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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 تكفيركلمة العالمة األلباني رحمة هللا في مسألة ال

 

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومنن ينيتا  

أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا 

 وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده وريوله.

 :(1)أما بعد 

هننف فتنننت  – نناف ف؛ننل  بننل وللمح ننومين أيضنناً ال للح –فنن ن مسننالت الت فيننر عمومنناً 

عظيمنننت مديمنننت،  بنتهنننا فرمنننت منننن الفنننر  ايينننالميت ال؛ديمنننت، وهنننف المعروفنننت بننن  

 .(2))الخوارج( 

ومع األيف الشديد ف ن البعض من الندعا  أو المتحمسنين مند ي؛نع فنف الخنروج عنن 

 ال تاب والسنت ول ن بايم ال تاب والسنت.

 مرين اثنين: والسبب فف هذا يعود إلى أ

 أحدهما هو: ضحالت العلم. 

: أنهننم لنم يتف؛هننوا بال؛واعنند الشننرعيت، والتننف هننف -وهننو مهننم  ننداً  –واألمنر اخرننر 

أياس الدعو  ايينالميت الحنحيحت، التنف يعند ننل منن رنرج عنهنا منن  لنك الفنر  

المنحرفت عن الجماعت التف أثنى عليها ريول هللا صلى هللا عليه و يلم فف غير منا 

حديث  بل والتف ذنرها ربنا عز و ل، وبين أن من ررج عنها ي نون مند شنا  هللا 

ومننن يشننامر الريننول مننن بعنند مننا  بننين لننه  {وريننوله، وذلننك فننف مولننه عننز و ننل: 

الهدى ويتبع غينر ينبيل المنيمنين نولنه منا  نوللى ونحنله  هننم وينا   محنيراً   

 {لنم ي؛تحنر علنى مولنه  –م ألمر واضح عند أهنل العلن –النسا (. ف ن هللا  – 115)

وإنما أضاف  }… نوله ما  ولى … ومن يشامر الريول من بعد ما  بين له الهدى 

إلى مشامت الريول ا باع غير يبيل الميمنين، ف؛ال: } ومن يشامر الريول من بعد 

ما  بين له الهدى ويتبنع غينر ينبيل المنيمنين نولنه منا  نوللى ونحنله  هننم وينا   

 النسا (. – 115محيراً   )

                                                           
والتاي مات مساهيلعا  لاش ال اريب السابع ا بعاد الماداة السارياة  بتااري   -رحما  هللا  -ة كلمة العالّمة األلباانيهذه بداي (1)

م. وهي مطب  اة مامك كتااف )فتااوش ال اي  األلبااني وماارنتعاا بفتااوش العلماا (  7/11/199هـ  الم افق 12/5/1413

هاـ. كماا ن ارمعا اي اا  1415مهلاة السالفية العادر األو  (  ولاد ن ارمعا ال253—238إ دار  كاشة  بد المناا صفحة: )

 م29/9/1995هـ  الم افق 5/5/1416( بتاري  556جريدة المسلم ا العدر )
 الخ ارج ط ادف متعدرة مذك رة في كتب الفرق  ومنعا ما يزا  م ج را  إلش اآلا محت ايت آخر  ه : )اإلبامية(. (2)

ب منط يك  لش انفسعت  لاي  لعات ان ن ااط ر ا ن  ولكاك مناذ ب اب يانيك باداوا وهؤال  )اإلبامية( كان ا إلش  عد قري

ين ط ا وين روا بعض الريادل والكتب والعاادد التي هي  يك  اادد الخ ارج الاادامش  إال انعات يساتتروا بخ الة ماك 

 خ ا  ال يعة  اال وهي التاية.

ماك جملاة ماا  –مك حاادق المسميات شيئا   وهؤال  يلتاا ا فعت يا ل ا: نحك لسنا بالخ ارج  والحق اا األيما  ال مغير 

 مب الخ ارج في مسألة مكفير اصحاف الكبادر. –يلتا ا ب  
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فا باع يبيل المنيمنين أو عندف ا بناع ينبيلهم أمنر هناف  نداً إيجابناً وينلباً، فمنن ا بنع 

يبيل الميمنين: فهو النلا ف عند رب العالمين، ومن رالف يبيل المنيمنين: فحسنبه 

  هنم وبتس المحير.

ف ، ألنهنم لنم ي تفنوا بعندف التنزا –منديماً وحنديثاً  –من هنا ضلت طوائف نثير   نداً 

، ول نن رنبنوا ع؛نولهم، وا بعنوا أهنوا هم فنف  فسنير ال تناب  نب  سب يبيل المنيمنين حس

والسنننت، ثننم بنننوا علننى ذلننك نتننائ، رريننر   ننداً، رر ننوا بهننا عمننا نننان عليننه يننلفنا 

 الحالح رضوان هللا  عالى عليهم  ميعاً.

ال  ويتبع غير ينبيل المنيمنين   أنندها علينه الحن {وهذه الف؛ر  من اخيت ال ريمت: 

 والسالف  انيداً بالغاً فف غير ما حديث نبوي صحيح.

 –ليست مجهولت عنند عامنت المسنلمين  –التف ياورد بعضاً منها  –وهذه األحاديث 

ل ن المجهول فيها هنو أنهنا  ندل علنى ضنرور  التنزاف ينبيل  –فضالً عن راصتهم 

 الميمنين فف فهم ال تاب والسنت وو وب ذلك و انيده.

نثينر منن الخاصنت،  –ويغفنل عنن ضنرور ها ولزومهنا  –سنهو عنهنا وهذه الن؛رت ي

فضالً عن هيال  الذين عرفوا ب  ) ماعت الت فير(، أو بعض أنواع الجماعنا  التنف 

  نسب نفسها للجهاد وهف فف ح؛ي؛تها من فلول الت فير.

مد ي ونون فف دوارل أ نفسهم صالحين ومخلحين، ول نن هنذا  –وأولتك  –فهيال  

 ناف لي ون صاحبه عند هللا عز و ل من النا ين المفلحين. وحده غير

 إذ البد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: 

 صد  ايرالص فف النيت هلل عز و ل. 

 وحسن اال باع لما نان عليه النبف صلى هللا عليه و يلم. 

أن ي ننون المسننلم مخلحنناً و نناداً فيمننا هننو فننف صنندده مننن العمننل  –إذاً  –فننال ي فننف 

مننن أن ي ننون  –بايضننافت إلننى ذلننك  – تنناب والسنننت والنندعو  إليهمننا  بننل ال بنند بال

منهجه منهجاً يوياً يليماً، وصحيحاً مست؛يماً  وال يتم ذلك على و هه إال با بناع منا 

 نان عليه يلف األمت الحالحون رضوان هللا  عالى عليهم أ معين.

 –ومد أشر  إليهنا ننفناً  –فمن األحاديث المعروفت الثابتت التف  يصل ما ذنر   

حديث الفر  النثال  والسنبعين، أال وهنو مولنه علينه الحنال  والسنالف:  افترمنت 

اليهود على إحدى ويبعين فرمت، وافترمت النحارى على اثنتين ويبعين فرمت، 

ويتفتر  أمتف على ثال  ويبعين فرمت، نلهنا فنف الننار إال واحند  ل منالوا: منن 

 .]ما أنا عليه وأصحابف  [، وفف روايت: ]الجماعت  [: هف يا ريول هللا ؟ مال

ويتبنع  {فنجد أن  واب النبف صلى هللا عليه و ينلم يلت؛نف  مامناً منع اخينت السناب؛ت: 

. فاول ما يدرل فف عمنوف اخينت هنم أصنحاب الرينول صنلى }غير يبيل الميمنين 

 هللا عليه و يلم.
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 -، ]… ما أنا علينه [الحديث ب؛وله: إذ ي تف الريول صلى هللا عليه و يلم فف هذا 

  ول ننه -مع أن ذلك مد ي ون نافياً فف الوامع للمسلم الذي يفهنم ح؛ناً ال تناب والسننت 

عليه الحال  والسنالف يربنر  ربي؛ناً عمليناً مولنه ينبحانه و عنالى فنف ح؛نه صنلى هللا 

 التوبت(. -128) }بالميمنين ر وف رحيم  {عليه و يلم أنه: 

ته ونمال رحمته باصحابه وأ باعه ِأن أوضح لهم صلوا  هللا ويالمه فمن  ماف رأف

عليننه أن عالمننت الفرمننت النا يننت: أن ي ننون أبناههننا وأصننحابها علننى مننا نننان عليننه 

 الريول عليه الحال  والسالف، وعلى ما نان عليه أصحابه من بعده.

