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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  مقدمة

ئع وأحكم األحكام، أحم�ده س�بحانھ وأش�كره فھ�و           الحمد هللا شرع الشرا   

ول��ي ك��ل إنع��ام، وأش��ھد أن ال إل��ھ إال اهللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ، وأش��ھد أن     

سیدنا ونبین�ا محم�دًا عب�ده ورس�ولھ س�ید األن�ام، أوض�ح المحج�ة، وأظھ�ر                   

مع��الم ال��شریعة، وب��ین الح��الل والح��رام، ص��لى اهللا وس��لم وب��ارك علی��ھ،       

  .كرام، والتابعین ومن تبعھم بإحسانوعلى آلھ وصحبھ البررة ال

  وبعد

فإن العدید من الدول العربی�ة واإلس�المیة ف�ي ع�صرنا ھ�ذا تع�اني م�ن                  

ظھ��ور وتن��امي ظ��اھرة الفك��ر المتط��رف، وال��ذي یعتب��ر تح��دیًا كبی��رًا أم��ام     

باعتب�اره  أمنھا واس�تقرارھا، نظ�رًا لم�ا ی�شكلھ ھ�ذا الفك�ر م�ن خط�ر ش�دید           

ھ��دد ل��ى انت��شار ج��رائم اإلرھ��اب، والت��ي ت أح��د أھ��م األس��باب الت��ي ت��ؤدي إ 

ب�دورھا ال�سلم المجتمع�ي، ویع�رض أم�ن الم�وطنین لخط�ر العب�ث بحی��اتھم         

  .وسالمتھم، وأیضًا یھدد منشآت الدولة ومرافقھا العامة بالتدمیر والتلف

لذا فقد اتخذت غالبیة الدول على نف�سھا م�سؤولیة مجابھ�ة ومواجھ�ة      

 الغال�ب األع�م اتخ�ذت ش�كل المواجھ�ات           تلك األفكار المتطرف�ة، ولكنھ�ا ف�ي       

األمنیة لمحاصرة تلك الجرائم، وبالفعل نجحت تل�ك بع�ض ال�دول نوع�ًا م�ا                

في الحد من انتشار اآلثار السلبیة لظھور تلك األفكار المتطرفة والمتمثل�ة            

في انتشار جرائم اإلرھاب، إال أن ك�ل ذل�ك ل�م ی�ؤثر ف�ي من�ع تل�ك الج�رائم                       

  .شار تلك األفكار المتطرفةمطلقًا أو الحد من انت
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وال ش��ك أن أس��لوب المواجھ��ة األمنی��ة ل��ھ أھمی��ة كبی��رة ف��ي الت��صدي   

لجرائم اإلرھاب، إال أنھ ال یعتبر العالج األمث�ل لمحاص�رة الفك�ر المتط�رف              

ذاتھ، والدلیل على ذلك الحال ال�ذي نع�یش فی�ھ اآلن، ف�إن ج�رائم اإلرھ�اب                   

خ���ذ ف���ي االنت���شار، وی���ستھدف وإن قل���ت نوعی���ًا إال أن الفك���ر المتط���رف آ

الوص��ول إل��ى قطاع��ات متع��ددة م��ن ال��شباب، وق��د س��ھل ل��ھ ذل��ك التق��دم         

الحاص��ل ف��ي مج��ال االت��صاالت ونق��ل المعلوم��ات، فانت��شرت العدی��د م��ن         

المواق��ع عل��ى ال��شبكة العنكبوتی��ة، والت��ي ت��سعى جاھ��دة لت��ضلیل ال��شباب     

  .ونشر الفكر المتطرف بینھم

لحل��ول األمنی��ة فق��ط، نج��د أن الق��رآن وأم��ام ھ��ذا الق��صور ف��ي نجاع��ة ا

الكریم یوجھنا إلى ضرورة سلوك سبیل الحوار والجدال، ومواجھ�ة الفك�ر            

المنح��رف ب��الفكر المعت��دل الم��ستقیم، وب��ین الق��رآن الك��ریم أی��ضًا أن ھ��ذا      

المواجھ��ة الفكری��ة یج��ب أن تتق��دم عل��ى المواجھ��ات األمنی��ة، وی��أتي ھ��ذا    

  ى وتع���الاإلرش���اد ف���ي ق���ول اهللا تب���ارك                         
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     )
،  فق��د وج��ھ اهللا تع��الى ب��ضرورة اإلص��الح ب��ین الفئت��ین المتق��اتلتین  )١

 بغیر حوار ونقاش، ثم بین اهللا تعالى أنھ وكما ھو معلوم فإن اإلصالح ال یكون      

في حالة عدم التوافق على الحوار أو ع�دم نجاعت�ھ ف�ي إزال�ة الن�زاع والخ�الف              

 یأتي دور الحل األمني والعسكري                                 

ف��ي أن��ھ یعتب��ر ھ��و  فأھمی��ة الح��وار ف��ي مواجھ��ة األفك��ار المتطرف��ة تتمث��ل   

العالج األول واألجدى لھ�ا؛ ألن الفك�ر ال یقاب�ل إال ب�الفكر، والجھ�ل ال یجاب�ھ إال            

بالعلم، وذلك أن قضیة الفك�ر المتط�رف أن�ھ ابتع�اد ع�ن ص�حیح ال�دین، وجن�وح          

عن المنھج الرب�اني، وابتع�اد ع�ن الوس�طیة الت�ي جعلھ�ا اهللا تع�الى س�مة األم�ة            

 لمحمدیة اإلسالمیة، ومحور الرسالة ا                  

                            
 فی����أتي العل����م ال����صحیح  )٢(

المؤصل، والمنھج القویم المبني على قواعد الشرع، والفكر الوسطي المعتدل،      

أح��سن لتق��ویم االعوج��اج، وبی��ان الح��ق،     والح��وار الفك��ري الج��اد ب��التي ھ��ي     

 وال�������دعوة إل�������ى الرش�������د                                     

                  
 فتق��وم الحج��ة عل��ى المخ��الفین، وت��رد ال��شبھ    )٣(

  .التي یعتمدون علیھا، ویظھر منھاج اهللا تعالى

                                                 
 ].١٠، ٩: الحجرات)  [١(
 ].١٤٣: البقرة)  [٢(
 ].١٢٥: النحل)  [٣(
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وأی��ضًا فم��ن أھمی��ة موض��وع الح��وار أن��ھ یب��رز الواج��ب ال��دیني والتكلی��ف    

الرب��اني عل��ى علم��اء ال��شرع وفقھ��اء ال��دین ببی��ان ص��حیح ال��دین وال��دعوة إل��ى  

الوسطیة، ووج�وب ال�رد عل�ى ال�شبھ المث�ارة، والج�واب ع�ن ال�دعاوى الباطل�ة               

ء والفقھاء التي یثیرھا أصحاب الفكر المتطرف وغیرھم، ویبین أیضًا أن للعلما

دورًا فاعًال ومؤثرًا في حفظ المجتمع من األفكار المنحرفة، وتقویم االنحرافات           

  . المنھجیة

وفي الوقت الذي ظھرت فیھ الدعوات إل�ى تبن�ي م�نھج الح�وار ب�ین س�كان           

العالم لیكون أداة لتواصلھم، بدًال من الصراع الفكري والنزاع�ات المختلف�ة، إذا        

 القویم، یقدم لنا الح�وار ك�أداة أم�ر بھ�ا ال�شرع ومن�ذ            بالشرع الحنیف ودین اهللا   

مبعث النبي صلى اهللا علیھ وسلم لتصفیة الخالفات، وبیان الحق وجم�ع الن�اس          

  . على الرشاد

ومن أجل كل ذلك وغیره فقد قمت بھذا البحث بیانًا لھذا الواج�ب ال�شرعي             

ق�سمت البح�ث   في الحوار كوسیلة لمواجھة األفكار المنحرف�ة والمتطرف�ة، وق�د       

  : إلى مقدمة وثالثة مباحث

 التعری��ف بمف��ردات البح��ث، وم��شروعیة الح��وار ف��ي  اإلس��الم،  : المبح��ث األول

  :وأھدافھ، وفیھ ثالثة مطالب

  التعریف بمفردات البحث : المطلب األول

  تعریف الحوار : الفرع األول

  تعریف الوسیلة : الفرع الثاني

  تعریف مواجھة: الفرع الثالث

  تعریف األفكار : لرابعالفرع ا

  تعریف المتطرفة: الفرع الخامس

  مشروعیة الحوار في اإلسالم : المطلب الثاني
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  أھداف الحوار في اإلسالم : المطلب الثالث

الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة، وفیھ تمھید : المبحث الثاني

  :ومطلبان

  ب األفكار المتطرفةالمقصود بالحوار غیر المباشر مع أصحا: تمھید

  حكم الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة: المطلب األول

تأصیل الحكم بوجوب الحوار غیر المباشر مع أص�حاب األفك�ار           : المطلب الثاني 

  المتطرفة

  وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر: الفرع األول

  لمنكرتعریف األمر بالمعروف والنھي عن ا: المقصد األول

  حكم األمر بالمعروف والنھي عن المنكر: المقصد الثاني

ھل األمر بالمعروف والنھي ع�ن المنك�ر ف�رض ع�ین أم ف�رض           : المقصد الثالث 

  كفایة؟

  وجوب تعلیم أحكام الشرع: الفرع الثاني

  وجوب تصنیف كتب العلم: الفرع الثالث

، وفی�ھ تمھی�دان،   الحوار المباشر مع أصحاب األفكار المتطرف�ة     : المبحث الثالث 

  وثالثة مطالب

الح��ال الت��ي یت��أتى فیھ��ا الح��وار المباش��ر م��ع أص��حاب األفك��ار      : المطل��ب األول

  )البغاة(المتطرفة 

  الحكم الشرعي للحوار المباشر مع أصحاب الفكر المتطرف: المطلب الثاني

  )البغاة(مشروعیة الحوار المباشر مع أصحاب الفكر المتطرف : الفرع األول

  )البغاة(حكم الحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة : لثانيالفرع ا

  )البغاة(أھداف الحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة : الفرع الثالث

  )البغاة(مسوغات ترك الحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة : الفرع الرابع
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  أحكام الحوار المباشر مع أصحاب الفكر المتطرف: المطلب الثالث

  )البغاة(فیة ومراحل الحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة كی: الفرع األول

  صفات المحاور مع أصحاب األفكار المتطرفة: الفرع الثاني

اإلمھ�ال للنظ�ر   ) البغ�اة (الحكم إن طلب أصحاب األفكار المتطرف�ة        : الفرع الثالث 

  في أمرھم

وا م�اًال  فب�ذل ) البغاة(الحكم امتنع إمھال أصحاب األفكار المتطرفة    : الفرع الرابع 

  .أو أعطوا رھائن من أجل ذلك

  . ثم الخاتمة وفیھا أبرز النتائج، وفھرس ألھم مراجع البحث

وأس�أل اهللا تع��الى أن ی�وفقني لم��ا فی�ھ رض��اه، وأن یرین�ي الح��ق حق�ًا ویرزقن��ي      

  . اتباعھ، والباطل باطًال ویرزقني اجتنابھ
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  المبحث األول

  ر في  اإلسالم، وأھدافھالتعریف بمفردات البحث، ومشروعیة الحوا

  : وفیھ ثالثة مطالب

  المطلب األول 

  التعریف بمفردات البحث

  تعریف الحوار : الفرع األول

ح��اوَره : المجاوب��ة والمراجع��ة والمجادل��ة ف��ي الك��الم، یق��ال    : الح��وار لغ��ة 

جادلھ وراجعھ في الكالم ، فھ�و ُمح�اِور، واس�م           : یحاوره، ُمحاورًة وِحوارًا، أي   

 ُمح��اَور، ق��ال اهللا تع��الى  المفع��ول من��ھ                          

                              )
 أي ق��ال ل��ھ ص��احبھ )١

 ، وقال تعالى )٢(............ المؤمن مجیبًا لھ                )٣(   

  )٤(.تخاطبكما ومراجعتكما الكالم: أي

ح�اَر ِإل�ى    : أي رج�ع، یق�ال    " ح�ار "وأصل اشتقاق الحوار من الفعل الثالثي       

 ومن�ھ   )١(،رجع عنھ وإلی�ھ   : الشيء، وعنھ َحْورًا وَمحارًا وَمحاَرًة وُحُؤوروًا أي      

                                                 
 .]٣٧: الكھف[)  ١(
: ، الناش��ر)٤٣٢: ص(ن��ة م��ن علم��اء األزھ��ر، المنتخ�ب ف��ي تف��سیر الق��رآن الك��ریم، لج )  ٢(

الثامن��ة : المجل��س األعل��ى لل��شئون اإلس��المیة، م��صر، طب��ع مؤس��سة األھ��رام، الطبع��ة  
 . م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦عشر، 

 ].١: المجادلة)  [٣(
الوجیز، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواح�دي، النی�سابوري، ال�شافعي         )  ٤(

، دار القل�م : ، ط)١٠٧٣: ص( ص�فوان ع�دنان داوودي،      :، تحقی�ق  )ھـ٤٦٨: المتوفى(
 .ھـ١٤١٥ دمشق، بیروت، األولى، -الدار الشامیة 
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 ق��ول اهللا تع��الى               )وال  أي ظ��ن أن��ھ ال یرج��ع إل��ى اهللا   )٢ 

  )٣(.یبعث للحساب والعقاب

حدیث یجري بین شخصین أو أكثر،      : وعلى ھذا فیكون المراد بالحوار لغة     

  )٤(.حوارات: والجمع

  الحوار اصطالحًا 

ال یخرج المعن�ى االص�طالحي للح�وار ع�ن معن�اه اللغ�وي، ول�ذا فق�د عرف�ھ                    

ا مناق��شة ب��ین ط��رفین أو أط��راف، یق��صد بھ��  : بع��ض العلم��اء المعاص��رین بأن��ھ 

                                                                                                                     
مق�اییس اللغ�ة، أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�اء        : وم�ا ی�شتق منھ�ا ف�ي       " حور"انظر مادة   )  ١(

، ١١٥/ ٢(عب��د ال���سالم محم��د ھ���ارون،   : ، تحقی���ق)ھ��ـ ٣٩٥: ت(القزوین��ي ال���رازي  
المغ��رب ف��ي ترتی�ب المع��رب، أب��و الف��تح  م، ١٩٧٩ -ھ��ـ ١٣٩٩دار الفك�ر،  : ط، )١١٧

محمود فاخوري وعبد الحمی�د  : ناصر الدین بن عبد السید بن علي بن المطرز، تحقیق    
م، مخت���ار ١٩٧٩مكتب���ة أس���امة ب���ن زی���د، حل���ب، األول���ى،    : ، ط)٢٣٣/ ١(مخت���ار، 

م�ود  مح: ، تحقی�ق ) ھ�ـ ٧٢١: ت(الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عب�د الق�ادر ال�رازي      
 ١٤١٥:  لبن�ان، س�نة    -مكتبة لبنان ناشرون، بیروت     : ، ط )١٤٢،  ١٤١: ص(خاطر،  

ھ�ـ  ٧١١: ت(لسان العرب، محمد بن مك�رم ب�ن منظ�ور األفریق�ي الم�صري               ،  ١٩٩٥ -
/ ٢(عبد اهللا علي الكبیر ، محمد أحمد حسب اهللا ، ھاش�م محم�د ال�شاذلي،      : ، تحقیق   )

الق�اموس المح�یط، مج�د     ب�دون ت�اریخ،   دار المعارف، الق�اھرة ، : ط، )١٠٤٣،  ١٠٤٢
مكت�ب تحقی�ق   : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٨١٧: ت(الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآب�ادى      

، )٣٨١،  ٣٨٠: ص(محمد نع�یم العرق�ُسوسي،      : التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف    
 - ھ�ـ  ١٤٢٦ لبنان، الثامنة، -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت       : ط

إب�راھیم م��صطفى،  : المعج�م الوس�یط، مجم�ع اللغ�ة العربی��ة بالق�اھرة، ت�ألیف       م،٢٠٠٥
مكتب��ة : ط، )٢٠٥/ ١(أحم��د ح��سن الزی��ات، حام��د عب��د الق��ادر، محم��د عل��ي النج��ار،     

معج���م اللغ���ة العربی���ة   م، ٢٠٠٤ -ھ���ـ ١٤٢٥الرابع���ة،  : ال���شروق الدولی���ة، الطبع���ة  
/ ١(بم�ساعدة فری�ق عم�ل     ) ھ�ـ ١٤٢٤: ت(، د أحمد مختار عبد الحمید عم�ر         المعاصرة

 . م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩عالم الكتب، األولى، : ، ط)٥٧٩، ٥٧٨
 ].١٤: االنشقاق)  [٢(
فتح القدیر، الج�امع ب�ین فن�ي الروای�ة والدرای�ة م�ن عل�م التف�سیر، محم�د ب�ن عل�ي ب�ن              )  ٣(

دار اب�ن كثی�ر،   : ، ط )٤٩٣/ ٥(،  )ھ�ـ ١٢٥٠: ت(محمد بن عب�د اهللا ال�شوكاني الیمن�ي          
 . ھـ١٤١٤ - دمشق، بیروت، األولى -الطیب دار الكلم 

 .)٥٧٩/ ١(معجم اللغة العربیة المعاصرة )  ٤(
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تصحیح كالم، وإظھار حجة، وإثبات حق، ودفع شبھة، ورد الفاس�د م�ن الق�ول               

  )١(.والرأي

تب��ادل اآلراء واألفك��ار ح��ول موض��وع مع��ین، : وعرف��ھ ال��بعض اآلخ��ر بأن��ھ

بین طرفین أو أكثر، بطریقة متكافئة، بعیدًا عن التعصب، للتوص�ل إل�ى مف�اھیم        

  )٢(.مشتركة أو متقاربة

مناق��شة ب��ین اثن��ین ف��أكثر ف��ي ق��ضیة مختل��ف : وعرف�ھ ال��بعض اآلخ��ر بأن��ھ 

  )٣(.علیھا بینھم

  تعریف الوسیلة : الفرع الثاني

: وس�ائُل وُوُس�ل، یق�ال     : ما ُیَتَوصَّ�ل ب�ھ ِإل�ى ال�شيء، والجم�ع          : الوسیلة لغة 

وس��ل ف��الن إل��ى رب��ھ وس��یلة بالت��شدید و توس��ل إلی��ھ بوس��یلة إذا تق��رب إلی��ھ         

  )٤(.بعمل

   )٥(.ا یتحقَّق بھ غرض معّینكّل م: والمراد بالوسیلة ھنا

  تعریف مواجھة: الفرع الثالث

واج��َھ : المقابل��ة س��واء بالوج��ھ أم ب��الكالم، یق��ال: المواجھ��ة ف��ي اللغ��ة ھ��ي

فالنًا یواجھھ، ُمواجھًة وِوجاھًا، فھو ُمواِجھ، واسم المفع�ول ُمواَج�ھ، أي َجَع�ل              

  )١(.أو َوْجھاستقبلھ بكالٍم : َوْجھھ ِتْلَقاَء َوْجِھِھ، وواجھ صدیَقھ

                                                 
دار : ، ط)٦: ص(ص�الح ب�ن عب�د اهللا ب�ن حمی�د،            / أصول الحوار وآدابھ في اإلسالم، د     )  ١(

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ السعودیة، األولى، -المنارة للنشر والتوزیع، جدة 
، بح�ث مق�دم إل�ى    )٣: ص(محمد جب�ر األلف�ي   / اإلسالمیة، دالحوار بین أتباع المذاھب    )  ٢(

ال��دورة الحادی��ة والع��شرین لم��ؤتمر مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي، والمنعق��د س��نة         
 .م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٥

كنوز إشبیلیا للن�شر والتوزی�ع،     : ، ط )٩: ص(سعد بن ناصر الشثري،     / أدب الحوار، د  )  ٣(
 .م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧الریاض، األولى، األولى، 

/ ٦(، ل�سان الع�رب الب�ن منظ�ور      )٦٣٦: ص(مختار ال�صحاح    : في" وسل" مادة   انظر)  ٤(
 ).١٠٣٢/ ٢(، المعجم الوسیط )٢٥٣: ص(، المصباح المنیر للفیومي )٤٨٣٨

 ).٢٤٤١/ ٣(معجم اللغة العربیة المعاصرة )  ٥(
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: واج�ھ الع�ُدوَّ  : معن�ى المجابھ�ة والمقاوم�ة، إذ یق�ال    : ویراد بالمواجھة ھن�ا   

