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، ن شهنر أسرتها نمن سنئات أعدمالها، نسيوذ اب هل مدم   هل محدم   نستعينه  نستعفره إنَّ احل
هللا فال مضل ل  نمن يضلل فال هادي ل ، نأشه  أن ال إل  إال هللا نح   ال شهيك من يه   

نسلم نابرك علن  نعلى آل  نصحب ، أما دم ًا عب   نرسول  صلى هللا علن  ل ، نأشه  أن حم
 بي :

على هذ  األمة ناصطراها ناخعارها من بني سائه األمم،  -نجلَّ  عزَّ -فق  امنت هللا 
ُأخهجت للهاس، نجيل هلا من الرضل ناملهزلة ناملكاسة ما أهََّلها للشهادة على فجيلها خري أمة 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ تياىل:  األمم، فقال

 [.143] البقهة:چ ڄ  ڄ  ڄ
الذي أرسل  رب  رمحة  -صلى هللا علن  نسلم-بهسالة حمدم   -سبحاس  نتياىل-نق  أكهمها 

 [.107] األسبناء:  چگ  گ       ک  ک  گ         چ  للياملني:
»  ابلعنتري نالعبشري، فقال: -صلى هللا علن  نسلم-جاءت رسالع  حهنرنة مسحة، أمه 

ُهنا نال تُ هَ ر ُِّهنا  ُهنا، نَبش ِّ ُهنا نال تُ َيت ِّ ََي أَي َُّها الهَّاُس » اَل: قَ حذر من الفلو نالعش د، ف َ ن ، (1)«َيت ِّ
ُكْم َناْلفُُلوَّ ِفِّ ال  ِّ  َلُكُم اْلُفُلوُّ ِفِّ ال  ِّينِّ إَِّيَّ  (2)«ينِّ، فَإِّسَُّ  أَْهَلَك َمْن َكاَن قَ ب ْ

نمن تبيهم إبحتان إىل  -رضوان هللا علنهم-نعلى هذا الههج الواضح الهشن  سار أصحاب  
 يوم ال ين.

نإن من سيم هللا علنها أن قنض لها دنلة مباركة أتستت على ي  امللك عب  اليزيز بن عب  

                                 
مع -1/171يعخوهلم ابملوعظة) -صلى هللا علن  نسلم-ِف اليلم، ابب: ما كان الهيب أخهج  البخاري ( 1)

 (.1734( رقم )5/141(، نمتلم ِف اجلهاد، ابب: ِف األمه ابلعنتري نتهك العهرري)69( رقم )الرعح

(، نابن 3057( رقم )5/268أخهج  الهتائي ِف "اجملعىب" ِف مهاسك احلج، ابب: العقاط احلصى)(  2)
( رقم 5/298(، نأمح )3028( رقم )4/228ماج  ِف املهاسك، ابب: ق ر حصى الهمي)

 (.1283(، نصحح  األلباين ِف"التلتلة الصحنحة" رقم )3248)
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تههل من هذا امليني الصاِف، ناملورد اليذب، نتتري على املههج  -رمح  هللا-آل سيود الهمحن 
الصحنح ناملب أ التامي إىل يومها هذا بوسطنة ناعع ال، نموضوعنة ناتزان، نبصرية نحكدمة، 
فيقن تها هي عقن ة التلف الصاحل، صافنة سقنة طهية غضة، نشهع هللا بنهها يطبق ِف صفري 

تقام نتهرذ على اجملهمني ناملخالرني على اخعالف أسواعهم  ها، نأحكام  نح ند األمور نكبري 
 نأجهاسهم نجهتناهتم بصورة فهي ة فاعلة ال ييلم هلا مثنل ِف اليامل.

نجاء موقف املدملكة اليهبنة التيودية الواضح نالصهيح الهافض لإلفتاد ِف األرض ناإلرهاب 
م الظاهه نالباطن، نمل يكن هذا املوقف نلن  األح اث ناإلجها ،نالعطهف جبدمنع أشكال  نصور 

احلالنة نالرنت اآلسنة، بل كان مواكبًا لقنام هذ  ال نلة املباركة، نانشئًا مع سشئعها حنث إهنا 
أتخذ ميههج اإلسالم الصارم ِف حماربة الرتاد ناإلفتاد نالبفي نالبفاة، نكل عدمل فن  اعع اء 

قلناًل كان أم كثرياً بصورة قطيت دابه ذلك كل ، نقضت  ن ميهوَيً،نمهكه نأمث نشه مادَيً كان أ
علن  بهمع ، األمه الذي مي  صارت مضهب املثل، نحمط الهظه ِف األمن ناإلميان نالطدمأسنهة مع 

 .(1)ما هنأ  هللا هلا من رغ  الينش ناالسعقهار
لهاس تهكبوا الطهيق التوي، نق  ابعلنت األمة ِف بيض األزمهة نِف زماسها هذا خاصة برئام من ا

نخهجوا عن اجلادة، نامحهفوا عن املههج الصحنح نالصهاط املتعقنم، فرتكوا ذلك مههج العوسط 
ناالعع ال، نسزعوا إىل الفلو نالعش د، نرمي اجملعدميات ابلعكرري نالعضلنل، فقادهم جهلهم 

ه نامليعق  نالتلوك، نقاموا نأفهامهم القاصهة إىل سلوك طهيق العكرري ناإلرهاب، فتاد ِف الرك
مبدمارسة أعدمال إجهامنة ِف حق أمعهم نجمعدميهم نأنطاهنم نأسرتهم، نعاثوا ِف األرض فتاداً، 

 حيتهون صهياً.حيتبون أهنم نهم 
مهذ أن ظههت اسيكاسات الركه العكرريي بشكل ترجريات قام هبا العكررييون نمواجهات ن 

اربة هذا لركه اهل ام هبت األجهزة املخعصة حملخاسهة مع رجال األمن تيكس خطورة هذا ا
كل إمكاانهتا هلذا األمه مبا ِف ذلك حث املخعصني من   عها الهشن ةالركه الي ائي نجه ت دنل

علدماء ندعاة نمركهين نكعاب نكل من ييىن برتبنة الهاشئة على العص ي هلذا الركه العكرريي 
الن نزيف ما يتع لون ب  من أدلة مزيرة بعرهن  ما يقوم علن  من شبهات مضللة نبنان بط

تيعدم  ابل رجة األنىل على ل ِّ أعهاق الهصوص الشهعنة للعفهيه ابلشباب لالجنهاف ِف االسضدمام 
                                 

 ."ودية من اإلرهابيموقف املدملكة اليهبنة الت"كعاب يهظه: مق مة   (1)
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إىل اخلالَي اإلرهابنة أن العياطف مع هؤالء العكررييني بشكل أن آبخه. نلق  اسعطاع 
بين علنها مما أفق  أسصار هذا الركه  املخعصون تيهية هذا الضالل املبني نترهن  الشبهات اليت

الع مريي قوة مادية ميهوية كاسوا يهاههون علنها ل عدمهم ِف خمططاهتم الي ائنة جملعدميها املرتابط 
املؤمن بضهنرة نح ت  ناباللعراف حول قنادت  من مهطلقات شهعنة راسخة، إذ كان هذا الركه 

ِف اجملعدمع بشكل سهي ِف اخلراء  قبل ظهور  على شكل ترجريات نمواجهات خاسهة يهخه
نِف الظالم عرب اللقاءات التهية ِف االسرتاحات نالهحالت املشبوهة متعفلني الثقة املدمهوحة ملن 
يعتم ابلع ين، إال أن ظهور  عرب العرجريات اآلمثة ناسعه اف األسرس الربيئة نال ماء امليصومة 

ان زير  نبطالس  نمواجهع  حبزم، حنث جيل هذا الركه الضال حتت اجملهه لنعم تشخنص  نبن
سقط ميعهقو  بني قعنل نسجني، نابلعال اسبرت امع اد هذا الركه اهل ام برضل هللا مث ابجلهود 
املضهنة اليت بذلت ممن تص نا هلذا األمه إبخالص ننطهنة تيكس أصالة الشيب التيودي 

 .(1)نسالمة عقن ت  اإلسالمنة
بزمن دنن زمن،  على بل  دنن بل  أن خمعص اً لنس مقعصه لو إن اسعشار فكه العكرري نالفن 

لذا كان من الواجب العص ي ل  نالبحث ِف اآللنات احلامسة نالراعلة ِف حماصهت  نمن مث 
 .اإلجهاز علن 

آليات حماصرة الفكر التكفريي يف نهذا ما أحببت بناس  ناملشاركة فن  هبذا البحث) 
 (.اململكة العربية السعودية

حال فإسين ال أدعي اإلحاطة بكعابيت ِف هذا املوضوع نال مشول البحث فن  لعشيب  نبكل
 املوضوع نسيع .

كدما إسين أعرتف برضل نجه  من سبقين ِف الكعابة ِف محو هذا املوضوع، نق  اسعر ت 
 من كعبهم نحبوثهم نمقاالهتم.

 رياً.نصلى هللا على سبنها حمدم  نعلى آل  نصحب  أمجيني نسلم تتلندماً كث
 
 
 

                                 
 .12435  :م   الي د 2006أكعوبه  15ه     1427رمضان  23جهي ة اجلزيهة األح  يهظه:  (1)
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 الفصل األول
 

 مباحث: ثالثةآليات حماصرة الفكر التكفريي، وفيه 
 

 .لفة ناصطالحاً " اآللنة"العيهيف ب   املبحث األول:
                  

 اآللنة العيلندمنة، نفن  مطلبان: املبحث الثاني: 
 املطلب األنل: العألنف.

 .املطلب الثاين: الع ريس ناحملاضهات            
 

 اآللنة ال عوية ناإلعالمنة، نفن  أربية مطالب: املبحث الثالث:
 املطلب األنل: اخلطابة.

 املطلب الثاين: اله نات ناملؤمتهات.            
 املطلب الثالث: اجملادلة ناملهاظهة ناحلوار.                 
 املطلب الهابع: نسائل اإلتصال احل يثة.               
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 األولاملبحث 

 التعريف بـ"اآللية" لغة واصطالحا  
 

ابمليىن املعيارف علن  نالشائع  ميىن اآللنة لفة: مل تشه مياجم اللفة األصنلة إىل كلدمة )آل(
اسم مشعق من فيل ملا يتعيان أهنا  ":عه  علدماء اللفة (اآللة)جاء ذكه كلدمة النوم؛ بن  أس  ق  
اسم مؤسَّث مهتوب إىل  ":آلنَّةاللفة املياصهين أن  ذكه بيض علدماء، نق  (1)"ب  ِف ذلك الريل

 .(2)"، إمكاسن ةنسنلة :- نذكه من مياسنها - آلة
الواسطة بني الراعل نمهريل  ِف نصول أثه  " : هي قنل ،نأما ميىن اآللنة ِف االصطالح

 .(3)"إلن 
 ىل حتقنق األه اف.يعوصل هبا إ اليتناإلمكاسنة  اةناألد كن القول نأن اآللنة: هي الوسنلةنمي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.1/74"كشاف اصطالحات الرهون")   (1)

 (.1/140")املياصهة اليهبنة اللفة ميجم"  (2)

 .(86، ن"العوفنق على مهدمات العياريف")ص(1/287")الكلنات "(  3)
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 املبحث الثاني

 اآللية التعليمية، وفيه مطلبان:
 

 املطلب األول
 :التأليف

 

نحماصهة فكه  ،ال ريب أن العألنف نالعصهنف يي  من أهم نأجنع نسائل نآلنة ال عوة عامة
 .؛ خاصةاخلارجني على األئدمة ناحلكام ناجملعدميات املتلدمة املكرهين هلم