اب والسننت وعليه فال يجوز أن ي؛تحر المسلمون عامت والدعا  راصت فنف فهنم ال تن

على الوينائل المعروفنت للفهنم  نمعرفنت اللغنت العربينت، والناينس والمنسنو ، وغينر 

ذلك  بل ال بد من أن ير ع مبل ذلك نله إلى ما نان عليه أصنحاب النبنف صنلى هللا 

أنهم نانوا أرلن  هلل عنز  –نما  بين من نثارهم ومن يير هم  –عليه و يلم  ألنهم 

ا فف ال تاب والسنت، إلى غينر ذلنك منن الخحنال الحميند  و ل فف العباد ، وأف؛ه منل 

 التف  خلل؛وا بها، و ادبوا بآدابها.

 

حديث الخلفنا  الراشندين،  –من حيث ثمر ه وفائد ه  –ويشبه هذا الحديث  ماماً  

المروي فف السنن من حديث العرباض بنن يناريت رضنف هللا  عنالى عننه، منال: 

ِ لسنت منهنا ال؛لنوب، وذرفنت  وعظنا ريول هللا صنلى هللا علينه و ينلم موعظنت وس

ودلع فاوصنا يا رينول هللا   منال:  أوصني م  [منها العيون، ف؛لنا: نانها موعظت م 

بالسننمع والراعننت، وإن ولننف علنني م عبنند حبشننف، وإنننه مننن يعنن  مننن م فسننيرى 

ارتالفاً نثيراً، فعلي م بسنتف، وينت الخلفنا  الراشندين منن بعندي، عضنوا عليهنا 

 وذنر الحديث. }… ذبالنوا 

والشاهد من هذا الحديث، هو معنى  وابه على السيال السنابر، إذ حنض صنلى هللا 

عليه و يلم أمته فف أشخاص أصحابه أن يتمس وا بسننته، ثنم لنم ي؛تحنر علنى ذلنك 

 .]وينت الخلفا  الراشدين من بعدي  [بل مال: 

ول هنذا األصنل األصنيل  إذا من أن ندندن دائماً وأبداً حن –والحالت هذه  –فال بد لنا 

 أردنا أن نفهم ع؛يد نا، وأن نفهم عباد نا، وأن نفهم أرالمنا ويلوننا.

وال محينند عننن العننود  إلننى منننه، يننلفنا الحننالح لفهننم نننل هننذه ال؛ضننايا الضننروريت 

 أنه من الفرمت النا يت. –صدماً  –للمسلم، حتى يتح؛ر فيه 

تنبلهنوا إلنى مندلول اخينت السناب؛ت، ومن هننا ضنلت طوائنف مديمنت وحديثنت حنين لنم ي

وإلى مغزى حديث يننت الخلفنا  الراشندين، وننذا حنديث افتنرا  األمنت، ف نان أمنراً 

طبيعياً  داس أن ينحرفوا نما انحرف من ينب؛هم عنن نتناب هللا، ويننت رينول صنلى 

 هللا عليه و يلم، ومنه، السلف الحالح.

 ومن هيال  المنحرفين: الخوارج مدما  ومحدثين.
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هنو نينت يدنندنون دائمناً  –بنل مننذ أزمنان  –فان أصل فتنت الت فير فنف هنذا الزمنان، 

 }ومن لم يح نم بمنا أننزل هللا فاولتنك هنم ال نافرون  {حولها  أال وهف موله  عالى: 

 المائد (، فيارذونها من غير فهوف عمي؛ت، ويوردونها بال معرفت دمي؛ت. -44)

 {  رر  و ا   را متها بالفاظ ثالثت، وهنف:  ونحن نعلم أن هذه اخيت ال ريمت مد

فاولتنك هنم  {المائند  ل،  -45   }فاولتنك هنم الظنالمون  {، }فاولتك هنم ال نافرون 

 المائد  ل. – 47   }الفاي؛ون 

ننل الننذين يحتجننون بهننذه اخيننت بنناللف  األول منهننا ف؛ننل:  هب فاولتننك هننم  {فمننن  منناف  س

وا على األم}ال افرون   –مرننناً أف يننت  –ل ببعض النحوص الشنريعت : أنهم لم ي ِلمل

على أنهنا  عننف الخنروج  –بغير نظر  –التف  ا  فيها ذنر لفظت )ال فر(، فارذوها 

من الدين، وأنه ال فر  بنين هنذا النذي ومنع فنف ال فنر، وبنين أولتنك المشنرنين منن 

 اليهود والنحارى وأصحاب الملل األررى الخار ت عن ملت اييالف.

هذا الذي يدندنون حولنه،  –دائماً  –ال فر فف لغت ال تاب والسنت ال  عنف  بينما لفظت

 ويسلرون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه.

هنو ذا نه شنان  –من حيث إنها ال  دل على معنى واحد  - }ال افرون  {فشان لفظت 

صنف أننه ظنالم أو }الفاين؛ون  {و}الظنالمون  {اللفظين اخررين:  ، ف منا أن منن و 

صننف بانننه نننافر  يننوا  فاينن ر ال يلننزف بالضننرور  ار ننداده عننن دينننه، ف ننذلك مننن و 

 بسوا .

وهذا التنوع فف معنى اللف  الواحد هو الذي  ندل علينه اللغنت، ثنم الشنرع النذي  نا  

 .–لغت ال؛رنن ال ريم  –بلغت العرب 

 –فمن أ ل ذلك نان الوا ب على نل من يتحدى يصدار األح اف على المسنلمين 

أن ي ون علنى علنم واينع بال تناب والسننت، وعلنى  -نانوا ح اماً أف مح ومين يوا ً 

 ضو  منه، السلف الحالح.

أال برريننر معرفننت  –ونننذلك مننا  فننرع عنهمننا  –وال تنناب والسنننت ال يم ننن فهمهمننا 

 اللغت العربيت وندابها معرفت دمي؛ت.

سنناعده فننف فنن ن نننان لنندى طالننب العلننم ن؛نن  فننف معرفننت اللغننت العربيننت، فنن ن ممننا ي

ايتدراك ذلك الن؛  الر وع إلى فهم من مبله منن األئمنت والعلمنا ، وبخاصنت أهنل 

 ال؛رون الثالثت المشهود لهم بالخيريت.

، فمنا المنراد }ومن لم يح م بما أنزل هللا فاولتك هم ال افرون  {ولنر ع إلى اخيت: 

 بال فر فيها ؟ هل هو الخروج عن الملت ؟ أو أنه غير ذلك ؟ 

ول: ال بد من الدمت فف فهم هذه اخيت، ف نها مد  عنف ال فر العملف  وهنو الخنروج فام

 باألعمال عن بعض أح اف اييالف.
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ويساعدنا فف هذا الفهم حبنر األمنت و ر منان ال؛نرنن، عبندهللا بنن عبناس رضنف هللا 

علنى  –إال منن ننان منن  لنك الفنر  الضنالت  –عنهما  الذي أ مع المسلمون  ميعاً 

 إماف فريد فف التفسير. أنه 

ف انه طر  يمعه يومتذ ما نسمعه اليوف  ماماً من أن هناك أناياً يفهمون هنذه اخينت 

فهماً يرحياً، من غير  فحيل، ف؛ال رضف هللا عنه: " ليس ال فر الذي  ذهبون إليه 

 "، و: " إنه ليس نفراً ين؛ل عن الملت " و: " هو نفر دون نفر ".