  )٢(.أي صارعھ بالقول أو الفعل، بمعنى جابھھ وقاومھ

  تعریف األفكار : الفرع الرابع

ِف�ي  ) َفَك�ر : (إعم�ال النظ�ر ف�ي ال�شيء، یق�ال     : األفكار جم�ع ِفْك�ُر، وھ�و لغ�ة        

ْلعق�ل ِفی�ِھ ورت�ب بع�ض َم�ا یعل�م لی�صل ِب�ِھ ِإَل�ى َمْجُھ�ول،             أعمل ا : اْلَأمر َفْكرًا أي  

: وفكَّر ِفي اْلَأمر ُمَبالَغة ِفي َفَكر، َوُھَو أشیع ِفي االس�تعمال منھ�ا، واْلِفْك�ُر أی�ضاً                 

  )٣(.َتَردُُّد اْلَقْلِب ِبالنََّظِر َوالتََّدبُِّر ِلَطَلِب اْلَمَعاِني

، وھذا المعنى ھ�و م�ا   )٤(ج الفكرّيویطلق الفكر أیضًا ویراد بھ، الرأي ونتا    

  .أعنیھ في ھذا البحث

  )٥(.ھو انتقال النفس من المعاني انتقاًال بالقصد: والفكر اصطالحًا

  )٦(.ترتیب أمور معلومة للتأدي إلى مجھول: أو ھو

                                                                                                                     
، )٦٢٧: ص(، مخت�ار ال�صحاح      )٨٩،  ٨٨/ ٦(مق�اییس اللغ�ة     : في" وجھ" مادة   انظر)  ١(

، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، أب�و   )٤٧٧٦/ ٦(لسان العرب البن منظور     
: ص(،  ) ھ�ـ  ٧٧٠: المت�وفى س�نة   (العباس أحمد ب�ن محم�د ب�ن عل�ي الفی�ومي المق�رئ               

م، معج�م اللغ�ة العربی�ة    ١٩٨٧:  لبن�ان، س�نة الطب�ع   -مكتبة لبنان، بی�روت   : ، ط )٢٤٨
 ).١٠١٥/ ٢(، المعجم الوسیط )٢٤٠٦/ ٣(المعاصرة 

 ).المرجع السابق(معجم اللغة العربیة المعاصرة )  ٢(
، )٤٤٨: ص(، مخت��ار ال���صحاح  )٤٤٦/ ٤(مق��اییس اللغ��ة   : ف��ي " فك��ر "انظ��ر م��ادة   )  ٣(

، المعج���م )٤٥٨: ص(، الق���اموس المح���یط  )١٨٢: ص(الم���صباح المنی���ر للفی���ومي   
 ).٦٩٨/ ٢(الوسیط 

 .)١٧٣٤/ ٣(معجم اللغة العربیة المعاصرة )  ٤(
البحر المحیط ف�ي أص�ول الفق�ھ، أب�و عب�د اهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن بھ�ادر                    )  ٥(

 -ھ����ـ ١٤١٤دار الكتب����ي، األول����ى، : ، ط)٦١/ ١(، )ھ����ـ٧٩٤: المت����وفى(الزرك����شي 
 .م١٩٩٤

: ص(، )ھ��ـ٨١٦: ت(التعریف�ات، عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عل�ي ال��زین ال��شریف الجرج��اني   )  ٦(
 .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣ لبنان، األولى -ة بیروت دار الكتب العلمی: ، ط)١٦٨
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 تعریف المتطرفة: الفرع الخامس

: المتج��اوز لح��د االعت��دال، یق��ال   : المتطرف��ة مؤن��ث المتط��رف، وھ��و لغ��ة    

َف َیتط��ّرف، تطرًُّف��ا، فھ��و ُمتط��رِّف، أي ج��اوز ح��ّد االعت��دال ول��م یتوّس��ط،     تط��رَّ

المغاالة السیاسیة أو الدینیة أو المذھبیة أو الفكریة،   : ومصدره التطرُّف بمعنى  

 )١(وأصل الكلمة مأخوذ من الَطَرف، وھو حد الشيء ومنتھاه، والجمع أطراف،

 ومنھ قول اهللا تعالى                  )
٢(   

فكأن المتطرف اختار طرف األمر، وغال فیھ، فلم یتبع التوس�ط، ول�م یأخ�ذ               

  .باالعتدال

 -عرفھ اإلمام األكبر الشیخ جاد الحق علي جاد الحق  : والتطرف اصطالحاً 

  )٣(.سوء الفھم للنصوص على وجھ یؤدي إلى التشدد: بقولھ -رحمھ اهللا 

  )٤(.والبعد عن التوسط واالعتدال إفراطًا أو تفریطًامجاوزة الحد : أو ھو

  

  المطلب الثاني 

  مشروعیة الحوار في اإلسالم

الح��وار بح��سب المعن��ى اللغ��وي واالص��طالحي ال��سابق، وبمقت��ضى الھ��دف   

منھ من ھذا البحث یعتبر وسیلة من وس�ائل ال�دعوة إل�ى تع�الیم اإلس�الم، وأداة                  

                                                 
، )٣٤٢: ص(، مخت�ار ال�صحاح      )٤٤٧/ ٣(مق�اییس اللغ�ة     : ف�ي " َط�َرفَ "وانظر م�ادة    )  ١(

، )١٣٩٦/ ٢(، معج�م اللغ�ة العربی�ة المعاص�رة          )١٤١: ص(المصباح المنیر للفیومي    
 ).٥٥٥/ ٢(المعجم الوسیط 

 ].١١٤: ھود)  [٢(
نیًا وسیاسیًا واجتماعیًا، اإلمام األكبر الشیخ ج�اد الح�ق عل�ى           التطرف الدیني وأبعاده أم   )  ٣(

 .دار أم القرى للطباعة، القاھرة، بدون تاریخ: ، ط)٣٤: ص(جاد الحق 
الغلو في الدین، معناه، وتاریخھ، وأسبابھ، د علي بن عبد العزیز الشبل، بحث من�شور     )  ٤(

 ).٢٣٦:ص) (٧٤(بمجلة البحوث اإلسالمیة العدد 
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 تعالى والتوص�ل إل�ى الرش�د، فیك�ون     من أدوات بیان الحق، وتوضیح منھج اهللا 

مشروعًا بمقتضى ذلك، وقد دل على مشروعیتھ في ھذه الحالة فوق ذل�ك أدل�ة        

متع���ددة م���ن الق���رآن الك���ریم وال���سنة النبوی���ة الم���شرفة واآلث���ار ال���واردة ع���ن  

  . ، ومن ھذه األدلة ما یلي- رضي اهللا عنھم -الصحابة 

 عز وجل  قول اهللا - ١                       

                            

          
مفسرًا ھذه  - رحمھ اهللا - قال الزمخشري )١(

 بالمقالة المحكمة ِباْلِحْكَمِة إلى اإلسالم َكِإلى َسِبیِل َربِّ :"اآلیة

َواْلَمْوِعَظِة الصحیحة، وھي الدلیل الموضح للحق المزیل للشبھة 

 وھي التي ال یخفى علیھم أنك تناصحھم بھا وتقصد ما ینفعھم اْلَحَسَنِة

ادعھم بالكتاب الذي ھو حكمة : ویجوز أن یرید القرآن، أى. فیھا

 بالطریقة التي ھي أحسن جاِدْلُھْم ِبالَِّتي ِھَي َأْحَسُنَووموعظة حسنة 

  )٢(".طرق المجادلة من الرفق واللین، من غیر فظاظة وال تعنیف

ف��إن ك��ان الم��دعو ی��رى أن م��ا ھ��و  :" - رحم��ھ اهللا -ق��ال ال��شیخ ال��سعدي 

علی��ھ ح��ق، أو ك��ان داعی��ة إل��ى الباط��ل، فیج��ادل ب��التي ھ��ي أح��سن، وھ��ي 

  .ى الستجابتھ عقًال ونقًالالطرق التي تكون أدع

                                                 
 ].١٢٥: لنحلا)  [١(
الك��شاف ع��ن حق��ائق غ��وامض التنزی��ل، أب��و القاس��م محم��ود ب��ن عم��رو ب��ن أحم��د،            )  ٢(

 بی��روت،  -دار الكت��اب العرب��ي  : ، ط)٦٤٤/ ٢(، )ھ��ـ٥٣٨: ت(الزمخ��شري ج��ار اهللا  
 . ھـ١٤٠٧ -الثالثة 
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وم��ن ذل��ك االحتج��اج علی��ھ باألدل��ة الت��ي ك��ان یعتق��دھا، فإن��ھ أق��رب إل��ى        

ح�صول المق��صود، وأن ال ت�ؤدي المجادل��ة إل��ى خ�صام أو م��شاتمة ت��ذھب    

بمقصودھا، وال تحصل الفائدة منھا، بل یك�ون الق�صد منھ�ا ھدای�ة الخل�ق       

  )١(".إلى الحق ال المغالبة ونحوھا

ی��ة الكریم��ة دلی��ل عل��ى أن المن��اظرة والمجادل��ة ف��ي العل��م، وعلی��ھ فف��ي اآل

  )٢(.وھو ما یعبر عنھ بالحوار مأمور بھ شرعًا، إذا قصد بھ إظھار الحق

 سبحانھ وتعالى  قول اهللا - ٢                 

                         

                   
 بین اهللا تعالى أنھ ینبغى )٣(

 وصدق رسالتھ، - صلى اهللا علیھ وسلَم -إقناع أھل الكتاب بنبوة النبي 

بالتي ھي أحسن من القول، ولفت وذلك عن طریق محاورتھم ومجادلتھم 

أنظارھم إلى األدلة الباھرة الدالة على ذلك، بما یكون لھم فیھ مقنع، 

وبما لو تأملوا فیھ وصلوا إلى الصواب، وأدركوا األمر على الوجھ 

 الذین - من المحاورة بالتي ھي أحسن -الحق، ثم استثنى اهللا تعالى 

 یقبلوا النصح واإلرشاد، فیجوز ظلموا من أھل الكتاب، فعاندوا الحق ولم

                                                 
تفسیر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المن�ان، عب�د ال�رحمن ب�ن ناص�ر          )  ١(

عب�د ال�رحمن ب�ن مع�ال اللویح�ق،      : ، تحقی�ق )ھ�ـ ١٣٧٦: المت�وفى (د اهللا السعدي    بن عب 
 . م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، بیروت، األولى : ، ط)٤٥٢: ص(

تف��سیر ال��سمرقندي، بح��ر العل��وم، أب��و اللی��ث ن��صر ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن إب��راھیم         )  ٢(
 ).٢٩٧/ ٢) (ھـ٣٧٣: ت(السمرقندي 

 .]٤٦: العنكبوت[)  ٣(
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أن یستعمل معھم الغلظة فى القول، واألسلوب الجاّف فى الحدیث، لعلھم 

 )١(.یثوبوا إلى رشدھم، ویتأملوا فیما یقنعھم من الحجج والبراھین

 وسیلة - علیھم الصالة والسالم - أن الحوار ھو ما انتھجھ الرسل الكرام - ٣

 اهللا تعالى، فقد أورد القرآن الكریم أكثر في دعوة أقوامھم وتبلیغھم دین

 أنبیاء اهللا تعالى وبین أقوامھم في  العدید منمن حوار دعوي دار بین

 علیھ الصالة -ھذه الصدد، ومن ذلك ما ذكره اهللا تعالى عن إبراھیم 

  في قولھ تعالى -والسالم                    

                          

                          

                         
 وما )٢(

 - علیھما الصالة السالم -حكاه اهللا تعالى عن موسى وھارون 

  ومحاورتھم لفرعون في قولھ بارك وتعالى لھما        

                               

                                

                                                 
مكتب��ة : ، ط)٤/ ٢١(، )ھ��ـ١٣٧١: ت(أحم��د ب��ن م��صطفى المراغ��ي  تف��سیر المراغ��ي   )١(

 . م١٩٤٦ - ھـ ١٣٦٥ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر، األولى، 
 ].٢٥٨: البقرة)  [٢(
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 بل وقد ذكر اهللا تعالى في كتابھ الكریم بعض المحاورات والمجادالت )١(

 وبین قومھ، وكان - صلى اهللا علیھ وسلَم -التي وقعت بین نبینا محمد 

 األجوبة التي یرد بھا على - صلى اهللا علیھ وسلَم -اهللا تعالى یبین لھ 

  ومن ذلك قول اهللا تعالى )٢(أسئلتھم والردود التي یقطع بھا شبھھم،

                             

                   

                                                 
 ].٥٢ - ٤٧: طھ)  [١(
نھ��ضة م��صر،  : ، ط)١٧٥: ص(محم��د س��ید طنط��اوي   / أدب الح��وار ف��ي اإلس��الم، د  )  ٢(

 .م١٩٩٧نة القاھرة، س
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  .  إلى غیر ذلك من آیات)١(

اهللا علیھ وسلَم ورضي عنھم  صلى - أن الحوار ھو ما اتبعھ صحابة النبي - ٤

 طریقة في دعوتھم المشركین إلى الدخول في اإلسالم، فقد -أجمعین 

استعملھ كثیر منھم أسلوبًا في الدعوة، وسبیًال في عرض الدین، ومن 

 رضي اهللا -الصحابة الذین ثبت عنھم استعمال الحوار مصعب بن عمیر 

 إلى المدینة المنورة -  صلى اهللا علیھ وسلَم-، الذي أرسلھ النبي -عنھ 

قبل ھجرة النبي إلیھا لدعوة الناس بھا للدخول في اإلسالم، فعن عروة 

 صلى اهللا علیھ -ابن الزبیر أن نفرًا من األوس والخزرج قالوا للنبي 

ْدَنى َأِن اْبَعْث ِإَلْیَنا َرُجًلا ِمْن ِقَبِلَك َفَیْدُعو النَّاَس ِبِكَتاِب اِهللا َفِإنَُّھ َأ: "-وسلَم 

، َفَبَعَث ِإَلْیِھْم َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ُمْصَعَب ْبَن ُعَمْیٍر "َأْن ُیتََّبَع

َأَخا َبِني َعْبِد الدَّاِر َفَنَزَل ِفي َبِني َغْنٍم َعَلى َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة َفَجَعَل َیْدُعو 

َیْكُثُر َأْھُلُھ َوُھْم ِفي َذِلَك ُمْسَتْخُفوَن النَّاَس ِسرا، َوَیْفُشو اْلِإْسَلاُم، َو

ِبُدَعاِئِھْم، ُثمَّ ِإنَّ َأْسَعَد ْبَن ُزَراَرَة َأْقَبَل ُھَو َوُمْصَعُب ْبُن ُعَمْیٍر َحتَّى َأَتَیا ِبْئَر 

َأْرِض  َفَجَلْسَنا ُھَناِلَك َوَبَعَثا ِإَلى َرْھٍط ِمْن َأْھِل اْل- َأْو َقِریًبا ِمْنَھا -ُمرِّيٍّ 

َفَأَتْوُھْم ُمْسَتْخِفیَن، َفَبْیَنَما ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْیٍر ُیَحدُِّثُھْم َوَیُقصُّ َعَلْیِھُم اْلُقْرآَن 

 َمَعُھ الرُّْمُح َحتَّى َوَقَف َعَلْیِھْم )٢(ُأْخِبَر ِبِھْم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ، َفَأَتاُھْم ِفي ِلُأَمِتِھ

ي ُدوِرَنا ِبَھَذا اْلَوِحیِد اْلَفِریِد الطَِّریِح اْلَغِریِب ُیَسفُِّھ َعَلاَم َیْأِتیَنا ِف: َفَقاَل

ُضَعَفاَءَنا ِباْلَباِطِل، َوَیْدُعوُھْم ِإَلْیِھ؟ َلا َأَراُكْم َبْعَدَھا ِبَشْيٍء ِمْن ِجَواِرَنا، 

                                                 
 ].٥١، ٥٠: اإلسراء)  [١(
المعج�م  . ألم ول�ؤم ) ج(َأَداة اْلَحْرب كلَھا من رمح وبیضة ومغفر َوس�یف َودرع       : الألمة)  ٢(

 ).٨١١/ ٢(الوسیط 
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 ِمْنَھا َفُأْخِبَر ِبِھْم - َأْو َقِریًبا -َفَرَجُعوا ُثمَّ ِإنَُّھْم َعاُدوا الثَّاِنَیَة ِبِبْئِر ُمرٍِّي 

َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ الثَّاِنَیَة َفَواَعَدُھْم ِبَوِعیٍد ُدوَن اْلَوِعیِد اْلَأوَِّل، َفَلمَّا َرَأى َأْسَعُد 

َیا اْبَن َخاَلِة اْسَمْع ِمْن َقْوِلِھ، َفِإْن َسِمْعَت ُمْنَكًرا، َفاْرُدْدُه َیا : ِمْنُھ لِیًنا َقاَل

َماَذا َیُقوُل؟ َفَقَرَأ َعَلْیِھْم : َوِإْن َسِمْعَت َخْیًرا َفَأِجْب ِإَلْیِھ، َفَقاَلَھَذا ِمْنُھ، 

   ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْیٍر                      

      
َمُع ِإلَّا َما َأْعِرُف، َما َأْس: ، َفَقاَل َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ)١(

َفَرَجَع َوَقْد َھَداُه اُهللا َوَلْم ُیْظِھْر َلُھُم اْلِإْسَلاَم َحتَّى َرَجَع ِإَلى َقْوِمِھ، َفَدَعا َبِني 

َمْن َشكَّ ِفیِھ ِمْن َصِغیٍر َأْو : َعْبِد اْلَأْشَھِل ِإَلى اْلِإْسَلاِم، َوَأْظَھَر ِإْسَلاَمُھ َوَقاَل

َكٍر َأْو ُأْنَثى َفْلَیْأِتَنا ِبَأْھَدى ِمْنُھ َنْأُخْذ ِبِھ، َفَواِهللا َلَقْد َجاَء َأْمٌر َكِبیٍر َأْو َذ

 -َلُتَحزَّنَّ ِفیِھ الرَِّقاُب، َفَأْسَلَمْت َبُنو َعْبِد اْلَأْشَھِل ِعْنَد ِإْسَلاِم َسْعٍد َوُدَعاِئِھ 

 ُدوِر اْلَأْنَصاِر َأْسَلَمْت ِبَأْسِرَھا، ُثمَّ ِإنَّ  َفَكاَنْت َأوََّل ُدوٍر ِمْن-ِإلَّا َمْن َلا ُیْذَكُر 

َبِني النَّجَّاِر َأْخَرُجوا ُمْصَعَب ْبَن ُعَمْیٍر َواْشَتدُّوا َعَلى َأْسَعَد ْبِن ُزَراَرَة 

َفاْنَتَقَل ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْیٍر ِإَلى َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، َفَلْم َیَزْل ِعْنَدُه َیْدُعو َوَیْھِدي 

 َلا -ُهللا َعَلى َیَدْیِھ، َحتَّى َقلَّ َداٌر ِمْن ُدوِر اْلَأْنَصاِر ِإلَّا َأْسَلَم ِفیَھا َناٌس ا

 َوَأْسَلَم َأْشَراُفُھْم َوَأْسَلَم َعْمُرو ْبُن اْلَجُموِح، َوُكِسَرَت َأْصَناُمُھْم، -َمَحاَلَة 

ْم َوَرَجَع ُمْصَعُب ْبُن ُعَمْیٍر ِإَلى َفَكاَن اْلُمْسِلُموَن َأَعزَّ َأْھِلَھا، َوَصُلَح َأَمُرُھ

 وأورد أصحاب )٢(".َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َوَكاَن ُیْدَعى اْلُمْقِرَئ

السیر طرفًا من ھذه المحاورة بأن أسید بن حضیر لما سمع عن حال 

                                                 
 ].٣ - ١: الزخرف)  [١(
المعج��م الكبی��ر، أب��و القاس��م، س��لیمان ب��ن أحم��د ب��ن أی��وب ب��ن مطی��ر اللخم��ي ال��شامي،   )  ٢(

/ ٢٠ (٨٤٩حمدي بن عبد المجید السلفي، أث�ر رق�م          : ، تحقیق )ھـ٣٦٠: ت(الطبراني  
 .الثانیة:  مصر، الطبعة-مكتبة ابن تیمیة، القاھرة : ط) ٣٦٣
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مصعب وأنھ كان متواجدًا مع أسعد بن زرارة أن أسید بن حضیر أخذ 

ھذا سید : تھ، ثم أقبل إلیھما، فلما رآه أسعد بن زرارة، قال لمصعبحرب

: قال. إن یجلس أكلمھ: قال مصعب. قومھ، وقد جاءك فاصدق اهللا فیھ

ما جاء بكما إلینا تسفھان ضعفاءنا؟ : فقال. فوقف علیھما متشتمًا

  .اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة

ض�یت أم�رًا قبلت�ھ، وإن كرھت�ھ         أو تجلس فتسمع، ف�إن ر     : مصعبفقال لھ   

ث�م رك�ز حربت�ھ، وجل�س إلیھم�ا،          : ق�ال . أن�صفت : ق�ال . كف عنك م�ا تك�ره     

واهللا : فقاال فیم�ا ی�ذكر عنھم�ا      . فكلمھ مصعب باإلسالم، وقرأ علیھ القرآن     

م�ا  : لعرفنا في وجھھ اإلسالم قبل أن یتكلم، في إشراقھ وت�سھلھ، ث�م ق�ال              

ت�م أن ت�دخلوا ف�ي ھ�ذا ال�دین؟           كی�ف ت�صنعون إذا أرد     ! أحسن ھذا وأجمل�ھ   

تغتسل فتطھر، وتطھر ثوبیك، ثم تشھد شھادة الحق، ثم ت�صلي،        : قاال لھ 

فقام فاغتسل، وطھر ثوبیھ، وتشھد ش�ھادة الح�ق، ث�م ق�ام فرك�ع ركعت�ین              

 . إلى غیر ذلك من وقائع وأحداث)١(.إلخ................. 
  

