللقب. يعرت



                       بيان الضالل واخلطأ الفاحش يف الرضا والدفاع عن خوارج داعش 

 

28 

 
ناس من رؤوس اإلخوان كفريد عبد اخلالق، ويوسف  ومنشور، وقد أدانه هبذا

  .(1)القرضاوي، وغريمها

وسيد قطب كان يدعوا إىل املفاصلة الشعورية، ومعناها أن تبقى ببدنك بني 

الناس ولكن تنفصل عنهم شعوريًا، وتعتقد أن هذه أنظمة جاهلية كفرية، وكذا 

 ظهر منه عدم الرضا هبا.من كان حتتها ممن مل ي  

 الناس. سيد قطب هذه عىل ما هي عليه بعض   خذ فكرة  وقد أ

ثم مجاعة التكفري واهلجرة أخذوا هذا من سيد قطب بإطار من الغلو أكثر 

فقالوا باملفاصلة البدنية، فهذه املجتمعات جمتمعات جاهلية، فال جيوز البقاء بني 

  أظهرهم، وجيب اهلجرة من هذه البالد فهاجروا إىل الصحراء ونحو ذلك.

ن كان أخف من هذين الفريقني، فقالوا عموم  وممن تبنى فكرة سيد قطب م 

الناس مغلوبون عىل أمرهم، واملشكلة يف احلكام، فاحلكام فقط هم الكفرة، ومل 

 .(2)يقولوا بكفر عموم الناس

                                 
(، وقد أفرد هذا 107: 71)ص/ «أضواء إسالمية عىل عقيدة سيد قطب وفكره»وانظر:  (1)

 .«سيد قطب هو مصدر تكفري املجتمعات اإلسالمية»الفصل بالنرش حتت عنوان 

وهؤالء يف األصل يلزمهم القول بأن األصل إسالم احلكام، أو كفر املحكومني إذا كانوا  (2)

 يعقلون.
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وهناك مجاعة من هؤالء ممن تبنى أفكار سيد قطب عرفت بجامعة اجلهاد، 

أيضًا ولكن يقولون بوجوب العسكرة، أي م الناس والء ال يكفرون عموهؤ

 .نظمة القائمةبوجوب اجلهاد والقتال ضد األ

وكان من هؤالء أيمن الظواهري الذي سافر إىل أفغانستان، والتقى هناك 

وهذا  (1)خرج من البالد السعودية بامل كثري وعلم قليل !!بشاب ثري حمب للجهاد

 .أسامة بن الدنالشاب هو 

ة بالصورة التي األفكار التكفريي هذه كن عندهتمل  مة بن الدنأساويف بداية أمر 

تأثر  -خصوصًا من املرصيني-يني الغالني ريجلوسه مع التكفبوصل إليها، ولكن 

ب ه إىل مماته، وصار معه عىل يشء واحد وهو  هبم، فتأثر بأيمن الظواهري، وصاح 

تال دول الكفر أيضًا تكفري كل حكام املسلمني والسعي إىل قتاهلم، والسعي إىل ق

 سألوا فيها أهل  من األمريكان وغريهم، وكانت منهم عمليات ال حتمد، ومل ي  

 رجع إليهم، ومل يكن جهادهم جهادًا رشعيًا.العلم املتبرصين الذين ي  

فقاموا بتفجريات يف دار السالم يف تنزانيا، ويف نريويب يف كينيا، ثم كان التفجري 

ادي عرش من سبتمر يف أمريكا، والتي استغلها األكرب هلم وهو أحداث احل

 األعداء أسوأ االستغالل، وكأهنا ق دمت هلم عىل طبق من ذهب، فجعل الكفار  

                                 
 أو بال علم تقريبًا. (1)
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 دخول أفغانستان ثم العراق.ل هذا ذريعةً 

ويف أثناء هذا كانت هناك خاليا عندها هذه األفكار أو ما يقارهبا، فصارت 

فالتحقت اجلامعة السلفية للدعوة  م القاعدة،هذه اخلاليا شيئًا فشيئًا تلتحق بتنظي

لتحاقهم بتنظيم القاعدة حتت عنوان تنظيم اأعلنوا  مهوالقتال يف اجلزائر وغري  

 القاعدة يف بالد املغرب العريب.

وكانت هناك يف العراق مجاعات منها مجاعة أيب مصعب الزرقاوي والتي 

بجامعة التوحيد  صارت مشتهرة بعد دخول األمريكان يف العراق وعرفت

 . (1)أسامة بن الدنواجلهاد أعلن أيضًا مبايعته لتنظيم القاعدة و

كر أنه سافر سابقًا إىل  وأبو مصعب الزرقاوي هذا أردين األصل، وذ 

ن هناك جمموعة، وكون إمارة غري مرئية  و  أفغانستان، ورجع إىل العراق وك 

ق يسيطرون عليها يف يسيطرون عىل بعض املناطق خارج املدن، وبعض املناط

 الليل.

ت ل أبو مصعب الزرقاوي يف عام   بالتاريخ النرصاين. 2006ثم ق 

                                 
 قد أعلن قبل هذا بيعة املال حممد عمر أمري إمارة طالبان يف أفغانستان. أسامة بن الدنو (1)
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أعلنوا ثم ، «دولة العراق اإلسالمية»ويف هذا العام صارت مجاعته تعرف بـــ

 وه: أمري املؤمنني أبا عمر البغدادي.ن سم  أمريًا هلم م  

 اين أيضًا.بالتاريخ النرص 2010ثم قتل أبو عمر البغدادي سنة 

إبراهيم بن عواد  دعاء(أبا أبا بكر )وملا قتل أبو عمر البغدادي أعلنوا 

 و  السامرائي م  
دولة العراق »دًا والبغدادي دراسة وسكنًا أمريا هلم عىل ل 

 .«اإلسالمية

ثم حصل ما حصل يف سوريا من مظاهرات ونحو ذلك، وتطور األمر إىل 

ش األسد، وتكونت يف هذا الوقت بعض الرصاعات، بدأ ينشق اجلنود عن جي

 جمموعات من السوريني ابتداًء ثم صار يدخل إليها ناس من اخلارج.

ومن هذه املجموعات ما عرف بجبهة النرصة، وجبهة النرصة هي املجموعة  

التي تكونت يف سوريا عىل أساس أفكار تنظيم القاعدة، أو ما يعرف بالسلفية 

 القاعدة يف سوريا. ، فصارت فرعًا لتنظيم(1)اجلهادية

ثم بعض  الذين يف العراق صار هلم تدخل يف سوريا، وشيئًا فشيئًا وجد ما 

، وصار األمر بينهم إىل حصليسمى بدولة العراق والشام، وهنا حصل بينهم ما 

                                 
 وهي يف احلقيقة: السخفية الفسادية، والسلفيون احلقيقيون منها براء. (1)
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االشتباكات والقتال واإلعدامات، وهم يف األصل أصحاب عقيدة واحدة 

 خارجية.

هم من اخلوارج كجبهة النرصة، أهنم عصاة وكانت داعش تعتقد أوالً يف غري

إذا مل يبايعوهم، وأما إذا محلوا السالح عليهم فإهنم يقاتلوهنم، ثم صاروا اآلن 

 .«صحوات الردة»يكفروهنم ويدخلوهنم يف مسمى 

، عظيامً  انفتاحاً يف قتل من خالفهم من املسلمني  عندهم وهلذا صار االنفتاح

 . وال حول وال قوة إال باهلل

صار إىل خمالفتهم أشهر رؤوس اخلوارج يف العامل، فخالفهم أيمن و

، وأبو قتادة الفلسطيني، الطرطويس الظواهري، وأبو حممد املقديس، وأبو بصري

 وكل هؤالء وغريهم حكموا عليهم بأهنم خوارج.

وكل هؤالء اخلوارج ومن تأثر هبم، ومن انضم إليهم عندهم استهانة شديدة 

 وليس فيهم عامل واحد فكلهم جهلة.بتكفري املسلمني، 

 فهذا تلخيص ليشء من تاريخ هؤالء.
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 عن أنفسهم التي كتبوها عقيدة داعش في بيان الضالل والخروج -4

 (1)من زمان أيب عمر البغداديوهذه العقيدة منشورة 

 : بعد ذكر مقدمات ونحو ذلكفيها يقولون  

من خالل الرتافع إىل املحاكم خامسا  :نرى وجوب التحاكم إىل رشع اهلل »

الرشعية يف الدولة اإلسالمية، والبحث عنها يف حالة عدم العلم ِبا والتحاكم إىل 

الطاغوت من القوانني الوضعية والفصول العشائرية ونحوها من نواقض اإلسالم 

 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱٱ: قال تعاىل

 .« [44املائدة: ]

 )التعليق(

 واجلواب عىل هذا:

تبني  «من نواقض اإلسالم»إىل قوله:  «والتحاكم»ما يف الكالم من قوله:  أوال:

 فيام تقدم. التفصيل فيه

اجلور يف  منه لبأو ط   ،حتى لو أن شخصا جار يف احلكم: أيضا نقول هلم ثانيا :

 كالمكم يقتىض تكفريه ؟!ف، احلكم

                                 
 وسجلها ونرشها بصوته. (1)
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يعنى  ،ريةل العشائووالفص ،القوانني الوضعية فإن قالوا: نحن نتكلم عن

 .العام احلكم

 كان يف خالفته أشياء ،معاوية  :وقال ءكم شخصإذا جافنقول هلم: 

ثم خلفاء بني أمية بعد هذا، ومن  ،نيالراشد اءفاخلليف زمن عليه  تخالف ما كان

بعدهم خلفاء بني العباس، غري  بعضهم ما غري، وكان من بعضهم ما كان، صار 

رون هبذا ف  ك  فهل ي   ؟ملك عضوض فام قولكمثم إىل لك ورمحة، األمر إىل م  

 ؟!التغيري

هبذه  ملا نظر -الذين هم يف األصل ليسوا روافض-وهلذا بعض التكفرييني 

 .(1)باطلبحكم  حكم عىل معاوية  ،النظرة التكفريية

بكالم  تكلموا يف معاوية  ،املسعريك بعض أفراد حزب التحرير

  (2) .شديد

كام  ،حتى عىل بعض اخللفاء الراشديننظرة بعض اخلوارج يسحب هذه الو

                                 
 :«أصول السنة»قال اإلمام أمحد بن حنبل يف  (1)

أو أبغضه بحدث كان منه أو  نتقص أحدًا من أصحاب رسول اهلل ومن ا»

 .«ه كان مبتدعا حتى يرتحم عىل مجيعهم، ويكون قلبه هلم سليامءذكر مساو

 . «دفاع عن معاوية»(، ومواضع أخرى، و 450: 4/372) «منهاج السنة النبوية»انظر:  (2)
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سيام ال ،اب رسول اهلل أصحيف بعض نظرة سيد قطب  هي

 .عثامن بن عفان

املعارص أمحد بن محد  الضال اخلارجي بايضاإلهذا جعل موقف سيد قطب و

 ،«املوقف من عيل وعثامن»ملا يتكلم يف حمارضة له بعنوان  ،مفتي عامناخللييل 

قال شهيد  :ويقول ، ضد أمري املؤمنني عثامن ،قطب يستدل بكالم سيد

 .ارجيةخلا مألنه موافق هلم عىل عقيدهت، (1) !!!اإلسالم سيد قطب

كل خلفاء بني أمية، وكل خلفاء  ر  ف  ك  وأيضًا ينبني عىل هذا القول الفاسد أن ي  

أي بني العباس، وكل سالطني وأمراء املسلمني إال النادر الذي ال يعرفون 

 صيل عن سريته ولو عرفوها لكفروه أيضًا.تفا

، ن، فلن يسلم منهم كل من جاء بعدهمولو سلم منهم اخللفاء الراشد هؤالءف

 .وال حول وال قوة إال باهلل

 

 

 

                                 
 (.12/)ص «أضواء إسالمية عىل عقيدة سيد قطب وفكره»انظر:  (1)
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 يقولون:ثم 

سابعا : ونؤمن أن العلامنية عىل اختالف راياِتا وتنوع مذاهبها كالقومية »

واح، مناقض لإلسالم خمرج من امللة، والوطنية والشيوعية والبعثية هي كفر ب

ك  من اشرتك يف العملية السياسية، ملا يف هذه العملية من  ةح دَّ رِ وح  فرح وعليه نرى كُ 

ة ال دَّ منهج كفر ورِ  (1)تبدي  لرشع اهلل تعاىل، كام نرى أن منهج احلزب اإلسالمي

، (2)عفريتلف يف منهاه وسلوكه عن سائر املناهج الكافرة واملرتدة كحزب اجلخيح 

، وعليه فقيادِتم مرتدون، ال فرق عندنا بني مسؤل يف احلكومة أو مدير (3)وعالوي

 . (4) «فرع، وال نرى كفر عموم الداخلني فيه ما مل تقم عليهم احلاة الرشعية

                                 
 وهو حزب اإلخوان املفلسني يف العراق. (1)

 للوزراء يف العراق يف وقت قريب، وإبراهيم اجلعفري كان رئيساً  !!وهو حزب الدعوة(2) 

 .-انتقم اهلل تعاىل منه-وهو رافيض بغيض، وآذى أهل السنة يف العراق إيذاًء شديدًا 

 وهو إياد عالوي، شيعي علامين. (3)

   عل الرافضة والعلامنيون سواء مع من هم يف األصل مسلمون جهلة، فهل يصح أن جي 

 ؟ !!!. ية الفاسدة ونحو ذلكولكنهم وقعوا فيام وقعوا فيه من املشاركة يف العملية السياس

والذي كان من عموم الداخلني، ومل تقم عليه احلجة الرشعية ثم صار مدير فرع هل يرتد (4) 

 بمجرد ذلك ؟!