خوارج الذين رر وا على أمير المنيمنين علنف رضنف هللا عننه، ولعله يعنف بذلك ال

ثننم نننان مننن عوامننب ذلننك أنهننم يننف وا دمننا  المننيمنين، وفعلننوا فننيهم مننا لننم يفعلننوا 

 .(3)بالمشرنين: ف؛ال: ليس األمر نما مالوا، أو نما ظنوا، وإنما هو نفر دون نفر 

ه اخينت هنو الح نم هذا الجواب المختحر الواضح من  ر مان ال؛رنن فف  فسنير هنذ

 . (4)الذي ال يم ن أن ي فهم يواه من النحوص التف أشر  إليها مبل 

ثم إن نلمت )ال فر( ذ نر  فف نثير من النحوص ال؛رننيت والحديثيت، وال يم نن أن 

، من ذلك مثالً الحديث (5)على أنها  ساوي الخروج من الملت  –فيها  ميعاً  –  حمل 
                                                           

 (.2552( وما بعدها رقت )109راجب مخريج العالمة لعذه اآلثار ال حيحة الهز  السارس صفحة ) (3)
 قا  ال ي  ابك  ثيميك في معليا   لش كلمة العال مة األلباني: (4)

  وكذلك غيره مك العلماا  الاذيك ملاا ه باالاب    وإا  – ك ابك  باس رمي هللا  نعما  –احتج ال ي  األلباني بعذا األثر 

 [كاا في ينده ما في   لكنعت ملا ه بالاب    ل دق حايات   لش كثير مك الن  ص فاد قا  النباي صالش هللا  ليا  و يالت: 

وإا طادفتااا ماك  {ذلاك فا ا قتالا  ال يخارج اإلنسااا ماك الملاة  لا لا  معاالش:    وماب]يباف المسلت فسا ق  وقتالا  كفار 

 .}إنما المؤمن ا إخ ة فأصلح ا بيك اخ يكت  {إلش اا قا :  }المؤمنيك اقتتل ا فأصلح ا بينعما 

ابك  باس  لكك لما كاا هذا ال يرمي هؤال  المفت نيك بالتكفير  صاروا يا ل ا: هذا األثر غير ماب    وال ي ح  ك 

 فياا  لعت: كيف ال ي ح وقد ملااه مك ه  اكبر منكت واف ل وا لت بالحديث  وما ل ا ال نابل ؟!!

ملا ه بالاب    ويتكلما ا با  وينال نا   فااألثر  –وغيرهما  –فيكفينا اا  لما  جعابذة ك ي  اإليالم ابك ميمية وابك الايت 

 صحيح.

ك ابك  باس  فلدينا ن  ص اخرش مد   لش اا الكفر قد يطلق وال يارار با  الكفار ثت هب اا األمر كما قلتت: إن  ال ي ح  

اثنتاا في الناس هماا بعات كفار: الطعاك  [المخرج  ك الملة  كما في اآلية المذك رة  وكما في ق ل  صلش هللا  لي  و يلت: 

   وهذه ال مخرج مك الملة بال إشكا .]في النسب والنياحة  لش الميت 

 –كما قا  ال ي  األلباني وفا  هللا في او  كالما   –يل قلة الب ا ة مك العلت  وقلة فعت الا ا د ال ر ية العامة لكك كما ق

 هي التي م جب هذا ال ال .

ثت شي  آخر ن يف  إلش ذلك وه : ي   اإلرارة التي مستلزم ي   الفعت؛ ألا اإلنساا إذا كاا يريد شايئا  لازم ماك ذلاك اا 

ما يريد  ثت يُحّرف الن  ص  لش ذلك. وكاا مك الا ا د المعروفة  ند العلما  انعات يا لا ا: )اياتد  ثات  ينتال فعم  إلش

 ا تاد(  ال معتاد ثت مستد  فت ل. فاأليباف ثالث هي:

األو : )قلة الب ا ة مك العلت ال ار ي(  الثااني: )قلاة فاا  الا ا اد ال ار ية(  الثالاث: )يا   الفعات المبناي  لاش يا   

 رارة(.اإل
 قا  ف يلة ال ي  ابك  ثيميك ج ابا   لش يؤا  يادل: (5)

مك ي   الفعت ق   مك نسب ل ي  اإليالم ابك ميمية ان  قا : " إذا اطلق الكفر ف نماا يُارار با  كفار اكبار "؛ مساتدال  بعاذا 

 فر( !.!! مب ان  لي  في اآلية اا هذا ه  )الك }فأولئك هت الكافروا  {الا    لش التكفير بآية:

 بيك )الكفر( المعّرف بـ )ا (  وبيك )ُكفر( منكرا . –رحم  هللا  –واما الا   ال حيح  ك شي  اإليالم فع  مفريا  

فأما ال صف؛ في لح اا نا   في : " هاؤال  كاافروا "  او: " هاؤال  الكاافروا "؛ بناا    لاش ماا ام اف ا با  ماك الكفار 

  صَف الفعُل  واا يُ صَف الفا ُل.الذن ال يخرج مك الملة  ففرٌق بيك اا ي

و لي ؛ ف ن  بتأويلنا لعذه اآلية  لاش ماا ذكار: نحكات باأا الحكات بغيار ماا اناز  هللا لاي  بكفار مخارج  اك الملاة  لكنا  كفار 

  ملي  ألا الحاكت بذلك َخَرج  ك الطريق ال حيح.

يحّكما  فاي رولتا   وبايك ماك يُن ايُ  قان ناا   وي اُب وال يُفرق في ذلك بيك الرجل الذن يأخذ قان نا  ومعيا  مك قِبَل غيره و

 هذا الاان َا ال معّي؛ إذ المعت ه : هل هذا الاان ا يُخالُف الاان ا السماون ام ال ؟
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عبندهللا بنن مسنعود رضنف هللا  عنالى عننه منال: منال المعروف فنف الحنحيحين عنن 

. فنال فر هننا ]يباب المسلم فسنو ، ومتالنه نفنر  [ريول هللا صلى هللا عليه و يلم: 

هو المعحيت، التف هف الخروج عن الراعت، ول ن الرينول علينه الحنال  والسنالف 

 .]ومتاله نفر …  [بالغ فف الز ر، مائالً:  –وهو أفحح الناس بياناً  –

ينباب  [ –ومن ناحيت أررى، هل يم ن لنا أن نفسر الف؛ر  األولى من هنذا الحنديث 

على معنى الفسر المذنور فف اللف  الثالنث ضنمن اخينت السناب؛ت:  – ]المسلم فسو  

 ؟ }ومن لم يح م بما أنزل هللا فاولتك هم الفاي؛ون  {

ى الخنروج عنن الملنت، والجواب: أن هذا مد ي ون فس؛اً مرادفاً لل فر النذي هنو بمعنن

ومد ي ون الفسر مرادفاً لل فر الذي ال يعنف الخروج عن الملت، وإنما يعننف منا مالنه 

  ر مان ال؛رنن إنه نفر دون نفر.

 {وهذا الحديث ييند أن ال فر مد ي ون بهذا المعنى  وذلنك ألن هللا عنز و نل منال: 

ت إحنداهما علنى األرنرى وإن طائفتان من الميمنين امتتلوا فاصلحوا بينهما ف ن بغن

. إذ مند ذننر ربننا عنز و نل هننا الفرمنت }ف؛ا لوا التف  بغف حتى  فنف  إلنى أمنر هللا 

الباغيت التف  ؛ا ل الفرمت المح؛ت الميمنت، ومع ذلنك فلنم يح نم علنى الباغينت بنال فر، 

 .]ومتاله نفر …  [مع أن الحديث ي؛ول: 

 ف  فسير اخيت الساب؛ت  ماماً.إذاً ف؛تاله نفر دون نفر، نما مال ابن عباس ف

ف؛تال المسلم للمسلم بغف واعتدا ، وفسر ونفر، ول ن هذا يعنف أن ال فنر مند ي نون 

 نفراً عملياً، ومد ي ون نفراً اعت؛ادياً.

شنيس  –بحنر  –من هنا  ا  هنذا التفحنيل الندمير النذي  نولى بياننه وشنرحه ايمناف 

ن بعده  لميذه البنار ابنن منيم الجوزينت، إذ اييالف ابن  يميت رحمه هللا، و ولى ذلك م

لهما الفضل فف التنبيه والدندنت على  ؛سيم ال فر إلى ذلك الت؛سيم، النذي رفنع رايتنه 

 ر مننان ال؛ننرنن بتلننك ال لمننت الجامعننت المننو ز ، فننابن  يميننت يرحمننه هللا و لميننذه 

فنننر وصننناحبه ابنننن منننيم الجوزينننت: يدنننندنان دائمننناً حنننول ضنننرور  التفرينننر بنننين ال 

االعت؛ادي وال فر العملف، وإال ومع المسلم من حيث ال يدري فف فتنت الخروج عنن 

  ماعت المسلمين، التف ومع فيها الخوارج مديماً وبعض أذنابهم حديثاً.