ناسعدمهارية، فكم أفادت كعب  أكثهها سرياً و رأس نسائل ال عوة نالهصح، ن فالعألنف ه
ِف مهاصحة الفالة دعاة العكرري اخلارجني على األئدمة ناحلكام ِف  -رمحهم هللا تياىل-التلف

ناالجتا  العكرريي ناإلخهاج من اإلميان بريل عصههم من أتى بي هم، إذ إن الب ع تعوارث، 
، نهو اجتا  بقي إىل هذا المي ِف مذهيب اخلوارج نامليعزلةِف العاريخ اإلس الكبائه اجتا  ل  نجود

 .الَيْصه
:"ناخلوارج هم أنل من كره املتلدمني، يكرهنن -رمح  هللا-قال شنخ اإلسالم ابن تندمنة 

 .(1)ابلذسوب، نيكرهنن من خالرهم ِف ب ععهم، نيتعحلون دم  نمال "
ذم اخلوارج نتضلنلهم، نإمنا تهازعوا ِف تكرريهم على نقال أيضاً:" فإن األئدمة معرقون على 

 .(2)قولني مشهورين ِف مذهب مالك نأمح ، نِف مذهب الشافيي، أيضاً سزاع ِف كرههم "
:"نميلوم أن من كره املتلدمني -رمح  هللا-نقال الشنخ عب  اللطنف بن عب  الهمحن آل الشنخ 

من أخطأ ِف املتائل االجعهادية أصوالً أن فهنعاً،  أن كره ،ملخالرة رأي  نهوا  كاخلوارج نالهافضة
 .(3)فهذا نمحو  مبع ع ضال، خمالف ملا علن  أئدمة اهل ى نمشايخ ال ين"

اث املعخصصة ِف حماربة نحماصهة فكه العكرري، حبنمن هها يعضح لها أمهنة العألنف نكعابة األ
  م الب ع ناإلجهاز علنها. ِف هنقوت  أهل التهَّة ل  ثقل  ناععبار  نسصاعع   لمُ قَ ف َ 

                                 
 (.279/ 3(  "جمدموع الرعانى")1)

 (.518/ 28"جمدموع الرعانى")  (2)

 (.98نس نالعق يس")ص(  "مههاج العأس3)
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 : -رمح  هللا–قال اإلمام ابن القنم 
فأقتم ابلكعاب نآلع  نهو القلم  ،[1] القلم:   چژ  ڑ  ڑ     ژڈچ أقتم سبحاس  ب   "

الذي هو إح ى آَيت  نأنل خملوقات  الذي جهى ب  ق ر  نشهع  نكعب ب  الوحي نقن  ب  
 ،نقامت ب  مصاحل اليباد ِف املياش ناملياد ،ومنأثبعت ب  الشهيية نحرظت ب  اليل ،ال ين

نأقام ِف الهاس أبلغ خطنب نأفصح  نأسري   ،نأمهت ب  التبل ناملتالك ،فوط ت ب  املدمالك
يربئ إبذس  من أسواع األمل :  نطبنباً  ،تشرى مواعظ  القلوب من التقم نناعظاً  ،هلم نأسصح 

نخياف سطوت  ننأس  ذن البأس الش ي   ،اليظندمة على أس  الضينف الوحن  هيكته اليتاك
"(1). 

ِف الهد على دعاة العكرري ناخلهنج على  -هللا مرمحه–نق  متنزت كعب التلف ناألئدمة األعالم 
، نمقارعة احلجة ابحلجة، نكشف شبهاهتم الرباهنينقوة  ذكه األدلة الشهعنةباألئدمة ناحلكام 

نالطاعة نالعحذيه من اخلهنج، نهذا ندحضها نالعأكن  على لزنم اجلدماعة ننجوب التدمع 
 أحتم للخالف نأدرأ للب عة.

نلذلك جن  اليلدماء على اخعالف مهاتبهم نختصصاهتم كل أخذ مبوضوع حماربة الركه العكرريي 
نالهد على الفالة بطهف، فدمههم من تهانل  من انحنة اليقن ة من حنث تكرريهم نترتنقهم أن 

 صهنع أئدمة التلف. تب ييهم ننجوب العحذيه مههم  نهو
نمن اليلدماء من اععىن جبدمع األحاديث الهبوية ناآلاثر التلرنة الواردة ِف العحذيه من رمي 

، نهذا ِف سلطاهنم مهج علنهم نمهازععخلهن ندعوى ااملتلدمني ابلكره نتكرري األئدمة ناحلكام 
 صهنع احمل ثني ِف مصهراهتم.

ذكه اليالج ِف العكرري نآاثر  نبنان أضهار  مع هم من قام ب راسة أسباب الوقوع ِف الفلو نمه
 ، نهو صهنع مجاعة من أهل اليلم نالباحثني املياصهين.ننسائل الوقاية مه 

 :يركه العكرري الاملطبوعة ِف حماربة  نسشري هاهها إىل بيض املصهرات
، للشنخ رسالة يف حكم من يكفر غريه من املسلمني والكفر الذي يعذر صاحبه ابجلهل-
 ه .1349: حمدم  لهشن  رضا، القاههة، مطبية املهار، مهاجية   هللا أاب بطني،عب

                                 
  (.206"العبنان ِف أقتام القهآن")ص( 1)
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، اععىن -رمح  هللا–، الشنخ عب  اللطنف بن حتن آل الشنخ أصول وضوابط يف التكفري-
 م.1993ه /1413، 1هبا عب  التالم الربجس، دار املهار، الهَيض، ط

، 1راش  الفرنلي، دار التلف، الهَيض، ط ، الشنخ عب  هللا أاب بطني، حتقنق:تكفري املعني-
   ه .1413

، للشنخ إعالم اإلعالم ابلقضاء إبميان من أقر بظواهر اإلسالم من غري حبث عن كالم-
 (.19-13ص يق حتن خان، طبع ضدمن فعانى ص يق حتن خان)ص

، للشنخ عب  اللطنف بن عب  الهمحن، طبع ضدمن: عنون الهسائل التكفري وأحكامه-
(1/157.) 
فتنة التكفري واحلكم بغري ما أنزل هللا، للشيخ األلباين مع تعليقات الشيخ ابن ابز وابن -

 م.1996ه /1417، إع اد علي أبو لوز، دار الوطن، الهَيض، عثيمني
، أمح  بن جزاع الهضندمان، دار جهود اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف بيان مسائل التكفري-

 ه .1،1426الرضنلة، الهَيض، ط
، تيلنق الشنخ عب  ظاهرة التبديع والتفسيق والتكفري وضوابطها، للشيخ صاحل الفوزان-

 م.1996ه /1417اليزيز بن ابز، مجع ناع اد: عادل الرهي ان، 
، 1، دار اإلمام أمح ، مصه، طفكر التكفري قدميا وحديثا، أ.د. عبد السالم السحيمي-

 .(1)ه 1426
خلاصة املوجهة هلؤالء ِف كشف شبهات الركه العكرريي فعألنف الكعب نالهسائل ناألحباث ا

، فهي من أهم اآللنات ِف نخري عدمنم ندحضها ابحلجج نالرباهني الهاصية فنها سرع عظنم
 حصار هذا الركه املهحهف نالقضاء علن .

 
 
 
 

                                 
 (.638-631نيهظه مليهفة املؤلرات ِف هذا كعاب: "دلنل املكعبة اليق ية")ص  (1)
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 املطلب الثاين
 التدريس واحملاضرات 

 

ِف حماصهة الركه العكرريي، إذ جيعدمع ولنة قال ريب أن ال رنس ناحملاضهات من أجنع الوسائل ال
 فنها ما ال يكاد جيعدمع ِف غريها من الوسائل األخهى، نمن ذلك:

أصحاب الركه العكرريي، مما ييطن   همليدموم املتعدميني، نمهناحملاضه مشافهة امل رس  -1
 ِف رص  أتثه نتراعل املتعدميني مع ما يلقى علنهم. جماالً 

الهرتنة اليت تيرتي عادة املعلبتني بركه الكرري،  ِف هاتني الوسنلعني كته للحواجز -2
حبنث يتري امل رس أن احملاضه كجدماعة ناح ة، يهص  مهومهم نيشخص أدناءهم 

 نيياجل أمهاضهم.

اتتاع رقية ال رنس ناحملاضهات من الهاحنة املكاسنة نالزماسنة، فدمن حنث الزمان،  -3
فلنتت مهتبطة مبتج   ملكانتلعزم بوقت ميني، نمن حنث افال رس أن احملاضهة ال 

 دنن آخه، أن بهاد دنن آخه.

عن إهبام أن غري  هات أسئلة يطهحها املتعدميون اسعرتاراً عادة ما يعبع ال رنس أن احملاض -4
عهها ِف درس  أن  ذلك مما يعنح اجملال للدم رس أن احملاضه طهق جواسب كان غافالً 

 حماضهت .

اضه؛ تي د أدنات نقهوات حرظ نسشه هذ  نمما يزي  هذ  اآللنة أمهنة ِف اليصه احل -5
احملاضهات، من تتجنالت، نقهوات، نإذاعات، نمواقع على شبكات العواصل، مما 
 ميكن من إيصال هذ  ال رنس ناحملاضهات لتائه األمصار، نكافة املعلبتني هبذا الركه.

دمل العرطن نحىت تكون ال رنس ناحملاضهات مؤثهة نقوية ِف حماصهة الركه العكرريي فإس  جي
 ملا أييت:

حيتن ابجلهة ال اعنة لعهظنم ال رنس ناحملاضهات أن تتعقطب املشايخ ناليلدماء ممن  - أ
عهفوا بتالمة املههج، نصحة امليعق ، نقوة األسلوب، نالقبول عه  الهاس، فإن هلذ  

 األمور جمعدمية أثه كبري ِف دحض فكه العكرري نحماصهت .

نس ناحملاضهات عرب نسائل اإلعالم املخعلرة، االهعدمام ابجلاسب اإلعالمي لل ر  - ب
 حىت يعتىن ليدموم الهاس حضورها ناالسعرادة مهها.
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 االهعدمام بعتجنل ال رنس ناحملاضهات نترهيفها، حىت ييم الهرع هبا.  -ج   
االععهاء بذكه نإحضار مناذج من العائبني من أصحاب هذا الركه الضال حال إلقاء   -د   

ادة ناالسعدماع للعجهبة احلنة، نهذا ل  عظنم الهرع ناألثه البالغ على احملاضهات، لالسعر
 .(1)املتعدميني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.241يهظه:"مههج أهل التهة ناجلدماعة ِف مهاصحة اخلارجني على األئدمة ناحلكام")ص(  1)
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 املبحث الثالث

 اآللية الدعوية واإلعالمية، وفيه أربعة مطالب:
 

 املطلب األول
 اخلطابة

 

ِف  -صلى هللا علن  نسلم-اخلطب نسنلة من أعظم نسائل ال عوة اليت اسعيدملها الهيب إن 
 -َصلَّى هللُا َعَلْن ِّ َنَسلَّمَ -َدَعا َرُسوُل هللاِّ قال:  -رضي هللا عه –ين أيب ههيهة فتبلنغ دعوت ، 

، فَ َقاَل:  ، أَْسقُِّذنا أَسْ ُرَتُكْم مَِّن الهَّارِّ، ََي َبينِّ » قُ َهْيًشا، فَاْجَعدَمُيوا فَ َيمَّ َنَخصَّ ََي َبينِّ َكْيبِّ ْبنِّ ُلَؤي ٍّ
، أَْسقُِّذنا أَسْ ُرَتُكْم مَِّن الهَّارِّ، ََي َبينِّ ُمهََّة بنِّ َكْيبٍّ  ، أَْسقُِّذنا أَسْ ُرَتُكْم مَِّن الهَّارِّ، ََي َبينِّ َعْب ِّ مَشْسٍّ