ء اخلوارج وأمثاهلم ملا تركوا أصول أهل السنة يف الكفر واإليامن أتوا وهذا يدلك عىل أن هؤال

 بتأصيالت فاسدة ال يعرفون هلا حدودًا واضحة.
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 )التعليق(

 واجلواب عىل هذا:

 لكن بعض الناس يقول ،الف لإلسالمخموهذا كله  ،نربأ من كل هذا :نقولأن 

 .«فال بأس هبا ،إذا كانت ال ختالف الرشيعة- مثال–القومية أو الوطنية » :بجهله

 هل نقول بكفره؟!  ،نتسابه إيل يشء من هذا وهو جاهلابمجرد فهل 

 لكن هل يكون كافرًا ؟!كون ضاالً، نعم ي

وهلذا حيكمون عىل  الء كفرة،ؤن كل هإفإهنم يقولون هؤالء الدواعش أما 

، ال بالضالل والبدعة بالكفر تلف البالد اإلسالميةاألحزاب اإلخوانية يف خم

 .، كام حيكم عليهم أهل السنةفقط

ون من دخل يف العملية ر  ن اخلوارج يكف  إ :وال نقول أيضًا كام قال بعضهم

 !!!! (1)السياسية، وأما أهل السنة يدخلون يف العملية السياسية وخيتارون األصلح

                                 
)ص/  «هذه هي السلفية!! دعوة اإليامن واألمن واألمان»كام ادعى احللبي حيث قال يف  (1)

كفر أكرب –يف معناها  وما–يرى )التكفرييون( أن املشاركة يف االنتخابات النيابية »(: 108

؛ ملصلحة الفرد -من النواب –ورشك أكرب !!! بينام يرى )السلفيون( جواز انتخاب األفضل 

عند تزامحها -؛ من باب الرتجيح بني املصالح واملفاسد -يف ذلك –واملجتمع، أو األقل رشًا 

 له كالم بعد هذا أيضًا غري حقيقي وال صحيح يف الديمقراطية. «-
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يف العملية السياسية  وال يشاركون ،فأهل السنة واجلامعة ال يدخلون

، ألن (1)رون كل من دخل وشارك يف ذلككف  ال ي  أيضًا و ،الديمقراطية الفاسدة

هنم فقهاء جمتهدون إهذه فتنة يف هذا الزمان، ويوجد ناس يقال عنهم بالباطل 

 .من جواز بل وجوب الدخول يف هذابه  الء الناس بام يفتوهنمهؤ ون  ت  ف  ، وي  ونت  ف  م  

قد ذهب بعض أهل األهواء وحتايل عىل بعض علامء السنة، وأخذ منهم ما  بل

 . (2)أخذ يف هذا الباب

 عذار يف هذا الباب قويًا، وليس شيئًا ضعيفًا جانبيًا.أسباب جتعل اإلفهذه 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 يستحل احلكم بغري ما أنزل اهلل تعاىل.  إال أن (1)

 النرشة املفردة. -( 55)ص/ «تبديد الظالم عن حكم االنتخابات يف اإلسالم»وانظر:  (2)
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 ثم يقولون:

ة من من أمد املحت  وأعوانه بأي نوع من أنواع املعون ةح دَّ ورِ  نرى كفرح ثامنا: »

لنا  ، مما يعينه ويقويه وأنه ِبذا الفع  صار هدفاباس أو طعام أو عالج ونحوهل

 .«مستباح الدم

 )التعليق(

 واجلواب عىل هذا:

وما الذي ينقض نة واملظاهرة عىل وجهها، اوهم ال يفهمون أصل املعأن نقول: 

وجه والعلامء قد كتبوا يف هذا عىل الة الكفار وما الذي ال ينقض، ااإلسالم من مو

البيان يف الرد عىل التبيان يف » اخلصوص، ومن ذلك رسالة الشيخ النجمي

 نارص بن محد الفهد. ا عىليرد فيه «كفر من أعان األمريكان
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 ثم يقولون:

، عىل التعيني ، منذ سقوط األندلس نرى أن اجلهاد يف سبي  اهلل فرض :تاسعا  »

فاجر ، وأعظم اآلثام بعد الكفر باهلل لتحرير بالد املسلمني ، وهو مع ك  بر و

 .«النهي عن اجلهاد يف سبي  اهلل يف زمن تعيينه

 )التعليق(

 واجلواب عىل هذا:

خطام له وال  من اجلهل الشنيع، وهو كالم العىل هذا النحو هذا الكالم  أوال :

 .زمام

 ؟! فهل جيب عىل كل مسلم عىل وجه األرض أن يكون نافرًا للجهاد

رضنا أن األمة كلها أصبحت عىل التوحيد، وليس فيهم بدع وال ونحن إذا ف

، اً قرشي اً ضالالت وال رشك، وأصبح احلاكم عىل كل بالد املسلمني خليفة واحد

 .!!؟ يكون اجلهاد فرض عني عىل مجيع املسلمنيهل ففي هذا الوقت 

 فام بالك بوقتنا احلارض، واألمة فيها ما فيها من الرشك والبدع والضالالت

 .املعايص واملخالفاتو

حتديدهم ذلك بسقوط األندلس، فهل يعنون أن اجلهاد أصبح فرض  ثانيا :

 عني مع سقوط آخر مدينة يف األندلس غرناطة ؟!
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هذا كان ف ؟! يف أيدي النصاريسقطت أم مع سقوط أول مدينة يف األندلس 

  .(1)يف القرن الثاين اهلجري

ين كانوا يف األندلس بعدما سقط ما سقط فتاوى علامء املسلمني الذوفقه وأين 

 يف أيدى النصارى ؟!  منها

مل يقيدوه بويل األمر، فهل أي اجلهاد، و، «وهو مع كل بر وفاجر»قوهلم  ثالثا :

فاجر يف أي مكان رفع راية اجلهاد نقول جيب اجلهاد  وأيعني هذا أن أي بر 

 (2)معه؟!

 

 

 

 

 

                                 
 وهذا من الدالئل الكثرية عىل أن القوم ال يعلمون وال يفقهون. (1)

 .«ونرى اجلهاد مع كل من رفع راية اجلهاد»وقد ادعى بعضهم هذا من قبل فقال:  (2)

، أما أهل السنة واجلامعة فريون اجلهاد مع والة األمور من املسلمني أبرارًا كانوا أو فجاراً  

 . طاملا أن جهادهم حق يف سبيل اهلل تعاىل
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 :يقولونثم 

ديار إذا علتها رشائع الكفر وكانت الغلبة فيها ألحكام عارشا  : ونعتقد بأن ال»

الكفر دون أحكام اإلسالم فهي ديار كفر وال يلزم أن نكفر ساكني الديار، وبام أن 

األحكام التي تعلو مجيع ديار اإلسالم اليوم هي أحكام الطاغوت ورشيعته فإننا 

من قتال املحت   م أوج نرى كفر وردة مجيع حكام تلك الدول، وجيوشها وقتاهلُ 

 .«الصليبي

 )التعليق(

 واجلواب عىل هذا:

- تلك الدول وجيوشها كفار مرتدون كل حكام أن يعنيأن يقال: إن هذا 

 ثم يقولون نحن ال نكفر عموم املسلمني !!!!- وهؤالء ماليني

 فمن هم عموم املسلمني عندهم ؟!

و كان ، ولفأي جندي يف أي جيش فهو كافر عندهم حتى ولو كان يصيل

 .ملتحيًا سلفيًا مستقيامً 

  يف أصل التصور  :يف شيئنيإمجاال وبالنسبة للديار فاخللل عندهم

 ثم يف اإلسقاط والتنزيل. ،والتأصيل

ثم يلزم من كالمهم أن دولة داعش لو سقطت بعد قليل فلن يكون يف األرض 

 دولة إسالمية، وتكون كل الدول ديار كفر وردة !!!!
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 ثم يقولون:

، وما ل رشطة وجيش دولة الطاغوت والردة: نرى وجوب قتاحلادي عرشا»

، ونرى وجوب هدم امية املنشآت النفطية وغريهاانبثق عنهام من مسميات كح

 . «وإزالة أي مبنى أو مؤسسة تبني لنا أن الطاغوت سيتخذها مقرا  له

 )التعليق(

 :أقول

أو راجع الرشطة أو أن يقال كل من اشتكى إىل الرشطة  ينبغيفهل عىل هذا 

 يف مسجد يف قسم رشطة أو مسجد د يف اجليش أو صىل  ن  تعامل مع الرشطة أو ج  

 ، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل.!!؟ ..... فهو كافر تابع للقوات املسلحة
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 ثم يقولون:

الثالث عرش: نرى أن أبناء اجلامعات اجلهادية العاملني يف الساحة إخوة لنا يف »

وال نرميهم بكفر وال فاور، إال أهنم عصاة لتخلفهم عن واج  العرص الدين، 

 .«وهو االجتامع حتت راية واحدة

 )التعليق(

 واجلواب عىل هذا:

قبلوا الديمقراطية  مثم واقعًا ينسبون إليهم أهنهذا يقولونه أوالً،  أن يقال:

قاتلوهم وهم وتعاملوا مع الكفار، أو تعاملوا مع من يتعاون مع الكفار، أو أهنم 

املسلمون، والذي يقاتل املسلمني بأسلحة أخذها من الكفار فهو مرتد، فبهذا 

جبهة »حتى لو كانوا يف األصل من القاعدة كــ -وببعضه صاروا صحوات ردة 

 جيب قتاهلم وقتلهم بل ذبحهم.- «النرصة

  :ييقول أبو بكر البغدادو

جر، فإن اهلارة إيل دار فليها من استطاع منكم اهلارة يا أهيا املسلمون»

  أو كام قال. «اإلسالم واجبة

يقول  فليهاجر. من استطاع اهلجرة إىل الدولة اإلسالمية :كل مكان فيقول عن

 هذا وهو ال يستطيع أن يبقى يف مكان واحد يف هذه الدولة !!
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 .وإذا بحثنا يف حال الذين عندهم يف دولتهم جتد حاهلم يرثى له

أنا ال أستطيع أن أخرج خارج  :هل السنة يف املوصليقول بعض اإلخوة من أ

، فهذا حال من كان حتت حكم هذه الدولةبيتي، ولو خرجت خارج بيتي سأقتل، 

 . وال حول وال قوة إال باهلل

 .لقتل كل من خالفهملون يؤص   موه

 فهذا أبو حممد العدناين وهو من رؤوس هذا التنظيم يقول:  

