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  خماطر التطرف والسـبل الناجعة لعالج ظاهرة التكفري الشمويل
  

. امحلد - رب العاملني والصالة والسالم عىل سـيد# محمد وءا� وحصبه الغر امليامني ومن تبعهم ٕ�حسان اىل يوم ا�ين
  وبعد،

وقد مزي هللا ".  ويكوَن الرسوُل عليمك شهيداً  وكذ� جعلنامك ٔاَمة وسطا لتكونوا شهداء عىل الناس: "يقول هللا تعاىل
  .تعاىل هذه أالمة احملمدية بأن جعلها خري ٔامة ٔاخرجت للناس تأمر �ملعروف وتهنـى عن املنكر

هو بني الغلو والتقصري وبني التشبيه والتعطيل وبني اجلرب والقدر وبني : "وقال إالمام ٔابو جعفر الطحاوي عن Mسالم
ٕان املذهب احلق ا[ي اكن عليه السلف الصاحل هو ما  .دين Mعتدال وال حمل فيه للتطرففاالسالم هو ". أالمن وإال8س

الرسول عليه الصالة والسالم ٔاخرب بأن . عليه أالشعرية واملاتريدية عرب أالزمان ومه اليوم ما يزيد عددمه عىل املليار نسمة
ٕان هللا ال جيمع : "دل عىل ذj ما رواه الرتمذي وابن ماجه وغريهاممجهور ٔامته ال يضلون وذj من خصائص هذه أالمة، وي

  ."فٕاذا رأيمت اختالفًا فعليمك Fلسواد االٔعظم: "وعند ابن ماجه زtدة" ٔاميت عىل ضال=
ومعىن احلديث ٔان هللا ينتقم . "ٕان الناس ٕاذا رٔاوا املنكر فمل يغريوه ٔاوشك أن يعمهم هللا بعقاب": يقول رسولنا الكرمي

وال شك ٔان الِنقم اليت تزنل �ملسلمني يف . مهنم ٕاذا تركوا الهنـي عن املنكر، يزنل هبم العقاب ِنقامً ونكبات يف ا�نيا قبل االٓخرة
وملا كرث ٕاطالق التكفري يف زماننا وتعددت ٔالوانه ووسائل نرشه ولو . هذه أالزمنة من شؤم ترك تغيري املنكر والهنـي عنه

 � ولو حتت امس الفتوى والتدين اكن من الواجب حتذير الناس من املكفرين واملضللني ومقاالهتم وبيان اختلفت ٔاسامء الناقلني
ن البالt الكربى اليت تعيشها جممتعاتنا مجموعة فتاوى خطباء السوء ا�اعني اىل مشولية التكفري واىل سفك مف. حاهلم للناس

ٕالرهاب وحماربة التطرف وا�فاع عن دين هللا كام هو مطلوب رشعًا وذj ا�ماء وٕان الوهن ا[ي نعانيه مرده عدم جماهبة ا
لق¢ من يقوم �لتحذير الرشعي الواجب �ٔالد¡ ا�امغة لردع املنحرفني وحامية الشـباب وأالجيال الصاعدة مهنم مع احلمكة 

  . واملوعظة احلسـنة
يستتاب فٕان ن اتّبع مذهًبا من املذاهب أالربعة ل أ قااهب ٔاهل السـنة وامجلاعة و  مذمفن الغلو يف ا�ين نرى من ٔانكر

: �لقولجترٔا تكفري احلامك املسمل والرعية ªرد ٔانه حمك يف مسـئ¢ واحدة �لقانون الوضعي و من قام ب  وهناك .Wب فهبا وٕاال قتل
ظنون أّهنم مسلمون بي^ مه وا\ين ي “: ويدل عىل ذj قو� ٔايضاً .”ٕان وجود أالمة املسلمة يعترب قد انقطع منذ قرون كثرية“

ٕاهنم ال يكونون يف دين هللا حلظة واحدة ! خاضعون لرشيعة من صنع البرش وامهون ٕاذا ظنوا حلظة واحدة أهنم مسلمون
  .”وحامكهم غري هللا وقانوهنم غري رشيعة هللا

ٕانm هذا “: إالرهاب قائال متدح حراكت ايف زمننا إالرهايب يوسف القرضاوي ا[ي والتطرف وممن مجع بني فكري الغلو 
، ”الغلو ا\ي انهتـى هبؤالء الشـباب اuلصني الغيورين عىل ديهنم ٕاىل تكفري من خالفهم من املسلمني واستباحة دoم ؤامواهلم