، أَْسقُِّذنا أَسْ ُرَتُكْم مَِّن الهَّارِّ، ََي َبينِّ عَ  مٍّ ، أَْسقُِّذنا أَسْ ُرَتُكْم مَِّن الهَّارِّ، ََي َبينِّ َهاشِّ ْب ِّ َعْب ِّ َمَهافٍّ
، أَْسقُِّذنا أَسْ ُرَتُكْم مَِّن الهَّارِّ، ََي فَاطِّدَمُة، أَْسقِّذِّي سَ ْرَتكِّ مَِّن الهَّارِّ، فَإِّين ِّ اَل أَْملُِّك َلُكْم مِّنَ اْلدُمطَّلِّ   بِّ

َا  ًا َسأَبُ لَُّها بَِّباَلهلِّ َه َأنَّ َلُكْم َرمحِّ ًئا، َغن ْ  .(1)«هللاِّ َشن ْ
أيمههم مبقعضى احلال  -نسلمصلى هللا علن  –نكان  :"-رمح  هللا–قال اإلمام ابن القنم 

 .(2)" ِف خطبع 
خيطب ِف كل نقت مبا تقعضن  حاجة  -صلى هللا علن  نسلم-نقال أيضا: "نكان 

 .(3)املخاطبني نمصلحعهم"
اسعيدملوا اخلطب ِف حماربة نحماصهة نمهاصحة  -رضوان هللا علنهم–نالتلف الصاحل 

، فق  حرظت لها كعب العاريخ نالتري  أرابب الركه العكرريي اخلارجني على األئدمة ناحلكام
، نذلك ألهنم علدموا ما للخطبة من أثه ابلغ ِف العقومي (4)كثريا من خطب التلف ِف هذا

 نالهصح ندحض الشبهات.

                                 
ريََتَك اأْلَقْ َهبِّنَي{ ِّ تَ َياىَل:ِفِّ قَ ْولِّ  :اَبب  أخهج  متلم ِف اإلميان، (  1)  (.204(رقم)1/192)}َنأَْسذِّْر َعشِّ

 (.1/413"زاد املياد")(  2)

 (.1/181التابق)(  3)

 (.7/136(، ن"الب اية نالههاية")3/17(، ن"اتريخ الطربي")7/120يهظه: "طبقات ابن سي ")(  4)
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إن ِف إقامة اخلطب حصاسة للدمجعدميات من العلبس بركه العكرري، نتقوية الوازع ال يين 
قامة، نسشه مذهب الوسطنة ناالعع ال، نالعهرري نتصحنح املراهنم اخلاطئة، نبنان حماسن االسع

ارتكاهبا، املبي ة عن جمهد العركري  من اإلق ام على اجلهمية، نإيهاد الهصوص الشهعنة احملذرة من
 .فنها

ناخلطنب إن كان صاحب مكاسة بني مجوع املصلني، كان لقول  نسصح  ننعظ  أثه ال 
 يبلف  قول فقن  نال حم ث نال غري .

عدمع فنها اجلم الفرري من الهاس من كل األطناف نالعوجهات، ِف نقت تصرو ناخلطب جي
فن  األذهان نتلني فن  القلوب، نهي فهصة مثنهة سامحة قل أن يعاح لل اعنة اخلطنب مثلها؛ حىت 

نالرتغنب فنها، نالعهرري من الرهقة ناالخعالف، نالتدمع نالطاعة يشن  بلزنم التهة ناجلدماعة 
 ه العكرريي املهحهف على األمة مجياء. خطه الركنينيب

نق  قامت نزارة الشؤنن اإلسالمنة ابملدملكة اليهبنة التيودية ب نر كبري نفيال ِف مياجلة 
مشكلة العتهع ابلعكرري، ناخلهنج على احلكام، نبيض األحكام ناألفهام اخلاطئة املعيلقة 

الفلو جبدمنع صور  نأشكال ، نمن ابجلهاد، نسيت سينًا حثنثًا ِف حماربة اإلرهاب نالعطهف ن 
أبهز اجنازات هذ  الوزارة ِف حماصهة الركه العكرريي ابملدملكة اليهبنة التيودية حث خطباء 

 املتاج  على العحذيه من هذا املتلك اخلطري، نال عوة إىل لزنم مههج التلف.
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 املطلب الثاين
 الندوات واملؤمترات

 

ة كربى ِف جمال ال عوة اإلسالمنة نِف تثبنت دعائدمها، نتهشن  ن للدمؤمتهات ناله نات أمهنإ
أن من اليامة،  فهي سواء أكاسوا من الهؤساء أن من اليلدماء  طاقات املتلدمني نالبشه أمجيني،

سنلة نإن كاست نجهات الهأي حول أمه من أمور ال ين أن ال سنا، نهذ  الو  لتقوم على تباد
 عه  اليهب نسلف هذ  األمة من املتلدمني. ن هلا أصالً ح يثة ِف سظامها نضوابطها إال أ

فق  كاست دار اله نة موجودة بقهب الكيبة، يعبادل فنها قادة الهأي من اليهب اجلاهلنني 
 .(1)القضاَي املهدمة

صلى هللا –نِف ص ر اإلسالم قامت اله نات ِف دار األرقم بن أيب األرقم، حنث إن الهسول 
 .(2)اس فنها، نجيعدمع مبن أسلم من الصحابة ههاككان ي عو اله  -علن  نسلم

ِف  -صلى هللا علن  نسلم– اجعدميوا بي  موت الهيب -رضي هللا عههم–كدما أن الصحابة 
 .(3)أمه اخلالفةِف رصل لسقنرة بين ساع ة ل

 .زماسها هذاهذ  الصور أقهب ما تكون إىل اله نات ناملؤمتهات ِف ليل ن 
ذني اخلربات ناحلهكة نالعجارب ناليلم للهظه ِف متألة مينهة،  نال ريب أن اجعدماع اليقول من

 فوائ  مجة، مهها: يهطوي على أسَّ  مثل العيامل مع أرابب الركه العكرريي،
مجع امليلومات اخلاصة ابخلارجني مما يعيذر اجعدماع  عه  هنئة أن دنلة مبرهدها؛ ألن   -1

أن دنلنة جيعدمع فنها اجلدموع  من خصائص هذ  اله نات ناملؤمتهات أن تكون إقلندمنة
اجعدميت عه   كه العكرريي، فرن شىت ممن اكعوى بهار اسعشار الالفررية من أماك

امليلومات ناخلربات، نكل ما يعيلق هبذ  الرئة الضالة نالركه اخلارجي، نهذا مما ييطي 
ن تصورا أمثل للعيامل مع هذ  الرئة نمن مث احلكم علنها، ف "احلكم على الشئ فهع ع

 تصور ".

                                 
 (.2/259يهظه:"اتريخ الطربي")(  1)

   (.11/282هاية")"الب اية نالهيهظه: (2)

 .(8/81، ن"الب اية نالههاية")(2/218يهظه:"اتريخ الطربي")(  3)
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ميهفة أصول نجذنر مجاعات الركه العكرريي، إذ أن هذ  اجلدماعات تهجع ِف الفالب  -2
إىل مجاعة األم، نتتري نفق خمططاهتا نأه افها، ناجعدماع ال نل ِف هذ  املؤمتهات ميكن 

احل  من حماصههتا ن نكشف عوارها ن  اتاجلهات املتؤنلة من رص  حتهكات هذ  اجلدماع
 لقضاء علنها.أتثريها، نمن مث ا

اجعدماع ذني العخصصات املعبايهة؛ ألن قضنة العكرري ناخلهنج على األئدمة ناحلكام مل  -3
تي  متألة شهعنة فحتب؛ بل صارت متألة معي دة املهاحي؛ اقعصادًَي نسناسناً 
نفكهَيً..نال ريب أن اجعدماع هذ  الهخب من كل العخصصات ييطي مههجا سوَيً 

 مع هذ  الرئة الضالة.نخططاً م رنسة ِف العيامل 

إن هذ  املؤمتهات ناله نات غالبًا ما ختهج نأحباث علدمنة حمكدمة رصنهة، نتوصنات  -4
نمقرتحات ابلعيامل األمثل مع أرابب الركه الضال، مما ميكن ال نل من جتهب 

 األخطاء ناحملاذيه اليت نقيت فنها بيض ال نل األخهى.

قضنة مينهة بيدمق؛ فعيطنها حاجعها من البحث  إن املؤمتهات ناله نات غالباً ما تياجلان -5
 نالعقصي ناسعنراء مجنع جواسبها، مما جييل هلدما مهزلة نمهجياً ِف هذ  القضنة.

إن متألة كنرنة حماصهة الركه العكرريي ناختاذ اآللنة الهاجية ِف القضاء علن  هلا ص ى ناسع 
ت هذ  املؤمتهات ناله نات ِف خمعلف طبقات اجملعدمع اإلسالمي نتوجهات ؛ نلذلك تبايه

نتي دت، كل يهظه إلنها من زانية خمعلرة نيياجلها نأسالنب معبايهة، نإن كان اهل ف ِف 
 الفالب ناح ، نهو القضاء على هذا الركه ال خنل نالشه الوبنل.

جهود املدملكة اليهبنة التيودية الكبرية ِف إقامة املؤمتهات ال نلنة نما حيتن ذكه  ناإلشادة ب  
نالعوصنات اليت كان هلا سرع عظنم نمتنز ِف قوة الطهح ناألحبات نالهعائج ناملقرتحات ناله نات 

 :من أمهان ِف هذا املوضوع، 
 (املؤمته ال نل ملكافحة اإلرهاب)(1) ، نالذي سظدمع  نزارة م 2005ه /1425عام

مية من خادم عب  اليزيز للدمؤمتهات ابلهَيض، حتت رعاية كه اخلارجنة، نعق  مبهكز امللك 
حنهدما كان نلناً  -حرظ  هللا-احلهمني الشهيرني امللك عب  هللا بن عب  اليزيز آل سيود 

لليه ، نضم قهابة مختة نسبيني دنلة نمهظدمة ناحتاد عهيب ندنل على متعوىل اخلرباء، 
                                 

 .13379ه ، الي د: 29/12/1425جهي ة الهَيض، األربياء يهظه: (  1)
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 لعهانل نتبادل امليلومات نالوسائل القهنة ملكافحة اإلرهاب، الذي أييت ردًا مباشهًا ملن
 يتيء لتدمية اإلسالم ناملتلدمني، الذي هو دين العتامح نالوسطنة ناالعع ال.

 (مؤمته موقف اإلسالم من اإلرهاب)(1)،   نهو مؤمته دنل سظدمع  جامية اإلمام حمدم
-1خالل امل ة من الهَيض،  - ابملدملكة اليهبنة التيوديةبن سيود اإلسالمنة ا

باحثني ناملركهين من املدملكة ندنل عهبنة ه   مبشاركة خنبة من اليلدماء نال3/3/1425
نإسالمنة نأنرنبنة ناألمهيكعني اجلهوبنة نالشدمالنة ملياجلة قضاَي اإلرهاب ناليهف 

 نالعطهف.