سه بالرصاص وأخرجوا ما فيه كائنا من كان من أراد شق الصف فافلقوا رأ»

 .«وال كرامة

 عل اإلنسان يستعيذ باهلل من ذلك.جمرد تصور حاهلم جي، نعوذ باهلل

دفاع عن اإلسالم، وذب عن كتاب اهلل وسنة  ،وبيان باطلهم وما هم عليه

 ويشوهون ، ألهنم يفعلون باإلسالم واملسلمنيرسول اهلل 

 ما استطاعوا أن يفعلوه.ملسلمني سنوات وسنوات ما لو مكث أعداء ا صورهتم،

 هؤالءلخوارج األولني، فلوهبذا يتبني لنا مشاهبة خوارج داعش يف هذا العرص 

 اخلوارج املعارصون يسريون عىل درب اخلوارج األولني.
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 شبهات والرد عليها -5

ب ون هبا الشباع  د  وي   ،الشبهات التي يروج هبا اخلوراج أفعاهلم هذه بعض

 .عليها ، والرد  األغامر اجلهال لالنضامم إليهم

J الشبهة األولى j 

من خالل مواقع االنرتنت،  ينرشوهنااالدعاءات والدعايات، التي ما يف »

عىل  وحرصهمومواقع املرئيات وغري ذلك،  !!تامعيومواقع التواص  االج

  ، وعندهم آله إعالمية ضخمة وقوية.التصوير جدا  

ل، فيلفتون بذلك األنظار، ابطاأل انعبصورة الشااملرئيات  ويظهرون يف هذه

، يف اجلهاد واملااهدين يات من كتاب اهللآذبون األغامر األغرار، ويأتون بوجي

 .«هنا عليهمووينزل

  

 )الجواب على هذه الشبهة(

من  دام فال مانع أن يكون عندهم يشء  ما يظهرونه من الشجاعة واإلقأأوال : 

الشجاعة ليست عنوانًا عىل مجرد ف  يدل عىل حق عند الشخص،هذا ال، وهذا

فالشجاعة كانت موجودة عند كثري من الكفار يف اجلاهلية قبل اإلسالم،  ،احلق

ما فعله بعض انظر مثال ، وإىل عرصنا احلديث يف احلروب العاملية األوىل والثانية
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من الفيتناميني يف حرهبم كاميكازيني االنتحاريني، ثم ما كان ال خصوصاً  اليابانيني

 مع األمريكيني بعد الفرنسيني.

الشجاعة ر من كما ذيف اجلاهلية قبل اإلسالم كم من حمارب ذكر عنه و

واإلقدام، ومن أشهر هذا ما ذ كر عن عنرتة بن شداد، ومن أشهر شعره معلقته 

 ي يقول فيها:توالاملشهورة 

ل   أ  ال  س   اخل  ي ل  ي  ــه 
ن ة  م  ا اـت  ـ ل ٍك اـب  ل م  ع  ــا مل   ت  ًة بــ م  ل 

اه   ج 
ن ت   ــيـإ ن  ك 

ـــي ة  أ ن ــنـ  يع 
ق  د  الو  ه  ن  ش   م 

ك  ــــم   خي  رب   نـ  ند  امل  غ 
ف  ع  أ ع  ى الوغى و  ش   أ غ 

ب  ــمل    ق  وم  أ  أ ي ت  الق  ــــم  ــا ر  ه  ت  غ ل  مج  ع  ر  ــر  ون  ك  ـــر  ام  ت ــذ  ـم  ري  ي  م  ـذ    م 

ع  ـي   هن  اـد 
أ  ـــــاح  ك  م  ن ت ـر  والر  ط   ون  ع  ب ــــان  ب ئ ـــأ ش  ـــٍر يف  ل  ه   األ د 

 م  ان 

 : بأبياتبعد هذا يقول ثم 

أ  و 
ى ن ف ِس  ف  د  ش  ق  ل  أ  و  ر  م   ب  ق  اـس  ن رت   أقـــق ي ه  ي ك  ع  س  و  ار  و   ـدم  ـــل  الف 

سئل رسول اهلل بالبنان، وقد  هار إلييشل أوفهذا مثال ملن يقاتل شجاعة، 

  عن الرجل يقاتل شجاعة، ويقاتل محية، ويقاتل رياء، أي

من قات  لتكون كلمة »: ذلك يف سبيل اهلل؟ فقال رسول اهلل 
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 (1) .«اهلل هي العليا، فهو يف سبي  اهلل

 ستدل بشجاعة عنرتة عىل أنه كان عىل حق ؟!فهل ي  

 جتده يقاتل محية، ويقاتل رياء، ويقاتل شجاعة.وارج أيضًا اخلوكثري من هؤالء 

أنه عندما تقرأ يف سري اخلوارج األولني ال جتد تقريبًا أي فرق سوى توفر  ثانيا :

 الوسائل اإلعالمية احلديثة.

 ذكرت عنهم أيضًا صورو، املتقدمون كان عندهم شجاعةكذلك اخلوارج ف

 (2) عدم املباالة بيشء.لب واإلقدام، ومن صور الشجاعة والتص

                                 
( من طريق 1904(، ومسلم )7458(، )3126(، )2810(، )123أخرجه البخاري ) (1)

 .أيب وائل شقيق بن سلمة األسدي عن أيب موسى األشعري 

 (.3/39البن سعد ) «الطبقات الكربى»انظر عىل سبيل املثال:  (2)

 - ( من طريق أيب خمنف!! يف ذكر مقتل شبيب 175 -7/174ويف تاريخ الطربي )

، فارمتس يف «ليقيض اهلل أمرا كان مفعوال»اخلارجي أنه غرق يف النهر، فلام سقط يف املاء قال: 

غرق أمري »، تنادى أصحابه بينهم: «ير العزيز العليمذلك تقد»املاء، ثم ارتفع فقال: 

!! وزعم الناس أنه بعد موته شقت بطنه فأخرج قلبه، فكان جمتمعا صلبا كأنه «املؤمنني

 صخرة.

أ يت احلجاج بن يوسف بامرأة من اخلوارج فجعل (: »12/180ويف تاريخ دمشق ) -

 ،يكلمك وأنت معرضة عنهاألمري  :فقال بعض الرشط ،يكلمها وال تكلمه معرضة عنه
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 عرض نفسه للهلكة وت  ر  كم من م  ثالثا: 

ٍ
القتحام األهوال رياء الناس  ع  ج  ش  اء

 ن يقول: قاتلت  ن الثالثة الذين هم أول من تسعر هبم النار م  وطلبا ملدحهم، وم  

 تلت.فيك حتى ق  

 

                                                                                  
 «.نظر إىل من ال ينظر اهلل إليه فأمر هبا فقتلتأإين أستحي أن  :فقالت

حيث رج األعراب وهو قطري بن الفجاءة ومن ذلك ما ذكر من أبيات عن بعض خوا -

 قال:

ــعاعاً  ــارت ش ــد ط ــا وق ــول  هل  أق

 حيـــاة  يـــوم ألتســـفإن ــك  لـــو 

 فصـــربًا يف جمـــال املـــوت  صـــرباً 

ـــوب  احل الو ـــث ـــي ـــوب ع  ز  اة  بث

ــة  كــل  حــي    غاي
ــبيل  املــوت   س

عتـــبط  يســـأ م   ـــن ال ي  م  ووم   هيـــر 

يــــاةٍ  ــــري  يف ح   خ 
 
ــــرء لم 

مـــا ل   و 

 

ـــ  راع  ـــن ت  ـــك ل  وحي 
 يمـــن األبطـــال 

ــن ت طــاعي ــك  ل  ــذي ل  عــىل األجــل  ال 

ســـــتطل  اخللـــــفـــــام نيـــــ  بم 
 اع  ود 

ـــع الـــري   ى عـــن أخـــي اخل ن   اع  في طـــو 

ـــــف ي ـــــداع   يه ألهـــــل األرض داع 

ت   طــــــاع  و  مه  امل نــــــون  إ ىل انق 
 ســــــل 

ط  امل تــــاع   ــــق  ــــن س 
ــــد  م   إ ذا مــــا ع 

 

واألمثلة عىل شجاعة اخلوارج وإقدامهم كثرية جدا، وهذه الشجاعة مل حتجز عنهم وصف 

 اخلوارج.
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J الشبهة الثانية j 

ية، ريافض، والنص، األمريكان، والرواجلميع اجتمع عليهم :يقولون»

 .«، ولو كانوا عىل باط  ما اجتمع عليهم ك  هؤالء !!!والعلامنيون

 

 (الجواب على هذه الشبهة)

ن هلم يف اخلفاء من دول الكفر كأمريكا وغريها، ألجل هم ي رتكون وي مك   :أوال  

، وسببا يف تشويه صورة اإلسالم واملسلمني دسيسة بني املسلمني واأن يكون

مبارشة  طرق)وهذا يتم ب ب بالد املسلمني، وإفساد دينهم ودنياهم.جل رضوأل

 وغري مبارشة(

اجتامع الكفار وغريهم عليهم هذا ال يعني أهنم ليسوا لو سلمنا، ف ثانيا:

خوارج، وقد كان اخلوارج أيضًا فيام تقدم جيتمع عليهم ناس كثريون خيتلفون يف 

سببًا يف هذا  ومل يكن وارج وقتاهلم،العقائد، وكلهم جيمعون عىل عداوة هؤالء اخل

   أن أكثر الناس يعادوهنم. بحجة اخلوارج عىل احلق اعتبار 

هذه  -كام يف أنساب األرشاف للبالذري- وقد نظم بعض اخلوارج املتقدمني

 األبيات: 

 وهيزمهم بآسـك أربعونـــــــا فيمـــــا زعمتــم مؤمنأألفـا 
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 اــوارج مؤمنونـــلكن  اخلـــو مـم ليس ذاك كام زعمتـــكذبت

 ــاــة الكثرية ينرصونــعىل الفئ ة قد علمتـــمــة القليلـهم الفئ

عىل  ،من األعداء نرصهتم عىل األعداد الكثريةوتهم، فاستدالل اخلوارج بقل  

هذا أمر عندهم من قديم، واهلل املستعان عىل ضالهلم أحقية ما هم عليه، 

 وجهلهم.

ا أن إنسانًا يمسك سكينًا ويقتل كل من يقابله هبا، سواء كان لو فرضن ثالثا :

مسلاًم أو هيوديًا أو نرصانيًا، فهل تعجب أن جيتمع املسلمون واليهود والنصارى 

 عىل معاداته ؟!

 وهل يستدل باجتامعهم عىل معاداته عىل أنه عىل حق ؟!

عىل  فيهه ال دليل د  الناس عىل عداوة جمموعة من الناس بمجر   واجتامع   ،ة  ل  الق  ف

، فالناس قد يرتكون بعض األمور ظاهرة الشذوذ لشذوذها، وليس ترك (1)يشء

 حق.أهنا عىل  الناس هلا دليالً 

                                 
– همؤأعداواملاسون، كلهم أكثر الناس  وماذا يقول اللصوص، وقطاع الطرق، واملافيا، (1)

 .-يف الظاهر عىل األقل
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بدة الشياطني قليلون أهنم عىل عبدة الشياطني قليلون، فهل معنى أن عمثاًل: 

 ؟!حق

أراد أن من وقلة أهله، فكذلك  هإذا كنا نرد عىل من يرد احلق لضعف :رابعا  

، ونقول له يعكس األمر فيقول هذا أهله قليلون إذن هو حق، فكذلك نرد عليه

 .، واعرف احلق تعرف أهلههذا أيضًا ليس الزماً 
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J الشبهة الثالثة j 

هذه الدولة تريد أن حتكم رشيعة اهلل، وتريد أن تقيم اخلالفة  :يقولون»

 .«اإلسالمية، فينبغي أن ُتدعم، وأن تؤيد

 

 (الجواب على هذه الشبهة)

 كانت دعوى كل اخلوارج عىل مر العصور.هذه  - باختصار-اجلواب 

كام يف   واخلوراج الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

كلمة »:   ، فقال أمري املؤمنني عيل«ال حكم إال هلل»قالوا:  -صحيح مسلم

 .«حق أريد هبا باطل

ن نفس الشعار، وال ب أبدًا أن يرفع اخلوارج العرصيوجفال غرابة وال ع

ون السلفيون السائرون عىل خطى الصحابة عجب أيضًا أن يقول املسلمون السني  

 هذه كلها كلامت  »:  وعىل خطى أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

 .«حق أريد هبا باطل وشعارات  
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J ة الرابعةالشبه j 

، يقولون إذا أنكر عليهم منكر، ورد» عىل احلكام،  ملاذا ال تنكرون عليهم رادٌّ

 وتنكرون علينا ؟!