  .هـ.ا
ثيل  منو العوملة احلديثة خلفت وراءها الكثري من أالزمات Mقتصادية وMج²عية والرصاعات بني مم وحري بنا ٔان نبني ٔان

الثقافات خاصة ؤان سـياسة القطب الواحد جعلت رٔاس الهرم فهيا بناء التاكمل Mقتصادي ل·ول الكربى ؤافرزت هيلكية 
  .خاصة عىل ٔاساسها ومن ٔاخطر ٔامورها اع²د نظرية توحيد أالدtن لتكون هناك عقيدة جامعة تقف بوجه من يرفضها

 ٔافرز الكثري من التحوالت يف اªمتعات وا�ول من تقسـمي وجتزئة ٕاضافة ومن نتاجئ ذj وجد# ٔان سقوط املعسكر الرشيق
اىل منو حراكت الغلو وخاصة ت¿ اليت أحضت ظاهرة للعيان يف ا�ول واªمتعات Mسالمية مما أدى ٕاىل تصوير ت¿ الظاهرة 
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 منو اخلط أالول حتت شعار التسامح والعمل مما يشجع يف. وÃٔهنا العوملة املضادة واملبنية عىل التطرف العقائدي �مس Mسالم
jمتعات من الفقر وإالرهاب وٕامناء ٕاقتصاد ا�ول النامية وغريذªعىل ٕانقاذ ا.  

ٕان العامل إالساليم يعيش االٓن حمنة من ٔاصعب احملن مع اشـتداد الفنت واملاكئد املنترشة يف املعمورة ؤاقساها خطورة 
  .ين إالساليم وÃٔنه هو اخلطر املهدد السـتقرار اªمتعاتٕاصطناع احلروب ا�ينية وٕاظهار ا�

البد من التذكري ٔان Mضطرا�ت والفنت يف العرص احلديث اليت رضبت اسـتقرار عاملنا Mساليم ارتبطت مبارشة �لقضية و
احلاكم واªمتعات الفلسطينية وحق شعهبا وموقف ا�ول النافذة من هذه القضية مما سبب �نتشار الفكر املتطرف وتكفري 

لعامل الغريب ل اسـتغاللهاوخاصة ابتداء �مس امجلاعة Mسالمية اىل حزب التحرير اىل غريها من التسميات �مس ٔاهل السـنة 
كام وجند العديد من .  القاعدة ؤاخواهتا اىل ما يسمى اليوم ��و¡ Mسالمية للعراق والشامرتظهٔان �مس احلرtت اىل 

انتشارها يف العديد من الب·ان مبا يف ذj خارج املناطق الشـيعية حتت شعار حامية يزيد  ى �مس الشـيعةاحلراكت أالخر 
 Ô دة النعرات الطائفية والتنافس عىل توسعة رقعة نفوذ انتشارtالقضية الفلسطينية وحتقيق حترير فلسطني مما سبب بز

  . بني فيك Ô الفريقنيالفريقني وجند هنا ٔان ٔاهل السـنة وامجلاعة جتر للوقوع
وخالصة أالمر ٔان العرص احلديث بدٔا ٔاكرث فأكرث يغرق يف حروب من لون جديد يطفو عىل سطحها الرصاع ا�يين 
والعقائدي بشلك يصعب حرصه وال خيفى عىل ٔاحد دور Mعالم احلديث ووسائل Mنرتنت والتواصل Mج²عي ونرى من 

سـتوtت للحفاظ عىل Mسـتقرار والسمل أالهيل للمجمتعات Mسالمية وخنص �[كر ٔامهية أالمهية مباكن العمل عىل اكفة امل 
[ا فٕان مسؤلية علامء ٔاهل السـنة  واملؤسسات . Mعتناء بتحصني العامة بنرش العقيدة احملمدية عقيدة ٔاهل السـنة وامجلاعة

M ة احلرب اجلديدة عىلàسالما�ينية لها ا�ور الرائد وأالبرز يف موا.  
العاملني عىل حامية العامة ٕاذا ما نظر# ٕاىل عرص# احلارض جند ٔان جانبا من القصور ا[ي تعانيه أالمة #جت من ق¢ العلامء 

وهو ما ٔاخرب به رسول هللا . ، [j جند ٔان الساحة ا�عوية سادها التسـييس وقل فهيا التعلمي والتدريسمن الفساد العقائدي
َذا لَْم يُْبِق : " بقو�صىل هللا عليه وسمل