 (مؤمته اإلرهاب بني تطهف الركه نفكه العطهف)(2)،  نالذي سظدمع  اجلامية اإلسالمنة
ربنع الثاين  من عام  15-12 ةامل يهة الهبوية، خالل امل –ابملدملكة اليهبنة التيودية 

، نق  شارك فن  لرنف من أصحاب الركه نقادة الهأي م 2010مارس  28ه  1431
خماطه اإلرهاب  :تهانلت أحباث املشاركنيِف ع د من ال نل اليهبنة ناإلسالمنة، نق  

نأثه  ِف اخعالل األمن، نمن مث احلوار نأثه  ِف عالج العطهف، نجهود اليلدماء نال عاة 
املؤستات ال يهنة ِف مكافحة اإلرهاب نالعطهف، نعالقة اإلرهاب مبههج اخلوارج، ن 

نمتؤنلنة اإلعالم ِف مكافحة اإلرهاب، ناألسباب املهشئة ناملفذية لإلرهاب نالعطهف: 
اجلهل ابل ين، نسوء فهم الهص ناتباع املعشاب ، نأثه العطبنق الشهعي للح ند ِف 

 لعطهف، ناملياجلة الركهية لظاههيت العطهف ناإلرهاب.مكافحة اإلرهاب، نمهابع فكه ا
 )خادم احلهمني كهمية من بهعاية  ، (3))مؤمته ظاههة العكرري، األسباب، اآلاثر، اليالج

جائزة األمري   عنق  سظدم ،-حرظ  هللا-هللا بن عب اليزيز آل سيود  الشهيرني امللك عب 
نة للتهة الهبوية نال راسات اإلسالمنة اليامل -رمح  هللا-انيف بن عب  اليزيز آل سيود 
 ه .24/10/1432-22من   ةاملياصهة، ِف امل يهة الهبوية، ِف امل

 24ابحثًا ميثلون  120ناسعدمهت فيالنع  على م ار ثالثة أَيم ق م خالهلا أكثه من 
جهتنة من داخل املدملكة نخارجها ملخصات لبحوثهم ملهاقشعها من قبل ضنوف 

                                 
 .11510ه  ، الي د: 1425صره  13جهي ة اجلزيهة، التبت (  1)

 .13696ه ،   الي د:  1431ربنع الثاين  13ثهني (  جهي ة اجلزيهة، اإل2)

 .15785ه ، الي د: 1432ثهني شوال جهي ة الهَيض، اإل(  3)
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 جهتنة من اليلدماء ناملخعصني. 45لون أكثه من املؤمته الذين ميث
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 املطلب الثالث
 اجملادلة واملناظرة واحلوار

 

إن حمانرة نمهاظهة نج ال أصحاب الركه العكرريي هلا أثه ابلغ ِف رجوع كثري ممن أتثهنا هبذا 
هذ  الرئة الضالة فن  اقع اء  ناسعخ ام اجملادلة ابليت هي أحتن ِف مهاصحة، نتوبعهم مه  الركه

ہ  ہ   ہ  چ  نإتباع ملههج القهآن الكهمي ِف مهاصحة املياس ين نامليارضني، قال تياىل:

 [.125]الهحل:  چ  ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ھ   ھ  ھ
 .(1)حنث جادل كرار مكة -صلى هللا علن  نسلم–نِف اسعخ امها اقع اء ابلهيب 

ألصحاب املهاهج الب عنة  ةه اجل ال ناحلوار ناملهاظ - عههمرضي هللا–نق  اسعخ م التلف 
، (3)، نعلي بن أيب طالب(2)املهحهفة نمههم اخلوارج دعاة العكرري، كدما فيل عثدمان بن عران

 ِف مهاظهاهتم نحوارهم مع اخلوارج. -رضي هللا عههم– (4)نعب  هللا بن عباس
م نإزالة ملا علق ِف أذهاهنم من نال ريب أن جمادلة أصحاب الركه العكرريي فنها كشف لشبهه

ا مربراً نمتوغًا ِف ما هم علن  من ضالل، فخهجوا عن مجاعة املتلدمني هأتنيالت ابطلة، جيلو 
  هذا ما أييت:نيفكرهنهم ناسعباحوا دماءهم، نيب

يزي  الرقري، قال: كهت ق  شفرين رأي من رأي اخلوارج، فخهجها ِف عصابة ذني ع د عن 
هج على الهاس، قال: فدمهران على امل يهة، فإذا جابه بن عب  هللا حي ث سهي  أن محج، مث خن

   ذكه  ال: فإذا هو ق ق -صلى هللا علن  نسلم-القوم، جالس إىل سارية، عن رسول هللا 
، قال: فقلت ل : َي صاحب رسول هللا، ما هذا الذي حت ثون؟ نهللا يقول: }إِّسََّك (5)اجلههدمنني

لِّ الهَّارَ  َها أُعِّنُ نا 192فَ َقْ  َأْخَزيْ َعُ { ]آل عدمهان:  َمْن ُتْ خِّ ه ْ [ ن }ُكلَّدَما أَرَاُدنا َأْن خَيُْهُجوا مِّ

                                 
 (.132-2/130يهظه: "الترية الهبوية" البن هشام)(  1)

 (.39/322يهظه: "اتريخ دمشق")(  2)

 (.7/281يهظه: "الب اية نالههاية")(  3)

 ( لنيقوب بن سرنان.1/522ن"امليهفة نالعاريخ" )، (18678)( رقم 10/318يهظه:"مصهف عب  الهزاق")  (4)

ة نأيس من خهنجهم، فنخهجون بشراع نهم قوم طال تيذيبهم ِف جههم حىت أطلق علنهم هذا االسم (5)
 (. 5/351"فنض الق يه")يهظه: . -صلى هللا علن  نسلم-الهيب 
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قلت: سيم، «  أتقهأ القهآن؟ »[، فدما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: 20فِّنَها{ ]التج ة: 
قال:  قلت: سيم،« ؟ -ييين الذي يبيث  هللا فن   -فهل مسيت مبقام حمدم  علن  التالم »قال: 

، قال: مث سيت «احملدمود الذي خيهج هللا ب  من خيهج  -صلى هللا علن  نسلم-فإس  مقام حمدم  » 
قال: غري أس  ق   -قال: نأخاف أن ال أكون أحرظ ذاك  -نضع الصهاط، نمه الهاس علن ، 

فنخهجون كأهنم عن ان  -ييين  -زعم أن قوما خيهجون من الهار بي  أن يكوسوا فنها، قال: 
من أهنار اجلهة، فنفعتلون فن ، فنخهجون كأهنم القهاطنس  فن خلون هنهاً » ، قال: (1)تدماسمال
؟ فهجيها -صلى هللا علن  نسلم-، فهجيها قلها: نحيكم أتهنن الشنخ يكذب على رسول هللا «

 .(2)فال نهللا ما خهج مها غري رجل ناح ، أن كدما قال: أبو سينم
ظهة من أقوى متالك اإللزام ناإلفحام، نمقارعة احلجة ابحلجة، نأسلوب اجملادلة ناحلوار ناملها

خصم ندحض حلجع  نابطل ، كدما حصل ِف اسقطاع نامحتار نتوبة كثري من لفرن  إسكات ل
 اخلارجني نالعكرريين عه  جمادلعهم نإلزامهم احلجة نال لنل.

حرظ  –عب  اليزيز نمن أجل هذا جن  أن حكومة خادم احلهمني الشهيرني امللك عب  هللا بن 
ق  جيلت حوار نمهاظهة أصحاب هذا الركه املهحهف سصب أعنهها، حىت يعتىن هلا  -هللا

حماصهة ناجعثاث هذا الركه من جذنر ؛ ألن مهطلق الركه من الشبهات، نال سبنل لهدها إال 
 ابحلجة نالربهان، ناحلوار ناملهاظهة.

الشؤنن اإلسالمنة ناألنقاف نال عوة ناإلرشاد، نمن هذا املهطلق قامت نزارة ال اخلنة، ننزارة 
مبحانرة نجمادلة نمهاظهة هذ  الرئة الضالة ندعوهتم إىل احلق املبني، نتبنني ضالهلم نخطأ 

 ميعق هم نالهد على شبههم ليل هللا تياىل أن يه يهم الصهاط املتعقنم.
 .الركه الضال انرة املوقوفني ِف هذاحمأسشأت نزارة ال اخلنة جلاانً ملهاصحة ن ف

نقامت نزارة الشؤنن اإلسالمنة ب نر كبري نفيال ِف مياجلة مشكلة العتهع ابلعكرري، ناخلهنج 
على احلكام، نبيض األحكام ناألفهام اخلاطئة املعيلقة ابجلهاد، نسيت سينًا حثنثًا ِف حماربة 

ارة ِف حماصهة الركه اإلرهاب نالعطهف نالفلو جبدمنع صور  نأشكال ، نمن أبهز اجنازات هذ  الوز 

                                 
، نعن اسُ  َتهاها إَِّذا قُلَِّيت نتُهِّكت لنُ ْؤَخذ َحبُّها دِّقاَ  (1) مٍّ ْتِّ َم مجُع مسِّ َا التَّدَماسِّ قاً ُسوداً َكأَس ََّها حُمْرَتِّقة، فشبَّ  هبِّ

َن الهَّارِّ َنَق ِّ امَعَحشوا. يهظه: "الههاية")  (.2/400َهُؤاَلءِّ الَّذِّيَن خيُهجون مِّ

 (.191( رقم )1/179أخهج  متلم ِف اإلميان، ابب: إخهاج عصاة املؤمهني من الهار)(  2)
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العكرريي ابملدملكة اليهبنة التيودية حث خطباء املتاج  على العحذيه من هذا املتلك 
اخلطري، نال عوة إىل لزنم مههج التلف، كدما قامت ابسعخ ام نسنلة عصهية شاملة ِف 
 خطاهبا، سهيية ِف الوصول إىل املتعه فني مهها، نهي نسنلة االسرتست، حنث أسشأت الوزارة

 ابللفعني اليهبنة ناالجنلنزية. يتعه ف مجنع املتلدمني ِف أمحاء اليامل، معح اثً  (1)موقياً الكرتنسناً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
(1  )www.assakina.com 
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 املطلب الرابع
 حلديثةوسائل اإلتصال ا

 

إن لوسائل االتصال احل يثة دنرا فاعاًل ِف امحتار الركه العكرريي نحماصهت ، فق  تطورت النوم 
، بل نأصبحها سينش ثورة من االتصاالت نأشكال معي دة، مهها املقهنء، نمهها نسائل االتصال

 املتدموع، نمهها املشاه ، نمهها ما جيدمع بني ما سبق.
 نلوسائل االتصال أمهنة ابلفة ِف حماربة نحماصهة فكه العكرري، يعبني من خالل ما أييت:

  متائل العكرري نالفلو.سشه اليقن ة اإلسالمنة الصحنحة اليت تبني املههج احلق ِف -1

ني اخلوارج بهدند شهعنة نعقلنة، حنث إن املعابع هلذ  الوسنلة يالهد على شبهات العكرري  -2
سواء كاست املقهنءة أن املشاه ة ممن عهضت علن  هذ  الشب  فأصبح حباجة ملن يبني 

 ل  احلق ب لنل ، فنج  بفنع  إبذن هللا.

 بهات، نهو رد  إىل اليلدماء نإىل أنل األمه.تبني املتلك الصحنح ِف العيامل مع الش -3

 مجع امليلومات عن دعاة الركه العكرريي، نتبادهلا بتهعة نب قة معهاهنة. -4

نق  متنزت نسائل االتصال احل يثة مبدمنزات جيب أن تتعفل نتتعثدمه ِف ترهن  ندحض هذا 
 الركه نكشف عوار ، نمن تلك املدمنزات:

 .سهعة االسعشار على متعوى اليامل - أ

اسعشار القهوات الرضائنة نسهولة احلصول علنها، ففالبنة الهاس سوف تقهأ  - ب
 نتشاه  ما يبث ِف نسائل اإلعالم بتهعة نجبدمنع اللفات.