مرل؛ناً  –ال يعنف  ]ومتاله نفر …  [ورالصت ال؛ول: إن موله صلى هللا عليه و يلم 

 الخروج عن الملت. –

ً  –ثير   داً، فهف واألحاديث فف هذا ن حجت دامغت على أولتنك النذين ي؛فنون  - ميعا

 عند فهمهم ال؛اصر لآليت الساب؛ت، ويلتزمون  فسيرها بال فر االعت؛ادي.

فحسبنا اخن هذا الحنديث  ألننه دلينل مناطع علنى أن متنال المسنلم ألرينه المسنلم هنو 

 نفر، بمعنى ال فر العملف، وليس ال فر االعت؛ادي.

 –، وإطالمهنم علنى الح ناف، –أو من  فنرع عننهم  –لى ) ماعت الت فير( ف ذا عدنا إ

 –وعلننى مننن يعيشننون  حننت رايننتهم بنناألولى، وينتظمننون  حننت إمننر هم و ننوظيفهم 
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ال فر والرد ، فن ن ذلنك مبننف علنى و هنت نظنرهم الفايند ، ال؛ائمنت علنى أن هنيال  

 . (6)ار  بوا المعاصف ف فروا بذلك 

يفيد ذنرهنا وح ايتهنا: أنننف الت؛ينت منع بعنض أولتنك النذين ومن  ملت األمور التف 

 نانوا من ) ماعت الت فير( ثم هداهم هللا عز و ل:

ف؛لت لهم: ها أنتم نفر م بعض الح اف، فمنا بنال م   فنرون أئمنت المسنا د، ورربنا   

ننتس المسننا د ؟ ومننا بننال م   فننرون أيننا ذ  العلننم  دسمس المسننا د، ومننيذنف المسننا د، ورس

 فف المدارس وغيرها ؟الشرعف 

 مالوا: ألن هيال  رضوا بح م هيال  الح اف الذين يح مون بغير ما أنزل هللا.

فنامول: إذا ننان هنذا الرضنى رضنًى ملبينناً بنالح م بغينر منا أننزل هللا، فحينتنذ ين؛لننب 

ال فر العملف إلى نفر اعت؛ادي. فاي حانم يح م بغير ما أنزل هللا وهو ينرى ويعت؛ند 

لح م الالئر  بنيه فف هذا العحر، وأنه ال يلير به  بنيه للح نم الشنرعف أن هذا هو ا

المنحوص فف ال تاب والسنت، فال شنك أن هنذا الحنانم ي نون نفنره نفنراً اعت؛اديناً، 

 . (7)وليس نفراً عملياً ف؛ل، ومن رضف ار ضا ه واعت؛اده: ف نه يلحر به 

وا على نل حنانم يح نم بنال؛وانين ال  ستريعون أن  ح م –أوالً  –ثم ملت لهم: فانتم 

، أنننه لننو يننتل عننن الح ننم بغيننر مننا أنننزل هللا ؟  –أو ب ثيننر منهننا  –الغربيننت ال ننافر  

أل اب: بان الح م بهذه ال؛وانين هو الحر والحالح فف هذا العحنر، وأننه ال يجنوز 

 دون شك وال ريب.  –ح؛اً  –الح م باييالف، ألنهم لو مالوا ذلك لحاروا نفاراً 

، ف يف  ح مون –وفيهم العلما  والحالحون وغيرهم  – ذا انت؛لنا إلى المح ومين ف

علننيهم بننال فر بمجننرد أنهننم يعيشننون  حننت ح ننم يشننملهم نمننا يشننمل م أنننتم  مامنناً ؟ 

ول ننن م  علنننون أن هننيال  نفننار مر نندون، والح ننم بمننا أنننزل هللا هننو الوا ننب، ثننم 

الشرعف بمجرد العمل ال يستلزف الح نم  ؛ولون معتذرين ألنفس م: إن مخالفت الح م 

 على هذا العامل بانه مر د عن دينه  . 

الح م بنالت فير  –بغير حر  –وهذا عين ما ي؛وله غيرنم، يوى أن م  زيدون عليهم 

 والرد .

ومن  ملت المسائل التنف  وضنح ررناهم وضناللهم، أن ي؛نال لهنم: متنى يح نم علنى 

 –ومند ي نون يحنلف  –، وأن محمنداً رينول هللا المسلم النذي يشنهد أن ال إلنه إال هللا

 بانه ار د عن دينه ؟ 

 أي فف مر  واحد  ؟ 

 أو أنه يجب أن يعلن أنه مر د عن الدين ؟ .

إنهننم لننن يعرفننوا  وابنناً، ولننن يهتنندوا صننواباً، فنضننرر إلننى أن نضننرب لهننم المثننل 

 التالف، فن؛ول: 

                                                           
 قا  ال ي  ابك  ثيميك: نسأ  هللا العافية. (6)
 مرجئة الع ر !!!. –بالباطل  –قا  العالمة األلباني معلاا : ثت يلابنا هؤال   (7)
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ومنت واحند  زلسنت بنه ال؛ندف ماِض يح م بالشنرع، ه نذا عاد نه ونظامنه، ل ننه فنف ح 

 –مرعنناً  –فح نم بخنالف الشنرع، أي: أعرنى الحننر للظنالم وحرمنه المظلنوف، فهنذا 

 ح م بغير ما أنزل هللا ؟ فهل  ؛ولون بانه: نسفسرس ن فرس رد  ؟

 يي؛ولون: ال  ألن هذا صدر منه مر  واحد .

 ً ، فهنل فن؛ول: إن صدر نفس الح م منر  ثانينت، أو ح نم نرنر، ورنالف الشنرع أيضنا

 ي فر ؟

ثم ن رر عليهم: ثال  مرا ، أربع مرا ، متى  ؛ولون: أننه نفنر ؟  لنن يسنتريعوا 

 وضع حد بتعداد أح امه التف رالف فيها الشرع، ثم ال ي فرونه بها.

فف حين يسنتريعون ع نس ذلنك  مامناً، إذا ع لنمس مننه أننه فنف الح نم األول ايتحسنن 

واينت؛بح الح نم الشنرعف، فسناعتتذ ي نون  – مسنتحالً لنه –الح م بغير ما أننزل هللا 

 الح م عليه بالرد  صحيحاً، ومن المر  األولى.

وعلى الع س من ذلك: لو رأينا منه عشرا  الح ومنا ، فنف مضنايا متعندد  رنالف 

فيها الشرع، وإذا يالناه: لماذا ح مت بغير ما أنزل هللا عز و ل ؟ فرد مائالً: رفت 

مثالً فهذا أيوأ من األول ب ثير، ومع ذلنك ف نننا ال ورشيت على نفسف، أو ار شيت 

ا فف ملبنه باننه ال ينرى الح نم بمنا أننزل هللا  نستريع أن ن؛ول ب فره، حتى يعرب عمل

 عز و ل، فحينتذ ف؛ل نستريع أن ن؛ول: إنه نافر نفر رد .

 ، ين؛سم إلى مسمين: –نالفسر والظلم  –ورالصت ال الف: ال بد من معرفت أن ال فر 

 ر وفسر وظلم يخرج من الملت، ونل ذلك يعود إلى االيتحالل ال؛لبف.نف 

 ونرر ال يخرج من الملت  يعود إلى االيتحالل العملف. 