ال تنكرون ملاذا توجد فصائ  أخرى يف سوريا حتارب وتقات   :ويقولون أيضا  

 .«؟! عليها

 

 (الجواب على هذه الشبهة)

عامة احلكام يف بالد اإلسالم يفعلون منكرات ال ينسبوهنا إىل أن  أوال :

 اإلسالم.

، ن بيان احلقالعلامء ال يسكتون عوجد منهم منكر ينسبونه لإلسالم فإن  ثم لو

سكت ثم لإلسالم  نسبهواحلكام  فعله أحدومن ادعى خالف ذلك فليأت بمنكر 

 عن بيان احلق عىل الوجه الرشعي.كلهم العلامء 

 حيتج هبذالو ف رض أن شخصًا عجز عن إنكار بعض املنكرات، فال  ثانيا :

من املنكرات، فعجز اإلنسان عن بعض  نكار ما مل يعجز عن إنكارهلتسكيته عن إ

 .احلق ال جيعله يرتك القيام باحلق فيام مل يعجز عنه

ية، أهل السنة الذين ينكرون عىل داعش، ينكرون أيضًا العلامن ثالثا :
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كل املناهج الكفرية الوضعية، وينكرون أيضًا احلزبية والليربالية، والديمقراطية، و

بام ال  كل  ، فال يسكتون عن منكر وهلل احلمد، ولكنهم يتعاملون مع خوانيةواإل

، وال خيرجون يف التعامل مع احلكام خيالف الضوابط الرشعية يف التعامل معهم

 .عن الرشيعة

 ، أهل السنة ينكرون عليها أيضاً وغريهابقية الفصائل التي يف سوريا  رابعا :

اخلالفة ووجوب إقامة ما ادعته داعش من  ع  د  ت  مل  هذه الفصائل، ولكن خمالفاهتا

امة فع ونحو ذلك، ووجوب اجلهاد عىل التعيني م،ههجرة مجيع املسلمني إلي

كان الكالم يف داعش أكثر من فلهذا  مل تدع هذا، الفصائل التي تقاتل يف سوريا

 غريهم.
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J الشبهة الخامسة j 

 .«وم القيامةخصامءك ي هؤالءال جتع   :أهنم يقولون»

 

 (الجواب على هذه الشبهة)

قال:  أيب بكر بن خالد من طريق (1)«الكفاية»بام رواه اخلطيب البغدادي يف  

قلت ليحيى بن سعيد القطان: أما ختشى أن يكون هؤالء الذين تركت حديثهم 

ألن يكون هؤالء خصامئي أحب إيل من أن » خصامءك عند اهلل تعاىل؟ قال: قال:

يقول: مل حدثت عني حديثا ترى  ل اهلل مي رسويكون خص

 .«أنه كذب

 وقد نظم هذا العراقي يف ألفيته فقال: 

 د  ــس  ه و  ــي جوابــن حييى فــأحس د  ـقـول ق  ــح حـصـالنـع ذا فــوم

 و  ن ك  م   ب  ــيل أح امء  ـوا خصــونـألن يك
 ب  ذ  أ   مي املصطفى إذ مل   صخ ن 

                                 
 (.1076للهروي ) «ذم الكالم»(، و87) «الكفاية يف علم الرواية» (1)
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ذين ترك علامء اجلرح والتعديل أحاديثهم، منهم وهذا مع العلم أن هؤالء ال

 .أو كثريو األوهام ناس سلفيون سنيون صاحلون، لكن ربام حفظهم ضعيف

فام بالك وهؤالء عقائدهم فيها ما فيها من الفساد، وعندهم ما عندهم من 

 .وقتلهم االجرتاء عىل تكفري املسلمني
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J الشبهة السادسة j 

عون أه  األوثان، وداعش حتارب دح يح رج يقتلون أه  اإلسالم وح اخلوا :يقولون»

 .«أه  األوثان

 

 (الجواب على هذه الشبهة)

، ولكن ملقاصد خمتلفة اإلسالم أهل غري نن حتارب م  حتارب م   قد ن داعشأ

يف سوريا وليبيا وسيناء وباكستان يبقى أن أكثر قتىل داعش من املسلمني، 

 . يف العراق أيضاً وأفغانستان وغريها وربام

 .املسلمني سف أن أكثر قتىل داعش هم منفالواقع لأل

 

 

 

 

 

 



   59 عن خوارج داعشبيان الضالل واخلطأ الفاحش يف الرضا والدفاع 

 
J الشبهة السابعة j 

 .«يقولون نحن ال نكفر بالكبرية»

 

 (الجواب على هذه الشبهة)

من اخلوارج املتقدمني ال يذكر عنهم هذا القول بالتفصيل الذي عرف  أن كثرياً 

ألجل  كان أن أصل احلكم عىل اخلوارج باخلروجوكام تقدم ، منهم نيعند املتأخر

 مفارقة مجاعة املسلمني، وتكفري إمام املسلمني، واخلروج عليه، ونحو ذلك.

رون بكل كبرية، ولكن يكفرون ببعض الكبائر، وإنا هلل ف  ك  هم ال ي  أيضا : يقال و

 وإنا إليه راجعون.
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o  قال اآلجري ى بإسناده ن روأبعد  «الرشيعة»ب يف كتا

 :«اخلوارج كالب النار»حديث 

قد ذكرت من التحذير من مذاهب اخلوارج ما فيه بالغ ملن عصمه »

عن مذهب اخلوارج، ومل ير رأهيم، وصرب عىل جور األئمة،  تعاىلاهلل 

األمراء، ومل خيرج عليهم بسيفه، وسأل اهلل تعاىل كشف الظلم  وحيف  

الح، وحج معهم، وجاهد معهم عنه، وعن املسلمني، ودعا للوالة بالص

فإن أمروه بطاعة  وصىل معهم اجلمعة والعيدين ،عدو للمسلمني كل  

فأمكنه أطاعهم، وإن مل يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية مل 

يطعهم، وإذا دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ومل هيو ما هم 

فه كان عىل الرصاط املستقيم إن عىل فتنة، فمن كان هذا وص ن  ع  فيه، ومل ي  

 .«شاء اهلل
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 القوانين في تحكيم املعتبرين وال بعض العلماءأق

 باس ععبد هللا بن  -1

  يي ىي ني ٱُّٱيف قوله عز وجل:   عن طاوس، عن ابن عباس -

ليس »قال: [، 44املائدة: ] َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ

 .«بالكفر الذي تذهبون إليه

إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، إنه ليس كفرًا ينقل عن امللة، »ويف رواية: 

 .«كفر دون كفر

 ىي ني ٱُّٱٱ:تعاىل وروى عيل بن أيب طلحة، عن ابن عباس، يف تفسري قوله-

 [،44املائدة: ] َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي

 .(1) «مل حيكم به فهو ظامل فاسقو به من جحد ما أنزل اهلل، فقد كفر، ومن أقر  »قال: 

 

 

                                 
  جزاه اهلل خريا –خلصه أحد طلبة العلم-. 

 (.116-6/113« )سلسلة األحاديث الصحيحة»وانظر:  (1)
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o  ،احتاوا  وأومن العلامء الذين رصحوا بصحة هذا األثر عن ابن عباس

 به:

 .(، ووافقه الذهبي2/393احلاكم يف املستدرك ) -

قال: صحيح عىل رشط  (2/64يف تفسريه ) احلافظ ابن كثري -

 الشيخني.

 .(45أبو عبيد القاسم بن سالم يف اإليامن )ص  -

  .(2/520حممد بن نرص املروزي يف تعظيم قدر الصالة ) -

 .(6/166ابن جرير الطربي يف تفسريه ) -

 .(2/723ابن بطة يف اإلبانة ) -

 .(2/42أبو املظفر السمعاين يف تفسريه ) -

 .(3/61)البغوي يف تفسريه  -

 .(4/237ابن عبد الرب يف التمهيد ) -

 .(2/624أبو بكر بن العريب يف أحكام القرآن ) -
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 .(6/190والقرطبي يف اجلامع ألحكام القرآن )  -

 .(7/312شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ) -

 .(1/335والعالمة ابن القيم اجلوزية يف مدارج السالكني )  -

 (.6/109) «الصحيحة»يف  ومن آخرهم العالمة األلباين -

o (:68/)ص «التحذير من فتنة التكفري»يف  كام وقال العالمة ابن عثيمني 

لكن ملا كان هذا األثر ال يريض هؤالء املفتونني بالتكفري؛ صاروا يقولون: هذا »

؛ وقد تلقاه  األثر غري مقبول! وال يصح عن ابن عباس! فيقال هلم: كيف ال يصح 

وتقولون: ال نقبل ... فيكفينا أن  !ل، وأعلم باحلديث؟من هو أكرب منكم، وأفض

 تلقوه كلهم – وغريمها –علامء جهابذة؛ كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم 

 .صحيح فاألثر وينقلونه؛ به، ويتكلمون بالقبول
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  (241املتوىف سنة ) اإلمام أحمد ابن حنبل -2

 (:2/192) «هاينسؤاالت ابن »قال إسامعي  بن سعد كام يف 

 هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٱُّٱ :سألت أمحد» 

قال: كفر ال خيرج من  ، قلت: فام هذا الكفر؟[44املائدة: ] َّ حب جب

 .«امللة
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  (294املتوفى سنة ) اإلمام محمد بن نصر املروزي  -3

  (:2/250: )«تعظيم قدر الصالة»قال يف  

ب رسول اهلل عنهم من أصحا يولنا يف هذا قدوة بمن رو»

  والتابعني؛ إذ جعلوا للكفر فروعًا دون أصله ال تنقل صاحبه

توا لإليامن من جهة العمل فرعًا لألصل، ال ينقل تركه عن عن ملة اإلسالم، كام ثب  

 حئ جئ  يي ىي ني ٱُّٱ :ملة اإلسالم، من ذلك قول ابن عباس يف قوله

 .« [44املائدة: ] َّ حب جب هئ مئ خئ

كفر دون كفر، وظلم دون ظلم » عىل أثر عطاء( معقبا  2/523وقال يف )

 : «وفسق دون فسق

وقد صدق عطاء؛ قد يسمى الكافر ظاملًا، ويسمى العايص من املسلمني ظاملًا، »

 .«فظلم ينقل عن ملة اإلسالم وظلم ال ينقل
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  (310املتوفى سنة ) اإلمام محمد بن جرير الطبري  -4

 :(6/166) «جامع البيان»قال يف  

نزلت هذه اآليات يف : وأوىل هذه األقوال عندي بالصواب: قول من قال»

ار أهل الكتاب، ألن ما قبلها وما بعدها من اآليات فيهم نزلت، وهم املعنيون  كف 

 .هبا، وهذه اآليات سياق اخلرب عنهم، فكوهنا خربًا عنهم أوىل

 حيكم بام أنزل فإن قال قائل: فإن اهلل تعاىل قد عم  باخلرب بذلك عن مجيع من مل

  اهلل، فكيف جعلته خاصًا؟

قيل: إن اهلل تعاىل عم  باخلرب بذلك عن قوم كانوا بحكم اهلل الذي حكم به يف 

كتابه جاحدين، فأخرب عنهم أهنم برتكهم احلكم عىل سبيل ما تركوه كافرون، 

قال  ، هو باهلل كافر؛ كامجاحدا  بهوكذلك القول يف كل  من مل حيكم بام أنزل اهلل 

 .«ابن عباس
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  (399سنة ) اإلمام ابن أبي زمنين املتوفى -5

 (:162قال رمحه اهلل يف أصول السنة ) 