 نصول الهسائل الكرتنسنة ألكثه ع د ممكن ِف حلظات يترية.  -ج
 مهاعاة الشهحية املتعه فة نخماطبة مجنع الرئات اليدمهية.  -د

 :(1)الوسنلة ِف حماصهة الركه العكرريي من ع ة جواسبنميكن اسعخ ام هذ  
 من جهة احلكومات. -1

 من جهة اليلدماء نال عاة إىل هللا تياىل. -2

 من جهة اإلعالمنني -3

                                 
 (.278-274هة ناجلدماعة ِف مهاصحة اخلارجني على األئدمة ناحلكام")صيهظه:"مههج أهل الت(  1)
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 الفصل الثاين
 

املخاطر األمنية املرتتبة على ترك دعاة الفكر التكفريي، وفيه أربعة 
 مباحث:

 املبحث األول: املخاطر العقدية.

 : املخاطر التعبدية.املبحث الثاين

 املبحث الثالث: املخاطر السلبية على مسار الدعوة اإلسالمية.

 املبحث الرابع: املخاطر االقتصادية والسياسية واألمنية.
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 املبحث األول

 املخاطر العقدية
 

ء أكان نحماربة الركه العكرريي ل  آاثر نخندمة على الرهد ناجملعدمع ناألمة، سواإن تهك حماصهة 
ِف اجلواسب اليق ية، أن العيب ية، أن االقعصادية، أن التناسنة ناألمهنة، نعلى متار ال عوة 
أيضاً، بل إن أكثه املصائب نالويالت نالرنت اليت أصابت األمة اإلسالمنة ِف ماضنها نحاضهها  

ناحلهكات كان من قبل دعاة العكرري ناخلهنج على األئدمة ناحلكام، نق  أنرثت تلك اجلدماعات 
 األمة اإلسالمنة من الرتاد اليظنم أكثه مما سيت إلن  من إصالح.

"نليل  ال يكاد ييهف طائرة خهجت على ذي  : -رمح  هللا–قال شنخ اإلسالم ابن تندمنة 
 .(1)سلطان، إال نكان ِف خهنجها من الرتاد ما هو أعظم من الرتاد الذي أزالع "

"نمن أتمل ما جهى على اإلسالم ِف الرنت الكبار نالصفار  :-رمح  هللا–نقال اإلمام ابن القنم 
نع م الصرب على مهكه؛ فطلب إزالع  فعول  مه  ما هو أكرب  (2)رآها من إضاعة هذا األصل

 .(3)مه "
إن امحهاف أصحاب الركه العكرريي نإن كان ِف أصل  نمب ئ  مههجنًا ِف طهيقة الرهم 

ن اليقن ة ناملههج معالزمان مع اخالن، نتهك حماصهة هذ  ناالسع الل، إال أس  مشل اليقن ة؛ أل
 الرئة الضالة عق َيً يؤدي إىل الهعائج العالنة حعدماً :

 فتاد عقائ هم ناتتاع شههم، ناسعشار هذا االمحهاف اليق ي، نأتثه اليوام ب .  -1

لدماء، الرهقة بني أفهاد األمة اإلسالمنة، فنقل اليلم نالي كثهةظهور الب ع ناسعشارها، ن  -2
 نخياف الهاس على أسرتهم اهلالك، أن حي ث هلم ما يتوؤهم.

ة اليت يطلقوهنا على تقهنط الهاس من رمحة هللا تياىل، نذلك سعنجة ألحكامهم العيترن  -3
 حمالة، فنقهطوهم من رمحة هللا. ذسبني، نأهنم كرار الاليصاة نامل

 العباس احلق ابلباطل ِف ابب االععقاد عه  كثري من الهاس. -4

                                 
 (.3/391"مههاج التهة")(  1)

 نلزنم اجلدماعة نالتدمع نالطاعة. ييين ع م اخلهنج على احلكام نتكرريهم(  2)

 (.3/4"إعالم املوقيني")(  3)
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حيق نن  غريهمتهكهم حىت يشع  عودهم نتظهه شوكعهم نيقوى أمههم جييل احلكام ن  -5
على اليقن ة التدمحة، نيعهدموهنا ابلفلو ناإلرهاب، نِف حقنقة األمه أن اإلسالم 
بهيء من كل تطهف نغلو، نهذا الصهنع أكرب ضهر على اسعشار عقن ة التلف 

 أصحاب املههج الوسطي امليع ل.
ه العكرريي بني الهاس ي ب ِف اليقن ة الصحنحة الضيف نالوهن، ِف اسعشار الرك -6

نيصهف الهاس عهها، فعف ن غهيبة علنهم، نمن ي عو إىل تهك فكه العكرري نحيذر 
هذا  هؤالء، نغهبع  بني نال عوة إلن  غهبة ميهفة احلق ؛غهبعني فإس  بنيمن غوائل ، 
  من شههم. إن سلدم  هللا

َنُهَو اأْلَْخذ ابلوسط اْلدَمْوُضوع  ،َنَضابِّط َهَذا ُكل  اْليْ ل ": -  هللارمح–قال اإلمام ابن القنم 
َهة ،َبني طهِفِّ اإلفهاط نالعرهيط سْ َنا َناآْلخِّ  ،بل اَل تقوم مصلَحة اْلب ن إِّالَّ بِّ ِّ  ؛َنَعلِّن ِّ بَِّهاء مَصاحل ال ُّ

هب من صِّحَّع  نقوت  حبَِّتب فَإِّسَُّ  َمىت خهج بيض أخالط  َعن اْليْ ل نجانز  َأن سقص َعهُ  ذ
نََكَذلَِّك اأْلَف َْيال الطبنينة كالهوم نالتهه َناأْلكل َنالشهب َناجلِّدَماع َناحْلَهََكة نالهَيضة  ،َذلِّك

َنإِّن امحهفت  ،إِّذا َكاَست نسطا َبني الطَّهفَ نْيِّ املذمومني َكاَست ع الً  ،َناخْلْلَوة ناملخالطة َنغري َذلِّك
 .(1)َست سقصا نأمثهت سقصاً"إِّىَل َأح مهَا َكا
نما أمه هللا نأمه إال نللشنطان فن  سزععان: إما إىل ترهيط نإضاعة، نإما إىل إفهاط  نقال أيضاً:"

ناهل ى بني ضاللعني،  ،كالوادي بني جبلني  ،نسط بني اجلاِف عه  نالفال فن  نغلو، ندين هللا
نالوسط بني طهفني ذمندمني، فكدما أن اجلاِف عن األمه مضنع ل ، فالفال فن : مضنع ل ، هذا 

 .(2)بعقصري  عن احل ، نهذا بعجانز  احل "
فهذ  املخاطه اليظندمة ِف ابب اليقن ة الهامجة عن تهك حماصهة نحماربة الركه العكرريي 

دفيها نمن مث القضاء علنها إال مبحاصهة دعاهتا نمهاصحة من نالعهانن مي  ال ميكن تالشنها ن 
تلوث بشيء من أفكارهم، فالواجب على اليلدماء نال عاة ناملصلحني العص ي هلذا الركه 

 الضال حىت تتلم لها اليقن ة صافنة خالنة مما يك رها.
 

                                 
 (.141"الروائ ")ص(  1)

 (.2/496"م ارج التالكني")(  2)



25 

 

 املبحث الثاني

 املخاطر التعبدية
 

املتلدمني ِف عباداهتم، نمن أعظم املخاطه اليت نبنل على  شههمإن أصحاب الركه العكرريي 
 ما أييت: منحماربعههتم إن مل يعم حماصه فكههم الباطل  -ِف مرهوم اليبادة-خيلرها 
تزهن  الهاس ِف اليبادات، حنث إن من مبادئ نأصول هذ  الرئة نشياراهتم اععزال  -1

ت، نكثري من اجلدماعااجلدميات ن اجملعدميات اإلسالمنة نغريها، بل نهجه املتاج  ن 
عه  أتصنل  ملب أ –ذا الركه العكرريي الضال يبادات الظاههة، يقول أح  أفهاد هال

قبلها؟ ماذا  (1):"هذ  هي اهلجهة، نلكن ما حال املتلدمني-اهلجهة عه  مجاعع 
 ييدملون ِف فرتة ما قبل اهلجهة؟

 (2)رارمًا يتيون لعحقنقها، مهها اععزال الكاِف هذ  الررتة سنكون للدمتلدمني مه
ق ر ما تتعوعب طاقاهتم ِف كل شيء، فري اليبادة ال بق ر ما أمكن اجله ، نب

اليت يكذبون فنها على هللا، نيكعدمون ما  (3)يفشى املتلدمون مياب  أهل اجلاهلنة
، يصلي ميهم نلو خارج هذ  املياب  ، نالنيكعدمون ما أسزل هللاأسزل هللا، ني عون 

سعتاب لالِّسالمنال أيمت املتلدمون ابِّمام من أ  .(4)" هل اجلاهلنة الزاعدمني كذاب االِّ
غلو كثري من دعاة العكرري ِف بيض متائل اليبادة، نتهطيهم فنها غاية العهطع، نال  -2

 ريب أن الفلو ِف ال ين مذموم، كدما جاء ِف التهة :

إِّنَّ » قَاَل:  - ِّ َنَسلَّمَ َصلَّى هللُا َعَلنْ -، َعنِّ الهَّيبِّ ِّ -َرضَي هللُا َعْه ُ -فَيْن َأيبِّ ُهَهيْ َهَة 
ُهنا، َناْسَعيِّنُهوا  ، َنَلْن ُيَشادَّ ال  ِّيَن َأَح   إِّالَّ َغَلَبُ ، َفَت  ُِّدنا َنقَارِّبُوا، َنأَْبشِّ ال  ِّيَن ُيْته 

ْلَفْ َنةِّ َنالهَّْنَحةِّ َنَشْيءٍّ مَِّن ال ُّجْلَةِّ   .(5)«ابِّ

                                 
 تلدمني هاهها هم: أفهاد مجاعع  العكرريية.مقصود  ابمل(  1)

 يقص  متاج  املتلدمني النوم!(  2)

 يقص  هبم كل من لنس من مجاععهم.(  3)

 (.497(، بواسطة "الفلو ِف ال ين")ص97كعاب"اهلجهة")ص(  4)

 (.39مع الرعح( رقم )-1/93أخهج  البخاري ِف اليلم، ابب: الصالة من اإلميان) (5)
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إِّنَّ َلُ  َأْصَحااًب، حَيْقُِّه َأَح ُُكْم »..  اخلوارج:ِف نصف  -َصلَّى هللاُ َعَلْن ِّ َنَسلَّمَ  -نقال
نَّةِّ  َنامِّ ِّ، مَيْهُُقوَن مَِّن ال  ِّينِّ َكدَما مَيُْهُق التَّْهُم مَِّن الهَّمِّ َناَمُ  َمَع صِّ َصالََتُ  َمَع َصالَتِّ ِّ، َنصِّ

»(1). 
ك أن إن دعاة الركه العكرريي ق  طيهوا ِف علدماء األمة نزه نا الهاس فنهم، نال ش -3

هذا الطين ق  جيل الهاس يهصهفوا إىل اجلهال نأخذ أحكام ال ين مههم، مما 
-َيْن َعْب ِّ اَّللَِّّ ْبنِّ َعدْمهِّن ْبنِّ الَياصِّ أح ث خلالً ِف اليبادة، كدما جاء ِف احل يث، ف