  المطلب الثالث 

  أھداف الحوار في اإلسالم

اإلس��الم ب��الحوار س��واء م��ع غی��ر م��سلم ال��ذي ی��راد دعوت��ھ إل��ى   ح��ین أم��ر 

اإلسالم، أو مع المسلم الذي ابتع�د ع�ن وس�طیة اإلس�الم، وان�تھج نھج�ًا مخالف�ًا                 

 فإن�ھ  - علی�ھ ال�صالة وال�سالم     -لما دل علیھ القرآن وم�ا ك�ان علی�ھ ح�ال النب�ي               

ن یستھدف من وراء ذلك تحقیق عدة أھداف وتح�صیل ع�دد م�ن المقاص�د، وم�                 

  :أھداف الحوار في الشریعة اإلسالمیة ما یلي

                                                 
عبد اهللا : ، تحقیق)ھـ٧٧٤: ت(البدایة والنھایة، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر    )  ١(

 -شر، الجی�زة  دار ھجر للطباعة والن� : ، ط)٣٨٠، ٣٧٩/ ٤(بن عبد المحسن التركي،     
 . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨مصر، األولى، 
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  الباطلبیان زیف  إظھار الحق و- ١

لم ی�أت اإلس�الم إال ب�الحق ال�ذي ال مری�ة فی�ھ، وال�صدق ال�ذي ال مح�ل فی�ھ                

للشبھة، حق في عقیدتھ، وع�دل ف�ي أحكام�ھ، وس�مو ف�ي أخالق�ھ، ق�ال اهللا ع�ز          

 وج�������ل                                          )١( 

 وق������ال تع������الى                                       

                                                   

)وم�ا ابتع�د إن��سان ع�ن م��نھج اإلس�الم الح�ق إال لباط��ل أت�اه، وزور افت��راه،       )٢ 

 وجن���ف م���ال إلی���ھ، ق���ال تع���الى                                

              
فة  ولكن لما كان من عادة أصحاب األفكار المنحر)٣(

والمناھج الباطلة تزییف الحقائق وقلب األم�ور، ول�بس الح�ق بالباط�ل كم�ا ق�ال           

 سبحانھ وتع�الى                                        

         )
٤(

لی�ة   فإن اإلسالم یھدف إلى إرجاع األمور إلى ن�صابھا، وذل�ك بتج    

الحق، وكشف الصواب، وإظھار الحقیقة، وذلك عن طری�ق دع�وة المخ�الفین لمنھج�ھ             

                                                 
 ].١١٩: البقرة)  [١(
 ].١٠٨: یونس)  [٢(
 ].٣٢: یونس)  [٣(
 ].٧١: آل عمران)  [٤(
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 إلى الحوار والمجادلة، فیطلب منھم اإلتیان بدلیلھم واالحتجاج لم�نھجھم                

               
)١(

 وحت���ى ل���و أت���ى المخ���الفون ب���دلیل، ف���إن    

أدلت��ھ الناص��عة، ت��دفع ھ��ذه األق��وال، وت��دحض تل��ك ال��شبھ،  ب��راھین اإلس��الم القاطع��ة و

 فتتھ��اوى أمامھ��ا زخ��ارف الباط��ل، وتت��داعى أرك��ان الخط��أ                   

                                      )٢ (       

                           )٣(  

   الدعوة إلى اتباع الحق - ٢

فق��د یت��وھم بع��ض الن��اس أحقی��ة ش��يء مع��ین، وھ��و عل��ى خ��الف الواق��ع،     

وی��ستند ف��ي ذل��ك إل��ى ش��بھ یخالھ��ا أدل��ة، إم��ا ب��سوء فھ��م من��ھ، أو بتلب��یس م��ن   

رش�اد، ولكن�ھ   غیره، وقد یك�ون بع�ضھم یری�د الوص�ول للح�ق، ویبتغ�ي إدراك ال             

ضل سبیلھ، ، وحیل بینھ وبینھ، وھذا النوع من الن�اس رغ�م م�ا ھ�و علی�ھ ف�ي              

ھذه الحالة من الوقوف في صف الباطل، إال أنھ ربما لو بان ل�ھ الح�ق، ألذع�ن                  

إلی���ھ، واتب���ع طریق���ھ، فت���أتي المح���اورة إلنق���اذ ھ���ؤالء المخطئ���ین م���ن غ���یھم،  

طری�ق م�ن ط�رق اإلرش�اد،       وتنبیھھم على غلطھم، ك�سبیل م�ن س�بل ال�دعوة، و           

 ق�����ال اهللا تع�����الى                                         

                                                 
 ].١١١: البقرة)  [١(
 ].١٨: األنبیاء)  [٢(
 ].٨١: اإلسراء)  [٣(
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        )
هللا تعالى بأن یسلك في ال�دعوة الطری�ق ال�ذي یناس�ب      فقد أمر ا  )١

كل واحد من المدعوین، وذلك بأن یدعى خواص�ھم، وھ�م ذوو الم�دارك العالی�ة                

ب��القول الحك��یم المناس��ب لق��ولھم، وأن ی��دعى ع��وامھم بم��ا یناس��بھم م��ن إی��راد    

المواعظ، وضرب األمثال التي توجھھم إلى الحق، وترشدھم م�ن أق�رب طری�ق             

 وأن یجادل أصحاب الملل السابقة من أھل الكتب بالمنطق والق�ول            مناسب لھم، 

اللین، والمجادلة الحسنة التي ال یشوبھا عن�ف وال ِس�َباب حت�ى یمك�ن إقن�اعھم                 

  )٢(.واستمالتھم

   إقامة الحجة على المعاندین- ٣

وذلك في حق من اتب�ع الباط�ل وھ�و یعل�م أن�ھ باط�ل، وت�رك م�نھج اإلس�الم                   

حق، فتأتي المحاورة مع�ھ إقام�ة للحج�ة علی�ھ أم�ام نف�سھ       وھو یعرف أنھ ھو ال  

 وأمام الناس، حتى ال یتذرع بعدم علمھ، أو یحتج بقلة معرفت�ھ              

                                           

)٣ (  

  

  المبحث الثاني 

  الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة

                                                 
 ].١٢٥: النحل)  [١(
 ).٤٠٧: ص(المنتخب في تفسیر القرآن الكریم )  ٢(
 ].١٦٥: اءالنس)  [٣(
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  المقصود بالحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة: تمھید

أن یق��وم : وأق��صد ب��الحوار غی��ر المباش��ر م��ع أص��حاب األفك��ار المتطرف��ة     

علم���اء وفقھ���اء الع���صر بمواجھ���ة تل���ك األفك���ار المتطرف���ة ب���الفكر اإلس���المي     

 فساد تلك المناھج المنحرفة فكریًا، وأنھا بعیدة الصحیح، وذلك عن طریق بیان

 -عن تعالیم اإلسالم، ومخالفة للقرآن الكریم وم�ا ص�ح ع�ن س�نة النب�ي األم�ین            

، فیق�وم العلم�اء بتفنی�د م�زاعم المتط�رفین، وال�رد عل�ى        -صلى اهللا علی�ھ وس�لَم     

آرائھم، ومناقشة ال�شبھ الت�ي یت�ذرعون بھ�ا، وتوعی�ة الن�اس بخط�ر م�نھجھم،                  

ن یقوموا بالتعریف بقواعد اإلس�الم الحاكم�ة عل�ى تل�ك الم�سائل، س�واء ك�ان         وأ

ذلك عن طریق تألیف المصنفات أو عبر وس�ائل اإلع�الم المختلف�ة م�ن ص�حافة              

وتلفاز، أو عن طریق الشبكة الدولیة للمعلوم�ات، حت�ى ی�صل الح�ق إل�ى الك�ل،                  

ول ألص�حاب  ویتضح الصواب للجمیع، السیما الشباب ال�ذین ھ�م الم�ستھدف األ         

  .ھذه األفكار المتطرفة

وم��ن الممك��ن أی��ضًا أن یك��ون الح��وار غی��ر المباش��ر ع��ن طری��ق تخ��صیص 

المؤس��سات الرس��میة للدول��ة بع��ض الفعالی��ات لمواجھ��ة ھ��ذه األفك��ار، وتح��ذیر   

المجتمع منھ�ا، كقی�ام األزھ�ر ال�شریف ووزارة األوق�اف، بعم�ل بع�ض الن�دوات              

  .عمل لقاءات للتوعیة من خطرھالھذا الغرض، وقیام وزارة الشباب ب

  

  المطلب األول 

  حكم الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة

وھذا الح�وار غی�ر المباش�ر والبی�ان ل�صحیح ال�دین حكم�ھ ف�ي اإلس�الم أن�ھ               

، ف��إن ق��ام ب��ھ )١(ف��رض عل��ى علم��اء األم��ة وفقھ��اء الع��صر عل��ى س��بیل الكفای��ة  

                                                 
. مھ��م متح��تم مق��صود ح��صولھ م��ن غی��ر نظ��ر بال��ذات إل��ى فاعل��ھ    : ف��رض الكفای��ة ھ��و )  ١(

التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الھمام، أب�و عب�د اهللا، ش�مس ال�دین محم�د ب�ن                
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حت ب�ھ الحق�ائق، فق�د ت�أدى الواج�ب        البعض على نحو أزیل�ت ب�ھ ال�شبھ، وات�ض          

علیھم، وسقط الحرج عنھم، وإال ف�إن فرط�وا ف�ي البی�ان، وق�صروا ف�ي إظھ�ار                    

  . الحق أثم الجمیع

وق��د تع��ددت أق��وال الفقھ��اء ف��ي بی��ان وج��وب ال��رد عل��ى أص��حاب األفك��ار       

المتطرفة واألھواء المنحرفة، والعقائ�د الفاس�دة، فم�ن ذل�ك م�ا ج�اء ف�ي ف�واتح                   

وھذا الجھل للفرق الضالة من أھل األھواء كالمعتزلة والروافض         : " الرحموت

والخوارج وھذا الجھل أیضا ال یكون عذرًا وال نتركھم على جھلھم، فإن لنا أن         

    )١("نأخذھم بالحجة لقبولھم التدین باإلسالم

ویج�ب  : قال في نھای�ة المبت�دئین     : " ومن ذلك ما جاء في اآلداب الشرعیة      

ة، وإقامة الحجة على إبطالھ�ا س�واء قبلھ�ا قائلھ�ا، أو ردھ�ا،      إنكار البدع المضل 

ومن قدر عل�ى إنھ�اء المنك�ر إل�ى ال�سلطان أنھ�اه، وإن خ�اف فوت�ھ قب�ل إنھائ�ھ                       

  .أنكره ھو

: وق�ال الم�روذي   : وقال القاضي أبو الحسین ف�ي الطبق�ات ف�ي ترجم�ة أبی�ھ             

أن ی�شتغل   رض�ي اهللا عن�ھ ت�رى للرج�ل          : قلت ألب�ي عب�د اهللا یعن�ي إمامن�ا أحم�د           

بالصوم والصالة ویسكت عن الكالم في أھل البدع؟ فكل�ح ف�ي وجھ�ھ، وق�ال إذا           

ف�إذا تكل�م    : بلى قال : ھو صام وصلى واعتزل الناس ألیس إنما ھو لنفسھ؟ قلت         

  .كان لھ ولغیره یتكلم أفضل

وقال أبو طالب عن أحمد كان أی�وب یق�دم الجری�ري عل�ى س�لیمان التیم�ي؛              

ة، وكان أیوب ال یعجبھ أن یخاصمھم لم یكونوا أصحاب ألنھ كان یخاصم القدری

                                                                                                                     
دار الكت�ب  : ، ط)١٣٥/ ٢(، )ھ�ـ ٨٧٩: ت(محمد بن محمد المع�روف ب�ابن أمی�ر ح�اج          

 .م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣العلمیة، بیروت، الثانیة، 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، عبد العلي محمد بن نظام الدین محمد السھالوي   )  ١(

، )١٢٩، ١٢٨/ ١(عب�د اهللا محم�ود محم�د عم�ر،         : ، صححھ ) ھـ ١٢٢٥: ت(اللكنوي  
  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى، : ط
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ال ت����ضعھم ف����ي موض����ع تخاص����مھم، وك����ان الجری����ري ال     : خ����صومة یق����ول 

  )١(".یخاصمھم

  المطلب الثاني 

  تأصیل الحكم بوجوب الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة

والق�ول بوج��وب ھ�ذا الح��وار غی�ر المباش��ر م�ع أص��حاب األفك�ار المتطرف��ة      

  .مبني على أسس متعددة أبینھا في الفروع التالیة

  وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر: الفرع األول

  تعریف األمر بالمعروف والنھي عن المنكر: المقصد األول

  تعریف األمر بالمعروف: أوًال

   تعریف األمر- ١

ت�ھ إی�اه   َأَمْرُت�ُھ بك�ذا، وأمر  : الطلب، وھ�و ض�د النھ�ي، یق�ال    : األمر في اللغة 

، "األم��ر"كلفت��ھ ب��ھ، ف��ْأَتَمَر َأي َقِب��َل َأْم��َري، والم��صدر من��ھ  : َأْم��رًا  وِإم��ارًا، أي

   )٢(.وجمعھ أوامر

  )٣(. القول الطالب للفعل: وفي اصطالح األصولیین ھو

   تعریف المعروف- ٢

  )١(.خالف اْلُمنكر، وھو ما ُیستحسن من اَألفعال: المعروف في اللغة ھو

                                                 
ش��عیب : تحقی��ق)  ھ��ـ٧٦٣: ت(ل��ح المقدس��ي، اآلداب ال��شرعیة، عب��د اهللا محم��د ب��ن مف)  ١(

ھـ، ١٤١٩مؤسسة الرسالة، بیروت، الثالثة، : ، ط )٢٣٠/ ١(األرناؤوط، عمر القیام،    
 .م١٩٩٩

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، أبو ن�صر إس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري الف�ارابي                )  ٢(
 -عل�م للمالی�ین     دار ال : ، ط )٥٨١/ ٢(أحمد عبد الغفور عطار،     : ، تحقیق )ھـ٣٩٣: ت(

، ل��سان )١٣٧/ ١( م، مق��اییس اللغ��ة  ١٩٨٧ -   ھ��ـ١٤٠٧الرابع��ة : بی��روت، الطبع��ة 
، المعج�م الوس�یط   )٨: ص(، الم�صباح المنی�ر للفی�ومي    )١٢٥/ ١(العرب البن منظور  

)٢٦/ ١.( 
اإلبھاج في شرح المنھاج، تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام        )  ٣(

، )٣ص /٢ج(ب��ن یحی�ي ال��سبكي وول�ده ت�اج ال��دین أب�و ن��صر عب�د الوھ��اب،      ب�ن حام�د   
 . م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦:  بیروت، عام النشر-دار الكتب العلمیة : الناشر



 - ١٠٩٥ -

   )٢(.ما یستحسنھ العقل ویرد بھ الشرع: ھووفي االصطالح 

   تعریف األمر بالمعروف- ٣

   )٣(.األمر بواجبات الشرع: األمر بالمعروف اصطالحًا ھو

   )٤(.األمر بكل ما ُأمر بھ شرعًا: أو ھو

  تعریف النھي عن المنكر: ثانیًا

  تعریف النھي- ١

ْیُت��ُھ َع��ْن َنَھ: طل��ب الك��ف ع��ن ال��شيء، وھ��و ض��د األم��ر، یق��ال : النھ��ي لغ��ة

الشَّْيِء َأْنَھاُه َنْھًیا، أي زجرتھ عنھ، َفاْنَتَھى َعْنُھ أي كف، َوَنَھى اللَُّھ َتَعاَلى َع�ن    

   )٥(.َكَذا َأْي َحرََّمھ

   )٦(.ھو اقتضاء كف عن فعل: والنھي في اصطالح األصولیین

   تعریف المنكر- ٢

   )٧(.ما یستقبحھ العقل ویحظره الشرع: المنكر

  ف النھي عن المنكر تعری- ٣

   )١(.النھي عن محرمات الشرع: والمقصود بالنھي عن المنكر

                                                                                                                     
، الق���اموس )٢٨٩٩/ ٤(، ل���سان الع���رب الب���ن منظ���ور )٣٧٥: ص(مخت���ار ال���صحاح )  ١(

 ).٨٣٦: ص(المحیط 
بن محمد المعروف بالراغب األص�فھانى  تفسیر الراغب األصفھاني أبو القاسم الحسین     )  ٢(

 -دار ال����وطن : ، ط)٧٧٠/ ٢(ع����ادل ب����ن عل����ي ال����شِِّدي. د: ، تحقی����ق)ھ����ـ٥٠٢: ت(
 .م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الریاض، الطبعة األولى، 

النجم الوھاج في ش�رح المنھ�اج، كم�ال ال�دین، محم�د ب�ن موس�ى ب�ن عی�سى ب�ن عل�ي                       )  ٣(
 -دار المنھ���اج، ج���دة : ، ط)٢٩٤/ ٩ (،)ھ���ـ٨٠٨: ت(ال���دَِّمیري أب���و البق���اء ال���شافعي 

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : السعودیة، الطبعة
: ت(ك��شاف القن��اع ع��ن اإلقن��اع، من��صور ب��ن ی��ونس ب��ن إدری��س البھ��وتي الحنبل��ي،       )  ٤(

: ، الطبع�ة  )١٠/ ٧(لجنة متخص�صة ف�ي وزارة الع�دل ال�سعودیة،           : ، تحقیق )ھـ١٠٥١
 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١األولى، سنة النشر 

، الق���اموس )٢٤٠: ص(، الم���صباح المنی���ر للفی���ومي   )٦٠١: ص(  مخت���ار ال���صحاح  )٥(
 ).٩٦٠/ ٢(، المعجم الوسیط )١٣٤١: ص(المحیط 

 ).٣٦٥/ ٣(البحر المحیط في أصول الفقھ )  ٦(
 ) ..٧٧٠/ ٢(تفسیر الراغب األصفھاني )  ٧(
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   )٢(.النھي عن كل ما ُنھى عنھ شرعًا: أو ھو

  حكم األمر بالمعروف والنھي عن المنكر : المقصد الثاني

اتفق الفقھاء عل�ى أن األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر واجب�ان، وق�د              

، )٣(ن األئمة منھم القاضي ابن عطیة في تفسیرهحكى اإلجماع على ذلك كثیر م

، )٤(والقاض��ي عی��اض واإلم��ام الن��ووي كالھم��ا ف��ي ش��رحھ عل��ى ص��حیح م��سلم  

  )٦(. والدمیري في النجم الوھاج)٥(والمواق في التاج واإلكلیل

وقد دل على وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر قبل اإلجماع أدل�ة             