�
اعًا يَْنَزتِعُُه ِمْن الِْعَباِد َولَِكْن يَْقِبُض الِْعْملَ ِبقَْبِض الُْعلََماِء َحىتm ا َ ال يَْقِبُض الِْعْملَ انِْزتَ mا� mن

�
ا

ِئلُوا فَا�فْتَْوا ِبغَْريِ ِعْملٍ فََضل�وا  ََذ النmاُس ُرُءوًسا m�ُاًال فَسـُ mواعَاِلًما اخت�   ". َوا�َضل
[j مفن واجبنا تفعيل لك طرق النقد من ٔاجل Mرتقاء �لعمل Mساليم من àة، وضبط الساحة الرشعية من àة âنية 

فال بد من الرجوع اىل الضوابط الرشعية يف . وعدم ترك العامة فريسة سائغة الدعياء العمل واملعرفة، مح¢ Mلقاب جزافا
ٕان ٔاوىل . كام ٔانه البد من حتديد مواصفات من � اهلية الفتوى. و �حلافظ او �حملدث او �ªهتدتسمية فالن �لعالمة ا

  .اولوtت Mمر �ملعروف والهنـي عن املنكر فضح من يتسرت بغطاء ا�ين لرضب اªمتع من ا�اخل
: مة وكد# ال نسمع من يقول عن مسأ¡فٕاننا يف زمن اتسعت فيه رقعة اجلريئني عىل النار وانترشت فتاوهيم املضل¢ للعا

mُه جائٌز فَيَُحلِـَّ�ُ : "قال ابن معر". ال أدري"   ".ٕان ِمْن ا�ْكَربِ َمهَاِ�ِ ابِْن ءاَدَم ا�ْن يَقُوَل ِبَما َال يَْعَملُ ا�ن
ا مبا يريض خالق وال بد من  التعاون بني احلامك والعامل للمساعدة عىل توجيه الضوء عىل القضاt الكربى ؤاساليب حله

العباد فعالقة احلامك والعامل يف حل القضاt الكربى ورفع أالذى عن الناس سبيل لنرش العدل وMحسان وفيه الرخاء والرقاء 
  .وسالمة ٔامن اªمتعات

من هنا يعمل ٔان العالج مبجموعه �رء خماطر التطرف وجلم احلراكت إالرهابية وتفتيهتا يتألف من وسائل علمية وسلوكية 
واج²عية وسـياسـية تعود لك هذه الوسائل ٕاىل فهم ا�ين عىل ما هو عليه، فهو ا[ي يضبطها وحيرصها يف حزي Mعتدال، 

  . ا، ويعرف ٔافراد الشعب باكفة مسـتوtهتم حقوقهم وواجباهتم دينياحفينئذ يعرف احلامك حقوقه وواجباته ديني
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ينبغي تفعيل دور أالزهر الرشيف وتطويره وحتديث ءاليات معò وتوسـيع اماكنياته وترشـيد : دور أالزهر الرشيف 
الفتوى ملا [j من خطابه ليكون منربا جامعا ومرجعا دينيا موحدا ملدارس ٔاهل السـنة وامجلاعة والتنسـيق العلمي بني دور 

أالثر البالغ أالمهية عىل العالقات فó بني شعوب ا�ول إالسالمية من àة، وعالقهتا مع غريها من الثقافات وا�ول من àة 
مما يسامه يف احلد من ظهور املنظامت واحلراكت املسيسة ل·ين واجلريئة بكذهبا ٔاهنا املرجع العاملي ٔاو إالقلميي للشعوب . ٔاخرى

  .سلمة والناطقة �مسهاامل 
 من المترتس وراء املناصب  املنحرفني ٔان ترافقها تدابري وقائية مبنعضد التطرف يه حرب علمية ال بدالناجعة ٕان احلرب 

اليت تتيح هلم التحرك والتحدث زوًرا �مس إالسالم، واحليلو¡ دون اعتالهئم املنابر اùصصة ٔاصال لنرش حقائق إالسالم 
  .بعيدة لك البعد عن التطرف والغلوومفاهميه ال 

وهنا يربز بوضوح دور العلامء واملشاخي وا�عاة املعتدلني ا[ين مه خط املواàة أالول وخط ا�فاع أالقوى ا[ي يف حال 
ه ويتجىل ا�ور ا[ي ينبغي ٔان يقوم ب. سقوطه يصبح الطريق ٔامام هؤالء املتطرفني ُمعبüًدا، وتصبح ٔاهدافهم سه¢ التحقيق