إِّنَّ اَّللََّ » يَ ُقوُل:  -َصلَّى هللاُ َعَلْن ِّ َنَسلَّمَ -قَاَل: مسِّْيُت َرُسوَل اَّللَِّّ  -رضي هللا عههدما
َعزُِّعُ  مَِّن اليَِّبادِّ، َنَلكِّْن يَ ْقبُِّض اليِّْلَم بَِّقْبضِّ الُيَلدَماءِّ، َحىتَّ  اَل يَ ْقبُِّض اليِّْلَم اْسعِّزَاًعا يَ ه ْ

، َفَضلُّوا َنَأَضلُّ  عَ ْوا بَِّفرْيِّ عِّْلمٍّ وا إَِّذا ملَْ يُ ْبقِّ َعالِّدًما اختَََّذ الهَّاُس ُرُءنًسا ُجهَّااًل، َفُتئُِّلوا َفأَف ْ
»(2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 (.3610مع الرعح( رقم) -6/617)عالمات الهبوة ِف اإلسالمي ِف املهاقب، ابب: أخهج  البخار (  1)

(، نمتلم ِف 100مع الرعح( رقم )-1/194أخهج  البخاري ِف اليلم، ابب: كنف يقبض اليلم)(  2)
 (.2673( رقم )4/2058)رفع اليلم نقبض  نظهور اجلهل نالرنت ِف آخه الزماناليلم، ابب: 
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 املبحث الثالث

 املخاطر السلبية على مسار الدعوة اإلسالمية
 

إن عهوان رفية املتلدمني إقامعهم ل يههم نال عوة إلن ، نإذا ضيرت تلك ال عوة، ضيرت األمة 
ييطل متار ال عوة إىل هللا مثل الرهقة  نذلت، نأمكن أع اؤها من العتل ط علنها، إذ ال

تلدمني بيضهم ببيض، فإذا خهج دعاة الركه العكرريي ِف عصه من اليصور نمل ناسشفال امل
يهاصحوا نحتاصه نحتارب أفكارهم قبل أن تيظم نتظهه فعهعهم كان مهدند  سلبنًا نخطريًا على 

 متار ال عوة احلقة.
 نإن الهاظه ِف اترخيها اإلسالمي اجملن  جي  أن التبب الهئنس ِف ضيف ال عوة اإلسالمنة هي
حهكات الثورات نتكرري اجملعدميات نالرنت ناخلهنج ناالسقالابت على األئدمة ناحلكام، نتلك 
األطدماع اليت حهكت أنالئك اخلارجني، فضهبوا املتلدمني بيضهم ببيض، ناسشفلوا عن أداء 

 رسالعهم، نسشه هذا ال ين اإلسالمي ِف أصقاع األرض كلها.
من  -رضي هللا عههدما–ذكه ما قام ب  أبو بكه نعدمه بي  أن  -رمح  هللا–قال اإلمام ابن حزم 
َذلِّك ُكل  نافرتاق كلدمة اْلدُمؤمهِّنَي َنضهب اْلدُمتلدمني مث ق  رأى الهاس  :"..حهنب الهدة نالرعوح

له َِّماحِّ َنقعل بَيضهم من بيض  لتُُّنوفِّ َنَشكْت بَيضهم قُ ُلوب بيض ابِّ بَيضهم ُنُجو  بيض ابِّ
ن َأن يرعح من بِّاَلد اْلكْره قَ ْهيَة َأن يذعه هَلُم سهب َأن جُيَاه  عشهات األلوف نشفلهم بذلك عَ 

ُهم أح  َحىتَّ ارجتع أهل اْلكْره كثريا ممَِّّا َصار نأي ي اْلدُمتلدمني من بِّاَلدهْم َفلم جْيَعدمع  ه ْ مِّ
 .(1)اْلدُمتلدُموَن إِّىَل يَ ْوم اْلقَِّناَمة َفأَْيَن سناسة من سناسة"

ما أح ث  دعاة الرعهة نالعكرري كان سببًا للهنل من ال عوة  نِف عصهان احلاضه جن  أن
اإلسالمنة، نمن ذلك تشوي  املههج ال عوي الصحنح، حنث اسعفل أع اء ال ين األخطاء اليت 
ص رت من هذ  اجلدماعات نمن مث راحوا حيذرنن الهاس من هذا ال ين نأس  دين اقصاء 

 ن أفياهلم املخالرة لعيالنم ال ين احلهنف.نإرهاب،  مع أن ال ين ناملههج القومي بهيء م
خيرى أن هذا الركه يول  الكثري من األفكار نالرهق املخالرة لإلسالم، فهج  على  كدما ال

                                 
 (.4/113واء نالهحل")هلل ناأل"الرصل ِف امل(  1)



28 

 

، ظهور فكه العكرري ناهلجهة، نفكه ما يتدمى ابجلدماعات اجلهادية، نغريها من سبنل املثال
 .ناحلهكات اجلدماعات
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 رابعاملبحث ال

 املخاطر االقتصادية والسياسية واألمنية
 

، بل حتبنحماربع  ال يقعصه ضهر  على اجلواسب ال يهنة ف يإن تهك حماصهة الركه العكرري 
 يعي ا  إىل اجلواسب االقعصادية نالتناسنة ناألمهنة أيضاً.

ايش امليباب حرظ أموال الهعنة نسالمعها فععنته فاسعقهار امللك نالتلطان من أعظم أس
 للهاس، نتزي  الربكة، نتزدهه احلهكة االقعصادية.

ظهور دعاة الركه العكرريي ناسشار فكههم الضال إن مل جي نا من يعص ى هلم ال ريب أن ِف ن 
ابلهصنحة نالعحذيه نالهدع قبل أن تقوى شوكعهم نجتعدمع كلدمعهم نتظهه فعهعهم، فإن ذلك 

ق املينشة، لكثهة ما يهعج  فكههم من إجهام اخلهنج يورث اسقطاع التبل، نتك ر الينش، نضن
  نإفتاد ِف األرض عهيض.

ناجلاسب التناسي ال يقل أمهنة عن اجلواسب األخهى، فإذا ظهه هؤالء نمل جي نا من يهاصحهم 
نحياصه أفكارهم نحي  من شههم نيبني هلم احلق من الباطل أدفضى ذلك إىل ضيف ال نلة 

  اخل ناخلارج، مع ما سعقابل  من شوكة الي ن نقوت .نأهنك قواها نفت ِف عض ها ِف ال
نمن اآلاثر التناسنة التنئة أيضًا اهنزام املتلدمني أمام ع نهم، نفشلهم ِف ص  كن  الكرار 
ناملشهكني عن ال نلة اإلسالمنة، فإذا ترهقت كلدمة املتلدمني نازداد الشقاق بنههم تتلط علنهم 

  ائهم.أع اء ال ين نذهبت هنبعهم ِف ص نر أع
نملا أح ثت األمة اإلسالمنة ما أح ثت  :"-رمح  هللا–قال الشنخ حمدم  بن صاحل بن عثندمني 

نفهقوا ديههم، نمتهدنا على أئدمعهم، نخهجوا علنهم نكاسوا شنًيا سزعت املهابة من قلوب أع ائهم، 
 .(1)نتهازعوا فرشلوا نذهبت رحيهم، نت اعت علنهم األمم نصارنا غثاء كفثاء التنل"

نأما اجلاسب األمين فهو من أعظم سيم هللا على عباد  بي  ه ايعهم، فاألمن من أعظم املطالب 
اإلستاسنة، نال نلة املتعقهة املهضبطة هي اليت تتعطنع إبذن هللا أن حتقق األمن لشيوهبا، نالهقي 

قق األمن ميكن أن حت نالعق م ألبهائها، نال نل اليت اخعل سظامها ناسرلت زمام األمه فنها ال
 لشيوهبا.

                                 
 (.7/128"جمدموع الهسائل نالرعانى")(  1)
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نمن امليلوم أن اسعشار مجاعات الركه العكرريي الضال يهفع ميها األمن نحيل بتببها اخلوف 
 نالبالء الش ي  على الهاس.

فاألمن من املطالب املهدمة لألمم، نمىت فق  أصبح الهاس ِف قلق ال ييهف م ا  إال هللا تياىل، 
أهل احلل ناليق  املبادرة ِف حماصهة هذا الركه فالواجب على اليلدماء نال عاة ناملصلحني ن 

املهعدمني ل  نحماربعهم نمهاصحعهم، نتبنني األخطار الهامجة عن أفياهلم، حىت يهت عوا عن  الضال
 غنهم نختدم  فعهعهم نيهقطع شههم نتكته شوكعهم.
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 الفصل الثالث
 

 جة عليهم(وفيه:اآللية العقابية)املعنوية واحلسية بعد إقامة احل
 

 : املقاصد الشرعية يف معاقبة دعاة الفكر التكفريي، وفيه مطلبان:مبحث
  

 املطلب األول: الوسائل العقابية املعنوية.
 

 املطلب الثاين: الوسائل العقابية احلسية.
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 :بحث م

 ان:املقاصد الشرعية يف معاقبة دعاة الفكر التكفريي، وفيه مطلب 
 

 املطلب األول
 الوسائل العقابية املعنوية

 

من كدمال الشهيية نمتامها، أهنا جاءت حلرظ احلقوق نحتصنلها نتكدمنلها، نهلذا شهعت 
 عيزيهات ردعاً للجهاة نحرظاً للحقوق ناملقاص  الشهعنة.لصهوف اليقوابت ناحل ند نا

الشهيية مقاص  عظندمة، كلها نمن مث فإن ملياقبة أصحاب الركه العكرريي ندعاة الرعهة ِف 
تصب ِف حرظ احلناة البشهية ناملصاحل األساسنة لإلستان ندرء املراس  عه ، لنينش ِف أمن 

 نأمان، نلنعدمكن من عبادة هللا تياىل نفق الشهع احلكنم.
 نمن تلكم املقاص  الشهعنة اليت مجيها علدماء اإلسالم ما أييت:

هرس، ناليقل، نالهتل، ناملال، نصناسعها حرظ الضهنرَيت اخلدمس نهي: ال ين، نال -1
 من أن تهعهك.

 ههم، نهذا ِف مجنع أحكام اإلسالم.جلب املصلحة للهاس، ندرء املرت ة ع -2

:"إن الشهيية كلها مصاحل؛ إما ت رأ مرت ة، أن جتلب -رمح  هللا–قال اليز بن عب  التالم 
 .(1)مصاحل"

م أن الشهيية جاءت بعحصنل املصاحل :"نميلو -رمح  هللا–نقال شنخ اإلسالم ابن تندمنة 
 .(2)نتكدمنلها، نتيطنل املراس  نتقلنلها حبتب اإلمكان"

حنث تكر  نحتجز  ابع اء عن  ِف اليقوبة الشهعنة رمحة ابجملهم ، ملا فنها من قوة نرادع، -3
اإلق ام، نهي رمحة للدمجهم أيضًا إذا نقع ِف اجلهمية، فري عقاب  تقومي نإصالح ل ، 

 اً من ذسوب  نجهم .نتطهري أيض

اليقوابت الشهعنة إمنا شهعت رمحة من هللا  :"-رمح  هللا–قال شنخ اإلسالم ابن تندمنة 

                                 
 (.1/9"قواع  األحكام ِف مصاحل األانم")(  1)

 (.1/147"مههاج التهة")  (2)
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بيباد ، فهي صادرة عن رمحة هللا ابخللق نإرادة اإلحتان إلنهم، نهلذا يهبفي ملن يياقب 
ديب الهاس على ذسوهبم أن يقص  بذلك اإلحتان إلنهم نالهمحة هلم، كدما يقص  الوال  أت

 .(1)نل  ، نكدما يقص  الطبنب مياجلة املهيض"
نلنس مقصود الشارع جمهد األمن من املياندة لنس  :"-رمح  هللا–نقال اإلمام ابن القنم 

إال، نلو أري  هذا لكان قعل صاحب اجلهمية فقط، نإمنا املقصود الزجه نالهكال ناليقوبة 
يعرب ب  غري ، نأن حي ث ل  ما يذنق  على اجلهمية، نأن يكون إىل كف ع ناس  أقهب، نأن ي

من األمل توبة سصوحا، نأن يذكه  ذلك بيقوبة اآلخهة، إىل غري ذلك من احلكم 
 .(2)ناملصاحل"

نإن من أعظم الوسائل امليهوية ِف ردع أرابب الركه العكرريي نسق  ب ععهم نفضح دسائتهم، 
، فهي  اثر لركه نحصار ناس هجورنسنلة اهلجه، ألن هجه هذ  الرئة الضالة عقوبة شهعنة للدم

من جهس اجلهاد ِف سبنل هللا، نأداء لواجب األمه ابمليهنف نالههي عن املهكه، تقهاًب إىل هللا 
 تياىل بواجب احلب نالبفض فن  سبحاس .