بننا،  –ف ننل المعاصننف  وبخاصننت مننا فشننا فننف هننذا الزمننان مننن ايننتحالل عملننف للرل

هننف مننن ال فننر العملننف، فننال يجننوز أن ن فننر  –والزنننى، وشننرب الخمننر، وغيرهننا، 

لبسننين بشننف  مننن المعاصننف لمجننرد ار  ننابهم لهننا، وايننتحاللهم إياهننا العحننا  المت

ما ي شف لنا عما فف مرار  نفويهم  –ي؛يناً  –لنا منهم  –ي؛يناً  –عملياً، إال إذا ظهر 

ننون مننا حننرف هللا وريننوله اعت؛نناداً  فنن ذا عرفنننا أنهننم ومعننوا فننف هننذه  م  رل أنهننم ال ي حس

 روا نفر رد .المخالفت ال؛لبيت ح منا حينتذ بانهم نف

أما إذا لم نعلم ذلك فال يبيل لنا إلى الح م ب فرهم  ألننا نخشنى أن ن؛نع  حنت وعيند 

 .]إذا مال الر ل ألريه: يا نافر، ف؛د با  بها أحدهما  [موله عليه الحال  والسالف: 

واألحاديث الوارد  فف هذا المعنى نثير   داً، أذنر منها حديثاً ذا داللت نبير ، وهو 

حت ذلك الححابف الذي ما ل أحد المشرنين، فلما رأى هذا الم شرك أننه صنار فف م

 حننت ضنننربت يننيف المسنننلم الحننحابف، منننال: أشننهد أن ال إلنننه إال هللا، فمننا باالهنننا 

الحننحابف ف؛تلننه، فلمننا بلننغ ربننره النبننف صننلى هللا عليننه و يننلم أن ننر عليننه ذلننك أشنند 

ال روفناً منن ال؛تنل، وننان  وابنه اين ار، فاعتذر الححابف بنان المشنرك منا مالهنا إ
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. أرر ننه البخنناري ومسننلم مننن ]هننالل شنن؛؛ت عننن ملبننه ؟   [صننلى هللا عليننه و يننلم: 

 حديث أيامت بن زيد رضف هللا عنه.

إنمننا عالمتننه ال بننرى  (8)إذاً ال فننر االعت؛ننادي لننيس لننه عالمننت أيايننيت بمجننرد العمننل

 بال؛لب.

والفننا ر، والسننار ، والزاننننف، ونحننن ال نسننتريع أن نعلننم منننا فننف ملننب الفاينننر، 

ومن شنابههم، إال إذا عبلنر عمنا فنف ملبنه بلسنانه، أمنا عملنه فيبننئ أننه … والمرابف 

 رالف الشرع مخالفت عمليت. 

فنحن ن؛ول : إنك رالفت، وإننك فسن؛ت، وإننك فجنر ، ل نن ال ن؛نول : إننك نفنر ، 

ل فنف الح نم وار د  عن دينك، حتى يظهر منه شئ ي ون لنا عذر عند هللا عز و ن

برد ننه، ثننم يننا ف الح ننم المعننروف فننف اييننالف عليننه  أال وهننو مولننه عليننه الحننال  

 . ]من بدل دينه فامتلوه  [والسالف:

 لهيال  الذين يدندنون حول   فير ح اف المسلمين:  –وما أزال أمول  –ثم ملت 

لنى علنى أن هناك حانمناً أع –أيضاً  –هبوا أن هيال  الح اف نفار نفر رد ، وهبوا 

 أن يربر هذا الحانم األعلى فيهم الحد.  –والحالت هذه  –هيال ، فالوا ب 

أن هنيال   – ندالً  –ول ن  اخن: ماذا  ستفيدون أنتم منن الناحينت العملينت إذا ينللمنا 

 الح اف نفار نفر رد  ؟  ماذا يم ن أن  حنعوا و فعلوا ؟.

ملبينت  – برنان بنالمواال  والمعنادا  إذ مالوا: وال  وبرا   فن؛نول: النوال  والبنرا  مر

وعلى حسب االيتراعت، فال يشنترط لو ودهمنا إعنالن الت فينر وإشنهار  –وعمليت 

 الرد .

 بل إن الوال  والبرا  مد ي ونان فف مبتدع، أو عاص، أو ظالم. 

ثم أمول لهيال : ها هم هيال  ال فار مد احتلوا من بالد ايينالف موامنع عند ، ونحنن 

 بتلينا باحتالل اليهود لفلسرين.مع األيف ا

ضند  –وحندنم  –فما الذي نستريع نحنن وأننتم فعلنه منع هنيال  ؟  حتنى  ؛فنوا أننتم 

 ؟ . (9)أولتك الح اف الذين  ظنون أنهم من ال فار

                                                           
قا  العالمة األلباني معلاا : " ومك األ ما  ا ماٌ  قد يكفر بعا صاحبعا كفرا  ا تااريا ؛ ألنعا مد   لش كفره راللاة قطعيّاة  (8)

 ياينيّة  بحيث يا م فعل  هذا من  ماام إ راب  بلسان   ك كفره؛ كمثل اا يدوس الم حف َ  مب  لم  ب   وق ده ل  ".
 حفظ  هللا:  قا  ف يلة ال ي  ابك  ثيميك (9)

هااذا الكااالم جيااد  يعنااي اا هااؤال  الااذيك يحكماا ا  لااش الاا الة المساالميك بااأنعت كفااار ماااذا يسااتفيدوا إذا حكماا ا بكفاارهت ؟ 

ايستطيع ا إزالتعت ؟ ال يستطيع ا  وإذا كاا اليع ر قد احتل ا فلساطيك قبال نحا  خمسايك  اماا   وماب ذلاك ماا اياتطا ت 

معا اا يزيح ها  ك مكانعا  فكيف نذهب ونسلب السنتنا  لش والة يحكم ننا ؟ ونعلت انناا األمة اإليالمية كلعا  ربعا و ه

 ال نستطيب إزالتعت  وان  ي ف مراق رما  ومستباح ام ا   وربما ا راض اي ا   ولك ن ل إلش نتيهة. =

مك ه  كافر كفارا  مخرجاا   اك الملاة  = إذا  ما الفاددة ؟ حتش ل  كاا اإلنساا يعتاد فيما بين  وبيك رب  اا مك هؤال  الحكام

 حاا   فما الفاددة مك إ الن  وإشا ت  إال إثارة الفتك ؟ كالم ال ي  األلباني هذا جيد جدا . 

. ألنناا ناا  : ماك حكات )ا(لكنا قد نخالف  في مسألة ان  ال يحكت بكفرهت إال إذا ا تادوا حل ذلك  هذه المسألة محتاج إلش نظار

 وكفره كفر  ايدة. –وإا حكت بحكت هللا  –تاد اا حكت غير هللا اولش فع  كافر بحكت هللا  وه  يع
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هال  رنتم هذه الناحيت  انباً، وبدأ م بتاييس ال؛اعند  التنف علنى أياينها  ؛نوف مائمنت 

التننف ربننى أصننحابه عليهننا،  ينننت ريننول هللا  الح ومننت المسننلمت، وذلننك با بنناع

 ونسشلاهم على نظامها وأيايها.

نذنر هذا مراراً، ونينده   راراً: ال بد ل ل  ماعنت مسنلمت منن العمنل بحنر يعناد  

ح م اييالف، ليس ف؛ل علنى أرض ايينالف، بنل علنى األرض نلهنا، وذلنك  ح؛ي؛ناً 

الهندى ودينن الحنر ليظهنره علنى هنو النذي أرينل رينوله ب {ل؛وله  بارك و عنالى: 

الحف(. ومد  ا  فف بعض بشنائر األحادينث  -9) }الدين نله ولو نره المشرنون 

 النبويت أن هذه اخيت يتتح؛ر فيما بعد.

فل ف يتم ن المسنلمون منن  ح؛ينر هنذا النن  ال؛رنننف والوعند ايلهنف، فنال بند منن 

ور  على هيال  الح اف يبيل بيلن وطرير واضح، فهل ي ون ذلك الررير ب عالن ث

 –وهو ظن غالل راطئ  –الذين يظن هيال  أن نفرهم نفر رد  ؟ ثم مع ظنهم هذا 

 . (10)ال يستريعون أن يعملوا شيتاً 

                                                           
 وقد ُيئل ف يلة ال ي  ابك  ثيميك  ك ال بعة التالية وهي: (10)

هناك شبعة  ند كثير مك ال باف هي التي ايتحكمت في  ا لعت  واثارت  ندهت مسألة الخروج  وهي: اا هؤال  الحكاام 

يك ومعية مك  ندهت  ولت يحكم ا بما اناز  هللا فحكات هاؤال  ال اباف باررمعت وكفارهت  وبنا ا  لاش المبدل ا ومع ا ق ان

ذلك: اا هؤال  ما رام ا كفارا  فيهب قتاالعت  وال ينظار إلاش حالاة ماعفعت ألا حالاة ال اعف قاد نساخت  كماا يا لا ا بآياة 

 يت عاف  التي كاا المسلم ا  ليعا في مكة !!.الت بة( فما  ار هناك مها  للعمل بمرحلة اال – 5السيف!!! )اآلية 

 فأجاف ف يلت   ك هذه ال بعة فاا :

 ال بد اا نعلت اوال  هل انطبق  ليعت وصف الررة ام ال ؟

 وهذا يحتاج إلش معرفة األرلة الدالة  لش اا هذا الا   او الفعل ررة  ثت مطبياعا  لش شخص بعين   وهل ل  شبعة ام ال ؟

لنص قد ر   لش اا هذا الفعل كفر  وهذا الا   كفر  لكك هناك مانب يمنب مك مطبيق حكات الكفار  لاش هاذا يعني: قد يك ا ا

 ال خص المعيك.