  .ثرمتعددة من الكتاب والسنة واأل

  أدلة الكتاب

 سبحانھ وتعالى  قول اهللا -١                  

                        
 أمر اهللا )٧(

 بأمر اهللا، في الدعوة تعالى المؤمنین بأن تكون منھم أمة منتصبة للقیام

                                                                                                                     
 ).٢٩٤/ ٩(النجم الوھاج للدمیري )  ١(
 ).١٠/ ٧(كشاف القناع للبھوتي )  ٢(
تفسیر ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزی�ز، أب�و محم�د عب�د الح�ق ب�ن              )  ٣(

عب�د ال�سالم عب�د     : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٥٤٢: ت(غالب بن عب�د ال�رحمن ب�ن عطی�ة األندل�سي             
 ھـ  ١٤٢٢ لبنان، األولى،    -دار الكتب العلمیة، بیروت     : ، ط )٢٢٤/ ٢(الشافي محمد،   

 .م٢٠٠١ -
 بفوائد مسلم، عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي، أبو الف�ضل           إكمال المعلم )  ٤(

 -دار الوف��اء، المن��صورة  : ، ط)٢٨٩/ ١(یحی��ى إس��ماعیل / د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٤٤: ت(
 م، شرح صحیح مسلم لإلم�ام الن�ووي، أب�و زكری�ا     ١٩٩٨ - ھـ  ١٤١٩مصر، األولى،   

المصریة باألزھر، المطبعة : ، ط)٢٢/ ٢(، )ھـ٦٧٦: ت(محیي الدین یحیى بن شرف 
 .م١٩٢٩ -ھـ ١٣٤٧القاھرة، األولى، 

)٥٣٩/ ٤)  (٥.( 
)٢٩٣/ ٩)  (٦.( 
 ].١٠٤: آل عمران)  [٧(
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إلى الخیر، واألمر بالمعروف والنھي عن المنكر، واألصل في األمر 

الوجوب، فكان ذلك دلیًال على وجوب األمر بالمعروف والنھي عن 

  )١(.المنكر

  قول اهللا تبارك وتعالى - ٢                

                          

                       
 دلت اآلیة )٢(

الكریمة على أن ھذه األمة اإلسالمیة خیر األمم على اإلطالق، ثم بین اهللا 

 خیریتھا بقولھ تعالى سبب                

       وھو یتضمن أنھم یظلون خیر أمة ما أقاموا على ذلك 

واتصفوا بھ، فإذا تركوا األمر بالمعروف، والنھي عن المنكر، زالت 

الشرائط المذكورة إنھم خیر أمة على : عنھم الخیریة، ولھذا قال مجاھد

 فدل ذلك على وجوب لزومھم لألمر بالمعروف والنھي عن )٣(.في اآلیة

  .المنكر

                                                 
، ) ھ��ـ٣٧٠: ت(أحك��ام الق��رآن، أحم��د ب��ن عل��ي أب��و بك��ر ال��رازي الج��صاص الحنف��ي       )  ١(

دار إحیاء الت�راث العرب�ي، مؤس�سة        : ، ط )٣١٥/ ٢(محمد صادق القمحاوي،    : تحقیق
م، تف��سیر اب��ن كثی��ر، تف��سیر    ١٩٩٢ -ھ��ـ ١٤١٢ لبن��ان،  -عرب��ي، بی��روت  الت��اریخ ال

س�امي  : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٧٧٤: ت(القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر              
 -ھ��ـ ١٤٢٠ ال�سعودیة، الثانی�ة   -دار طیب��ة الری�اض  : ، ط)٩١/ ٢(ب�ن محم�د س�المة،    

 ).٤٢٣/ ١(م، فتح القدیر للشوكاني ١٩٩٩
 ].١١٠: آل عمران)  [٢(
 ).٤٢٦، ٤٢٥/ ١(فتح القدیر للشوكاني )  ٣(
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  قول اهللا عز وجل - ٣                

                        

                    


 ذم اهللا تعالى من كفر من بني إسرائیل وأبعدھم من رحمتھ بسبب )١(

تركھم النھي عن المنكر، وھذا التعلیل بعد الذم یفید أن من فعل فعلھم 

 على وجوب األمر بالمعروف ، فكان ذلك دلیًال)٢(یستحق أن یذم مثلھم

  .والنھي عن المنكر، ألن اللعن ال یكون إال على ترك واجب

  قول اهللا تعالى - ٤                      

                             

                         
)٣( 

، اآلیة الكریمة تدل على أنھ لو نشب نزاع وقتال بین فئتین من 

ة أن یسعوا المسلمین، فإن الواجب على باقي المسلمین في ھذه الحال

بین الفئتین المتقاتلتین بما یصلح ذات البین ویثمر الموادعة وكف كل 

واحدة منھما یدھا عن األخرى، فإن لم یصطلحا وأقامتا على البغي انتقل 
                                                 

 ].٧٩، ٧٨: المائدة)  [١(
، الج��امع ألحك�ام الق��رآن، تف�سیر القرطب��ي، أب�و عب��د اهللا    )٢٢٤/ ٢(تف�سیر اب��ن عطی�ة   )  ٢(

: ت(محمد بن أحمد بن أبي بكر بن ف�رح األن�صاري الخزرج�ي ش�مس ال�دین القرطب�ي           
دار ع�الم   : ، ط )٢٥٣/ ٦(خ�اري وآخ�رون،     ال�شیخ ھ�شام س�میر الب      : ، تحقی�ق  )ھـ٦٧١

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣:  السعودیة، طبعة سنة-الكتب، الریاض 
 ].٩: الحجرات)  [٣(
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الواجب إلى مقاتلتھما، إن كانت االثنتان باغیتین، وأما إن كانت إحداھما 

ي إلى أن تكف وتتوب، باغیة على األخرى، فالواجب أن تقاتل الفئة البغ

وإنما وجب اإلصالح بینھما ثم المقاتلة لكون ذلك من قبیل األمر 

بالمعروف والنھي عن المنكر، فكانت اآلیة دلیًال على وجوب األمر 

  )١(.بالمعروف والنھي عن المنكر

  أدلة السنة

 صلى - قال سمعت رسول اهللا - رضي اهللا عنھ - عن أبي سعید الخدري -١

َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا َفْلُیَغیِّْرُه ِبَیِدِه، َفِإْن َلْم «:   یقول-وسلَم اهللا علیھ 

 أمر )٢(»َیْسَتِطْع َفِبِلَساِنِھ، َفِإْن َلْم َیْسَتِطْع َفِبَقْلِبِھ، َوَذِلَك َأْضَعُف اْلِإیَماِن

 بتغیر المنكر بالید ثم باللسان ثم بالقلب، - صلى اهللا علیھ وسلَم -النبي 

، )٣(لإلیجاب" َفْلُیَغیِّْرُه" وقد قام اإلجماع على أن األمر الوارد في الحدیث 

  .فیكون األمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجبًا إجماعًا

 صلى اهللا علیھ - أن رسول اهللا - رضي اهللا عنھ - عن عبد اهللا بن مسعود - ٢

ٍة َقْبِلي ِإلَّا َكاَن َلُھ ِمْن ُأمَِّتِھ َما ِمْن َنِبيٍّ َبَعَثُھ اُهللا ِفي ُأمَّ«:  قال-وسلَم 

َحَواِریُّوَن، َوَأْصَحاٌب َیْأُخُذوَن ِبُسنَِّتِھ َوَیْقَتُدوَن ِبَأْمِرِه، ُثمَّ ِإنََّھا َتْخُلُف ِمْن 

َبْعِدِھْم ُخُلوٌف َیُقوُلوَن َما َلا َیْفَعُلوَن، َوَیْفَعُلوَن َما َلا ُیْؤَمُروَن، َفَمْن 

ِبَیِدِه َفُھَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَھَدُھْم ِبِلَساِنِھ َفُھَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَھَدُھْم َجاَھَدُھْم 

                                                 
أحكام القرآن للكیا الھراسي، عماد الدین علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطب�ري،        )  ١(

ول��ى،  لبن��ان، األ-دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت   : ، ط)٣٨٢/ ٤(، )ھ��ـ٥٠٤: المت��وفى(
 ).٣١٧/ ١٦(م، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣

حدیث صحیح، أخرجھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ، كت�اب اإلیم�ان، ب�اب بی�ان ك�ون النھ�ي ع�ن                    )  ٢(
المنك��ر م��ن اإلیم��ان، وأن اإلیم��ان یزی��د وی��نقص، وأن األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن     

 ).٦٩/ ١ (٧٨المنكر واجبان، حدیث رقم 
 ).٢٢/ ٢(وي على مسلم شرح النو)  ٣(



 - ١١٠٠ -

 فالحدیث )١(»ِبَقْلِبِھ َفُھَو ُمْؤِمٌن، َوَلْیَس َوَراَء َذِلَك ِمَن اْلِإیَماِن َحبَُّة َخْرَدٍل

یفید وجوب اإلنكار على من خالف الشرع سواء كانت المخالفة إفراطًا 

أو باللسان ، وھذا التغییر یكون بالید إن أمكن، لوًا أو تفریًطا وتساھًالوغ

أو بالقلب إذا لم یقدر على رفع الباطل بیده، وال إنكاره ، إن استطیع

بلسانھ، فإن لم یفعل فلیس في قلبھ حبة من خردل من إیمان كما وصف 

ب تغییر ، فیكون ذلك دلیًال على وجو- صلى اهللا علیھ وسلَم -رسول اهللا 

  .المنكر بأي من الصور المذكورة في الحدیث

 صلى اهللا علیھ وسلَم -عن النبي  - رضي اهللا عنھ - عن حذیفة بن الیمان - ٣

َوالَِّذي َنْفِسي ِبَیِدِه َلَتْأُمُرنَّ ِبالَمْعُروِف َوَلَتْنَھُونَّ َعِن الُمْنَكِر َأْو «:  قال-

  )٢(»َلْیُكْم ِعَقاًبا ِمْنُھ ُثمَّ َتْدُعوَنُھ َفَلا ُیْسَتَجاُب َلُكْمَلُیوِشَكنَّ اللَُّھ َأْن َیْبَعَث َع

ول��م یخ��الف ف��ي وج��وب األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر إال بع��ض       

  ، )٣(- رحمھما اهللا -الرافضة كما حكاه عنھم القاضي عیاض واإلمام النووي 

م���ر ویظھ���ر أن ھ���ؤالء المخ���الفین اس���تندوا ف���ي ق���ولھم بع���دم وج���وب األ    

 بالمعروف والنھي ع�ن المنك�ر إل�ى ق�ول اهللا تع�الى                           

                                          

                                                 
حدیث صحیح، أخرجھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ، كت�اب اإلیم�ان، ب�اب بی�ان ك�ون النھ�ي ع�ن                    )  ١(

المنك��ر م��ن اإلیم��ان، وأن اإلیم��ان یزی��د وی��نقص، وأن األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن     
 ).٦٩/ ١ (٨٠المنكر واجبان، حدیث رقم 

، الترم��ذي ف��ي  )٣٣٢/ ٣٨ (٢٣٣٠١ح��دیث ح��سن، أخرج��ھ أحم��د ف��ي م��سنده ب��رقم      )  ٢(
سننھ، كتاب الفتن، باب ما جاء في األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر، ح�دیث رق�م               

٤٦٨/ ٤ (٢١٦٩.( 
  ).        =٢٢/ ٢(، شرح النووي على مسلم )٢٨٩/ ١(إكمال المعلم بفوائد مسلم )  ٣(

لمعالي وال یعتد بخالفھم كما قال اإلمام أبو ا:" - رحمھ اهللا -وقال اإلمام النووي =  
إمام الحرمین ال یكترث بخالفھم في ھذا فقد أجمع المسلمون علیھ قبل أن ینبغ 

 .المرجع السابق. ھؤالء



 - ١١٠١ -

        
عروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر ل�یس       فإن ظاھرھ�ا أن األم�ر ب�الم        )١(

القی��ام بھم��ا واجب��ًا إذا اس��تقام اإلن��سان، وت��دل أی��ضًا أن��ھ ال یؤاخ��ذ أح��د ب��ذنب       

  )٢(.غیره

ولكن رد الفقھاء على ھذا االستدالل، بأن اآلیة الكریمة لیس فیھ�ا م�ا ی�دل               

  : على عدم وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وذلك  لما یلي

مة بینت أن اإلنسان إذا اھتدى فال یضره ضالل غیره،  أن اآلیة الكری- ١

فاشترطت لذلك أن یكون اإلنسان مھتدیًا، واالھتداء ال یتم إال باألمر 

بالمعروف والنھي عن المنكر، وذلك لداللة القرآن الكریم والسنة النبویة 

الشریفة على أن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر من أعظم الواجبات 

وقد تقدم بیان األدلة على ذلك، وعلیھ فتركھما مع القدرة الدینیة، 

 فال یكون داخًال في اآلیة الكریمة، ومما یؤید ذلك ما )٣(علیھما ضالل

َقاَم َأُبو َبْكٍر َفَحِمَد اللََّھ َوَأْثَنى َعَلْیِھ، ُثمَّ : رواه قیس بن أبي حازم، قال

 : ُءوَن َھِذِه اْلآَیَةَیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَُّكْم َتْقَر: " َقاَل              

                   
، َوِإنَّا َسِمْعَنا َرُسوَل اللَِّھ )٤(

                                                 
 ].١٠٥: المائدة)  [١(
 ).٣٤٢/ ٦(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )  ٢(
تف��سیر الماتری��دي، ت��أویالت أھ��ل ال��سنة، محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��ود، أب��و من��صور      )  ٣(

دار الكت���ب : ، ط)٦٣٦/ ٣(مج���دي باس���لوم،  . د: ، تحقی���ق)ھ���ـ٣٣٣: ت(الماتری���دي 
  =  م، فتح القدیر للشوكاني ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦ بیروت، لبنان، األولى، -العلمیة 

، تفسیر األلوسي، روح المع�اني ف�ي تف�سیر الق�رآن العظ�یم وال�سبع المث�اني،                  )٩٦/ ٢=    (
علي عبد : ، تحقیق)ھـ١٢٧٠: ت(شھاب الدین محمود بن عبد اهللا الحسیني األلوسي  

 - ھ�ـ  ١٤١٥ لبنان، األولى، -دار الكتب العلمیة، بیروت  : ، ط )٤٤/ ٤(الباري عطیة،   
 .م١٩٩٤

 ].١٠٥: المائدة)  [٤(



 - ١١٠٢ -

 ُیَغیُِّروَنُھ، ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرَأُوا اْلُمْنَكَر َلا«: َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َیُقوُل

َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَُّكْم َتْقَرُءوَن :  وفي روایة)١(»َأْوَشَك َأْن َیُعمَُّھُم اللَُّھ ِبِعَقاِبِھ

 : َھِذِه اْلآَیَة                        

     
ِخِر اْلآَیِة، َوِإنَُّكْم َتَضُعوَنَھا َعَلى َغْیِر َمْوِضِعَھا، َوِإنِّي  ِإَلى آ)٢(

ِإنَّ النَّاَس ِإَذا َرَأْوا «: َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیُقوُل

  )٣(»اْلُمْنَكَر، َوال ُیَغیُِّروُه، َأْوَشَك اللَُّھ َأْن َیُعمَُّھْم ِبِعَقاِبِھ

یا أیھ�ا ال�ذین آمن�وا       : " ى مقتضى ما سبق یكون معنى اآلیة الكریمة       وعل

الزم�وا العم��َل بطاع��ة اهللا وبم�ا أم��ركم ب��ھ، وانتھ�وا عم��ا نھ��اكم اهللا عن��ھ،    

فإنھ ال ی�ضركم ض�الل م�ن ض�ل إذا أن�تم ل�زمتم العم�ل بطاع�ة اهللا، وأدَّی�تم           

م�ر  فیمن ضل من الناس ما أوجبھ اهللا تعالى علیكم تجاھھ، م�ن ف�رض األ           

بالمعروف والنھي عن المنكر، واألخ�ذ عل�ى یدی�ھ إذا رام ظلم�ًا لم�سلم أو          

معاھد ومنعھ منھ، فإن أب�ى مرتك�ب المنك�ر االمتن�اع ع�ن ذل�ك، ف�ال ض�یر                

علیكم في تمادیھ في غیِّھ وضاللھ، إذا أنتم اھتدیتم وأدیتم ح�ق اهللا تع�الى    

  )٤(.ذكره فیھ

                                                 
، وأب��و داود ف��ي )١٧٧/ ١ (١ح��دیث ص��حیح، أخرج��ھ أحم��د ف��ي م��سنده، ح��دیث رق��م    )  ١(

، والترم�ذي  )١٢٢/ ٤ (٤٣٣٨سننھ، كتاب المالحم ، باب األم�ر والنھ�ي، ح�دیث رق�م            
في سننھ، كتاب الفتن ، باب ما جاء في ن�زول الع�ذاب إذا ل�م یغی�ر المنك�ر، ح�دیث رق�م          

، وابن ماجھ في سننھ، كتاب الفتن، باب األم�ر ب�المعروف والنھ�ي               )٤٦٧/ ٤ (٢١٦٨
 ).١٣٢٧/ ٢ (٤٠٠٥عن المنكر، حدیث رقم 

 ].١٠٥: المائدة)  [٢(
 ).١٩٧/ ١ (١٦رواه أحمد في مسنده  حدیث رقم )  ٣(
تفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید ب�ن كثی�ر، أب�و           )  ٤(

مؤس��سة : ، ط)١٥٢/ ١١(أحم��د محم��د ش��اكر: ، تحقی��ق)ھ��ـ٣١٠: ت(جعف��ر الطب��ري 
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠الرسالة، األولى، 



 - ١١٠٣ -

 األم�ر ب�المعروف والنھ�ي    بل إن مفھ�وم اآلی�ة الكریم�ة ی�دل عل�ى فرض�یة          

 وال�ذي م�ن   -عن المنكر، وذلك أنھ�ا ت�دل عل�ى أن اإلن�سان إذا ل�م یھت�دي             

 فإن��ھ ی��صیبھ ال��ضرر -أس��بابھ ت��رك األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر

دینی��ًا، وذل��ك باكت��ساب ال��سیئات ج��راء ذل��ك، وذل��ك یقت��ضي وج��وب األم��ر  

  .  بالمعروف والنھي عن المنكر

 لمن یأمر وینھى وال یقبل منھ، فھي تطمئن المؤمن أنھ ال  أن اآلیة تسلیة- ٢

  ، فھي كقول اهللا تعالى شيء علیھ في ھذه الحالة    

             
، وكقولھ تبارك )١(

 وتعالى                          
)٢( ،

فلیس في شيء من ھذه اآلیات رخصة في ترك تبلیغ الرسالة إلیھم، 

، ولكن إخبار أن لیس علیھ إذا - صلى اهللا علیھ وسلَم -ورفعھ ذلك عنھ 

 )٣(رد قولھ ولم یقبل منھ شيء علیھ، كما جاء في قول اهللا تبارك وتعالى

            
 ، ومما یؤید ذلك ما أورده الطبري بسنده عن )٤(

 أن ابن مسعود سألھ رجل عن قولھ تعالى : الحسن       

              إن ھذا لیس بزمانھا، إنھا الیوم : " قال

                                                 
 ].٥٢: األنعام)  [١(
 ].٥٤: النور)  [٢(
 .)٤٤/ ٤(یر األلوسي تفستفسیر الماتریدي، )  ٣(
 ].٤٨: الشورى)  [٤(



 - ١١٠٤ -

لمعروف فال یقبل منكم مقبولة، ولكنھ قد أوشك أن یأتي زماٌن تأمرون با

  )١(".علیكم أنفسكم، ال یضركم من ضّل: فحینئذ

 یحتمل أن یكون المراد من اآلیة ما إذا لم یمكن المسلم اإلنكار وخاف على -٣

 -نفسھ إن أنكر، فال یجب علیھ اإلنكار في ھذه الحالة، قال ابن عطیة 

المعروف وجملة ما علیھ أھل العلم في ھذا أن األمر ب: "-رحمھ اهللا 

متعین متى رجي القبول أو رجي رد المظالم ولو بعنف ما لم یخف المرء 

ضررًا یلحقھ في خاصیتھ أو فتنة یدخلھا على المسلمین إما بشق عصا 

وإما بضرر یلحق طائفة من الناس، فإذا خیف ھذا فعلیكم أنفسكم محكم 

  )٢("واجب أن یوقف عنده

غال اإلنسان بخاصة نفسھ، وتركھ  یحتمل أن یكون المراد من اآلیة اشت- ٤

التعرض لمعایب الناس، والبحث عن أحوالھم، فإنھم ال یسألون عن 

  ، وھذا كقولھ تعالى )٣(حالھ، وال یسأل ھو عن حالھم      

      
 ، وقولھ عز وجل )٤(             

)٥(  

  المراد بقول اهللا تعالى  یحتمل أن - ٥        أي من أھل 

الكتاب الذین یقرون بالجزیة على كفرھم، فإنھم یعطون العھد على 

تخلیتھم وما یعتقدون، فال یجوز للمسلمین نقض عھدھم بإجبارھم على 

اإلسالم، فھؤالء ال یضر المسلمین ترك اإلنكار علیھم، بخالف ما ال 

                                                 
 ).١٤١/ ١١(تفسیر الطبري )  ١(
 ).٢٤٩/ ٢(تفسیر ابن عطیة )  ٢(
 ).٣٤٤/ ٦(الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )  ٣(
 ].٣٨: المدثر)  [٤(
 ].١٦٤: األنعام)  [٥(