م رشكا غري رشك من جيعل معه إهلا، ومن ذلك قوله عز وجل: وعلمنا أن ث  »

 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٱُّٱ
نقل عن قال ابن عباس لسائل سأله عن ذلك: ليس هو كفر ي، [44املائدة: ]

 .«امللة
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  (463ابن عبد البر املتوفى سنة ) -6

 (: 5/74) «التمهيد»قال يف  

وأمجع العلامء عىل أن اجلور يف احلكم من الكبائر ملن تعمد ذلك عاملا به، »

  يي ىي ني ٱُّٱٱرويت يف ذلك آثار شديدة عن السلف، وقال اهلل عز وجل

﴾،﴿الظ   ،[44املائدة:]َّٱحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  امل  ون 

﴾ نزلت يف أهل الكتاب، قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا؛  ون  ق  اس  ف  ﴿ال 

ليس بكفر ينقل عن امللة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه األمة حتى يكفر  :قالوا

روي هذا املعنى عن مجاعة من العلامء  ،باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر

 .«اس وطاووس وعطاءبتأويل القرآن منهم ابن عب
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  (489املتوفى سنة ) أبو املظفر السمعاني -7

 (:2/42قال يف تفسريه لآلية )

واعلم أن اخلوارج يستدلون هبذه اآلية، ويقولون: من مل حيكم بام أنزل اهلل »

 .«فهو كافر، وأهل السنة قالوا: ال يكفر برتك احلكم
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  (728املتوفى سنة ) شيخ اإلسالم ابن تيمية -8

 (:5/130) «منهاج السنة»قال يف  

 مص خص حص مس  خس حس جس مخ ُّٱ :قال تعاىل» 

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض
؛ فمن مل يلتزم حتكيم اهلل ورسوله فيام شجر [65النساء: ] َّ  حف جف

 همن كان ملتزمًا حلكم اهلل ورسول بينهم؛ فقد أقسم اهلل بنفسه أنه ال يؤمن، وأما

وهذه اآلية  ،ًا، لكن عىص واتبع هواه؛ فهذا بمنزلة أمثاله من العصاةباطنًا وظاهر

ثم  ،مما حيتج ِبا اخلوارج عىل تكفري والة األمر الذين ال حيكمون بام أنزل اهلل

يزعمون أن اعتقادهم هو حكم اهلل، وقد تكلم الناس بام يطول ذكره هنا، وما 

 .«ذكرته يدل عليه سياق اآلية
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  (751املتوفى سنة ) م ابن القيماإلما -9

 (:1/336) «مدارج السالكني»قال يف  

والصحيح: أن احلكم بغري ما أنزل اهلل يتناول الكفرين: األصغر واألكرب » 

بحسب حال احلاكم، فإنه إن اعتقد وجوب احلكم بام أنزل اهلل يف هذه الواقعة، 

فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد وعدل عنه عصيانًا، مع اعرتافه بأنه مستحق للعقوبة؛ 

ري  فيه، مع تيق   إن جهله وه أنه حكم اهلل، فهذا كفر أكرب. ن  أنه غري واجب، وأنه خم 

 .«وأخطأه، فهذا خمطئ، له حكم املخطئني
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 (1376املتوفى سنة ) العالمة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -10

 

 :(297-2/296) «تيسري الكريم الرمحن»قال يف  

ينقل عن امللة،  افاحلكم بغري ما أنزل اهلل من أعامل أهل الكفر، وقد يكون كفر»

وذلك إذا اعتقد حله وجوازه، وقد يكون كبرية من كبائر الذنوب، ومن أعامل 

 خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ ..الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد 

قال ابن عباس: كفر دون  ،[44املائدة: ] َّ حب جب هئ مئ

، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، فهو ظلم أكرب عند استحالله، وعظيمة كفر

 .«كبرية عند فعله غري مستحل له
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  (1389املتوفى سنة ) الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ-11

 :(1/80) «جمموع الفتاوى»يف كام قال  

ا، ونبذ وكذلك حتقيق معنى حممد رسول اهلل: من حتكيم رشيعته، والتقيد هب» 

ما خالفها من القوانني واألوضاع وسائر األشياء التي ما أنزل اهلل هبا من سلطان، 

معتقدا  صحة ذلك وجوازه؛ فهو كافر والتي من حكم هبا أو حاكم إليها؛ 

الكفر الناق  عن امللة، فإن فع  ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه؛ فهو كافر 

 .(1) «الكفر العميل الذي ال ينق  عن املل ة

 

 

 

 

 

                                 
(، وهي متأخرة عام أمجل من كالم للشيخ 19/1/1985وهذه الفتوى مؤرخة بتاريخ ) (1)

  فإن الطبعة األوىل لرسالة حتكيم القوانني كان يف سنة «ننيحتكيم القوا»يف رسالته ،

(1980.) 
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  (1393املتوفى سنة ) الشيخ محمد األمين الشنقيطي -12

 (:2/103قال يف أضواء البيان )

 َّ حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ»
وعليه  ؛فاخلطاب للمسلمني كام هو ظاهر متبادر من سياق اآلية، [44املائدة: ]

 د  ح  ا به ج  ذلك مستحال له أو قاصد ل  ع  فالكفر إما كفر دون كفر وإما أن يكون ف  

أما من حكم بغري حكم اهلل، وهو عامل أنه ها مع العلم هبا، اهلل ورد   أحكام  

مرتك  ذنبا فاع  قبيحا، وإنام محله عىل ذلك اهلوى فهو من سائر عصاة 

 .«املسلمني
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  (1420الشيخ ابن باز  املتوفى سنة ) -13

 :(1)«ن سن  القواننيمل ز أوضح الرباهني يف فتاوى اإلمام ابن با»يف  كام 

  :أربعة أنواع من حكم بغري ما أنزل اهلل فال خيرج عن»

من قال أنا أحكم هبذا ألنه أفضل من الرشيعة اإلسالمية فهو  -1

 .كافر كفرا أكرب

ومن قال أنا أحكم هبذا ألنه مثل الرشيعة اإلسالمية، فاحلكم هبذا  -2

 .جائز وبالرشيعة جائز، فهو كافر كفرا أكرب

قال أنا أحكم هبذا، واحلكم بالرشيعة اإلسالمية أفضل لكن  ومن -3

 .فهو كافر كفرا أكرب ،احلكم بغري ما أنزل اهلل جائز

ومن قال أنا أحكم هبذا وهو يعتقد أن احلكم بغري ما أنزل اهلل ال  -4

جيوز ويقول احلكم بالرشيعة اإلسالمية أفضل وال جيوز احلكم بغريها 

فهو كافر كفرا ه ام  ك  مر صادر من ح  ولكنه متساهل أو يفعل هذا أل

 .«، ويعترب من أكرب الكبائرأصغر ال خيرج من امللة

 

                                 
الفتاوى البازية يف حتكيم »([، وانظر أيضًا: 44( )ص/ 6]العدد ) «املجلة السلفية»(1) 

 .-رمحه اهلل تعاىل –له  «حوار يف مسألة التكفري»، «القوانني الوضعية
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  (1420املتوفى سنة ) األلبانيمحمد ناصر الدين الشيخ  -14

 :(1)«فتنة التكفري جتديد التحذير من»قال يف  

املائدة: ] َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي نيُّٱ»

ال  :فأقول خلروج عن امللة؟ أو أنه غري ذلك؟و افام املراد بالكفر فيها؟ هل ه، [44

بد من الدقة يف فهم اآلية؛ فإهنا قد تعني الكفر العميل؛ وهو اخلروج باألعامل عن 

 .بعض أحكام اإلسالم

ويساعدنا يف هذا الفهم حرب األمة، وترمجان القرآن عبد اهلل بن عباس 

 عىل أنه  – الضالة الفرق من كان من إال –، الذي أمجع املسلمون مجيعًا

 .إمام فريد يف التفسري

 يفهمون أناساً  هناك أن من متاماً  اليوم نسمعه ما – يومئذ –فكأنه طرق سمعه 

ليس الكفر الذي »: ل، فقال تفصي غري من سطحيًا، فهامً  اآلية هذه

، ولعله «هو كفر دون كفر»، و:«أنه ليس كفرًا ينقل عن امللة»، و:«تذهبون إليه

، ثم كان من ك اخلوارج الذين خرجوا عىل أمري املؤمنني عيل يعني: بذل

عواقب ذلك أهنم سفكوا دماء املؤمنني، وفعلوا فيهم ما مل يفعلوا باملرشكني، 

 .«أو كام ظنوا! إنام هو: كفر دون كفرا! فقال: ليس األمر كام قالو

 
                                 

 ([.39( )ص/ 6]العدد ) «املجلة السلفية»(1)
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  (1421املتوفى سنة )محمد بن صالح العثيمين الشيخ  -15

 :(1)ه السؤال التايلوجه إلي

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال »

 رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبد اهلل ورسوله.

وعرب تسجيله يف اهلاتف أيضًا لفضيلة  ،ه عرب اهلاتفم  د  ق  فهذا السؤال أ  أما بعد: 

ومتع به، وجعل فيه –حفظه اهلل –ني الوالد الشيخ العالمة حممد بن صالح العثيم

وهذا السؤال حول مسألة –رمحة اهلل عليه –يف أمثاله العوض عن سامحة الوالد و

بعض الكلامت من ا أيضًا االستدالل هبكثر فيها النزاع بني طلبة العلم، وكثر 

 .-حفظه اهلل تعاىل –لفضيلة الوالد العالمة حممد بن صالح العثيمني 

خ: السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وزادكم اهلل علام، ورفع أقول للشي أوال:

 من اً ريكث يعني هنا– اهلل سلمكم–فضيلة الشيخ  ،يف الدنيا ويف اآلخرةقدركم 

 ،عزوجل اهلل لرشيعة خمالفة برشيعة يأيت الذي احلاكم حول يدندنون العلم طلبة

 أو ويكافئ ،عليها ملخالف  ا بيعاق   وقد ،هبا ويلزمهم ،هبا الناس يأمر أنه شك وال

 .هبا امللتزم   وبالعطاء باخلري جيازي

                                 
 (.314: 311/ 2) «احلكم بغري ما أنزل اهلل وأصول التكفري» (1)
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تعترب خمالفة   يف كتاب اهلل ويف سنة نبيه الرشيعة وهذه 

 ،هبا الناس م هذا احلاكم  ز  ل  ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة، هذه الرشيعة إذا أ  

ا جاء يف ن احلق مأو ،هو الباطل نه هو احلق وما دوومع أنه يعرتف أن حكم اهلل

كام وقع  ،ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس هبذه الرشيعة ،الكتاب والسنة

ويف أمراء اجلور الذين ألزموا الناس  ،ويف بني العباس ،مثل ذلك كثريًا يف بني أمية

بل ال ختفى عىل كثري من الناس عندما ألزموا الناس بام  ،بأمور ال ختفى عىل مثلكم

 خربأ كام ،بينهم عاضاً وجعلوا امللك  ،جل كاألمور الوراثيةال يريض اهلل عز و

 احلاكم أن لوف، وأبعدوا خيارهم سالنا رشار بواوقر  ،  النبي

 الناس ألزم إذا الرشيعة هبذه كافراً  يكون هل الرشيعة هذه مثل فعل الزمان هذا يف

فهل  ،سنةحلق يف الكتاب والا وأن ،والسنة للكتاب خمالف هذا أن اعرتافه مع هبا

كمن مثاًل  ،ر إىل اعتقاده هبذه املسألةنظ  ن ي  ؟ أم البد أيكون بمجرد فعله هذا كافراً 

– ويأخذ من البنك الدويل ،كمن يفتح البنوك الربوية يف بالده ،يلزم الناس بالربا

ولو  ،قلم اقتصادها عىل مثل هذا اليشءؤوحياول أن ي ،قروضًا ربوية-كام يقولون 

يعتذر مثل هذه  .غري ذلكلكن أزمة اقتصادية أو  ،ا حرام وال جيوزسألته قال: الرب

، فهل يكفر بمثل ذلك وقد ال تكون ،االعتذارات وقد تكون االعتذارات مقبولة

 أم ال ؟
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 من نإ :تقولون أنكم فضيلتكم عن ينقلونومع العلم أن كثريًا من الشباب 

 .كافراً  يكون ذلك فعل

 ،ومستكثر ل  ق  ن هذا يشء موجود بني م  لها أبالد الدنيا ك يف نالحظ ونحن 

 وبني مرصح وغري مرصح ، نسأل اهلل العفو والعافية.