ٔاهل العمل واملعرفة من ٔاحصاب Mختصاص يف التعلمي ا�يين والرتبية أالخالقية وMج²عية لتعمل املوازنة احلقيقية بني 
 نرى حتقيقها من خالل تعزيز دورأالزهر Mلزتام بأسس ا�ين احلنيف والقيام بدور املواطنية يف اªمتع من خالل ٔامور عدة

  :رق التكفري الشمويل عن طريقالرشيف الرtدي يف مقارعة ف
  . ـ كشف ٔاسـتارمه وجتريدمه من ٔاقنعهتم بنرش العمل السلمي1
  .ٕاقامة احلجج الساطعة والرباهني القاطعة علهيم. ـ2
  . ـ بيان بطالن ما يذهبون ٕاليه، وفساد ممارسـهتم املستندة ٕاىل ٔافاكرمه السوداء، وحتريفهم ملعاين الرشع احلنيف3
تطرف بتحصني اªمتع من خالل العمل عىل نرش العمل ا�يين الواجب بني الكبري والصغري عىل قواعد  ماكحفة ظاهرة ال - 4

  .الوسطية وMعتدال اليت دعا ٕالهيا النيب محمد صىل هللا عليه وسمل
  . Mه²م برتبية الناشـئة ٕ�قامة املؤسسات التعلميية املتخصصة واملتوافقة مع العلوم العرصية- 5
م ٕ�قامة املعاهد واجلامعات ا�ينية الناطقة بغري العربية واليت خترج العاملني يف احلقل ا�يين إالساليم يف بالد  Mه²- 6

  .أالعامج ٕالغالق الباب عىل املتطرفني املتاجرين �مس ا�ين
  .بيهتا Mه²م البالغ بتثقيف املرٔاة املسلمة وٕاثبات ٔاهنا عضو فاعل يف اªمتع ؤامهية رعايهتا ل - 7
  : Mه²م بفتح مراكز ٕاعداد ا�راسات وأالحباث والرتمجة وفتح الفروع التابعة ٕالهيا- 8

  .  من ٔاجل توحيد املناجه التعلميية يف ا�نيا-
  والعمل عىل تبسـيط صياغة كتب اهل السـنة املعتربين عرب العصور مع احلفاظ عىل الثوابت بشلك يتناسب مع -

  .لبيئة العرصية بلك جوانهباالتطور التقين احلديث وا
  . العمل عىل توحيد املصطلحات ا�ينية يف اللغات أالجنبية خاصة يف املتشابه-
  . تدقيق وٕاع²د املؤلفات ا�ينية املعتربة محلاية القراء من كتب التطرف ا�يين-
  . ٕاعداد ا�ورات التأهيلية لٔالمئة والوعاظ مبا يتناسب والبيئة اليت يعملون فهيا- 9

  . ٕاع²د إالجازات يف حتصيل العمل �لتلقي Ãٔساس خيول الواعظ واملدرس القيام بوظيفته-10
  . تأسيس اªلس أالعىل للتنسـيق بني دور الفتوى واملنظامت ا�ينية ٔالهل السـنة-11
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فرمغ املأساة اليت . خىل عهنإاننا ندعوا امجليع ٕاىل Mه²م هبذا املوضوع ؤاخذه بعني أالمهية والرعاية ٔالننا ذوي حضارة لن نت
  . تسود مناطقنا ٕاال ٔاننا لسـنا وعاء فارغا مئال حبسب رغبات ت¿ الفئة او ذاك الفريق

ٕان عني الشعوب Mسالمية وأالقليات Mسالمية يف املعمورة عىل أالمة العربية وحالها متأثرة تأثريا مبارشا مبا يدور يف 
نظرمك ٕاليه ان احلا¡ اليت وصلت الهيا االٔمة Mسالمية تبني ٕاهنا اكليتمي ا[ي ال اكفل � وا[ي ٔاردت ان ٔالفت . العامل العريب

مع ما عندها من تراث عريق ومادtت عظمية M ان عدم التواصل بني علامء أالمة والتناحص فó يريض هللا وٕايصال لكمة 
. ق والباطل وال يعرف املرجعية السلمية حلل مسائò وقضاtهاحلق اىل ٔاولياء أالمور والعامة جعل البعض مهنم يتخبط بني احل