 - ١١٠٥ -

 علیھ من المعاصي والفسوق والظلم والجور، فھذا على كل یجوز اإلقرار

  )١(.المسلمین تغییره واإلنكار على فاعلھ

                                                 
 .، )١١٧/ ٣(، أحكام القرآن للكیا الھراسي )١٥٥/ ٤(أحكام القرآن للجصاص )  ١(



 - ١١٠٦ -

ھل األمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض عین أم : المقصد الثالث

  )١(فرض كفایة؟

  تحریر محل النزاع

اتفق الفقھاء على كون األمر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن المنك�ر واجب�ین كم�ا               

ھ، ولك��نھم اختلف��وا ف��ي وجوبھم��ا ھ��ذا ھ��ل ھ��و عل��ى س��بیل التعی��ین     س��بق بیان��

فیكونان واجب�ین عل�ى ك�ل م�سلم؟ أم أن وجوبھم�ا عل�ى س�بیل الكفای�ة؟ اختل�ف                    

  :الفقھاء في ھذه المسألة، وكان لھم فیھا رأیان

األمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجبان على الكفای�ة، ف�إن          : الـــرأي األول 

ین سقط الحرج واإلثم عن الباقین، وھذا ما قام بھ بعض المسلم

 )١( وال�شافعیة )٣( والمالكی�ة  )٢(ذھب إلیھ جمھور الفقھاء الحنفی�ة     

                                                 
والفرق بینھما أن التكلیف ف�ي ف�رض الع�ین یوج�ھ إل�ى ك�ل واح�د م�ن المكلف�ین أو إل�ى               )  ١(

واحد منھم بعینھ كخصائص النبي صلى اهللا علیھ وسلم، فیجب بناء على ھذا أن یق�وم           
الكل أو الشخص المعین بآداء ھذا الواجب، أما التكلی�ف ف�ي ف�رض الكفای�ة فیق�صد ب�ھ                

 فاعل�ھ، وعلی�ھ فل�و ق�ام ب�ھ ال�بعض ك�ان ذل�ك كافی�ًا ف�ي           إیقاع الفعل مع قطع النظر ع�ن      
التمھید ف�ي تخ�ریج الف�روع عل�ى األص�ول، جم�ال ال�دین، أب�و           . سقوط اإلثم عن الباقین   

محم��د . د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٧٢: ت(محم��د عب��د ال��رحیم ب��ن الح��سن اإلس��نوي ال��شافعّي    
انی��ة، الث:  لبن��ان، الطبع��ة -مؤس��سة الرس��الة، بی��روت   : ، ط)٧٤: ص(ح��سن ھیت��و،  

 .م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١
/ ٢٤(،  )ھ�ـ ٤٨٣: ت(المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي           )  ٢(

م، تبی�ین الحق�ائق   ١٩٩٣-ھ�ـ ١٤١٤:  بی�روت، ت�اریخ الن�شر   -دار المعرفة   : ، ط )١٥٤
: ، ط)٨٨/ ١(، ) ھ��ـ٧٤٣: ت(ش��رح كن��ز ال��دقائق، عثم��ان ب��ن عل��ي الزیلع��ي الحنف��ي  

 ھ�ـ، البح�ر الرائ�ق       ١٣١٣األولى،  : یریة، بوالق، القاھرة، الطبعة   المطبعة الكبرى األم  
/ ٨(، )ھ��ـ٩٧٠: ت(ش��رح كن��ز ال��دقائق، زی��ن ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د اب��ن نج��یم  

 .ھـ١٣٣٣: دار الكتب العربیة الكبرى، مصر، طبعة سنة: ، ط)١٤٢
: ت(لم��الكي الت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل، أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن یوس��ف الم��واق ا   )  ٣(

-ھ��ـ١٤١٦ لبن��ان، األول��ى،  -دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت   : ، ط)٥٣٩/ ٤(، )ھ��ـ٨٩٧
م، شرح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عب�د اهللا الخرش�ي الم�الكي أب�و عب�د           ١٩٩٤

 الق��اھرة،  -المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة، ب��والق     : ، ط)١٠٩/ ٣(، )ھ��ـ١١٠١: ت(اهللا 
 .ھـ١٣١٧: سنة النشر
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 )٤( واإلمامی����ة ف����ي ال����راجح عن����دھم )٣( والزیدی����ة)٢(والحنابل����ة

  )٥(.واإلباضیة

على األمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجبان على كل مسلم          : الثاني الرأي

   )٦( ھو ما ذھب إلیھ الظاھریةالتعیین، وھذا الرأي

   )٧(.واإلمامیة في قول مرجوح عندھم

  األدلة والمناقشات

  أدلة الرأي األول

  قولھم بأن األمر بالمعروف والنھي  الرأي األول على أصحاباستدل 

  .عن المنكر واجبان على الكفایة بالكتاب والمعقول

  الكتاب: أوًال
                                                                                                                     

، مغن�ي المحت�اج إل�ى معرف�ة مع�اني ألف�اظ المنھ�اج،             )٢٩٣/ ٩(وھاج للدمیري   النجم ال )  ١(
محم�د خلی�ل عیت�اني    : ، تحقی�ق )ھـ٩٧٧: ت(شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني   

 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨ لبنان، األولى، -دار المعرفة بیروت : ، ط)٢٧٩/ ٤(
ح غای���ة المنتھ���ى، ، مطال���ب أول���ي النھ���ى ف���ي ش���ر)١٠/ ٧(ك���شاف القن���اع للبھ���وتي )  ٢(

، )٤٩٨/ ٢(، )ھ�ـ ١٢٤٣: ت(مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي الرحیبانى الحنبل�ي    
 .م١٩٦١ - ھـ ١٣٨١األولى، : المكتب اإلسالمي، دمشق، الطبعة: ط

التاج المذھب ألحكام الم�ذھب، ش�رح م�تن األزھ�ار ف�ي فق�ھ األئم�ة األطھ�ار، أحم�د ب�ن                   )  ٣(
 الیمن، -دار الحكمة الیمانیة، صنعاء : ، ط )٤٧٠/ ٤(قاسم العنسي الیماني الصنعاني     

 .م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤: طبعة سنة
: شرائع االسالم ف�ي م�سائل الح�الل والح�رام، جعف�ر ب�ن الح�سن الھ�ذلي الحل�ي، تعلی�ق                  )  ٤(

 ناص��ر خ��سرو، -انت��شارات اس��تقالل، تھ��ران : ، ط)٢٥٨/ ١(ال��سید ص��ادق ال��شیرازي
روضة البھیة في ش�رح اللمع�ة الدم�شقیة، زی�ن     ھـ، ال١٤٠٩: حاج نایب، الثانیة، سنة 

 -جامع��ة النج��ف الدینی��ة مدین��ة ق��م  : ، ط)٤١٣/ ٢(ال��دین ب��ن عل��ي الع��املي الجبع��ي،  
 . ھـ١٤١٠: إیران، سنة

دار : ، ط)٤٤/ ١٣(شرح النی�ل وش�فاء العلی�ل، محم�د ب�ن یوس�ف ب�ن عی�سى أطف�یش               )  ٥(
 .م١٩٧٢ -ھـ ١٣٧٢، التراث العربي، لیبیا، مكتبة اإلرشاد، جدة، الثانیة

واألمر بالمعروف والنھ�ى ع�ن المنك�ر ف�رض عل�ى ك�ل        : " - رحمھ اهللا -قال ابن حزم   )  ٦(
المحل��ى، أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سي القرطب��ي       ". م��سلم

إدارة الطباع��ة : ، ط)٢٦/ ١(ال��شیخ أحم��د ش��اكر،  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٥٦: ت(الظ��اھري 
 .ھـ١٣٤٧: صر، تاریخ النشر م-المنیریة، القاھرة 

ب�ل  : ووجوبھما عل�ى الكفای�ة، ی�سقط بقی�ام م�ن فی�ھ كفای�ة، وقی�ل                :"قال المحقق الحلي    )  ٧(
 ).٢٥٨/ ١(شرائع اإلسالم للحلي " على األعیان، وھو األشبھ
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 : تع��الى اس��تدلوا م��ن الكت��اب بق��ول اهللا                       

                                           )
١(  

تدل اآلیة الكریمة على وجوب األمر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن            : وجھ الداللة 

ول�یس عل�ى س�بیل    ، عل�ى س�بیل الكفای�ة   المنكر، وت�دل أی�ضًا عل�ى أن وجوبھم�ا        

 التعیین على كل أحد في نفسھ، وذلك ألن اهللا سبحانھ وتعالى قال فیھا   

        وحقیق��ة ذل��ك یقت��ضي وجوبھم��ا عل��ى ال��بعض دون ال��بعض، ف��دلت 

اآلیة على أنھ فرض كفایة، إذا قام بھ بعضھم سقط عن الباقین، ویؤید ذل�ك أن   

" في قولھ " ِمن"    "   للتبعیض، وفائدتھا بیان أن اآلمرین یج�ب أن یكون�وا

  )٢(.علماء، ولیس كل الناس علماء

  المعقول: ثانیًا

واس��تدلوا م��ن المعق��ول ب��أن غ��رض ال��شرع م��ن وج��وب األم��ر ب��المعروف   

والنھ��ي ع��ن المنك��ر ھ��و وق��وع المع��روف، وارتف��اع المنك��ر م��ن غی��ر اعتب��ار      

وھ�و معن�ى   ، إذا حصل الغرض منھما ارتفع الوج�وب  مباشرة أحد معین لذلك، ف    

  )٣(.الواجب الكفائي

  أدلة الرأي الثاني

                                                 
 ].١٠٤: آل عمران)  [١(
 ).١٦٥/ ٤(، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )٣١٥/ ٢(أحكام القرآن للجصاص )  ٢(
 ).٤١٣/ ٢(الروضة البھیة للعاملي )  ٣(
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القول بأن األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن      الرأي الثاني على    أصحاباستدل  

  .المنكر واجبان عینًا بالكتاب والسنة

  الكتاب: أوًال 

 : تعالى سبحانھ و قول اهللا- ١                    

                       )١(  

أم��ر اهللا تع��الى الم��سلمین أن یكون��وا أم��ة ت��أمر ب��المعروف     : الدالل��ة وج��ھ

 وتنھى عن المنكر، وھذا یقتضي أن یكون كل واحد من الم�سلمین فرض�ًا علی�ھ     

 في قولھ تعالى " ِمن"األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فإن      لبیان

 الجنس، ولیست للتبعیض، فھي مثل ق�ول اهللا تع�الى                   

     )
 وعلی�ھ   والمراد بھ اجتناب جنس األوث�ان كلھ�ا، ال بع�ض األوث�ان،             )٢

أي لتكون��وا كلك��م آم��رین ب���المعروف    : تداللفیك��ون معن��ى اآلی��ة موض��ع االس���    

  )٣ (.وناھین عن المنكر

  المناقشة

 في قولھ تعالى " ِمن  "-أ     وإن كانت تحتمل أن تكون للتبعیض أو

لبیان الجنس، إال أنھا أظھر في كونھا للتبعیض، وأن األمر بالمعروف 
                                                 

 ].١٠٤: آل عمران)  [١(
 ].٣٠: الحج)  [٢(
، الج��امع ألحك��ام  )٣٤٧/ ١(، تف��سیر ال��سمعاني  )٣١٥/ ٢(أحك��ام الق��رآن للج��صاص   )  ٣(

 ).١٦٥/ ٤(القرآن للقرطبي 



 - ١١١٠ -

إن اهللا تعالى والنھي عن المنكر إذا قام بھ البعض، سقط عن الباقین، ف

 قال فیھا        إن :  وكأن المراد باآلیة الكریمة أي

جمیعكم ربما ال یمكنھم ذلك، فلیتول قوم منكم ھذا، حتى یكون المعروف 

  )١(.مأتیًا والمنكر مرفوضًا

 ومما یؤید أن األمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض كفایة أن ِمن -ب 

 یستطیع الدعوة إلى الخیر، واألمر بالمعروف، والنھي عن الالناس َمن 

المنكر، فلذلك لم یكلف اهللا تعالى جمیع المسلمین بذلك، وإنما أمر اهللا 

  ، كما في قول اهللا تعالى )٢(تعالى البعض أن یقوموا بذلك  

                              

                          
)٣ (  

 وأیضًا فإنھ ال یصلح للقیام بھذا الفرض إال من علم المعروف والمنكر، -ج 

لك، فإن الجاھل ربما وعلم كیف یرتب األمر في إقامتھ وكیف یباشر ذ

نھى عن معروف وأمر بمنكر، وربما عرف الحكم في مذھبھ وجھلھ في 

مذھب صاحبھ، فنھاه عن غیر منكر، وقد یغلظ في موضع اللین، ویلین 

في موضع الغلظة، وینكر على من ال یزیده إنكاره إال تمادیًا، أو على َمن 

  )٤(.اإلنكار علیھ عبث

                                                 
 ).٣٠١/ ٢(أحكام القرآن للكیا الھراسي )  ١(
: ت(حمد بن محمد الطاھر ب�ن عاش�ور التون�سي      التحریر والتنویر، محمد الطاھر بن م     )  ٢(

 . ھـ١٩٨٤: الدار التونسیة للنشر، تونس، سنة النشر: ، ط)٣٨/ ٤(، )ھـ١٣٩٣
 ].١٢٢: التوبة)  [٣(
 ).٣٩٦/ ١(تفسیر الزمخشري )  ٤(
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ألمر بالمعروف والنھي عن المنكر فرض كفایة  ومما یدل على صحة كون ا-د 

أنھ إذا قام بھ بعضھم سقط عن الباقین كالجھاد وغسل الموتى وتكفینھم 

والصالة علیھم ودفنھم، فدل ذلك على كونھ على الكفایة، إذ لوال أنھ 

  )١(.واجب كفائي لما سقط عن اآلخرین بقیام بعضھم بھ

 عز وجل   قول اهللا - ٢                  

                          

                    
)٢(   

ى األم��ر ب��المعروف والنھ��ي ع��ن المنك��ر لك��ل   أثب��ت اهللا تع��ال: وج��ھ الدالل��ة

  )٣(.األمة، فدل ذلك على أنھما فرض على الجمیع

ال یقت�ضي   : ونوقش ھذا ب�أن إثب�ات اهللا تع�الى األم�ر ب�المعروف لك�ل األم�ة                

كون��ھ واجب��ًا عل��ى ك��ل واح��د م��نھم عین��ًا، وذل��ك مث��ل الجھ��اد فإن��ھ م��ن ف��روض    

  )٤(.لكل األمةالكفایة باإلجماع مع ثبوتھ بالخطابات العامة 

  السنة: ثانیًا

 ق�ال  - رض�ي اهللا عن�ھ   -واستدلوا م�ن ال�سنة بم�ا رواه أب�و س�عید الخ�دري             

َم��ْن َرَأى ِم��ْنُكْم ُمْنَك��ًرا  «:   یق��ول- ص��لى اهللا علی��ھ وس��لَم  -س��معت رس��ول اهللا  

                                                 
 ).٣١٥/ ٢(أحكام القرآن للجصاص )  ١(
 ].١١٠: آل عمران)  [٢(
 ).٢٣٩/ ٢(تفسیر األلوسي )  ٣(
 . السابقالمرجع)  ٤(
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َفِبَقْلِب��ِھ، َوَذِل��َك َأْض��َعُف َفْلُیَغیِّ��ْرُه ِبَی��ِدِه، َف��ِإْن َل��ْم َی��ْسَتِطْع َفِبِل��َساِنِھ، َف��ِإْن َل��ْم َی��ْسَتِطْع 

  )١(»اْلِإیَماِن

 الم�سلمین جمیع�ًا ف�ي    - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لَم        -خاطب النبي   : وجھ الداللة 

ھذا الحدیث باألمر بتغییر المنكر، وقد ابتدأ ھذا األمر النبوي باالسم الموص�ول              

 إل�ى  ، وھو من ألفاظ العموم، وھذا یقتضي أن األمر بتغییر المنكر موجھ       "َمن"

  .جمیع المسلمین، فیكون فرض عین على الكل

  المناقشة

 العموم الوارد في الحدیث غیر كاف في الداللة على وجوب تغییر المنكر - ١

عینًا على جمیع المسلمین، وذلك ألن الواجب الكفائي یخاطب بھ جمیع 

المكلفین كالعیني، ولكن یفرق بینھما بأن الواجب الكفائي یسقط عن 

  ام البعض، وإذا كان كذلك، جاز مخاطبة الجمیع البعض بقی

  )٢(.بھ

 - صلى اهللا علیھ وسلَم -في قولھ " ِمن" أن الحدیث ورد فیھ حرف الجر - ٢

اإلتیان بھ ھنا إشعار بأن النھي عن المنكر ، وھو للتبعیض، وفي "ِمْنُكْم"

  )٣(.من فروض الكفایة

  الرأي الراجح

 ھ���ذه الم���سألة وبی���ان أدل���تھم   بع���د الع���رض ال���سابق آلراء الفقھ���اء ف���ي  

ومناقشة ما أمكن مناقشتھ منھا، فإن الرأي الذي أرجحھ فیھا ھو ال�رأي األول               

والذي ذھب جمھ�ور الفقھ�اء م�ن خالل�ھ إل�ى أن األم�ر ب�المعروف والنھ�ي ع�ن                    

                                                 
 .سبق تخریجھ)  ١(
 .)٤١٣/ ٢(الروضة البھیة للعاملي )  ٢(
: ت(مرق���اة المف���اتیح ش���رح م���شكاة الم���صابیح، عل���ي ب���ن س���لطان محم���د الق���اري         )  ٣(

 - دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت: ، ط)٣٢٣/ ٩(جم��ال عیت��اني، : تحقی��ق، )ھ��ـ١٠١٤
 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢الطبعة األولى، لبنان، 
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المنك��ر فرض��ان عل��ى الكفای��ة، وھ��ذا لق��وة أدل��تھم وس��المتھا م��ن المعارض��ة،       

  .ى أعلى وأعلموضعف أدلة اآلخرین، واهللا تعال

ولكن أود التنبیھ ھنا على أن الخالف بین الفقھاء في م�سألة ھ�ل وج�وب          

إنكار المنكر واجب عیني أم كفائي؟ إنما یتعلق بتغییر المنكر بالید أو بالل�سان،            

أم��ا تغیی��ره بالقل��ب فق��د أجم��ع الفقھ��اء عل��ى وجوب��ھ عین��ًا عل��ى ك��ل م��سلم، ق��ال  

 ف�إن ل�م ی�ستطع ق�د         - اهللا علیھ وسلَم      صلى -وقولھ  :" - رحمھ اهللا    -الجصاص  

فھم منھ أنھم إذا لم یزولوا عن المنكر، فعلیھ إنكاره بقلبھ، سواء كان في تقیة          

  أنھ ال یمكنھ إزالتھ : أو لم یكن؛ ألن قولھ إن لم یستطع معناه

  )١(".بالقول فأباح لھ السكوت في ھذه الحال

القل�ب ف�رض ع�ین ال    إال أن�ك خبی�ر بأن�ھ ب    :"وقال ال�شیخ عل�ى ال�صعیدي        

  )٢(".فرض كفایة

ف�دلت ھ�ذه األحادی�ث كلھ�ا عل�ى         :" - رحم�ھ اهللا     -وقال ابن رجب الحنبلي     

وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة علیھ، وأما إنكاره بالقلب ال بد منھ، فمن ل�م              