نهذا اهلجه خيعلف ابخعالف اهلاجهين ِف قوهتم  :"-رمح  هللا–قال شنخ اإلسالم ابن تندمنة 
هتم فإن املقصود ب  زجه املهجور نأتديب  نرجوع اليامة عن مثل حال . فإن  نضيرهم نقلعهم نكثه 

كاست املصلحة ِف ذلك راجحة حبنث يرضي هجه  إىل ضيف الشه نخرنع  كان مشهنعا. 
نإن كان ال املهجور نال غري  يهت ع بذلك بل يزي  الشه ناهلاجه ضينف حبنث يكون مرت ة 

ه؛ بل يكون العألنف لبيض الهاس أسرع من اهلجه. ذلك راجحة على مصلحع  مل يشهع اهلج
ناهلجه لبيض الهاس أسرع من العألنف؛ نهلذا كان الهيب صلى هللا علن  نسلم يعألف قوما نيهجه 

 .(3)آخهين"
–نمن الوسائل امليهوية ِف ردع أرابب الركه العكرريي؛ العحذيه مههم، نق  أشهه التلف 

ب ع اخلوارج املكرهة، فذكهنهم نأنصافهم نمثالبهم، نبنهوا  هذا التالح لقدمع -رضوان هللا علنهم
أهنم قوم أصنبوا ابلرعهة فيدموا عن احلق نصدموا، فال يتدميون حقاً نال يهع نن إلن  سبناًل إال أن 

                                 
 (.106"التناسة الشهعنة")ص(  1)

 (.2/125"إعالم املوقيني")(  2)

  (.28/206"جمدموع الرعانى")( 3)
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 يشاء هللا تياىل.
أن اخلوارج قوم  نح يثاً  مل خيعلف اليلدماء ق مياً  :"ه (360)ت -رمح  هللا–قال اإلمام اآلجهي 

، نإن صلوا نصاموا، ناجعه نا ِف -صلى هللا علن  نسلم-عصاة  هل تياىل نلهسول  سوء 
اليبادة، فلنس ذلك بهافع هلم، سيم ، نيظههنن األمه ابمليهنف نالههي عن املهكه، نلنس ذلك 
بهافع هلم؛ ألهنم قوم يعأنلون القهآن على ما يهونن، نميوهون على املتلدمني، نق  حذران هللا 

، نحذرانهم اخللراء الهاش نن بي  ، -صلى هللا علن  نسلم-، نحذران الهيب تياىل مههم
نمن تبيهم إبحتان، ناخلوارج هم الشهاة األجناس  -رضي هللا عههم-نحذرانهم الصحابة 

، نح يثاً  األرجاس، نمن كان على مذهبهم من سائه اخلوارج يعوارثون هذا املذهب ق مياً 
 .(1)يتعحلون قعل املتلدمني"نخيهجون على األئدمة ناألمهاء ن 

إِّمجاع أَهل التهة على نجوب قهه ه ( 449)ت -رمح  هللا-نق  سقل اإلمام إمساعنل الصابوين 
بي  َأن سهد أَقواهلم:"نَهذ  اجلدمل اليت أثبعها ِف هذا  -رمح  هللا-أَهل الب ع نإذالهلم؛ فقال

بيض؛ بل َأمْجَيوا علنها ُكل ها، ناترُقوا مع اجلزءِّ؛ كاَست ُمْيعَ َق  مَجنيهم مل خُيالف فنها بَيضُهم 
، نإِّْذالهلِِّّم، نإِّْخزائهم، نإِّْبيادهم، نإِّْقصائهم، نالعباُع  َعههم،  ذلك على القول بَِّقهه أَهلِّ الب عِّ

 .(2)مبجاسبعهم، نُمهاجههتم" -عزَّ نجل-نُمياشههتم، نالعقهب إِّىل هللا نمِّن مصاَحَبعهم، 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                                 
 (.1/326"الشهيية")(  1)

  (.134 ة التلف نأصحاب احل يث" )ص"عقن(2)
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 الثاين طلبامل
 وسائل العقابية احلسيةال

 

الوسائل اليقابنة أش  حتدمًا نأقوى سكااًل، نأسهع ِف حتم شهنر دعاة العكرري ناخلارجني 
على األئدمة ناحلكام، نلذلك جاءت ِف الشهيية معهوعة معبايهة، فركه اخلوارج املكرهة ال 

 ميكن زنال  إال نأمهين:
 هم ابلكعاب نالتهة نالوقائع العأرخينة.األنل: مقارعة احلجة ابحلجة نإقهاعهم برتاد مههج

  نتياىل ذا مل يكن عه   خوف من هللا سبحاسنالثاين: إقامة احل ند علنهم، ألن املبع ع إ
 خاف من بطش التلطان.

ناملبع ع الذي يظن أس  على حق كاخلوارج  :"-رمح  هللا–قال شنخ اإلسالم ابن تندمنة 
نكرهنا من مل  ، عوا ب عةعدماعة املتلدمني فابنالهواصب الذي سصبوا الي انة ناحلهب جل

فصار بذلك ضهرهم على املتلدمني أعظم من ضهر الظلدمة الذين ييلدمون  ،يوافقهم علنها
 .(1)أن الظلم حمهم"

فأصحاب الركه العكرريي الضال إما أن يهتكبوا جهمية ق  نرد فنها ح  شهعي، مثل قعل 
أن احلهابة نقطع الطهيق نغريها، فحنهها يقام الهرس امليصومة اليت حهم هللا، أن التهقة، 

 علنهم احل  املقهر على هذ  اجلهمية شهعاً.
كوسوا مل يهتكبوا جهمية فنها ح  مقهر ابلشهع، فهها يهظه ِف األحكام الواردة ِف نإما أن ي

حق اخلوارج أسرتهم كركه نمجاعة ضالة كرهت اجملعدميات نشقت عصا الطاعة نخهجت 
نأظههت فكهها، فهها جن  أن أهل التهة ناجلدماعة قهرنا علنهم أحكاماً  عن لزنم اجلدماعة

 رادعة ختصهم مأخوذة من الكعاب نالتهة، من ابب األمه ابمليهنف نالههي عن املهكه.
نال ريب أن إقامة احل ند على دعاة العكرري اخلارجني عن مجاعة املتلدمني ضهنرية ج اً، 

من أسواع العيزيه، نيهجع العيزيه إىل اجعهاد اإلمام ِف نهي ق  تكون بقعلهم، أن مبا دنس  
اخعنار ما يها  مهاسبًا من أسواع اليقوابت املالئدمة حلاهلم، ناليت تكون رادعًا هلم نلفريهم، 
نالتلف ق  جيلوا العيزيه كأداة إلمخاد الرعهة قبل اسعشارها ناسعرحاهلا، نأخذاً مبب أ الع رج 

                                 
  (.5/149"مههاج التهة")( 1)



36 

 

كة اخلوارج نأظههنا اخلهنج نانصبوا الي اء، نجاههنا ِف األحكام، فإذا اشع ت شو 
 ابليصنان، فحنهها يكون القعل نالقعال حكدماً رادعاً ِف حقهم.
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 اخلـامتــــــة
 

آلنات حماصهة الركه العكرريي ِف املدملكة اليهبنة حانلت ِف هذا البحث العيهف على 
ذلك حىت خهج البحث ن هل احلدم  ناملهة على هذ  ، فبذلت نسيي للعوصل إىل التيودية
 .ناليت أرجو أن يكون فنها سرع نإثهاء للدموضوع ،الصورة
 العالنة:خلصت من البحث إىل الهعائج نق  

إن أحكام الشهيية الفهاء عاجلت قضنة الركه العكرريي نبنهت م ى خطورت  مهذ أكثه  -1
م الشهيية لكل زمان نمكان، من أربية عشه قهانً، نهذا مما يؤك  صالحنة أحكا

 نألي جمعدمع.

إن اآللنة املهشودة ِف حماصهة ناس حار فكه العكرري جتدمع بني أصالة املص ر نأثهيع ،  -2
 نمشولنة الطهح نج يع .

 نمن تلك األسالنب: العألنف، ناخلطابة، ناجملادلة، ناحلوار، ن...

ايهة شاملة، جتدمع بني أن الوسائل ناآللنات املقرتحة ِف البحث جاءت معهوعة معب  -3
الوسائل العيلندمنة، نكذا الوسائل ال عوية ناإلعالمنة، نتشدمل أيضًا الوسائل 

 اليقابنة؛ احلتنة نامليهوية.

 متتك املدملكة اليهبنة التيودية ابلوسطنة نمههج التلف الصاحل ِف مجنع أحواهلا. -4

نب التلف الصاحل من اتبيت املدملكة اليهبنة التيودية ِف حماصهة الركه العكرريي أسال -5
 الهصح نالعوجن  ناليقاب.

 نأخعم بذكه بيض العوصنات اليت ظههت ل من خالل البحث:
ِف كل صفرية نكبرية،  -رضوان هللا علنهم–على اتباع مههج التلف الصاحل احلهص  -1

نلزنم ه يهم ناقعراء آاثرهم، إذ ِف مههجهم التالمة نالرالح نالهصه نالعدمكني 
 .إبذن هللا تياىل

 الهجوع إىل اليلدماء الكبار املشهود هلم ابلتهة ناقعراء مههج التلف. -2

 حث اليلدماء نال عاة نأصحاب الركه الهري على املشاركة ِف اله نات ناملؤمتهات ال نلنة -3
اليت تهاقش موضوعات حماربة العكرري ناإلرهاب نالعطهف نالفلو، ناإلسهام إبثهائها، 
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 فنها.منة اإلسالنإيضاح نجهة سظه الشهيية 

اليدمل على حتصني الشباب املتلم من ظاههة الفلو ِف العكرري، نذلك ابلهجوع إىل   -4
آاثر التلف، نغهس احملبة نالوالء نلزنم اجلدماعة نالتدمع نالطاعة ن الكعاب نالتهة 

 لوالة األمه.

 سشه ال عوة التلرنة الصحنحة اليت ال غلو نال ترهيط فنها. -5

ف شبهات أرابب العكرري، نتتاهم ِف سشه الوعي إسشاء مهاكز معخصصة تيىن بكش -6
القوية املعخصصة ن ناألحباث ناملؤلرات التلري الصحنح نذلك بكعابة ال راسات 

 ِف حماصهة هذا الركه.لعتاهم على سطاق ناسع نمن مث طباععها نسشهها  نالهافية

ملراهنم اخلاطئة االسعفالل األمثل لوسائل اإلعالم املقهنءة ناملهئنة ناملتدموعة، لعصحنح ا -7
 .لهاس ِف ال اخل ناخلارجل ى ا

سشه تهاجيات املهعدمني إىل هذا الركه الضال عرب نسائل اإلعالم املخعلف، مما ييزز  -8
بنان عوار هذا الركه نضالل دعات ، نتوعنة بيض اجلهال املعياطرني مع أصحاب   

 ناملعترتين علنهم.