   
دوًرا ٔاساسـيًا و�ًما يتجىل من خالل النقاط التالية  كام ٔان للمؤسسات اليت ترشف عىل شـئون إالمئة واخلطباء واملساجد

:  
 إالسالمية الصحيحة اليت  ترشـيد اخلطاب إالساليم للعلامء واملشاخي وا�عاة وأخذمه دورمه يف بث التعالمي واملفاهمي-

تدعو ٕاىل Mعتدال وتصدهيم وحماربهتم النتشار أالفاكر املتطرفة ، ولنجاح هذا أالمر ال بد من تسمية أالشـياء مبسمياهتا 
  .وكشف ٔاسامء رؤوس التطرف ؤافاكرمه وكتهبم ومؤسساهتم 

واد ا�ينية يف املؤسسات الرتبوية والعاملني يف  التدقيق والمتحيص يف ان²ءات ٔامئة املساجد وخطباء امجلعة ومدريس امل-
احملامك الرشعية ويف دار إالفتاء والتنبه ٕاىل عدم وجود ٔاشخاص ينمتون ٕاىل هذه احلراكت املتطرفة من ا[ين يبثون من 

  . خالل مواقعهم أالفاكر الهّدامة اليت حترض الشعب عىل الفنت والقالقل
  . �ينية العلمية املعتد¡ ونرشها يف لك املؤسسات الرتبوية اع²د سلس¢ من الكتب واملراجع ا-
  .  احلد من انتشار الكتب وأالرشطة اليت تعمتدها امجلاعات املتطرفة وتروàا لتشويش اªمتع املسمل-
 عدم التسهيل ٔاو التشجيع عىل Mسـ²ع حملارضات وندوات ولقاءات، بعضها قد يكون عرب وسائل إالعالم، -

  .تُظهر يف العلن عدم ان²هئا ٔالي تنظمي ولكهنا يف اخلفاء تعمل عىل نرش أالفاكر املتطرفةلشخصيات 
مؤسسات اªمتع أالهيل Mج²عية مبا يشمل مؤسسات التعلمي اليت ال بد ٔان تعمل مشرتكة دور ٕاضافة ٕاىل ذj هناك 

سالمية العظمية اليت تشلك مهنجًا معتدًال بعيًدا عن لك للتدرج يف تثقيف الشعب �لثقافة والعمل ا�يين مع رشح املفاهمي االٕ 
ويكون ذj اعتباًرا من فئة أالطفال مروًرا بفئة الشـباب وصوًال لكبار السن ، فالعمل املنظم املتدرج سـيكفل . غلو وتطرف

جدون ٔانفسهم مبواàة ٕ�ذن هللا تعاىل صد هذه امجلاعات املتطرفة وتقويض بنياهنم واحلّد من توسعهم وانتشارمه ٔالهنم سـي
الشعب ا[ي يرفض ٔافاكرمه اليت تعارض ما تعلمه من املفاهمي السلمية، و�لتايل فٕان الشعب هو ا[ي سـيواàهم وليس 
ا�و¡ بشلك مبارش، والشعب هو ا[ي سـيقول لكمة الفصل ٔالنه سيسمع العمل ا�يين الصحيح يف املدارس واجلامعات 

  . مية كام يف الشوارع والنوادي واملنتدtتواملعاهد ويف الوسائل إالعال
يف ختام هذه اللكمة نتوجه اىل احلضور الكرمي ا[ي قدر هللا لنا ٔان جيمعنا سوt يف هذا الب· املضياف ��عوة اجلادة 

 نرش اىل بذل لك نفيس والعمل بتفان وٕاخالص من ٔاجل التعاون للحفاظ عىل إالرث احملمدي لٔالجيال القادمة وذj ٕ�حياء
العقيدة Mسالمية احلقة كام بيهنا ٕاماما ٔاهل السـنة وامجلاعة ٔابو احلسن أالشعري ؤابو منصور املاتريدي فهـي احلصن احلصني 

  .والقول املتني للتصدي للقضاt اليت عصفت �ٔالمة عىل مر العصور
َعلُهَا: وخري ما ٔاخمت Ôيم به قول هللا تعاىل اُر االِٓخَرُة َجنْ mيَن ال يُرِيُدوَن عُلُّواً ِيف اال�ْرِض َوال فََساداً َوالَْعاِقبَُة تِْ�َ ا� ِ m�ِل 

   .ِللُْمتmِقنيَ 