  )٣(".ینكر قلبھ المنكر، دل على ذھاب اإلیمان من قلبھ

وإن لم یقدر بیده فبل�سانھ وان       "  :- رحمھ اهللا    -وقال ابن حزم الظاھري     

ل��م یق��در بل��سانھ فبقلب��ھ وال ب��د وذل��ك أض��عف اإلیم��ان ف��ان ل��م یفع��ل ف��ال إیم��ان    

  )٤(".لھ

ومعنى التغییر بالقل�ب ھ�و كراھ�ة الم�سلم للمنك�ر وع�دم رض�اه بوقوع�ھ،                   

:  فبقلبھ معناه- صلى اهللا علیھ وسلَم -فقولھ :" - رحم�ھ اهللا  -قال اإلمام النووي   

                                                 
 ).٣١٨/ ٢(أحكام القرآن )  ١(
 ).١١٠/ ٣(حاشیة الصعیدي على شرح الخرشي على مختصر خلیل )  ٢(
ج��امع العل��وم والحك��م، زی��ن ال��دین أب��و الف��رج عب��د ال��رحمن ش��ھاب ال��دین اب��ن رج��ب       )  ٣(

: ، ط)٢٤٥/ ٢(ش��عیب األرن��اؤوط، إب��راھیم ب��اجس، : ، تحقی��ق)ھ��ـ٧٩٥: ت(الحنبل��ي 
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الثامنة، : مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة

 ).٣٦١/ ٩(المحلى البن حزم )  ٤(
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بقلب��ھ، ول��یس ذل��ك بإزال��ة وتغیی��ر من��ھ للمنك��ر، ولكن��ھ ھ��و ال��ذي ف��ي    فلیكرھ��ھ 

  )١(".وسعھ

  وجوب تعلیم أحكام الشرع : الفرع الثاني

فقد اتفق الفقھاء على أن من الواجبات الشرعیة القی�ام بعل�وم ال�شرع م�ن                 

قراءتھا وإقراؤھ�ا وحفظھ�ا وتھ�ذیبھا       تفسیر وحدیث وفقھ، والمراد بالقیام بھا       

میمھ��ا إن ق��ام ال��دلیل عل��ى تعمیمھ��ا، وتخصی��صھا إن ق��ام ال��دلیل   وتع وتحقیقھ��ا

، وإنم��ا یج��ب القی��ام ب��ذلك ألن فی��ھ ص��ونًا لل��دین م��ن ال��ضیاع،  عل��ى تخصی��صھا

 -، ق��ال السرخ��سي )٢(وھ��ذا القی��ام بعل��وم ال��شرع ف��رض كفای��ة باتف��اق الفقھ��اء   

ط عن فأداء العلم إلى الناس فرض كفایة إذا قام بھ البعض سق   : "  -رحمھ اهللا   

الباقین لحصول المقصود، وھو إحیاء الشریعة وكون العلم محفوظًا بین الناس    

ب��أداء ال��بعض، وإن امتنع��وا م��ن ذل��ك حت��ى ان��درس ش��يء ب��سبب ذل��ك ك��انوا         

  )٣(".مشتركین في المأثم

                                                 
 ).٢٥/ ٢(شرح النووي على مسلم )  ١(
، حاش����یة )٥٣٨/ ٤(، الت����اج واإلكلی����ل للم����واق  )٢٦٠/ ٣٠(المب����سوط للسرخ����سي  )  ٢(

/ ٢(عل�ى ال�شرح الكبی��ر   ) ھ�ـ ١٢٣٠: ت(الدس�وقي محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عرف�ة الم�الكي       
ی��اء الكت��ب العربی��ة، عی��سى الب��ابي    دار إح: ، مطب��وع م��ع ال��شرح الم��ذكور، ط  )١٧٤

الحلبي، القاھرة، بدون طبعة وبدون تاریخ، الشرح الصغیر عل�ى أق�رب الم�سالك، أب�و              
، وحاش��یة ) ھ��ـ١٢٠١: المت��وفى س��نة (البرك��ات أحم��د ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ال��دردیر     

م�صطفى كم�ال    / د: ، تحقی�ق  )ھـ١٢٤١: المتوفى(الصاوي أبو العباس أحمد بن محمد       
دار المع��ارف، م��صر، ب��دون طبع��ة، مخت��صر المزن��ي، أب��و      : ، ط)٢٧٢/ ٢(وص��في، 

محم�د عب�د   : ، تحقی�ق )ھ�ـ ٢٦٤: ت(إبراھیم إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل الم�صري      
ھـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، األولى،       : ، ط )٣٥٣: ص(القادر شاھین،   

دین یحی�ى ب�ن ش�رف       م،  روضة الطالبین وعمدة المفتین، أبو زكریا محیي ال         ١٩٩٨ -
المكتب اإلس�المي،  : ، ط)٢٢٥/ ١٠(زھیر الشاویش، : ، تحقیق)ھـ٦٧٦: ت(النووي  
م، مغن���ي المحت���اج ١٩٩١ -ھ���ـ ١٤١٢الثالث���ة،  :  عم���ان، الطبع���ة- دم���شق-بی���روت

، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس ال�دین محم�د           )٢٧٨/ ٤(للخطیب الشربیني   
، )٤٧/ ٨(، )ھ�ـ ١٠٠٤: المتوفى( الدین الرملي  بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب      

م، ك��شاف القن��اع ٢٠٠٢ -ھ��ـ ١٤٢٤:  لبن��ان، الثالث��ة-دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : ط
 ).  ٤٩٩/ ٢(، مطالب أولي النھى للرحیباني )٨/ ٧(للبھوتي 

 ).٢٦٣/ ٣٠(المبسوط )  ٣(
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فإن ل�م یوج�د لتحقی�ق ھ�ذا الغ�رض إال ع�الم واح�د أو وج�د                وبناء على ھذا    

  )١(.م، تعین علیھممنھم عدد ال یحصل المقصود إال بكلھ

بل ذھب بعض الفقھاء إلى أنھ لو وجد العالم إعراض�ًا م�ن الن�اس أو زھ�دًا           

في التعلم فإنھ ینبغي علیھ أن یتعرض لھم ویعرض نفسھ عل�یھم لیأخ�ذوا عل�ى     

فعلى ھذا ینبغ�ي للع�الم أو    : " - رحمھ اهللا   -یدیھ العلم، قال ابن الحاج المالكي       

اس ق��د أعرض��وا ع��ن العل��م ع��رض نف��سھ عل��یھم   یتع��ین علی��ھ أن��ھ إذا رأى الن�� 

 عل�یھم   -لتعلیمھم وإرشادھم، وإن كانوا معرض�ین؛ ألن العلم�اء ورث�ة األنبی�اء              

  .-الصالة والسالم 

 حین كان الن�اس معرض�ین ك�ان    - صلى اهللا علیھ وسلَم -أال ترى أن النبي     

یع��رض نف��سھ المكرم��ة عل��ى قبائ��ل الع��رب لیتبع��وه وین��صروه إذ أن الغنیم��ة        

عندھم إرشاد شارد عن باب ربھ أو ضال ال یعرف الطریق فی�ردونھم إل�ى ب�اب      

  )٢(".موالھم ویوقفونھم على بساط كرامتھ باتباع

                                                 
 ).٢٢٥/ ١٠(روضة الطالبین للنووي )  ١(
 محمد بن محم�د ب�ن محم�د العب�دري الم�الكي ال�شھیر ب�ابن الح�اج             أبو عبد اهللا  المدخل،  )  ٢(

 . مصر، بدون طبعة وتاریخ-دار التراث، القاھرة : ، ط)٨٦/ ٢(، )ھـ٧٣٧: ت(
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  :وقد استدل الفقھاء على وجوب تعلیم علوم الشرع باألدلة التالیة

   سبحانھ وتعالى    قول اهللا -أ                

                                                     

          )بینت اآلیة الكریمة أن خ�روج الكاف�ة ع�ن أوط�انھم             )١ 

 أن یخرج من كل جماع�ة   وال ممكن، بل المطلوبصحیحلطلب العلم غیر  

كثی���رة جماع���ة قلیل���ة م���نھم، یكف���ونھم الخ���روج لیتفقھ���وا ف���ي ال���دین،       

  والم���راد بقول���ھ تع���الى  )٢(.ویتج���شموا الم���شاق ف���ي أخ���ذه وتح���صیلھ  

                         ٣(. ھو التعلیم واإلرشاد(  

عل��ى أن التفق��ھ والت��ذكیر م��ن  فی��ھ دلی��ل "  - رحم��ھ اهللا - البی��ضاويق��ال 

فروض الكفایة وأنھ ینبغي أن یكون غرض المتعلم فیھ أن یستقیم ویقیم، 

  )٤(".ال الترفع على الناس والتبسط في البالد

 عز وجل   قول اهللا -ب                     

                              

                                                 
 ].١٢٢: التوبة)  [١(
 ).٣٢٢/ ٢(تفسیر الزمخشري )  ٢(
/ ١(، )ھ��ـ٥٠٥: ت(إحی�اء عل�وم ال�دین، أب�و حام�د محم�د ب�ن محم�د الغزال�ي الطوس�ي           )  ٣(

 . بیروت-دار المعرفة : ط، )٩
تفسیر البیضاوي، أنوار التنزیل وأس�رار التأوی�ل، ناص�ر ال�دین أب�و س�عید عب�د اهللا ب�ن                    )  ٤(

محم��د عب��د ال��رحمن   : ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٩١: ت(عم��ر ب��ن محم��د ال��شیرازي البی��ضاوي    
دار إحی���اء الت���راث العرب���ي، مؤس���سة الت���اریخ العرب���ي   : ، ط)١٠٢/ ٣(المرع���شلي، 

 . ھـ١٤١٨ -بیروت، األولى 
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   )
ھذا توبیخ من اهللا وتھدید :" - رحمھ اهللا - قال ابن كثیر )١

ألھل الكتاب، الذین أخذ علیھم العھد على ألسنة األنبیاء أن یؤمنوا 

وأن ینوھوا بذكره في الناس لیكونوا ، - صلى اهللا علیھ وسلَم-بمحمد 

على أھبة من أمره، فإذا أرسلھ اهللا تابعوه، فكتموا ذلك وتعوضوا عما 

وعدوا علیھ من الخیر في الدنیا واآلخرة بالدون الطفیف، والحظ 

  .الدنیوي السخیف، فبئست الصفقة صفقتھم، وبئست البیعة بیعتھم

یصیبھم ما أصابھم، وی�سلك     وفي ھذا تحذیر للعلماء أن یسلكوا مسلكھم ف       

بھم مسلكھم، فعلى العلم�اء أن یب�ذلوا م�ا بأی�دیھم م�ن العل�م الن�افع، ال�دال          

  )٢(.على العمل الصالح، وال یكتموا منھ شیئًا

 العلم�اء عل�ى أن اآلی�ة عام�ة ف�ي ك�ل م�ن علم�ھ اهللا علم��ًا، وأن         وجمھ�ور 

ی�ة الكریم�ة   وعلیھ فاآل  )٣(.علماء األمة اإلسالمیة داخلون في ھذا المیثاق      

دلی�ل عل�ى وج�وب إظھ�ار العل�م وتعلیم�ھ وحرم�ة كتم�ان ش�يء م�ن أم�ور            

  )٤(.الدین

  سبحانھ وتعالى   قول اهللا -ج                

                      
 أخبر تعالى )٥(

                                                 
 ].١٨٧: آل عمران)  [١(
 ).١٨٠/ ٢(التفسیر )  ٢(
تفسیر السمعاني، أبو المظفر، منصور ب�ن محم�د ب�ن عب�د الجب�ار الم�روزى ال�سمعاني              )  ٣(

/ ١(یاس��ر ب��ن إب��راھیم وغن��یم ب��ن عب��اس ب��ن غن��یم  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٨٩: ت(ال��شافعي 
م، تفسیر ابن ١٩٩٧ -ھـ١٤١٨ السعودیة، األولى،  -دار الوطن، الریاض    : ، ط )٣٨٧

 .)٥٥١/ ١(عطیة 
 ).٣٦٠/ ٢(تفسیر األلوسي )  ٤(
 ].١٤٦: البقرة)  [٥(
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أن أھل الكتاب قد تقرر عندھم أن محمدًا رسول اهللا، وأن ما جاء بھ، 

حق وصدق، وتیقنوا ذلك، كما تیقنوا أبناءھم بحیث ال یشتبھون علیھم 

 الذین كفروا بھ، كتموا ھذه - وھم أكثرھم -بغیرھم، ولكن فریقًا منھم 

 حرمة كتمان العلم، وأن على الشھادة مع تیقنھا، فبینت اآلیة الكریمة

العالم إظھار الحق، وتبیینھ وتزیینھ، بكل ما یقدر علیھ من عبارة 

وبرھان ومثال، وغیر ذلك، وإبطال الباطل وتمییزه عن الحق، وتشیینھ، 

وتقبیحھ للنفوس، بكل طریق مؤد لذلك، فھؤالء الكاتمون، عكسوا األمر، 

  )١(.فانعكست أحوالھم

 علوم الشرع عمومًا، فإنھ یدخل في ھذا أی�ضًا وج�وب   وإذا كان یجب تعلیم 

الرد على المخالفین وإبطال األدلة التي یستدلون بھا، ومنھم المتطرفون ال�ذین           

ی��دعون ك��ذبًا أنھ��م یطبق��ون اإلس��الم، أو أن م��نھجھم ھ��و م��ا دل علی��ھ الق��رآن،    

 ویدل على وجوب الرد عل�ى المخ�الفین لم�نھج ال�دین عموم�ًا ق�ول اهللا تع�الى          

                                     

              )وف�ي ھ�ذه اآلی�ات       :"- رحم�ھ اهللا     -قال الج�صاص     )٢

ج اهللا دلیل على وجوب المحاجة في الدین وإقامة الحجة على المبطلین كما احت     

تع�الى عل��ى أھ��ل الكت��اب م��ن الیھ��ود والن�صارى ف��ي أم��ر الم��سیح علی��ھ ال��سالم   

  )٣(".وأبطل بھا شبھتھم وشغبھم

  وجوب تصنیف كتب العلم: الفرع الثالث

                                                 
 ).٩/ ١(، إحیاء علوم الدین )٧٢: ص(تفسیر السعدي )  ١(
 ].٦٥: آل عمران)  [٢(
 ).٢٩٨/ ٢(أحكام القرآن للجصاص )  ٣(
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وھذا أیضًا من فروض الكفایة أن یقوم العلماء بتصنیف الكت�ب والمؤلف�ات        

ئل، وتفن�د ال�شبھ،     التي توض�ح أحك�ام ال�شرع، وتب�ین مع�الم ال�دین، وتق�یم ال�دال                

تعالى " وھو واجب یخاطب بھ من توافرت فیھ أھلیة التصنیف ممن منحھ اهللا              

فھمًا واطالع�ًا، وإنم�ا ك�ان واجب�ًا عل�ى العلم�اء الت�صنیف والت�ألیف ألن ت�رك                 " 

ذلك فیھ تضییع للعلم وكتمان لھ وھو مخالف لما فرضھ اهللا تعالى على العلماء         

  )١(م����ن ن����شر وتعل����یم للعل����م                                

            )٢(  

وفیما یتعلق بمسألة الحوار مع أصحاب األفك�ار المتطرف�ة ف�إن لزام�ًا عل�ى        

أھل العلم أن یقوم�وا بت�صنیف الكت�ب الت�ي توض�ح ص�حیح ال�دین وم�ا ج�اء ب�ھ                       

ن ی���ضطلعوا بم���سؤولیتھم ف���ي ك���شف االنح���راف الفك���ري  ال���شرع الحنی���ف، وأ

لھؤالء المتطرفین وس�وء فھمھ�م لن�صوص ال�شرع، وأن یأخ�ذوا عل�ى ع�اتقھم             

بمھم��ة ال��رد عل��ى ش��بھھم وتفنی��د أق��والھم حت��ى یب��ین للن��اس ال��شرع، ویظھ��ر    

  .للجمیع الحق

وعلى العلماء في ھ�ذا المج�ال أن یأخ�ذوا ف�ي االعتب�ار التق�دم التكنول�وجي                   

ال االت��صاالت الحاص��ل ف��ي زمانن��ا ال��ذي نحی��ا فی��ھ، فیحرص��وا عل��ى أن  ف��ي مج��

یصل بیانھم لصحیح الدین ودفع شبھ أصحاب األفكار المتطرفة إلى كافة الناس 

مسلمین وغی�ر م�سلمین، س�واء ك�ان ذل�ك ع�ن طری�ق كتاب�ة الكت�ب أو ت�صنیف                 

 الم��صنفات، أو ع��ن طری��ق الكتاب��ة ف��ي المج��الت والجرائ��د أو مواق��ع ال��شبكة      

                                                 
د اهللا ب��ن بھ��ادر المنث��ور ف��ي القواع��د الفقھی��ة، أب��و عب��د اهللا ب��در ال��دین محم��د ب��ن عب��    )  ١(

وزارة : ، ط)٣٥/ ٣(تی�سر ف�ائق أحم�د محم�ود،      / د: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٧٩٤: ت(الزركشي  
 .م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥األوقاف الكویتیة، الثانیة، 

 ].١٨٧: آل عمران)  [٢(



 - ١١٢٠ -

الدولی��ة للمعلوم��ات أو ع��ن طری��ق وس��ائل التواص��ل االجتم��اعي مث��ل م��وقعي       

facebook   أو twitter           أو غیرھما وذلك لما تمثلھ تلك المواقع من أھمی�ة 

بالغة السیما في مخاطبة الشباب والتواصل معھم، فیحصنون بتل�ك التوجیھ�ات            

الء الشباب  الرصینة المستمدة من القرآن الكریم والسنة المشرفة یحصنون ھؤ        

من االنجرار وراء تل�ك األفك�ار المنحرف�ة أو الت�أثر بھ�ذه التوجھ�ات المتطرف�ة،         

كما أن بیانھم ھذا یمثل حوارًا غیر مباشر مع أصحاب تلك األفك�ار ی�ردون م�ن                 

خاللھ على شبھھم، ویبین�ون لھ�م طری�ق الرش�اد، علھ�م یع�ودوا ع�ن ض�اللھم،                 

  .ویثوبوا إلى رشدھم

موقفین أراھما تطبیقًا عملیًا لتلك الواجبات الشرعیة وأثمن في كالمي ھذا    

  .التي بینتھا فیما سبق تجاه الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة

موقف اإلم�ام األكب�ر ش�یخ الج�امع األزھ�ر، ف�ضیلة األس�تاذ         : الموقف األول 

ت الدكتور أحم�د الطی�ب، حی�ث ب�یَّن ف�ضیلتھ حاج�ة الع�الم اإلس�المي إل�ى مق�ررا                   

من الجماع�ات المتطرف�ة، فق�ال ف�ي         " الناشئة"دراسیة جادة تسھم في تحصین      

نح�ن اآلن ف�ي أش�ّد       : " كلمتھ أمام منتدى تعزیز السلم في المجتمع�ات الم�سلمة         

الحاجة إلى مراجع�ة أمین�ة وق�راءة نقدی�ة لھ�ذه المف�اھیم ف�ي تراثن�ا اإلس�المي،                 

مقررات دراسیة جادة تسھم   وبیانھا للناشئة من التالمیذ ولطالب الجامعات في        

ف��ي تح��صین ش��باب الع��رب والم��سلمین م��ن الوق��وع ف��ي ب��راثن ھ��ذه الجماع��ات  

   )١(" المسلحة

وأرى أن یتبنى المنتدى بالتوازي عمًال آخ�ر ھ�و           " :وأضاف فضیلتھ أیضاً  

جمع الكتب والمج�الت الت�ي ت�صدرھا الجماع�ات اإلرھابی�ة الم�سلحة، وبخاص�ة            

                                                 
من نص كلمة فضیلة اإلمام األكبر األستاذ الدكتور أحمد الطیب، في المنت�دى الم�ذكور،    )  ١(

م، وانظ�ر  ٢٠١٥أبری�ل    ٢٩، ٢٨ رات العربیة المتحدة، ی�ومي  والمقام في دولة اإلما
 رج���ب ١٢، وال���صادر ی���وم ٨١٤ن��ص تل���ك الكلم���ة ف��ي جری���دة ص���وت األزھ���ر ع��دد    

  . ٣م صفحة رقم ٢٠١٥ مایو ١ھـ، الموافق ١٤٣٦
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نیة، وتظھر بأكثر من لغة غیر اللغة العربیة، والتي         عبر وسائل النشر اإللكترو   

تحم���ل خط���رًا داھم���ًا عل���ى ال���شباب، ھ���ذه الكت���ب والمق���االت الب���د م���ن جمعھ���ا  