نريد من فضيلتكم اجلواب عىل ذلك عسى أن ينفع اهلل سبحانه وتعاىل به 

ألنه ال خيفى عليكم  ؛ز وجل به الدعاة إىل اهلل عز وجلوينفع اهلل ع ،طالب العلم

 .اهلل عز وجل إىلالدعوة  يف صفوف أن اخلالف كم يؤثر

 ،كم وطالبكم طلبة العلم يف هذه البالدئهذا وإين ألنقل لفضيلتكم حمبة أبنا 

رغبتهم أيضًا يف سامع صوتكم وتوجيهاتكم ونصائحكم سواء عرب اهلاتف أو و

 .«واهلل سبحانه وتعاىل املسؤول أن يتقبل من اجلميع صالح األعامل ،غري ذلك

 : ن عثيمنيجواب الشيخ العالمة اب

وعىل آله وأصحابه  ،عىل نبينا حممد م   وأسل  صيل  وأ   ،احلمد هلل رب العاملني»

 أما بعد: ،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين

ففي هذا اليوم الثالثاء الثاين والعرشين من شهر ربيع األول عام عرشين 

أرب سم أخينا أيب احلسن من ماستمعت إىل رشيط مسجل با وأربعامئة وألف

 ، فأقول: عليك السالم ورمحة اهلل وبركاته.عيل  ه بالسالم أابتد
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القول  وال ينبغي إطالق   ،وما ذكره من جهة التكفري فهي مسألة كبرية عظيمة

ويعرف العواقب التي  ،فيها إال مع طالب علم يفهم ويعرف الكلامت بمعانيها

إطالق القول بالتكفري أو ، أما عامة الناس فإن رتتب عىل القول بالتكفري أو عدمهت

شتغل  ي  ن ال مثل هذه األمور حيصل فيه مفاسد، والذي أرى أوالً أعدمه يف

وهل جيوز أن نخرج عليه  ،وهل احلاكم كافر أو غري كافر ،هذه املسألةيف الشباب 

 م  هب   د  أو ن   ،أو ال جيوز، عىل الشباب أن هيتموا بعباداهتم التي أوجبها اهلل عليهم

ن حيرصوا عىل التآلف بينهم أو ،ن يرتكوا ما هناهم اهلل عنه كراهة أو حتريامً أو ،إليها

ن يعلموا أن اخلالف يف مسائل الدين والعلم قد جرى يف عهد أو ،واالتفاق

وإنام القلوب واحدة واملنهج  ،رقةالف   إىل يولكنه مل يؤد، الصحابة 

 واحد.

 إىلكام يف الكتاب العزيز ينقسم أما فيام يتعلق باحلكم بغري ما أنزل اهلل فهو  

  ثالثة أقسام:

 وفسق عىل حسب األسباب التي بني عليها هذا احلكم: ،وظلم ،كفر

فإذا كان الرج  حيكم بغري ما أنزل اهلل تبعا  هلواه مع علمه بأن احلق فيام  -1

 قىض اهلل به فهذا ال يكفر، لكنه بني فاسق وظامل.
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 ،يرى أن ذلك من املصلحة ،عليه األمة وأما إذا كان يرشع حكاًم عامًا متيش -2

ألن كثريًا من احلكام عندهم جهل يف  ؛س عليه فيه فال يكفر أيضاً ب  وقد ل  

املًا ويتصل هبم من ال يعرف احلكم الرشعي وهم يرونه ع ،علم الرشيعة

 .املخالفكبريًا فيحصل بذلك 

يميش  ولكنه حكم هبذا أو رشع هذا وجعله دستوراً  ،وإذا كان يعلم الرشع -3

 ،وأن احلق فيام جاء به الكتاب والسنة ،يعتقد أنه ظامل يف ذلك ،الناس عليه

 فإننا ال نستطيع أن نكفر هذا.

أو مثل  ،ناس عليهوإنام نكفر من يرى أن حكم غري اهلل أوىل أن يكون ال -4

 :-تبارك وتعاىل-ألنه مكذب لقول اهلل  ؛، فإن هذا كافرحكم اهلل عز وجل

 خمحم جم  هل  ٱُّٱ[،8التني: ] َّ  يك ىك مك لك اك ُّٱ

 [.50املائدة: ] َّ  مه جه هن من خن حن جن مم

ألن  ؛فإنه جيب اخلروج عليه ،ثم هذه املسائل ال يعني أننا إذا كفرنا أحداً 

وال نستطيع اآلن أن  ،اخلروج يرتتب عليه مفاسد عظيمة أكرب من السكوت

حتققنا جواز اخلروج ا إذ وإنامالعربية وغري العربية، نرضب أمثاالً فيام وقع يف األمة 

وأما أن  ، فإنه البد من استعداد وقوة تكون مث  قوة احلاكم أو أعظم ،عليه رشعا  
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، فإن كاالقنابل والدبابات وما أشبه ذ خيرج الناس عليه بالسكاكني والرماح ومعه

 ع أيضًا.، وهو خمالف للرشهذا من السفه بال شك
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 وث العلمية واإلفتاءفتوى اللجنة الدائمة للبح -16

 :(1)(5741السؤال احلادي عرش من الفتوى رقم )

أو كافر كفرا  أكرب، وتقب  منه  ،مسلم: من مل حيكم بام أنزل اهلل، ه  هو 11س

 أعامله؟

 َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي نيُّٱقال تعاىل: : 11ج

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خضُّٱ وقال تعاىل: ،[44املائدة: ]

 زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ عاىل:وقال ت، [45املائدة: ] َّ جفحف

واعتقده جائزًا فهو كفر ، لكن إن استحل ذلك [47املائدة: ] َّىب نب مب

أكرب، وظلم أكرب، وفسق أكرب خيرج من امللة، أما إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو 

مقصد آخر وهو يعتقد حتريم ذلك فإنه آثم، يعترب كافرًا كفرًا أصغر، وظاملًا ظلاًم 

أصغر ال خيرج من امللة، كام أوضح ذلك أهل العلم يف تفسري  أصغر، وفاسقًا فسقاً 

 اآليات املذكورة.

 وباهلل التوفيق. وصىل اهلل عىل نبينا حممد، و]عىل[ آله وصحبه وسلم.

 اللانة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

 الرئيس                    نائ  رئيس اللانة                            عضو                               

 عبد اهلل بن غديان                عبد الرزاق عفيفي                         عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز

                                 
 (.780/ 1) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء» (1)
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 هل العلم في تنظيم داعشأل كالم 

بادالشيخ عبد املحسن الع  

بعض الناس يقول عن الدولة اإلسالمية املوجودة اآلن أهنم خوارج  السؤال:

 فهل هذا صحيح؟

ال شك، صفاهتم وأفعاهلم هي أفعال اخلوارج، هذه الدولة التي  اجلواب:

يقولون داعشية، ما ينبغي أن يقال هلا إسالمية، يقال داعشية، هذا االسم املناسب 

!! يعني هذا !!! وتفسد وتقتلناس بالسكاكني؟هلا، الدولة اإلسالمية تذبح ال

 .(1)ليس من اإلسالم يف يشء

 

 

 

 
 

                                 
  جزاهم اهلل خريا –أعده بعض طلبة العلم-. 

 ، ومتوفرة عىل الشبكة.-حفظه اهلل –مفرغ من مادة حمفوظة للشيخ (1)
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o  حول خوارج داعش:–حفظه هللا –وهذا مقال للشيخ 

 فتنة الخالفة الداعشية العراقية املزعومة

28/9/1435 

 

نبينا حممد وعىل آله  ،وصىل اهلل وسلم عىل من ال نبي بعده، احلمد هلل وحده

 ؛وصحبه. أما بعد

فقد ولد يف العراق قبل عدة سنوات فرقة أطلقت عىل نفسها دولة اإلسالم 

بالعراق والشام، واشتهر ذكرها بأربعة حروف هي احلروف األوائل هلذه الدولة 

كام ذكر ذلك بعض -، وقد تعاقب عىل زعامتها «داعش»املزعومة فيقال هلا: 

أبو فالن الفالين أو أبو عدد يقال للواحد منهم: -املتابعني حلدوثها وأحداثها 

فالن ابن فالن، كنية معها نسبة إىل بلد أو قبيلة كام هو شأن املجاهيل املتسرتين 

بالكنى واألنساب، وبعد ميض مدة عىل احلرب التي وقعت يف سوريا بني النظام 

واملقاتلني له دخل أعداد من هذه الفرقة غري مقاتلني للنظام، لكنهم يقاتلون أهل 

ناوئني للنظام ويفتكون هبم، وقد اشتهر أن قتلهم ملن يريدون قتله يكون السنة امل

بالسكاكني الذي هو من أبشع وأنكى ما يكون يف قتل اآلدميني، ويف أوائل شهر 

لوا تسمية فرقتهم إىل اسم  ، وخطب «فة اإلسالميةاخلال»رمضان احلايل حو 

 املوصل، ومما قاله يف خليفتهم الذي أ طلق عليه أبو بكر البغدادي يف جامع يف
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ل يت عليكم ولست بخريكم»خطبته:  ، وقد صدق يف أنه ليس بخريهم؛ «فقد و 

 ألن قتل من يقتلونه بالسكاكني إن كان بأمره أو بعلمه وإقراره فهو رشهم؛ لقوله

 :« من دعا إىل هدى كان له من األجر مث  أجور من تبعه، ال

 ضاللة كان عليه من اإلثم مث  آثام ينق  ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل

(، وهذه اجلملة 6804رواه مسلم ) «من تبعه، ال ينق  ذلك من آثامهم شيئا

 اهلل التي قاهلا يف خطبته قد قاهلا أول خليفة يف اإلسالم بعد رسول

  أبو بكر الصديق وهو خري هذه األمة التي  ،وأرضاه

حابة يعلمون أنه خريهم لألدلة هي خري األمم، قاهلا تواضعا وهو يعلم والص

، ومن اخلري هلذه الفرقة الدالة عىل ذلك من كالم رسول اهلل 

أن تراجع نفسها وتؤوب إىل رشدها قبل أن تكون دولتها يف مهب الرياح كشأن 

 مثيالهتا التي سبقتها يف خمتلف العصور.