 ومنعا: الغلبة. –وه  جعل  –والم انب كثيرة  منعا: الظك 

يعذباا  احااد مااك  فالرجاال الااذن قااا  ألهلاا : إذا ماات فحرقاا ني وايااحا ني فااي الاايت  فاا ا هللا لاا  قاادر  لااّي ليعااذبني  ااذابا  ال

هاذا الرجال هااهر  ايدما  الكفار  –والحديث اخرج  البخارن  ومسلت  اك اباي ياعيد الخادرن رماي هللا  نا   –العالميك؛ 

وال ك في قدرة هللا  لكك هللا لما جمع  وخاطب  قا : يارف إني خ يت منك او كلمة نح ها  فغفر ل   ف ار هذا الفعال منا  

 ال ُمرار من (.مأويال . )ان غير ما  ر ل   و

اخرجا  البخاارن  ومسالت  اك انا   –ومثل ذلك الرجل الذن غلب  الفرح  واخذ بناقت  قادال : اللعت انت  بدن واناا رباك!! 

كلمة كفر  لكك هذا الاادل يكفر؛ ألن  مغل ف  لي   فمك شادة الفارح اخطاأ  ارار اا ياا  : اللعات  –بك مالك رمي هللا  ن  

   اللعت انت  بدن وانا ربك !.انت ربي وانا  بدك  فاا

 والمكره يكره  لش الكفر فيا   كلمة الكفر  او يفعل فعل الكفر  ولكك ال يكفر بنص الارآا؛ ألن  غير مريد  وغير مختار. 

يحكم ا بماا ر   ليا  الاارآا  –كالنكاح والفرادض وما اشبععا  –وهؤال  الحكام  نحك نعرف انعت في المسادل ال خ ية 

 ف المذاهب. لش اختال

ولعت شبعة ي ررها لعت بعض  لما  الس    يا ل ا: إا النباي صالش هللا  ليا  و … واما في الحكت بيك الناس فيختلف ا 

. وهذا  ام  فكل ما م لح با  الادنيا فلناا الحرياة فيا ؛ ألا الريا   صالش هللا  ليا  و ]انتت ا لت بأم ر رنياكت  [يلت يا  : 

 !!. ] ر رنياكت انتت ا لت بأم [يلت قا : 

شبعة. لكك هل ه  مس غ لعت في اا يخرج ا  ك ق انيك اإليالم في إقاماة الحادور  ومناب الخما ر وماا  –ال شك  –وهذه 

 شاب  ذلك ؟.

 و لش فرض اا يك ا لعت في بعض الن احي االقت ارية شبعة  ف ا هذا لي  في  شبعة.

إا يكاك مانكت   اروا صاابروا  {معاالش بعاد اا فارض الاتاا  قاد قاا : واما ممام اإلشكا  المطروح فياا  في : إذا كااا هللا

األنفاا (. فكات هاؤال  ؟! واحاٌد  -65) }يغلب ا مادتيك وإا يكك منكت مادة يغلب ا الفا  مك الاذيك كفاروا باأنعت قا ٌم ال يفاعا ا 

 بع رة.
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 إذاً  ما هو المنه، ؟ وما هو الررير ؟ 

ال شننك أن الرريننر الحننحيح هننو مننا نننان ريننول هللا صننلى هللا عليننه و يننلم يدننندن 

ورير الهدي هدي محمند صنلى هللا علينه  [ه فف نل رربت: حوله، وي ذنلر أصحابه ب

 . ]و يلم 

أن يبندهوا  –وبخاصت منهم من يهتم ب عاد  الح م ايينالمف  –فعلى المسلمين نافت 

مننن حيننث بنندأ ريننول هللا صننلى هللا عليننه و يننلم، وهننو مننا نننو زه نحننن ب لمتننين 

 رفيفتين: )التحفيت، والتربيت(. 

أولتنك الغنال ،  –أو يتغافنل عنهنا  –بتت ورايخت يغفنل عنهنا ذلك ألننا نعلم ح؛ائر ثا

 الذين ليس لهم إال إعالن   فير الح اف، ثم ال شف .

إال الفنتن والمحنن  –أو عننهم  –وييظلون يعلنون   فير الح اف، ثم ال يحندر مننهم 

 .   

والوامع فف هذه السنوا  األرير  علنى أيندي هنيال ، بند اً منن فتننت الحنرف الم نف، 

 إلى فتنت محر، ومتل السادا ، وأريراً فف 

: هدر دما  منن المسنلمين –منظور ل ل أحد  –يوريا، ثم اخن فف محر والجزائر 

 األبريا  بسبب هذه الفتن والباليا، وححول نثير من المحن والرزايا.

نننل هننذا بسننبب مخالفننت هننيال  ل ثيننر مننن نحننوص ال تنناب والسنننت، وأهمهننا مولننه 

ن ل م فف ريول هللا أينو   حسننت  لمنن ننان ير نو هللا والينوف اخرنر ل؛د نا { عالى: 

 األحزاب(. – 21) }وذنر هللا نثيراً 

، هننل نبنندأ بت فيننر الح نناف –ح؛نناً ال ادعننا   –إذا أردنننا أن ن؛ننيم ح ننم هللا فننف األرض 

بمنا بندأ بنه  –و وبناً  –ونحن ال نستريع موا هتهم، فضالً عن أن ن؛نا لهم ؟ أف نبندأ 

 ل عليه الحال  والسالف ؟ الريو
                                                                                                                                                                                     

يغلب ا مادتيك وإا يكك منكت الٌف يغلب ا الفايك اآلا خفف هللا  نكت و لت اا فيكت معفا  ف ا يكك منكت مادةٌ صابرةٌ  {ثت قا :

 .}ب ذا هللا وهللا مب ال ابريك 

وقد قا  بعض العلما : إا ذلك في  وقت ال عف  والحكت يدور مب  لت   فبعد اا اوجب هللا  لايعت م اابرة الع ارة قاا : 

 .}اآلا خفف هللا  نكت و لت اا فيكت معفا   {

. فاا  }ال يكلاف هللا نفساا  إال وياععا  {مبيك هاذا األمار  وم ماح ؛ منعاا ق لا  معاالش:  ثت نا  : إا  ندنا ن  صا  محكمة

 . }فاما ا هللا ما ايتطعتت  {: –اي ا   –يبحان  ال يكلف نفسا  إال ويععا وقدرمعا  وهللا يبحان  يا   

م اار إليا   لاش هاذا الحااكت واجاب  اا الخاروج ال –بحسب ال روط وال  ابب التي ذكرها العلماا  األجاال    –فل  فرمنا 

 ولكن  الع ش يع ن ب احب .… ف ن  ال يهب  لينا ونحك ال نستطيب إزاحت   فاألمر وامح 
ولا  ماك  –قا  العالمة األلباني معلاا : لت يظعر لي وج  احتمالياة هاذه المخالفاة  إذ انناي اقا  : لا  اا احادا  ماك النااس  )ا(

فعا  كاافر؛ إذا  ال اخاتالف  ألا  –ول  حكت باإليالم  ماال   –يالم اولش مك حكت اإليالم راش اا حكت غير اإل –غير الحكام 

 المرجب اصال  إلش ما في الالب.

 لكك كالمنا  لش العمل.