   )١("وتصنیفھا ونقضھا جملة وتفصیًال

وفضیلتھ یشیر بذلك إلى الواجبات الشرعیة على العلماء تجاه الحوار غیر     

ف�صلتھا فیم�ا س�بق م�ن وج�وب      المباشر مع أص�حاب األفك�ار المتطرف�ة، والت�ي        

األم�ر ب��المعروف والنھ�ي ع��ن المنك��ر ووج�وب تعل��یم العل�م ال��شرعي وت��صنیف     

المصنفات فی�ھ، فیج�ب أن تت�ضافر الجھ�ود م�ن العلم�اء لمحاص�رة تل�ك األفك�ار                    

  .المتطرفة، وبیان فسادھا

موقف دار اإلفتاء المصریة، وعلى رأسھا ف�ضیلة األس�تاذ        : الموقف الثاني 

ي ع���الم، وھ���ذا الموق���ف یمث���ل تطبیق���ًا عملی���ًا لھ���ذه الواجب���ات    ال���دكتور ش���وق

ال��شرعیة، حی��ث قام��ت دار اإلفت��اء بتدش��ین موقع��ًا لھ��ا عل��ى ال��شبكة الدولی��ة       

حرصت من خاللھ على بی�ان األحك�ام ال�شرعیة ف�ي الم�سائل المختلف�ة، فتجی�ب              

عن فتاوى وتساؤالت المسلمین في داخل مصر وخارجھا، وك�ان م�ن أولوی�ات              

دار اإلفتاء أیضًا مواجھة األفكار المتطرفة والشاذة فقام�ت ال�دار بإن�شاء             موقع  

، وال��ذي یھ��دف إل��ى ع��دة أھ��داف منھ��ا    "مرص��د الفت��اوى ال��شاذة والتكفیری��ة  "

التصدي لظ�اھرة فت�اوى التكفی�ر واآلراء المت�شددة ف�ي مختل�ف وس�ائل اإلع�الم          

ر الم��صریة المحلی��ة والعالمی��ة، وح��ول طبیع��ة ھ��ذا المرص��د ق��ال مفت��ي ال��دیا       

تم إنشاء المرصد الفقھي واإلعالمي بدار اإلفتاء لجم�ع         : "الدكتور شوقي عالم  

الفتاوى المتشددة في العدی�د م�ن الم�صادر والوس�ائل اإلعالمی�ة، لل�رد عل�ى م�ا                 

جاء بھا من مغالطات إعالمیة، ویتابع المرصد ب�صفة یومی�ة مق�والت وفت�اوى               

 والمسموعة والمرئیة وعلى شبكة التكفیر في جمیع وسائط التواصل المقروءة

االنترن��ت ومواق��ع التواص���ل االجتم��اعي، ویق��دم المرص���د ع��ددًا م��ن البیان���ات       

                                                 
 .نص الكلمة السابقة)  ١(
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واألحادیث الصحفیة، وذلك لضمان تقدیم خطاب دین�ي وس�طى م�ستنیر وتن�اول             

  )١(".إعالمي سلیم وصحیح بعید عن اإلثارة والتشویھ

فحة ل�ھ عل�ى موق�ع      وقد قام مرصد الفت�اوى ال�شاذة والتكفیری�ة بإن�شاء ص�            

، یق��وم م��ن خالل��ھ ب��الرد عل��ى تل��ك ال��شبھ     facebookالتواص��ل االجتم��اعي  

  .المثارة، والفتاوى المنحرفة وبیان صحیح الدین

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث 

  الحوار المباشر مع أصحاب الفكر المتطرف

  تھمید 

  المقصود بالحوار المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة: أوًال

ار المباش��ر م��ع أص��حاب الفك��ر المتط��رف أن تق��وم أجھ��زة      وأق��صد ب��الحو 

 إل�ى ھ�ؤالء   - بضوابط ومواصفات خاصة سترد فیم�ا یل�ي    -الدولة بإرسال وفد    

المنحرفین فكریًا، والمتطرفین منھجیًا، لیناقشوھم ف�ي فك�رھم، وی�سألوھم ع�ن             

م�نھجھم، ویح��اوروھم ف��ي ذل��ك، فیبین��وا لھ��م ال��صواب، ویزیل��وا ع��نھم ال��شبھ،  

وا عل��یھم الحج��ة، وی��دعوھم إل��ى مراجع��ة م��وقفھم وت��رك ھ��ذا التط��رف     ویقیم��

  . الفكري واالنضواء مرة أخرى إلى رایة الدولة، وترك الخروج علیھا

                                                 
 ١٤٣٥م�ن ربی�ع األول    ٢١ ی�وم األربع�اء  : ، وال�صادر ٤٦٤٣٣جریدة األھ�رام، الع�دد   )  ١(

  :، وھذا موقعھ على الشبكة الدولیة٢٠١٤ ینایر ٢٢ھــ، 
 http://www.ahram.org.eg/NewsQ/٢٥٤٧١٣.aspx  
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وھذا الح�وار المباش�ر م�ع أص�حاب الفك�ر المتط�رف أت�ى األم�ر ب�ھ م�ن اهللا              

 تعالى ف�ي مع�رض الح�دیث ع�ن أحك�ام البغ�اة، وذل�ك ف�ي ق�ول اهللا تع�الى                 

                                                 

                                                     

                                            

                                 
 حی������ث أم������ر اهللا تع������الى )١(

الم��ؤمنین أن یح��اولوا إص��الح فك��ر ھ��ؤالء البغ��اة، ودع��وتھم إل��ى الرج��وع إل��ى   

جماع��ة الم��سلمین وس��لطان الدول��ة ع��ن طری��ق الح��وار معھ��م، ولم��ا ك��ان ح��ال   

أصحاب الفكر المتطرف، ھو ذاتھ حال البغاة، وذلك في حالة ما لو أن أص�حاب        

 وامتنع�وا ع�ن طاع�ة الحك�ام فیھ�ا،      الفكر المتطرف خرجوا على سلطان الدولة، 

ل���ذا فینطب���ق عل���یھم نف���س أحك���ام البغ���اة، ومنھ���ا الح���وار م���ع أص���حاب الفك���ر  

المتطرف فتكون أحكامھ ھي ذاتھا أحك�ام الح�وار م�ع البغ�اة، وھ�ذا م�ا أعرض�ھ         

  .في ھذا التمھید والمطالب التالیة

  التعریف بالبغاة: ثانیًا

  تعریف البغاة لغة

 وھ��و الظ��الم الم��ستعلي َواْلَخ��اِرج عل��ى الق��انون،      جم��ع ب��اغ، : البغ��اة لغ��ة 

ھ��ي الخارج��ة ع��ن طاع��ة اإلم��ام الع��ادل، وس��میت ب��ذلك ألنھ��ا    : والفئ��ة الباغی��ة

                                                 
 ].١٠، ٩: الحجرات)  [١(
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الظُّل��م : ع��دلت ع��ن الق��صد، والب��اغي اس��م فاع��ل م��شتق م��ن البغ��ي، وی��راد ب��ھ    

 تَج�اوز  :َبَغ�ى الرج�ُل َبْغی�ًا أي   : َواْلكبر واالستطالة ومجاوزة اْلَحد َوالَفَساد، یق�ال  

 اْلَحد واعتدى، ومنھ قول اهللا تعالى                                

                       )وم��ن اس��تعماالتھا بمعن��ى الت��سلط والظل��م   )١ 

 ق���ول اهللا تع���الى                          
:  ویق���ال)٢(

س�عى بالف�ساد، م�أخوذ    : َتباغى القوم، أي بغى بعضھم على بعض، وبغ�ى أی�ضاً      

  )٣(.َفَسَد وَوِرَم وَتراَمى إلى فساد: من َبَغى الُجرُح َیْبِغي َبْغیًا أي

  تعریف البغاة اصطالحًا

  :عرف مصطلح البغاة عند الفقھاء بتعریفات متعددة منھا ما یلي

ھ�م الخ�ارجون ع�ن اإلم�ام الح�ق بغی�ر            : ألحن�اف البغ�اة ب�أنھم     عرف بعض ا  

  )٤(.حق

   )٥(.فرقة خالفت اإلمام لمنع حق أو لخلعھ: وعرفھم بعض المالكیة بأنھم

                                                 
 ].٩: الحجرات)  [١(
 ].٧٦: القصص)  [٢(
  / =١(، لسان العرب )٥١: ص(، مختار الصحاح )٢٢٨١/ ٦(الصحاح للجوھري )  ٣(

، )١٢٦٣: ص(، الق����اموس المح����یط )٢٢: ص(ی����ومي ، الم����صباح المنی����ر للف)٣٢١=    
 ).٦٤/ ١(المعجم الوسیط 

حاشیة ابن عابدین، رد المحتار على ال�در المخت�ار ش�رح تن�ویر األب�صار، محم�د أم�ین            )  ٤(
ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود  : ، تحقی��ق)ھ��ـ١٢٥٢: ت(ب��ن عم��ر ال��شھیر ب��ابن عاب��دین  

 ال��سعودیة، طبع��ة -لری��اض دار ع��الم الكت��ب، ا: ، ط)٤١١/ ٦(وعل��ي محم��د مع��وض  
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣: سنة

مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عب�د            )  ٥(
زكری���ا : ، تحقی���ق)ھ���ـ٩٥٤: ت(ال���رحمن الطرابل���سي المغرب���ي، الحط���اب الرُّعین���ي    

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣دار عالم الكتب، طبعة سنة : ، ط)٣٦٥/ ٨(عمیرات، 
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م��سلمون مخ��الفو إم��ام ول��و ج��ائرًا ب��أن    : وع��رفھم بع��ض ال��شافعیة ب��أنھم  

  )١(.خرجوا عن طاعتھ بعدم انقیادھم لھ أو منع حق توجھ علیھم كزكاة بشروط

  ولو غیر عدل ، الخارجون على إمام: وعرفھم بعض الحنابلة بأنھم

.بتأویل سائغ، ولھم شوكة ولو لم یكن فیھم مطاع
)٢(  

وعلیھ فیظھر أن كل التعریفات السابقة تدور على معنى واحد، وإن اختلفت في 

اللفظ، إال أني اختار منھا التعریف األخیر، وھذا لجمعھ القیود الالزم اجتماعھ�ا     

  : من یسمون بالبغاة، والقیود المخرجة لغیرھم، وھذه القیود ھيفی

 الخروج على السلطة العامة في الدولة، سواء كان إمامًا أو رئیسًا، فإن لم -أ  

  .یخرجوا علیھا فلیسوا بغاة

 أن یكون خروجھم نتیجة خطأ فكري محتمل، وھو ما عبر عنھ في -ب

م یكن لھم تأویل، أو تأویل غیر التعریف بالتأویل السائغ، بخالف ما لو ل

  .سائغ

 أن یكون لھم منعة وقوة، بأن یكونوا عددًا كبیرًا نسبیًا ال نحو العشرة، -ج

وأن یكون معھم سالح، فإن اختل قید من ھذه القیود كان الخارجون 

.قطاع طریق
)٣(  

  

                                                 
 حاشیة البجیرمي على الخطیب، تحفة الحبیب على ش�رح الخطی�ب، س�لیمان ب�ن محم�د                ) ١(

 -دار الفك��ر، بی��روت  : ، ط)٢٢٨/ ٤(، )ھ��ـ١٢٢١: ت(ب��ن عم��ر البجیرم��ي ال��شافعي   
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: لبنان، طبعة سنة

 ).٢٦٢/ ٦(مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى )  ٢(
لملتزمون، ولو أنثى الذین یعرضون للن�اس ب�سالح، ول�و       المكلفون ا : قطاع الطریق ھم  )  ٣(

. بعصا وحجارة في صحراء أو بنیان أو بحر، فیغ�صبونھم م�اًال محترم�ًا قھ�رًا مج�اھرة        
 ).١٨١/ ١٤(كشاف القناع عن متن اإلقناع للبھوتي 
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  المطلب األول

رفة الحال التي یتأتى فیھا الحوار المباشر مع أصحاب األفكار المتط

  )البغاة(

ب��یَّن الفقھ��اء أن أجھ��زة الدول��ة إذا رص��دت تحرك��ات مریب��ة للبغ��اة، وأنھ��م   

یشترون السالح ویت�أھبون لقت�ال ال�سلطات العام�ة، إال أن�ھ ل�م ی�صبح لھ�م ق�وة                 

یمتنعون بھ�ا ع�ن قب�ضة الدول�ة، ف�إن الدول�ة تق�وم ب�ضبط ھ�ؤالء البغ�اة، وی�تم                       

ه الحالة، ألنھم ل�و ترك�وا ل�سعوا    الحكم علیھم بالحبس، وال یجوز تركھم في ھذ  

في األرض بالفساد، وال یباح تمكی�نھم م�ن ذل�ك، وی�ستمر حب�سھم حت�ى یقلع�وا          

  )١(.عن بغیھم، وتظھر توبتھم؛ وذلك دفعًا للشر قدر اإلمكان

أص�حاب األفك�ار    (وفي تحدید الفقھاء للغایة التي یحبس إلیھا ھؤالء البغاة          

شارة إلى أنھ ینبغي استغالل فت�رة الح�بس         بأنھا حتى تظھر توبتھم إ    ) المتطرفة

ھذه ف�ي الح�وار معھ�م لبی�ان خط�أ م�نھجھم وك�شف ال�شبھ الت�ي یت�ذرعون بھ�ا                      

للخ��روج عل��ى الدول���ة، واالمتن��اع ع���ن الخ��ضوع ل���سلطتھا، وإلی��ضاح م���نھج      

  .اإلسالم السمح لھم

والشك أن في الحوار مع أصحاب الفكر المتطرف فرصة مواتی�ة لت�صحیح         

    )٢(.ھم عن فكرھم المتشدد واعتناق الفكر الوسطي المعتدلأفكارھم ورجوع

                                                 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحم�د الكاس�اني          )  ١(

 لبن��ان، الثانی��ة، -دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : ، ط)١٤٠/ ٧(، )ھ��ـ٥٨٧: ت(حنف��ي ال
، )٣٠١/ ٧(، البنای�ة للعین�ي      )٢٩٤/ ٣(م، تبیین الحقائق للزیلع�ي      ١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦

 ).٩٦/ ٦(فتح القدیر للكمال بن الھمام 
ة فعال�ة  وھنا أشیر إلى انتھ�اج وزارة الداخلی�ة الم�صریة م�نھج الح�وار الفك�ري كوس�یل         )  ٢(

لمواجھة الفكر المتطرف، حیث اھتم�ت األجھ�زة األمنی�ة ف�ي م�صر بت�صحیح المف�اھیم                 
المتشددة لدى أصحاب األفك�ار المتطرف�ة واإلرھ�ابیین، ویح�دثنا ع�ن تل�ك التجرب�ة أح�د          
ض��باط وزارة الداخلی��ة، وھ��و الرائ��د محم��د حم��زة، مبین��ًا طریق��ة تطبی��ق ال��وزارة لھ��ذا   

ات المتطرف��ة الت��ي ظھ��رت ف��ي م��صر، أال وھ��و تنظ��یم   الم��نھج م��ع واح��د م��ن التنظیم��  
استھدفت عملیات ت�صحیح المف�اھیم أو       "الجماعة اإلسالمیة، وموضحًا أثر ذلك فیقول       

التحول الفكري في مجموعھا إحیاء فكرة المراجعة الفكری�ة ل�دى ق�اده تنظ�یم الجماع�ة           
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أما إذا لم ترصد أجھزة الدولة حال أولئ�ك البغ�اة حت�ى تع�سكروا واجتمع�ت               

 - كم�ا س�یأتي مف�صًال بع�د ذل�ك      -قوتھم وتأھبوا للقتال فقد اتفقت كلمة الفقھ�اء     

یتح�اور  على أنھ یشرع للحاكم وسلطات الدولة أن ترسل إلى ھؤالء البغ�اة م�ن           

معھ��م ویتن��اقش ف��ي س��بب خ��روجھم عل��ى النظ��ام، وی��دعوھم إل��ى الرج��وع إل��ى  

الطاعة وترك البغ�ي،  ف�إن أج�ابوا ك�ف ع�نھم، أم�ا إن أب�وا الح�وار أو الرج�وع               

عن البغي والدخول مرة أخرى تحت س�لطان الدول�ة، فق�د أجم�ع الك�ل عل�ى أن�ھ                 

 اس�تدالًال بق�ول اهللا     )١(یشرع للدولة في ھذه الحالة أن تقوم بقت�ال ھ�ؤالء البغ�اة            

                                                                                                                     
 الدینیة ومؤلفات اإلسالمیة من خالل تھیئة الفرصة أمامھم لالطالع على أمھات الكتب        

العدی��د م��ن الفقھ��اء والعلم��اء المعاص��رین م��ع إج��راء بع��ض التع��دیالت عل��ى أس��لوب       
 .معامالتھم داخل السجون

حیث قام ھؤالء القیادات خالل .. وبالفعل تحقق ما سعت أجھزة األمن لتحقیقھ 
من خالل (  بإصدار قرار أحادي الجانب بوقف العملیات القتالیة ١٩٩٧شھر یولیو 

طالبوا فیھ كافة ) ان ألقاه عضو بالتنظیم أثناء محاكمتھ بإحدى قضایا العنف بی
  ". كوادرھم بالبالد وخارجھا بترك العنف وااللتزام بالشریعة

واصل القادة المؤسسین للتنظیم جھودھم باتجاه تعدیل منظومتھم : "ثم قال
[ بعد أن تم تزویدھم ] بالرغم من إستمرار األمن في نھج المواجھة [ الفكریة العنیفة 

حیث أصدروا أربعة .. بالعدید من أمھات الكتب والفقھاء المعاصرین ] بطریقة فنیة 
من ورقة عمل للرائد المشار إلیھ " سلسلة تصحیح المفاھیم " كتب تحت مسمى 

، ١٩: ص(مكافحة االرھاب والتطرف وأسلوب المراجعة الفكریة : سابقًا بعنوان
    =رة الداخلیة المصریة إلى برنامج االنتربول لتطویر ، مقدمة من وفد وزا)٢٠
التدریب الشرطي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا والمنعقد بالریاض في = 

ویمكن الحصول علیھ من موقع جامعة ). م٢٠١٢ / ٧ / ٤ - ٦ / ٢٣: الفترة من
  :نایف العربیة للعلوم األمنیة من خالل الرابط التالي

http://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/١٢٣٤٥
الم٢٠%أسلوب٢٠%و٢٠%والتطرف٢٠%اإلرھاب٢٠%مكافحة/٦٧٨٩/٥٥٩٥٥

 ١=pdf?sequence.الفكریة٢٠%راجعة
شرح مختصر الطحاوي في الفقھ الحنف�ي، أحم�د ب�ن عل�ي أب�و بك�ر ال�رازي الج�صاص                  )  ١(

دار البشائر  : ، ط )١٠٠/ ٦(سائد بكداش وآخرون،    /أد: ، تحقیق )ھـ٣٧٠: ت(الحنفي  
 -ھ���ـ ١٤٣١ لبن���ان، دار ال���سراج، المدین���ة المن���ورة، األول���ى،   -اإلس���المیة، بی���روت  

، النوادر والزیادات على ما في المدون�ة        )١٤٠/ ٧(م، بدائع الصنائع للكاساني     ٢٠١٠
من غیرھا من األمھات، أبو محم�د عب�د اهللا ب�ن عب�د ال�رحمن اب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي              

دار : ، ط)٥٤٦/ ١٤(عب��د الفّت��اح محم��د الحل��و وآخ��رون،  / د: ی��ق، تحق)ھ��ـ٣٨٦: ت(
/ ٨( م، شرح الخرش�ي عل�ى مخت�صر خلی�ل            ١٩٩٩الغرب اإلسالمي، بیروت، األولى،     

: ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٠٤: ت(، األم ، اإلم��ام أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن إدری��س ال��شافعي   )٦٠
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 سبحانھ وتعالى                             

                                                  

                                         )
 فق����د دل����ت )١

اآلیة الكریمة على وجوب قت�ال البغ�اة إن ھ�م أق�اموا عل�ى بغ�یھم، ول�م یرجع�وا             

   )٢(.عنھ بعد محاولة اإلصالح

وَل اللَِّھ  َسِمْعُت َرسُ : وأیضًا لما رواه علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ قال          