 
ملني، نصلى هللا على اعواان أن احلدم   هل رب اليهذا نهللا أعلم، نهو املوفق نامليني، نآخه د

 سبنها حمدم  نعلى آل  نصحب  أمجيني.
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 قائمة املراجع واملصادر
 

: حمدم  بن أيب بكه ابن قنم اجلوزية ، املؤلفإعالم املوقعني عن رب العاملني -
مصه،  ه (، احملقق : ط  عب  الهؤنف سي ، الهاشه : مكعبة الكلنات األزههية،751)ت

 م.1968ه /1388القاههة، الطبية : 
 774، أتلنف: عدماد ال ين أيب الر اء امساعنل بن عدمه بن كثري)تالبداية والنهاية  -

ه (، حتقنق: عب هللا عب احملتن الرتكي ابلعيانن مع مهكز البحوث نال راسات ب ار هجه، 
 م. 1997 -ه  1417اجلنزة، الطبية: االنىل  -الهاشه: هجه للطباعة نالهشه 

، املؤلف: أبو القاسم علي بن احلتن بن هبة هللا امليهنف اببن عتاكه اتريخ دمشق  -
ه (، احملقق: عدمهن بن غهامة اليدمهني، الهاشه: دار الركه للطباعة نالهشه 571)ت

 م. 1995 -ه   1415نالعوزيع، عام الهشه: 
ي، املؤلف: حمدم  بن جهيه، = اتريخ الهسل نامللوك، نصلة اتريخ الطرب  اتريخ الطربي  -

 1387 -برينت، الطبية: الثاسنة  -ه (، الهاشه: دار الرتاث 310أبو جيره الطربي )ت
 ه .
ه (، 751، املؤلف : حمدم  بن أيب بكه ابن قنم اجلوزية )تالتبيان يف أقسام القرآن -

 احملقق: حمدم  حام  الرقي، الهاشه: دار امليهفة، برينت، لبهان.
،  ه (1031)ت : حمدم  عب  الهؤنف املهاني، املؤلفى مهمات التعاريفوقيف علالت -

برينت ،  -: د. حمدم  رضوان ال اية، الهاشه : دار الركه املياصه ، دار الركه حتقنق
 .1410دمشق، الطبية األنىل ، 

حمدم  بن عب  اليزيز بن حمدم  الشايع، رقم الطبية:   ،  املؤلف:دليل املكتبة العقدية  -
 الهَيض. -، الهاشه: دار زدين2007 - 1428األنىل، سهة الطبية:  الطبية

: حمدم  بن أيب بكه ابن قنم اجلوزية ، املؤلفملعاد يف هدي خري العبادزاد ا  -
مكعبة املهار اإلسالمنة، الكويت، الطبية:  -ه (، الهاشه: مؤستة الهسالة، برينت 751)ت

 م.1994ه  /1415التابية ناليشهنن، 
، املؤلف: حمدم  انصه ال ين األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاسلسلة   -
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ه (، الهاشه: مكعبة امليارف للهشه نالعوزيع، الهَيض، الطبية: األنىل، 1420األلباين )ت
 )ملكعبة امليارف(.

ه (، حتقنق: 303= اجملعىب، أمح  بن شينب أبو عب  الهمحن الهتائي)تسنن النسائي   -
 - 1406غ ة، الهاشه: مكعب املطبوعات اإلسالمنة، سهة الهشه:  عب الرعاح أبو

 ، مكان الهشه: حلب.1986
، حتقنق: ه (273)ت، البن ماج ، احلافظ أبوعب  هللا حمدم  بن يزي  القزنيينالّسنن -   

 ه .1430، 1دمشق، ط -شينب األرسؤنط نآخهنن، الهاشه: دار الهسالة الياملنة
، املؤلف: تقي ال ين أبو اليباس أمح  بن صالح الراعي والرعيةالسياسة الشرعية يف ا   -

ه (، حتقنق: بشري حمدم  عنون، الهاشه: مكعبة 728عب  احللنم ابن تندمنة احلهاين احلهبلي)ت 
 .ه 1413الهَيض، الطبية: الثاسنة، -املؤي  

ه (، 213، املؤلف: عب  امللك بن هشام بن أيوب احلدمريي امليافهي)ت السرية النبوية  -
 حتقنق: مصطرى ألرا نآخهنن، الهاشه: تهاث اإلسالم.

ه (، احملقق: د. 360، املؤلف: أبو بكه حمدم  بن احلتني بن عب  هللا اآلُجه ِّيُّ)تالشريعة  -
 ،ه  1420يودية، الطبية: الثاسنة، الهَيض / الت -عب  هللا ال منجي، الهاشه: دار الوطن 

 م. 1999
 لصحنح، لإلمام البخاري أيب عب  هللا حمدم  بن إمساعنل=اجلامع ايح البخاريحص -

 ه (، حتقنق: حمدم  فؤاد عب  الباقي، مع شهح  فعح الباري، املطبية التلرنة.256)ت
ه (، 261= اجلامع الصحنح، ملتلم بن احلجاج القشريي الهنتابوري)ت صحيح مسلم -

هيب، برينت، لبهان، الطبية الثاسنة، حتقنق نتهتنب: حمدم  فؤاد عب  الباقي، دار إحناء الرتاث الي
 م.  1979

، حمدم  بن سي  بن الطبقات الكربى)القسم املتمم لتابعي أهل املدينة ومن بعدهم(-
امل يهة الهبوية،  -ه (، حتقنق: زَيد حمدم  مهصور، الهاشه: مكعبة اليلوم ناحلكم230مهنع)ت

 ه .1408، 2ط
 نل بن عب  الهمحن الصابوين أبو عثدمان، املؤلف: إمساععقيدة السلف وأصحاب احلديث-

 - 1419الهَيض، سهة الهشه:  -ه (، احملقق: د. انصه اجل يع، الهاشه: دار الياصدمة449)ت
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 .2، رقم الطبية: 1998
، 1عب الهمحن ميال اللوحيق، طد. املؤلف:  ،الغلو يف الدين يف حياة املسلمني املعاصرة -

 الهاشه: مؤستة الهسالة.
ه (، 456، املؤلف: أبو حمدم  علي بن حزم الظاههي )تمللل واألهواء والنحلالفصل يف ا -

 القاههة. -الهاشه: مكعبة اخلاجني 
ه (، الهاشه: دار 751، املؤلف: حمدم  بن أيب بكه مشس ال ين ابن قنم اجلوزية )تالفوائد -

 م. 1973 -ه   1393برينت، الطبية: الثاسنة،  -الكعب اليلدمنة 
،  ه (1031ت) ، لليالمة حمدم  عب  الهؤنف املهانيرح اجلامع الصغريفيض القدير ش -

 ه . 1391برينت، -الهاشه: دار امليهفة
، املؤلف: أبو حمدم  عز ال ين عب  اليزيز بن عب  التالم قواعد األحكام يف مصاحل األانم -

 -ية ه (، راجي  نعلق علن : ط  عب  الهؤنف سي ، الهاشه: مكعبة الكلنات األزهه 660)ت
 القاههة.

، املؤلف: حمدم  بن علي العهاسوي )ت بي  كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  -
ه (، تق مي نإشهاف نمهاجية: د. رفنق اليجم، حتقنق: د. علي دحهنج، سقل الهص 1158

الرارسي إىل اليهبنة: د. عب  هللا اخلال ي، الرتمجة األجهبنة: د. جورج زيهاين، الهاشه: مكعبة 
 م.1996 -برينت، الطبية: األنىل  -شهنن لبهان ان

، املؤلف: أيوب بن موسى الكروي، أبو الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية  -
حمدم  املصهي، الهاشه: مؤستة الهسالة  -ه (، احملقق: ع انن درنيش 1094البقاء احلهري )ت 

 برينت. -
بن عب  احللنم ابن تندمنة احلهَّاين ، لشنخ اإلسالم أيب اليباس أمح  جمموع الفتاوى -

ه (، مجع نتهتنب عب  الهمحن بن حمدم  بن قاسم الياصدمي القحطاين 728ال مشقي)ت
 الهج ي، الطبية األنىل.

، املؤلف : حمدم  بن صاحل جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني -
انصه التلندمان، الهاشه : دار ه (، مجع نتهتنب : فه  بن 1421بن حمدم  اليثندمني )ت 

 ه . 1413 -دار الثهَي، الطبية : األخرية  -الوطن 
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، املؤلف: حمدم  بن أيب بكه مشس مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني  -
 -ه (، حتقنق: حمدم  حام  فقي، دار الكعاب اليهيب، برينت 751ال ين ابن قنم اجلوزية )ت

 لبهان.
ه (، حتقنق :شينب األرسؤنط 241مام أمح  بن حهبل أبو عب  هللا الش نباين)ت، لإلاملسند -

 م.1999 -ه  1420نآخهنن، الهاشه : مؤستة الهسالة، الطبية الثاسنة 
ه (، حتقنق: حبنب 211، للحافظ أيب بكه عب  الهز اق بن اهلدمام الصهياين)تاملصنف -

 م.1983ه ، 1403الطبية الثاسنة،  الهمحن األعظدمي، املكعب اإلسالمي، برينت ندمشق،
ه ( 1424، املؤلف: د أمح  خمعار عب  احلدمن  عدمه )تمعجم اللغة العربية املعاصرة -

 م. 2008 -ه   1429الهاشه: عامل الكعب، الطبية: األنىل،  مبتاع ة فهيق عدمل
هي، ه (، احملقق: د. أكهم ضناء اليدم277، ييقوب بن سرنان الرتوي)تاملعرفة والتاريخ -

 م. 1981 -ه  1401الهاشه: مؤستة الهسالة، برينت، الطبية: الثاسنة، 
، املؤلف: عب  اللطنف منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس -

 ه (، الهاشه: دار اهل اية للطبع نالهشه نالرتمجة.1293بن عب  الهمحن بن حتن  آل الشنخ)ت
د. خال   ، املؤلف:صحة اخلارجني على األئمة واحلكاممنهج أهل السنة واجلماعة يف منا -

 م.2012ه /1433، 1الهَيض، ط -بن سي  الزههاين، الهاشه: مكعبة الهش  
، املؤلف: تقي ال ين أبو اليباس أمح  منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية -

احملقق: حمدم  رشاد سامل، ه (، 728بن عب  احللنم ابن تندمنة احلهاين احلهبلي ال مشقي )ت
 م. 1986 -ه   1406الهاشه: جامية اإلمام حمدم  بن سيود اإلسالمنة، الطبية: األنىل، 

دراسة شهعنة علدمنة ناثئقنة، املؤلف: أ.  - موقف اململكة العربية السعودية من اإلرهاب -
 م.203ه /1424د. سلندمان أاب اخلنل، الطبية األنىل: 

، لإلمام جم  ال  ِّين أيب التيادات املبارك بن حمدم  بن ديث واألثرالنهاية يف غريب احل -
ه (، حتقنق: طاهه أمح  الزاني نحمدمود حمدم  الطهاحي، دار الركه، 606اجلزري ابن األثري)ت
 ه .1399لبهان، الطبية الثاسنة، 
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