وفي هني ان  ال يمكك ألحاد اا يطباق قان ناا  مخالفاا  لل ارم يحكات فيا  فاي  باار هللا إال وها  يساتحل  ويعتااد انا  خيار ماك 

 ر ي  فع  كافر  هذا ه  الظاهر  وإال فما الذن حمل   لش ذلك ؟ الاان ا ال 

قد يك ا الذن حمل   لش ذلك خ فا  ماك انااس آخاريك اقا ش منا  إذا لات يطباا   فيكا ا ماداهنا  لعات  فحينئاذ ناا  : إا هاذا 

خاروج  لاش هاؤال  كالمداهك في باية المعاصي  واهت شي  فاي هاذا البااف ها  مساألة التكفيار الاذن يناتج العمال  وها  ال

األدمة  هذا ه  الم كل. نعت  ل  اا اإلنساا  نده ق ة يستطيب يُ في كل حاكت كافر ل  والية  لش المسلميك  كاا هذا مماا 

 نرحب ب  إذا كاا كفرا  ب احا   ندنا في  مك هللا برهاا  لكك المسألة ليست  لش هذه ال فة وليست هينة !!.
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 .}… ل؛د نان ل م فف ريول هللا أيو   حسنت   {الشك أن الجواب: 

 ول ن  بماذا بدأ ريول هللا صلى هللا عليه و يلم ؟

من المتي؛ين عند نل من اشتم رائحت العلم أنه صلى هللا عليه و يلم بدأ بالدعو  بنين 

لحر، ثم ايتجاب لنه منن اينتجاب منن األفراد الذين نان يظن فيهم االيتعداد لت؛بل ا

، ثنم ومنع بعند ذلنك التعنذيب –نما هو معروف فف السير  النبوينت  –أفراد الححابت 

والشد  التف أصابت المسلمين فف م ت، ثم  ا  األمر بالهجر  األولى والثانيت، حتى 

وطننند هللا عنننز و نننل ايينننالف فنننف المديننننت المننننور ، وبننندأ  هنننناك المناوشنننا  

، وبدأ ال؛تال بين المسلمين وبنين ال فنار منن  هنت، ثنم اليهنود منن  هنت والموا ها 

 ه ذا. … أررى 

إذاً  ال بد أن نبدأ نحن بتعلنيم النناس ايينالف الحنر، نمنا بندأ الرينول علينه الحنال  

والسالف، ل ن  ال يجوز لنا اخن أن ن؛تحر علنى مجنرد التعلنيم ف؛نل، فل؛ند درنل فنف 

يمت إلينه بحنلت، منن البندع والمحندثا  ممنا ننان ينبباً  اييالف ما ليس منه، وما ال

 فف  هدف الحرح اييالمف الشامس. 

 فلذلك نان الوا ب على الدعا  أن يبد وا بتحفيت هذا اييالف مما درل فيه.

 هذا هو األصل األول: )التحفيت( 

وأما األصل الثانف: فهنو أن ي؛تنرن منع هنذه التحنفيت  ربينت الشنباب المسنلم الناشنئ 

 .(11)على هذا اييالف المحفى 

ونحن إذا درينا وامع الجماعا  اييالميت ال؛ائمت منذ نحو مرابت مرن منن الزمنان، 

شنيتاً ينذنر،  –أو يفيندوا  –وأف ارها ومماريا ها، لو دنا ال ثينر مننهم لنم يسنتفيدوا 

برغم صياحهم وضجيجهم بنانهم يريندونها ح ومنت إينالميت، ممنا ينبب ينفك دمنا  

 نثيرين بهذه الحجت الواهيت، دون أن يح؛؛وا من ذلك شيتاً. أبريا 

فننال نننزال نسننمع منننهم الع؛ائنند المخالفننت لل تنناب والسنننت، واألعمننال المنافيننت لل تنناب 

 والسنت، فضالً عن   رارهم  لك المحاوال  الفاشلت المخالفت للشرع.

لتزموهننا وأن ننننت أ منننى منن أ باعننه أن ي –ورتامناً أمننول: هنناك نلمننت ألحنند الندعا 

 .(12)وهف: )أميموا دولت اييالف فف ملوب م  ؛م ل م على أرض م( –يح؛؛وها 

                                                           
 يك حفظ  هللا: قا  ف يلة ال ي  ابك  ثيم (11)

يريااد ال ااي  األلباااني اا يُ اافش اإليااالم اوال   ألا اإليااالم اآلا فياا  شاا ادب  شاا ادب فااي العاياادة  شاا ادب فااي األخااالق  

 ش ادب في المعامالت  ش ادب في العبارات  كل هذه األربعة.

 في العايدة: هذا اشعرن  هذا معتزلي  هذا كذا  هذا كذا. 

 إل .… ذا قاررن  هذا ميهاني في العبارات: هذا ص في  ه

 في المعامالت: هذا يحلل الربا االيتثمارن  وهذا يحرم   وهذا يبيح الميسر  وهذا يحرم . 

فتهد اا اإليالم يحتاج اوال  إلش م في  مك هذه ال  ادب  وهذا يحتاج إلش جع ر كبيرة ماك العلماا  وطاالف العلات  ثات بعاد 

الم فش مك هذه ال  ادب. فعنددذ يخرج جيل مك ال باف  لاش  ايادة ياليمة واخاالق ذلك يتربش ال باف  لش هذا اإليالم 

 وآراف كريمة م افاة للكتاف والسنة والسلف ال الح.
 قا  ال ي  ابك  ثيميك: هذه الكلمة جيدة  وهللا المستعاا. (12)
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ألن المسلم إذا صحح ع؛يد ه بناً  على ال تناب والسننت، فنال شنك أننه بنذلك يتحنلح 

 الس …عباد ه، ويتحلح أرالمه، وييحلح يلونه 

فظلنوا يحنيحون  لم يعمل بها هنيال  النناس، –مع األيف  –ل ن هذه ال لمت الريبت 

مول  –وهللا  –ل ن دون  دوى، ول؛د صد  فيهم … مرالبين ب مامت الدولت المسلمت 

إن السنننننفينت ال  جنننننري علنننننى    ر و النجا  ولم  سلك مسال ها الشاعر:

 اليبس

 لعل فيما ذنر  م؛نعاً ل ل منحف، ومنتهى ل ل متعسف. وهللا المستعان. 
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 يز بك باز رحم  هللاماريظ يماحة العالمة ال ي   بد العز

 

الحمد هلل والحال  والسالف على ريول هللا وعلنى نلنه وأصنحابه ومنن اهتندى بهنداه 

 .(13)أما بعد 

ف؛نند اطلعننت علننى الجننواب المفينند الننذي  فضننل بننه صنناحب الفضننيلت الشننيس محمنند 

ناصننرالدين األلبننانف وف؛ننه هللا، المنشننور فننف صننحيفت المسننلمون، الننذي أ نناب بننه 

 ه عن: "   فير من ح م بغير ما أنزل هللا من غير  فحيل ".فضيلته من يال

فالفيتها نلمت ميمت أصاب فيها الحر، ويلك فيها يبيل المنيمنين، وأوضنح وف؛نه هللا 

أنه ال يجوز ألحد من الناس أن ي  سفلرس من ح نم بغينر منا أننزل هللا بمجنرد الفعنل منن 

فنف ذلنك عنن ابنن عبناس رضنف دون أن يعلم أنه ايتحل ذلك ب؛لبه، واحت، بما  ا  

 هللا عنهما وعن غيره من يلف األمت.

ومنن لنم يح نم بمنا أننزل هللا  {والشك أن ما ذنره فف  وابه فف  فسير موله  عالى: 

، و: }ومن لم يح م بما أنزل هللا فاولتك هنم الظنالمون  {، و }فاولتك هم ال افرون 

 ، هو الحواب.}ومن لم يح م بما أنزل هللا فاولتك هم الفاي؛ون  {

ومنند أوضننح أن ال فننر نفننران: أنبننر وأصننغر، نمننا أن الظلننم ظلمننان، وه ننذا الفسننر 

 فس؛ان: أنبر وأصغر.

فمن ايتحل الح م بغير ما أنزل هللا، أو الزنى، أو الربنا، أو غيرهنا منن المحرمنا  

 المجمع على  حريمها ف؛د نفر نفراً أنبر، وظلم ظلماً أنبر، وفسر فس؛اً أنبر: 

فعلهننا بنندون ايننتحالل نننان نفننره نفننراً أصننغر، وظلمننه ظلمنناً أصننغر، وه ننذا ومننن 

ينباب المسنلم فسنو   [فف حديث ابن مسعود رضف هللا عننه:  فس؛ه، ل؛ول النبف 

أراد بهننذا صننلى هللا عليننه و يننلم الفسننر األصننغر، وال فننر األصننغر،  ]ومتالننه نفننر 

 وأطلر العبار   نفيراً من هذا العمل المن ر. 