لدت قبل أيام  لقيت قبوال ومما يؤسف له أن فتنة هذه اخلالفة املزعومة التي و 

أظهروا فرحهم ورسورهم هبا كام يفرح  ،عند بعض صغار الشباب يف بلد احلرمني

الظمآن بالرساب، وفيهم من زعم مبايعة هذا اخلليفة املجهول! وكيف ي رجتى خري 

ممن ابتلوا بالتكفري والتقتيل بأشنع القتل وأفظعه؟! والواجب عىل هؤالء الشباب 

اق وراء نعيق كل ناعق، وأن يكون الرجوع يف كل أن يربأوا بأنفسهم عن االنسي

؛ ألن يف الترصفات إىل ما جاء عن اهلل عز وجل وعن رسوله 
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ذلك العصمة والسالمة والنجاة يف الدنيا واآلخرة، وأن يرجعوا إىل العلامء 

ر يف ضالل بسبب رجوعه  الناصحني هلم وللمسلمني، ومن أمثلة سالمة من فك 

كنت  قد »( عن يزيد الفقري قال: 191اه مسلم يف صحيحه )إىل أهل العلم ما رو

، ثم   صابٍة ذوي عدد نريد أن نحج 
ي رأي  من رأي اخلوارج، فخرجنا يف ع 

ن  ف  غ  ش 

ث القوم  نخرج  عىل الناس، قال: فمررنا عىل املدينة فإذا جا د  -بر بن عبد اهلل حي 

د ذكر ، قال: فإذا هو قعن رسول اهلل - جالس  إىل ساريةٍ 

ثون؟ واهلل  د  اجلهن مي ني، قال: فقلت  له: يا صاحب  رسول اهلل! ما هذا الذي حت 

 مغ ٱُّٱو  ،[192آل عمران: ] َّ حتجت هب مب خب حب جب ُّٱ يقول:

فام هذا الذي تقولون؟ قال:  ،[20السجدة: ] َّ مق حق مف خف حف جف

: نعم! قال: فهل سمعت بمقام حممد  ؟ قلت  فقال: أتقرأ  القرآن 

نعم! قال: فإن ه مقام حممد ، يعني ال : ذي يبعثه فيه؟ قلت 

   رج. قال: ثم  نعت  وضع ن خي  رج اهلل  به م  املحمود الذي خي 

اط ومر  الناس عليه، قال: وأخاف أن ال أكون أحفظ ذاك. قال: غري أن ه قد  الرص 

رجون من النار بعد أن يكونوا فيها، قال: يعني فيخرجون ك م زعم أن  قومًا خي  أهن 

عيدان السامسم، قال: فيدخلون هنرًا من أهنار اجلن ة فيغتسلون فيه، فيخرجون 

ب  عىل رسول اهلل 
ن  الشيخ  ي كذ  حي  كم! أ ت رو  م القراطيس. فرجعنا، قلنا: و  كأهن 
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 جل واحد، أو كام ؟! فرجعنا، فال ـ واهلل! ـ ما خرج من ا غري  ر 

 .«قال أبو نعيم

ضل بن دكني هو أحد رجال اإلسناد، وهو يدل  عىل أن  هذه وأبو نعيم هو الف 

العصابة  ابت ليت باإلعجاب برأي اخلوارج يف تكفري مرتكب الكبرية وختليده يف 

م بلقائهم جابرًا  وبيانه هلم صاروا إىل ما أرشدهم إليه، وتركوا  النار، وأهن 

م عدلوا عن اخلروج الذي مه   ، وهذه من الباطل  الذي فهموه، وأهن  وا به بعد احلج 

 أعظم الفوائد التي يستفيدها املسلم برجوعه إىل أهل العلم.

ين واالنحراف عن احلق  وجمانبة ما كان عليه أهل السن ة  ويدل  خلطورة الغلو يف الد 

إنَّ أخوفح ما »: من حديث حذيفة  واجلامعة قوله 

اته عليه وكان ردءا  لإلسالم، أخاف عليكم رج  قرأ القرآن، حتى إذا ُرئيت ِب

انسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى عىل جاره بالسيف ورماه بالرشك، قلت: يا 

ام أوىل بالرشك: الرامي أو املرمي؟ قال: ب  الرامي رواه البخاري يف  «نبيَّ اهلل! أهيه

 (.3201التاريخ وأبو يعىل وابن حبان والبزار، انظر الصحيحة لأللباين )

السن  مظن ة سوء الفهم، يدل  لذلك ما رواه البخاري يف صحيحه  وحداثة  

قلت لعائشة زوج الن بي  »( بإسناده إىل هشام بن عروة، عن أبيه أن ه قال: 4495)

 :أرأيت  قول اهلل تبارك وتعاىل :  يتٱُّٱوأنا يومئذ حديث السن 
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 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث نث مث زث رث
ف هبام، ، فام[158البقرة: ] َّ يلىل  مل يك  أرى عىل أحد شيئًا أن ال يطو 

ف هبام،  فقالت عائشة: كال ! لو كانت كام تقول كانت: فال جناح عليه أن ال يطو 

ل ون مل ناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا  إن ام أنزلت هذه اآلية يف األنصار، كانوا هي 

فوا بني الصفا واملروة، فلام  جاء اإل جون أن يطو  سالم سألوا رسول اهلل يتحر 

 نث مث زث رث يت ُّٱ :عن ذلك، فأنزل اهلل 

البقرة: ] َّ يلىل  مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يثىث

158]». 

وعروة بن الزبري من خيار التابعني، وهو أحد  الفقهاء السبعة باملدينة يف عرص 

ذره يف خطئه يف الفهم بكونه يف ذلك الوقت الذي سأل فيه  د لع  التابعني، قد مه 

، وهو واضح  يف أن  حداثة  السن  مظن ة  سوء الفهم، وأن  الرجوع إىل  حديث   السن 

 أهل العلم فيه اخلري والسالمة.

ل ما ينتن »( عن جندب بن عبد اهلل قال: 7152ويف صحيح البخاري ) إن  أو 

ن استطاع أن ال ن استطاع أن ال يأكل إال  طي بًا فليفعل، وم   من اإلنسان بطن ه، فم 

ال بينه وبني اجلن    .«لة بملء كف  من دم هراقه فليفعحي 

ووقع مرفوعًا عند الطرباين أيضًا من »(: 13/130قال احلافظ يف الفتح ) 
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طريق إسامعيل بن مسلم، عن احلسن، عن جندب، ولفظه: تعلمون أين  سمعت 

ال حيولنَّ بني أحدكم وبني اجلنَّة وهو يراها » يقول: رسول اهلل 

حًا برفعه لكان يف «كفِّ دم من مسلم أهراقه بغري حلِّه م ءُ  د مرص  ، وهذا لو مل ير 

 .اهـ«حكم املرفوع؛ ألن ه ال ي قال بالرأي، وهو وعيد شديد لقتل املسلم بغري حق  

بأي عقل ودين يكون »وهذه األحاديث واآلثار هي بعض ما أوردته يف رسالة 

، وفيها آيات عديدة وأحاديث «وا يا شبابالتفجري والتدمري جهادا؟! وحيكم أفيق

وآثار كثرية يف حتريم قتل اإلنسان نفسه وقتله لغريه بغري حق، وقد طبعت هذه 

هـ مع رسالة أخرى 1428هـ، وطبعت سنة 1424الرسالة مفردة يف عام 

ضمن جمموع  «بذل النصح والتذكري لبقايا املفتونني بالتكفري والتفجري»بعنوان: 

 (.279-6/225) كتبي ورسائيل

وعىل هؤالء الشباب الذين انساقوا وراء نعيق هذه الفرقة أن يراجعوا أنفسهم 

ويثوبوا إىل رشدهم وأال يفكر أحد منهم باللحوق هبا فيخرجون من احلياة 

لبسون إياها أو بذبح بالسكاكني الذي هو ميزة هلذه  باألحزمة الناسفة التي ي 

الطاعة للدولة السعودية التي عاشوا وعاش الفرقة، وعليهم أن يلزموا السمع و

آباؤهم وأجدادهم يف واليتها بأمن وأمان، فهي بحق أمثل دول العامل وخريها 

عىل ما فيها من قصور من أعظم أسبابه فتنة التغريبيني يف هذه البالد الذين يلهثون 

 وراء تقليد الغرب يف كل ما فيه مرضة.
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ملسلمني يف كل مكان، وأن هيدي وأسأل اهلل عز وجل أن يصلح أحوال ا

شباهبم من البنني والبنات إىل كل خري،وأن حيفظ بالد احلرمني حكومة وشعبا من 

كل سوء، وأن يوفقها لكل خري، وأن يقيها رش األرشار وكيد الفجار، إنه سميع 

 .(1)جميب، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه

 

 

                                 
 بالشبكة.–ه اهلل حفظ–مقال منشور عىل موقع الشيخ  (1)
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 حيالشيخ عبد العزيز الراج

 السؤال:

 ما النصيحة للشباب يف العامل اإلسالمي يف احلذر مما يسمى بداعش؟ 

 اجلواب:

لزموا والة األمور والعلامء وأن ي   (1) النصيحة للشباب أن حيذروا منهم، ... 

ويتعلموا ويتفقهوا يف دين اهلل، وعليهم أن يبتعدوا عن هذه التجمعات وهذه 

واجلامعة، وجيب أن يطلبوا العلم ويلزموا والة  الفرق املخالفة جلامعة أهل السنة

 أمورهم وعلامئهم يف بلدهم ويتعلموا العلم الرشعي.

يا شيخ هناك أناس ال يرون السمع والطاعة حلكامنا من آل سعود يف السائ : 

 هذه البالد، ما ردك يا شيخ عىل هؤالء؟

 (1)اجلامعة ...ن ملنهج أهل السنة واجلامعة أهل السنة ووهؤالء خمالف الشيخ:

من رأى من أمريه شيئا »النصيحة أن يلزموا مجاعة املسلمني، حديث ابن عباس 

، فالتفرق (2)«يكرهه فليصرب، فإنه من فارق اجلامعة شربا، فامت، فميتة جاهلية

                                 
 ( كلمة مل أسمعها جيدا.1)

( واللفظ له، كالمها 1849(، ومسلم )7143(، )7054(، )7053( أخرجه البخاري )2)

 .من طريق اجلعد أيب عثامن، عن أيب رجاء، عن ابن عباس 
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يسبب التفرق واالختالف والفتنة وضياع األمور  (1) واالختالف والتمرد ...

 .(2)ىل غري ذلك من املفاسدواختالل األمر وتدخل األعداء إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 
 كلمة مل أسمعها جيدا. (1)

 مفرغ من مادة صوتية حمفوظة، وهي منشورة بالشبكة. (2)
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 الشيخ يحيى بن علي الحجوري

  السؤال:

 ه  داعش صنيعة الغري أم وليدة األمر الواقع، وما حكمكم فيها؟

 اجلواب:

الذي أظنه يصلنا من األخبار أن داعش من هذا ما يسمونه القاعدة بل إهنم  

هؤالء الذين هم خارج تلك البالد قاعدة غالة، فالذي بلغنا أهنم ربام انتقموا من 

وسموهم مميعني يعتربوهنم مميعني، أي ليسوا أقحاحا مثل أولئك، أولئك أقحاح 

 بشدة، القاعدة أقحاح بشدة.

وهذا الفكر فكر خارجي، فكر خارجي دلت أدلة السنة عىل ذمه، من حديث 

أنه مر ورأى رؤوس اخلوارج عىل الدرج فبكى، جاء عن عبد   أيب أمامة

، ثم قال رش قتىل حتت أديم السامء وخري قتىل من قتلوه، سمعت (1)اهلل بن أيب أوىف

، والشاهد أهنم (2)وذكر احلديث « رش قتىل ...»يقول  النبي 

                                 
( وغريمها من 173(، وابن ماجة )19130عن ابن أيب أوىف هو ما رواه أمحد ) ( الذي جاء1)

اخلوارج »، ولفظ أمحد: طريق إسحاق بن يوسف، عن األعمش، عن ابن أيب أوىف 

 ، وقال األلباين: صحيح.«هم كالب النار

( وغريمها من طريق محاد بن سلمة، عن أيب 3000(، والرتمذي )22208( رواه أمحد )2)
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يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية هذا دأهبم، فرتى فيهم من التعبد، 

، حتقرون قراءتكم مع من القراءة، يقرأون القرآن يقيمونه اوترى فيهم آثار

، (1)قراءهتم وصالتكم مع صالهتم، يمرقون من الدين كام يمرق السهم من الرمية

يصكون املصحف يعني بالكتاب، وهم أبدا ما يف   لعيل وكانوا يقولون

 -وكان شجاعا من اخلوارج - كان يقاتل املسلمني اً الكتاب، حتى إن شبيب

 ويقول:

ـــ ـــو املدل  ـــبيب أب ـــا ش  هأن
 

 كــــــــــــــــم إال هللإن احل 
 

ويرضب يف املسلمني، وهو يعتقد أن احلكم هلل، مثل هؤالء الرافضة الذين 

يقتلون املسلمني ثم يقولون املوت ألمريكا، وهم خيبطون يف املسلمني، وينها 

أمريكا، طلعت دماج أمريكا وطلعت عمران أمريكا، بالد املسلمني صارت كلها 

ك وأمورهم معروفة عند الناس بشأن أمريكا!!!، مع أهنم أرفق الناس بأولئ

                                                                                  
كالب النار كالب النار، ثالثا، رش قتىل حتت »ولفظ أمحد:  ، عن أيب أمامة غالب

 ، وقال األلباين: حسن صحيح.«أديم السامء. خري قتىل من قتلوه

( وغريمها من طريق ابن شهاب، 1064(، ومسلم )6933(، )3610( أخرجه البخاري )1)