اثنتنان فنف النناس همنا بهمنا نفنر: الرعنن فنف  [مولنه صنلى هللا علينه و ينلم: وه ذا 

أرر ه مسنلم فنف صنحيحه، ومولنه صنلى هللا علينه و  ]النسب والنياحت على الميت 

أرر ننه البخنناري  ]ال  ر عننوا بعنندي نفنناراً يضننرب بعضنن م رمنناب بعننض  [يننلم: 

 نى نثير .ومسلم من حديث  رير رضف هللا عنه، واألحاديث فف هذا المع

فالوا ب على نل مسلم وال ييما أهنل العلنم التثبنت فنف األمنور، والح نم فيهنا علنى 

ضو  ال تاب والسنت، وطرير ينلف األمنت والحنذر منن السنبيل النوريم النذي ينل ه 

 ال ثير من الناس يطال  األح اف وعدف التفحيل.

                                                           
العالّمة محمد ناصر الديك األلباني السااباة هذا معليق لسماحة ال ي  العالّمة  بد العزيز بك  بد هللا بك باز  لش كلمة  (13)

 رحمعما هللا جميعا .

 م.5/10/1995هـ الم افق 11/5/1416( بتاري  1511وقد نُ ر في مهلة الد  ة العدر )

 م.6/10/1995هـ الم افق 12/5/1416( بتاري  557كما ن رم  اي ا  جريدة المسلم ا  العدر )
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وإيضنناح اييننالف وعلننى أهننل العلننم أن يعتنننوا بالنندعو  إلننى هللا يننبحانه بالتفحننيل، 

للناس بادلته من ال تاب والسنت، و رغيبهم فف االيت؛امت عليه، والتواصف والنحنح 

 فف ذلك مع الترهيب من نل ما يخالف أح اف اييالف. 

وبننذلك ي ونننون مننند يننل وا مسننلك النبنننف صننلى هللا عليننه و ينننلم، ومسننلك رلفائنننه 

رشناد إلينه، والتحنذير الراشدين وصحابته المرضيين فنف إيضناح ينبيل الحنر، واي

ننن دعننا إلننى هللا وعمننل  {ممننا يخالفننه عمننالً ب؛ننول هللا يننبحانه:  ومننن أحسننن مننوالً ممل

مل هذه يبيلف أدعنو إلنى هللا  {. وموله عز و ل: }صالحاً ومال إننف من المسلمين 

 {. وموله يبحانه: }على بحير ٍ أنا ومن ا بعنف ويبحان هللا وما أنا من المشرنين 

 .}بيل ربك بالح مت والموعظت الحسنت و ادلهم باللتف هف أحسن ادع إلى ي

، ومولنه ]من دل على رير فله مثل أ ر فاعلنه  [ومول النبف صلى هللا عليه و يلم: 

من دعا إلى هدى نان له من األ ر مثل أ ور من  بعه، ال  [صلى هللا عليه و يلم: 

عليه من ايثم مثل نثاف منن ين؛  ذلك من أ ورهم شيتاً، ومن دعا إلى ضاللت نان 

. ومول النبف صلى هللا عليه و يلم لعلف رضف ] بعه ال ين؛  ذلك من نثامهم شيتاً 

ادعهننم إلننى اييننالف وأربننرهم بمننا يجننب  [هللا عنننه لمننا بعثننه إلننى اليهننود فننف ريبننر: 

 ]عليهم من حر هللا فيه، فوهللا لتن يهدي هللا بك ر الً واحداً رير  لك من حمر النعم 

 متفر على صحته.

ومد م ث النبف صلى هللا عليه و ينلم فنف م نت ثنال  عشنر  يننت يندعو النناس إلنى 

 وحيد هللا، والدرول فف اييالف بالنحح والح مت والحبر واأليلوب الحسن، حتى 

هدى هللا على يديه وعلى يد أصحابه منن ينب؛ت لنه السنعاد ، ثنم هنا ر إلنى المديننت 

 عليه الحال  والسالف،

يننتمر فننف دعو ننه إلننى هللا يننبحانه، هننو وأصننحابه رضننف هللا عنننهم، بالح مننت وا

والموعظت الحسنت، والحبر والجندال بنالتف هنف أحسنن، حتنى شنرع هللا لنه الجهناد 

بالسيف لل فار، ف؛اف بذلك عليه الحال  والسالف هو وأصحابه رضف هللا عنهم أنمل 

 يد .مياف، فايدهم هللا ونحرهم و عل لهم العامبت الحم

وه ذا ي ون النحر وحسن العامبت لمن  بعهم ب حسنان وينار علنى نهجهنم إلنى ينوف 

ال؛يامت، وهللا المسيول أن يجعلنا وينائر إروانننا فنف هللا منن أ بناعهم ب حسنان، وأن 

يرزمنا و ميع إرواننا الدعا  إلى هللا البحير  النافذ  والعمل الحالح، والحبر على 

 نه ولف ذلك وال؛ادر عليه.الحر حتى نل؛اه يبحانه، إ

 وصلى هللا ويلم على نبينا محمد ونله وأصحابه ومن  بعهم ب حسان إلى يوف الدين.
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 ماريظ العالمة ال ي  محمد العثيميك رحم  هللا  لش كلمتي األلباني و بك باز

 

: أن ال فر لمن ايتحل ذلك وأما من ح م به على أنه (14)الذي فهم من نالف الشيخين

مخالفت: فهذا ليس ب افر  ألنه لم يستحله، ل ن مد ي نون روفناً أو عجنزاً، أو  معحيت

 منزلت على أحوال ثال :  (15)ما أشبه ذلك ، وعلى هذا فت ون اخيا  الثال 

من ح م بغير ما أنزل هللا بدالً عنن دينن هللا، فهنذا نفنر أنبنر مخنرج عنن الملنت   -1

 وألنه ناره لشريعته.ألنه  عل نفسه مشرعاً مع هللا عز و ل , 

منن ح نم بننه لهنوى فننف نفسنه، أو روفنناً عليهنا، أو مننا أشنبه ذلننك، فهنذا ال ي فننر،  -2

 ول نه ينت؛ل إلى الفسر.

وهنذا ال يتنا ى فنف ح نم ال؛نوانين، ول نن يتنا ى فنف  -من ح م به عدواناً وظلماً،  -3

ذا ي؛نال إننه: فهن –ح م راص، مثل أن يح م على إنسان بغير ما أنزل هللا لينت؛م منه 

 ظالم 

ل األوصاف على حسب األحوال.  فتنزل

ومننن العلمننا  مننن مننال: إنهننا أوصنناف لموصننوف واحنند، وأن نننل نننافر ظننالم، ونننل 

 {، وب؛ولنه  عنالى: }وال افرون هنم الظنالمون  {نافر فاير، وايتدلوا ب؛وله  عالى:

 . وهذا هو الفسر األنبر.}وأما الذين فس؛وا فماواهم النلار 

ن األمر ف ما أشار الشيس األلبانف، رحمه هللا، أن اينسان ينظنر مناذا   نون ومها نا

 النتيجت ؟ ليست المسالت نظريت، ل ن المهم التربير العملف ما هف النتيجت؟

 وصلى هللا ويلم على نبينا محمد ونله وأصحابه ومن  بعهم ب حسان إلى يوف الدين.

 

______________ 

________ 

__ 

                                                           
ميك كلمة األلباني الساباة في مسألة التكفير والحكت بغير ما انز  هللا. فااد قُارئ  ليا  بعد اا قُِرئ  لش ال ي  ابك  ثي (14)

معليق العالمة ابك باز  لش كلمة العالمة األلباني  ثت بعد ذلك  لّق حفظ  هللا بتعليق مهمل نافب  لاش الكلمتايك خالصاة لماا 

 يبق  يأ  هللا اا ينفب ب .
ومك لت يحكت بما انز  هللا فأولئاك  {  وق ل  معالش: }ت بما انز  هللا فأولئك هت الكافروا ومك لت يحك {ان ق ل  معالش:  (15)

 [ 44 45 47] ي رة الماددة  اآليات:  }ومك لت يحكت بما انز  هللا فأولئك هت الفايا ا  {  وق ل  معالش: }هت الظالم ا 
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