حيقر »فظ البخاري: ول أخربين أبو سلمة بن عبد الرمحن، عن أيب سعيد اخلدري 

أحدكم صالته مع صالِتم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم، يمرقون 

 «.من الدين كام يمرق السهم من الرمية
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 ژ ژ    ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ     ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژأمريكا، الشاهد 

 .]آل عمران[ ژ ک ک ک ڑڑ

نسأل اهلل أن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ال ينبغي ملسلم أن حييد عن 

 ەئ ەئ  ائ ائ ى    ى ې ژالكتاب والسنة الذي يريد لنفسه النجاة 

واء تتجارى بأصحاهبا تبدأ صغرية وتعود كبرية، األه ،[50]القصص:  ژ وئ

يكون أقوام »: ملسو هيلع هللا ىلصكام ثبت من حديث أيب برزة عند ابن أيب عاصم يف السنة قال 

لح  بصاحبه حتى ال يدع عرقا وال مفصال  تتاارى ِبم األهواء كام يتاارى الكح

الكلب مرض يسري بالكلب ما تدري إال ويصبح يأكل نفسه وهكذا  (1)«إال دخله

يف مقدمة سنن الدارمي أنه جاءه أبو موسى ت عن ابن مسعود ثب

األشعري قال: أبا عبد الرمحن رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إال خريا، قال: ماذا 

رأيت؟ قال: رأيت قوما جيتمعون يف مسجد بني حنيفة مسجد كذا وكذا، فيقول 

تحميد من ينكره أحدهم سبحوا مائة، امحدوا مائة، كربوا مائة، هذا التسبيح وال

وأصحابه، فأنكره من  عبادة لكن عىل طريقة غري طريقة النبي 

                                 
( وغريهم من 2(، )1(، وابن أيب عاصم )4597(، وأبو داود )16937( رواه أمحد )1)

امر عبد اهلل بن حلي عن معاوية بن أيب طريق صفوان، قال: حدثني أزهر بن عبد اهلل عن أيب ع

 ، قال األلباين: حسن.سفيان 



                                                   كالم أله  العلم يف تنظيم داعش 

 

102 

 
جانب وإن كان برا، قال هال قلت هلم يعدون سيئاهتم فإين ضامن هلم أال يضيع 

من حسناهتم شيئا، ثم أتاهم فقال: أهيا الناس من عرفني فقد عرفني ومن مل 

ه من كبار الصحابة وكبار وا أنوسمى نفسه ليعرف -يعرفني فأنا أبو عبد الرمحن 

علام، أم جئتم ببدعة   رسول اهلل أصحاب   م  ت  ق  ف  أ   - علامئهم

أي مات قريبا - مل تكرس ظلمى، واهلل إن هذه آنية رسول اهلل 

، وقد أحدثتم يف دين اهلل ما أحدثتم، قال راوي ذلك لقد وهذه ثيابه مل تبل-

 .(1)يطاعنون برماحهم مع اخلوارج همرأيت

من تسبيح وحتميد إىل أن صاروا من أصحاب البدع الكبرية العظيمة فالبدع 

 تبدأ صغرية ثم تتوسع، فالسالمة كل السالمة يف هدي رسول اهلل

 اض ـربـال العــق :«ول اهللــا رسـوعظن 

  موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون قلنا يا

صيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة رسول اهلل كأهنا موعظة مودع فأوصنا قال أو

طيب ايش  «وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا

فعليكم بسنتي وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا »املخرج؟ قال: 

                                 
(، من طريق احلكم بن املبارك، أنبأنا عمرو بن حييى، قال: سمعت 210( رواه الدارمي )1)

(، 8629ورواه خمترصا الطرباين ) أيب، حيدث، عن أبيه عن أيب موسى األشعري 

 ( وغريهم.16( وابن وضاح )8638)
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 .(1) «عليها بالنواجذ وإياكم وحمدثات األمور

الفتن ما ظهر منها وما  نسأل اهلل سبحانه أن يصلح املسلمني وأن يدفع عنا

بطن، هذا الذي سمعته عنهم والذي بلغنا عن أفعاهلم أن هؤالء القوم من هذا 

الصنف الذي حتدثنا عنه وأهنم من القاعدة بل ربام انتقدوا عىل أولئك ألهنم 

مميعون وهؤالء قاعدة أشد والسالمة كل السالمة يف تقوى اهلل والكتاب 

 .(2)والسنة

 

 

 
 

 

 

                                 
( وغريهم 2676(، والرتمذي )4607(، وأبو داود )17145(، )17144أمحد )( رواه 1)

من طريق خالد بن معدان، عن عبد الرمحن بن عمرو السلمي، عن العرباض بن سارية 

.وقال األلباين: صحيح ، 

 مفرغ من مادة صوتية حمفوظة، وهي منشورة بالشبكة. (2)
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J آخر مقال J 

 تنبيهات على بعض ما عند خوراج )داعش( 

 من ضالالت وانخرافات وجهاالت

 

 احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصحبه ومن وااله.

  ،أما بعد

 ی ىئ   ىئ ېئىئ ېئ ېئ       ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژقال اهلل تعاىل: 

ر  يل عن بعض أهل اجلهل [50]القصص:   ژ ی ی ی
ك  والضالل ؛ فقد ذ 

: «ال أعرف هلم بدعة»قوله عن تنظيم )داعش(:  ل  ال  . وعن غريه من اجلهلة الض 

أنه متوقف فيهم. فأحببت أن أذكر باختصار بعض ضالالهتم، وانحرافاهتم، 

 :(1) وجهاالهتم

 اخلروج عن مجاعة املسلمني، وترك طاعة أ وىل  األمر. -1

يت ة   -2
ل وه   والتي - احلزبية امل ق  و   يف مسلم كل عىل جيب دولة إىل بعد فيام اح 

                                 
ت  تفصياًل أكثر  يف عدد من الد (1) ر  ك   روس واخلطب.وقد ذ 
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 تنظيم خاص يقترص عىل بعض إىل باالنتساب - زعمهم يف إليها اهلجرة العامل

 (1) املسلمني، وهو تنظيم القاعدة، ثم تنظيم الدولة!!

تكفري  مجيع  حكام  املسلمني، ومجيع  جيوش  املسلمني، ومجيع  رجال   -3

 .(2) الرشطة يف البالد اإلسالمية

ه عندهم كثرية. -4 ًرا، وصور   تكفري  املسلمني بام ليس مكف 

5-  
 
اء ت ف  ان   الرشوط، و 

 
اء ت يف  ؛ بدون نظر إىل اس 

ي ني  ع  يف الكفر ب الت ع  ق  تكفري  من و 

م: ن وا عىل ما ت قد   املوانع وب 

تكفري  كل  من دخل الربملان، ورؤوس  مجيع  األحزاب؛ حتى التي تنتسب  -6

 .(3) اإلسالمإىل 

إلزام  الناس  بالدخول  يف تنظيمهم؛ خصوًصا بعد أن سيطروا عىل  -7

                                 

ت والفرق واجلامعات كلها ما أنزل اهلل هبا من سلطان، قال تعاىل:  (1) يام 
 ڃ ژوهذه الت ن ظ 

 ژ ڑ        ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ چ چ چ چ

 .[159]األنعام: 

 وهذا وغريه مما ذكرت ه مذكور  برصاحة يف بياهنم لعقيدهتم. (2)

 ا الطاغوتية.عىل براءتنا من ال مع التنبيه (3)
اهت  د  ر  ف   ديمقراطية وم 
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ه  إىل خالفٍة جيب عىل  ل  و  ، ثم زعموا حت   ا أن التنظيم  دولة  و  ع  مساحاٍت واسعٍة، ثم اد 

 كل املسلمني اهلجرة  إليها؛ خصوًصا مع:

ف   -8  املسلمني األخرى بالد  ك 
 أن مجيع  بالد 

 
اء ع  ٍة.اد  د  ر   ٍر و 

عاية  الكثري من القواعد، واألحكام الرشعية يف  -9 عدم  فهم، وعدم  ر 

اًرا. ر  م 
ت  ًءا، واس   اجلهاد؛ بد 

از  عليها يف  -10 ت ك  ر 
، وكثرة  االعتامد  واال 

يز  العمليات  االنتحارية  و  جت  

 .األعداء يف انغامًسا - كذباً  - العمليات، والغلو  فيها، وتسميتها

 يف كثري من األمور، ومع كثرٍي من  الناس  عىل اختالف   -11
ف  سوء  الت رص  

 أحواهلم؛ بام خيالف الرشع.

ة  والنظر  يف املصالح واملفاسد، وما ينبغي من الترصف رشعا  -12 اي  ع  عدم  الر 

 يف كثري من األمور.

ل عىل هذا اخت  اذ  شعاراٍت واقعية يف امللبس، والشكل؛ إما ليس هلا أص -13

  رشعا.
يض  ر  ا غري  م  ل وًّ ا فيها غ  ل و   النحو، أو هلا أصل لكنهم غ 

م  لبعض يف حركات، وأمور؛ من غري دليل. -14 ه 
 تقليد  بعض 

ل ف  الظاهر   -15 ؛ بل- الت ك   يف منهم، العديد من- القرائن بداللة الرياء 
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 (.تكبري: بعضهم قول يف حتى) متعددة مواطن

، ويستخدمون هذا يف  استباحة   -16  
ي وين  ز 

، والت ل يف   
ايف  ر  وت وغ  ير  الف  و  الت ص 

؛ عىل نحو (1) أشياء كثرية؛ يروجون هبا ألنفسهم، ويف نقل عمليات الذبح للناس

، وتشويه  لإلسالم واملسلمني. ب ت  عليه أرضار  كثرية  ت  ر  م  بحرمته رشعا، وت   جي  ز 

 ايا كثرية، واهلل املستعان.وعندهم سوى ما تقدم باليا ورز

أسأل اهلل أن ينرص اإلسالم واملسلمني، وأن يذل الكفر والكافرين، وأن ينتقم 

 .من كل أعداء الدين

ل  الرشك   ذ  ، واخ  ام  ه 
ام، واجعلنا من أهل  اللهم انرص  اإلسالم  والسنة  وأ هل ه 

.والبدعة  وأ هل ه   ام  ه 
ن أهل  ن ا م   ام، وال جتعل 

 كتبه

 بن إبراهيممحمد 

 -غفر هللا تعالى له-

25 /3 /1436 

 

                                 
 التصوير للعبث بالرؤوس بعد فصلها عن اجلسد، واهلل املستعان. بل وقع (1)
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 من إصداراتنا

 

 

ــطـــب فــي:
ُ

 خ

 اإليمان باهلل -1

 توحيد العبادة )األلوهية( -2

 ألسماء والصفاتتوحيد ا -3

 التوسل -4

 «ال إله إال هللا»بيان معنى  -5

بعوا وال تبتدعوا»األمر باالتباع والتحذير من االبتداع في الدين  -6
ّ
 «ات

 توحيد املقصد والسبيل في الدين أو افتراق األمة وبيان صفات -7

 الفرقة الناجية

 عظم فضل الصالة وأهميتها -8

 حقيقة الحياة الدنيا -9

 األقاه

–غفر اهلل له  -

  



 

 

 من إصداراتنا

 

  

  

 

 
 

 كتبها

 بن إبراهيمحممد 

 للعالمة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 

  -حفظه اهلل تعاىل -
 

 عل ق عليها

 حممد بن إبراهيم

 غفر اهلل له

 



 

 

 

من إصداراتنا

 

 

 

 

 

ها واعتنى ِبا  أعد 

 غفر اهلل له

 

 ويشتم  عىل:

التمسك بالدين والتحذير  نصيحة خمترصة يف احلث عىل -1

من املدارس األجنبية، للشيخ العالمة عبد الرمحن بن نارص 

 تعاىل. السعدي 

مقال يف الرتبية والتعليم للشيخ العالمة عبد اهلل بن حممد  -2

 تعاىل. بن محيد 

فتاوى وبيان اللجنة الدائمة حول املدارس األجنبية يف  -3

 بالد املسلمني.



 

 