َی��ْأِتي ِف��ي آِخ��ِر الزََّم��اِن َق��ْوٌم، ُح��َدَثاُء اَألْس��َناِن،  «: َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم، َیُق��ولُ 

ُسَفَھاُء اَألْحَالِم، َیُقوُلوَن ِمْن َخْیِر َقْوِل الَبِریَّ�ِة، َیْمُرُق�وَن ِم�َن اِإلْس�َالِم َكَم�ا َیْم�ُرُق              

 ُیَجاِوُز ِإیَماُنُھْم َحَناِجَرُھْم، َفَأْیَنَما َلِقیُتُموُھْم َف�اْقُتُلوُھْم، َف�ِإنَّ          السَّْھُم ِمَن الرَِّمیَِّة، الَ   

                                                                                                                     
اع���ة والن���شر دار الوف���اء للطب: ، ط)٥١٣/ ٥(ال���دكتور رفع���ت ف���وزي عب���د المطل���ب،  

م، مغن�ي المحت�اج للخطی�ب    ٢٠٠١ -ھ�ـ  ١٤٢٢ مصر، األول�ى،   -والتوزیع، المنصورة   
اب��ن أحم��د ب��ن = = ، المغن��ي، أب��و محم��د موف��ق ال��دین عب��د اهللا  )١٦٤/ ٤(ال��شربیني 

عب��د اهللا ب��ن عب��د المح��سن     / د: ، تحقی��ق)ھ��ـ ٦٢٠: ت(محم��د اب��ن قدام��ة المقدس��ي    
 -ع���الم الكت���ب، الری���اض   : ، ط)٢٣٧/ ١٢(عب���د الفت���اح محم���د الحل���و،   / الترك���ي، د

/ ١٤(م، ك���شاف القن���اع للبھ���وتي   ١٩٩٧ -ھ���ـ ١٤١٧الثالث���ة، : ال���سعودیة، الطبع���ة 
، ش��رح التجری��د ف��ي فق��ھ الزیدی��ة، المؤی��د ب��اهللا  )٩٧/ ١١(، المحل��ى الب��ن ح��زم )٢٠١

محم�د یحی�ى ع�زان، حمی�د ج�ابر عبی�د،       : أحمد بن الحسین الھاروني الحسني ، تحقیق     
 -ھ�ـ   ١٤٢٧ ال�یمن، األول�ى،      -مركز التراث والبحوث الیمني، صنعاء      :  ط ،)٤٤٤/ ٦(

م، المبسوط في فقھ اإلمامی�ة، أب�و جعف�ر محم�د ب�ن الح�سن ب�ن عل�ي الطوس�ي                  ٢٠٠٦
دار توزی�ع الكت�اب   : ، ط)٢٦٢/ ٧(السید محمد تق�ي الك�شفي،   : ، تحقیق ) ھـ ٤٦٠:ت(

، ش�رح النی�ل ألطف�یش       م١٩٩٢ - ھ�ـ    ١٤١٢:  لبن�ان، س�نة الن�شر      -اإلسالمي، بیروت   
)٥٣٢/ ١٤.( 

 ].٩: الحجرات)  [١(
الحاوي الكبیر في فق�ھ م�ذھب اإلم�ام ال�شافعي، أب�و الح�سن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن حبی�ب                     )  ٢(

ال�شیخ عل�ي محم�د مع�وض، ال�شیخ ع�ادل         : ، تحقی�ق  )ھـ٤٥٠: ت(الماوردي البصري   
ن، األول��ى،  لبن��ا-دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : ، ط)١٠٠/ ١٣(أحم��د عب��د الموج��ود، 

 . م١٩٩٤- ھـ ١٤١٤
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 فھ��ذا ت��صریح بوج��وب قت��ال الخ��وارج  )١(»َق��ْتَلُھْم َأْج��ٌر ِلَم��ْن َق��َتَلُھْم َی��ْوَم الِقَیاَم��ةِ 

  )٢(.والبغاة

  جوع  أیضًا على على مشروعیة قتال البغاة إذا أبوا الر)٣(وقد دل اإلجماع

إلى جماعة المسلمین واالنضواء تحت سلطان الدولة، وھذا اإلجماع منعقد 

  :بفعل اثنین من الخلفاء الراشدین

 ف�ي قتال�ھ م�انعي الزك�اة، فق�د      - رضي اهللا عنھ -أبو بكر الصدیق    : أحدھما

  : طائفتین- رضي اهللا عنھ -قاتل 

  .صحابةارتدت عن اإلسالم، فلم یخالفھ في قتالھم أحد من ال: طائفة

أق��اموا عل��ى اإلس��الم ومنع��وا الزك��اة بتأوی��ل، فخالف��ھ كثی��ر م��ن       : وطائف��ة

الصحابة ف�ي االبت�داء، ث�م رجع�وا إل�ى رأی�ھ، ووافق�وه علی�ھ ف�ي االنتھ�اء ح�ین                     

  .وضح لھم الصواب وزالت عنھم الشبھة

 فإنھ قاتل من بغى علیھ من - رضي اهللا عنھ -علي بن أبي طالب : والثاني

  )٤ (.صفین وأھل النھروان من الخوارجأھل الجمل وأھل 

                                                 
متف��ق علی��ھ، أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب المناق��ب، ب��اب عالم��ات النب��وة ف��ي   )  ١(

، وم��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الزك��اة، ب��اب      )٢٠٠/ ٤ (٣٦١١اإلس��الم، ح��دیث رق��م   
 ).٧٤٦/ ٢ (١٠٦٦التحریض على قتل الخوارج، حدیث رقم 

 ).١٦٩/ ٧(شرح النووي على مسلم )  ٢(
 .  المرجع السابق)٣(
، المھ�ذب ف�ي فق�ة اإلم�ام ال�شافعي، أب�و اس�حاق        )١٠١/ ١٣(الحاوي الكبیر للماوردي   )  ٤(

دار الكت��ب : ، ط)٢٤٩/ ٣(، )ھ��ـ٤٧٦: ت(إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف ال��شیرازي     
 .                      =م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦ لبنان، األولى، -العلمیة، بیروت 
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  المطلب الثاني 

  الحكم الشرعي للحوار المباشر مع أصحاب الفكر المتطرف

  وفیھ أربعة فروع

مشروعیة الحوار المباشر مع أصحاب الفكر المتطرف : الفرع األول

  )البغاة(

اتفق جمیع الفقھاء على أن الح�وار المباش�ر م�ع أص�حاب الفك�ر المتط�رف          

، وق��د )١(م��شروع، وأن��ھ مطل��وب فعل��ھ، دون خ��الف بی��نھم ف��ي ذل��ك       ) البغ��اة(

  .استدلوا على ھذه المشروعیة بالكتاب والسنة واآلثار والقیاس والمعقول

  الكتاب: أوًال

                                                 
، )١٢٨/ ١٠(، المب���سوط للسرخ���سي )٩٩/ ٦(ي للج���صاص ش���رح مخت���صر الطح���او)  ١(

، البنایة ش�رح  )٢٩٣/ ٣(، تبیین الحقائق للزیلعي     )١٤٠/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني    
الھدایة، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى ب�ن أحم�د ب�ن ح�سین ب�در ال�دین العین�ى                 

 دار الكت�ب    :، ط )٢٩٩/ ٧(أیم�ن ص�الح ش�عبان،       : ، تحقیق )ھـ٨٥٥: المتوفى(الحنفى  
 م، فتح القدیر للكمال ب�ن الھم�ام   ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠ بیروت، لبنان، األولى،  -العلمیة  

/ ١٤(، الن����وادر والزی����ادات للقیروان����ي )٤١٥/ ٦(، حاش����یة اب����ن عاب����دین )٩٤/ ٦(
، ال��شرح الكبی��ر عل��ى مخت��صر  )٦٠/ ٨(، ش��رح الخرش��ي عل��ى مخت��صر خلی��ل  )٥٤٦

، )٢٩٩/ ٤(، )ھ�ـ ١٢٠١: المت�وفى س�نة   (ردیر  خلیل، أبو البركات أحم�د ب�ن محم�د ال�د          
دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة، عی��سى الب��ابي الحلب��ي، الق��اھرة، ب��دون طبع��ة وب��دون       : ط

، منح الجلی�ل عل�ى مخت�صر العالم�ة خلی�ل،            )٤٢٨/ ٤(تاریخ، الشرح الصغیر للدردیر     
المطبع��ة : ، ط)٤٥٨/ ٤(، )ھ��ـ١٢٩٩: ت(ال��شیخ محم��د ب��ن أحم��د ب��ن محم��د عل��یش   

/ ٥(ھ�ـ، األم لإلم�ام ال�شافعي    ١٢٩٤:  م�صر، س�نة الن�شر   -ی�ة الكب�رى، الق�اھرة    األمیر
/ ١٣(، الح����اوي الكبی����ر للم����اوردي )٣٣٧: =     = ص(، مخت����صر المزن����ي )٥١٣
، العزی���ز ش���رح ال���وجیز المع���روف بال���شرح   )٢٤٩/ ٣(، المھ���ذب لل���شیرازي  )١٠٢

: ت(فع��ي القزوین��ي  الكبی��ر، أب��و القاس��م عب��د الك��ریم ب��ن محم��د ب��ن عب��د الك��ریم، الرا     
دار : ، ط)٨٩/ ١١( عادل أحمد عبد الموجود، -علي محمد عوض  : ، تحقیق )ھـ٦٢٣

 م، النجم الوھاج للدمیري ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٧ لبنان، األولى،    -الكتب العلمیة، بیروت    
/ ١٢(، المغن��ي الب��ن قدام��ة  )١٦٣/ ٤(، مغن��ي المحت��اج للخطی��ب ال��شربیني  )٥١/ ٩(

، )٢١١/ ١٤(، ك����شاف القن����اع للبھ����وتي )٧٦١/ ٥(نج����ي ، الممت����ع الب����ن الم)٢٤٣
، البح�ر الزخ�ار     )٥٢٩/ ٦(، ش�رح التجری�د للھ�اروني        )١١٦/ ١١(المحلى الب�ن ح�زم      

: ت(الجامع لمذاھب علماء األمصار، المھدي ل�دین اهللا أحم�د ب�ن یحی�ى ب�ن المرت�ضى             
 ١٤٢٢ل�ى،  األو:  لبنان، الطبعة-دار الكتب العلمیة، بیروت   : ، ط )٦٢٤/ ٦(،  )ھـ٨٤٠

 ).٥٣٢/ ١٤(، شرح النیل ألطفیش )٢٦٥/ ٧( م، المبسوط للطوسي ٢٠٠١ -ھـ 
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  تع��الى اس��تدلوا م��ن الكت��اب بق��ول اهللا                          

                                            

                                                 

                               

      
)١(  

 بینت اآلیت�ان الكریمت�ان أن�ھ ف�ي حال�ة م�ا ل�و وق�ع ن�زاع ب�ین                     :وجھ الداللة 

فئتین مسلمتین، فإنھ یشرع الحوار معھم�ا لمحاول�ة ن�زع فتی�ل الخ�الف بینھم�ا         

وإحالل الصلح محلھ، إذ ق�د أم�ر اهللا تع�الى باإلص�الح ب�ین ھ�اتین الفئت�ین أوًال،                 

ال ی�صار إل�ى مقاتل�ة الفئ�ة         والحوار ھو طریق الصلح، وبینت اآلیة األول�ى أن�ھ           

الباغی��ة إال بع��د محاول��ة ال��صلح، إذ ق��د ت��نجح مح��اوالت اإلص��الح ف��ي إقن��اع          

الطرفین بأن یفیئا إلى الحق ویرجعا إلى الرش�د، فیمتنع�ان ع�ن الن�زاع ویكف�ان                 

  )٢(.عن القتال

  السنة: ثانیًا

اَن َرُسوُل َك: سلیمان بن ُبَرْیَدَة، عن أبیھ، َقاَلواستدلوا من السنة بما رواه 

اِهللا َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم ِإَذا َأمَّ��َر َأِمی��ًرا َعَل��ى َج��ْیٍش، َأْو َس��ِریٍَّة، َأْوَص��اُه ِف��ي       

                                                 
 ].١٠، ٩: الحجرات)  [١(
، كفای�ة النبی�ھ ش�رح       )١٠٢/ ١٣(، الحاوي الكبیر للم�اوردي      )٢٩٩/ ٧(البنایة للعیني   )  ٢(

: ت(التنبیھ في فقھ اإلمام الشافعي، أبو العباس نجم الدین أحمد بن محمد اب�ن الرفع�ة            
دار الكت���ب : ، ط)٢٥٥/ ١٦(مج���دي محم���د س���رور باس���لوم،  / د: ، تحقی���ق)ھ���ـ٧١٠

 ).٧٦١/ ٥(م، الممتع البن المنجي ٢٠٠٩ لبنان، األولى، -العلمیة، بیروت 
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َوِإَذا َلِقی�َت  « : ...... َخاصَِّتِھ ِبَتْقَوى اِهللا، َوَمْن َمَعُھ ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َخْیًرا، ُث�مَّ َق�الَ    

 َف�َأیَُّتُھنَّ َم�ا َأَج�اُبوَك    - َأْو ِخَلاٍل -، َفاْدُعُھْم ِإَلى َثَلاِث ِخَصاٍل    َعُدوََّك ِمَن اْلُمْشِرِكینَ  

َفاْقَب��ْل ِم��ْنُھْم، َوُك��فَّ َع��ْنُھْم، ُث��مَّ اْدُعُھ��ْم ِإَل��ى اْلِإْس��َلاِم، َف��ِإْن َأَج��اُبوَك، َفاْقَب��ْل ِم��ْنُھْم، 

  )١(.»َوُكفَّ َعْنُھْم

ج���یش الم���سلم أن یح���اور   ی���دل الح���دیث أن عل���ى قائ���د ال   : وج���ھ الدالل���ة 

، ف�إذا ك�ان ی�شرع    )٢(المشركین، وذلك بأن یدعوھم إلى اإلسالم أوًال قب�ل قت�الھم     

في قتال المشركین أن ُیَحاَوروا وأن یقدم دعاؤھم إلى اإلسالم قبل القت�ال، ك�ان               

البغ���اة أول���ى ب���ذلك، ألن التح���اور معھ���م ودع���اءھم للنب���ذ الخ���الف، أبل���غ ف���ي     

    )٣(.استصالحھم واستجابتھم

  اآلثار: ثالثًا

 - رض�ي اهللا عنھم�ا       -واستدلوا من اآلثر بما ثبت عن َعْب�د اِهللا ْب�ُن َعبَّ�اٍس              

َفُقْل�ُت  »  اْعَتَزُلوا ِفي َداٍر، َوَكاُنوا ِستََّة آَل�افٍ      )٤(َلمَّا َخَرَجِت اْلَحُروِریَّةُ  « : أنھ َقالَ 

                                                 
حدیث صحیح، أخرجھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ ، كت�اب الجھ�اد وال�سیر ، ب�اب ت�أمیر اإلم�ام                )  ١(

/ ٣ (١٧٣١ وغیرھ�ا ، ح�دیث رق�م   األمراء عل�ى البع�وث، ووص�یتھ إی�اھم ب�آداب الغ�زو        
١٣٥٧.( 

سبل السالم الموصلة إلى بلوغ المرام، محمد بن إسماعیل األمی�ر الكحالن�ي ال�صنعاني               )  ٢(
دار اب�ن   : ، ط )٢٠٩/ ٧(محمد صبحي ح�سن الح�الق،       : ، تحقیق )ھـ١١٨٢: المتوفى(

 .ھـ١٤٢١ السعودیة، الثانیة، -الجوزي، الدمام 
 ).١٠٢/ ٦(اص شرح مختصر الطحاوي للجص)  ٣(
ن�سبة إل�ى َح�ُروراء، وھ�ي بل�دة تق�ع عل�ى بع�د میل�ین م�ن الكوف�ة، والم�راد                    : الحروریة)  ٤(

 -بالحروری��ة الخ��وارج، وس��موا بھ��ذا االس��م ألن أول فرق��ة م��نھم خرج��وا عل��ى عل��ي      
 كانت بتلك البلدة المذكورة فاشتھروا بالنسبة إلیھا، وھ�م ف�رق كثی�رة              -رضي اهللا عنھ    

المتفق علیھا بینھم األخذ بما دل علی�ھ الق�رآن ورد م�ا زاد علی�ھ م�ن             لكن من أصولھم    
 على تكفیر مرتكب الكبی�رة،      - إال النجدات وھي طائفة منھم       -الحدیث مطلقًا، وأجمعوا    

، )٢٧/ ٤(شرح النووي عل�ى م�سلم       . وأن اهللا تعالى یعذب أصحاب الكبائر عذابًا دائماً       
ف�ضل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر الع�سقالني              فتح الباري ب�شرح ص�حیح البخ�اري، أب�و ال          

دار المعرف�ة،  : ، ط)٤٢٢/ ١(محب ال�دین الخطی�ب،   : ، تحقیق ) ھـ ٨٥٢: ت(الشافعي  
ھ�ـ، مق�االت اإلس�المیین واخ�تالف الم�صلین، أب�و       ١٣٧٩:  لبنان، س�نة الن�شر    -بیروت  

: ص(ھلم��وت ریت��ر،  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٢٤: ت(الح��سن األش��عري، عل��ي ب��ن إس��ماعیل   
 م، ١٩٨٠ - ھ�ـ   ١٤٠٠رانز شتایز، بمدینة فیسبادن، ألمانی�ا، الثالث�ة،         دار ف : ، ط )٨٦
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ِإنِّ�ي  «: َق�الَ » اِة، َلَعلِّ�ي ُأَكلِّ�ُم َھُؤَل�اِء اْلَق�ْومَ     َأْب�ِرْد ِبال�صَّلَ   «َیا َأِمیَر اْلُم�ْؤِمِنیَن     : ِلَعِليٍّ

َكلَّ��ا، َفَلِب��ْسُت، َوَتَرجَّْل��ُت، َوَدَخْل��ُت َعَل��ْیِھْم ِف��ي َداِر ِن��ْصِف    : ُقْل��ُت» َأَخ��اُفُھْم َعَلْی��كَ 

ُقْل�ُت  » َك؟َمْرَحًب�ا ِب�َك َی�ا اْب�َن َعبَّ�اٍس، َفَم�ا َج�اَء ِب�               «: النََّھاِر، َوُھْم َی�ْأُكُلوَن َفَق�اُلوا     

َأَتْیُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأْصَحاِب النَِّبيِّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم اْلُمَھاِجِریَن، َواْلَأْنَصاِر، : َلُھْم

َوِمْن ِعْنِد اْبِن َعمِّ النَِّب�يِّ َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َوِص�ْھِرِه، َوَعَل�ْیِھْم ُن�زَِّل اْلُق�ْرآُن،              

َلُم ِبَتْأِویِلِھ ِمْنُكْم، َوَلْیَس ِفیُكْم ِمْنُھْم َأَحٌد، َلُأَبلَِّغُكْم َم�ا َیُقوُل�وَن، َوُأَبلَِّغُھ�ْم َم�ا            َفُھْم َأعْ 

َھ�اُتوا َم�ا َنِقْم�ُتْم َعَل�ى َأْص�َحاِب َرُس�وِل اِهللا             : َتُقوُلوَن، َفانَتَحى ِلي َنَفٌر ِم�ْنُھْم ُقْل�تُ       

َأمَّ��ا «: َم��ا ُھ��نَّ؟ َق��الَ : ُقْل��ُت» َثَل��اٌث«:  َعمِّ��ِھ َق��اُلوا َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم َواْب��نِ 

 : َوَقاَل اُهللا» ِإْحَداُھنَّ، َفِإنَُّھ ُحْكُم الرَِّجاِل ِفي َأْمِر اهللاِ                  )َما )١  

َی��ُة، َفِإنَّ��ُھ َقاَت��َل، َوَل��ْم َوَأمَّ��ا الثَّاِن: َھ��ِذِه َواِح��َدٌة ق��الوا: َش��ْأُن الرَِّج��اِل َواْلُحْك��ِم؟ ُقْل��ُت

َیْسِب، َوَلْم َیْغ�َنْم، ِإْن َك�اُنوا ُكفَّ�اًرا َلَق�ْد َح�لَّ ِس�َباُھْم، َوَل�ِئْن َك�اُنوا ُم�ْؤِمِنیَن َم�ا َح�لَّ                      

: َوَذَك�َر َكِلَم�ًة َمْعَناَھ�ا َق��اُلوا   " َھ�ِذِه ِثْنَت�اِن، َفَم�ا الثَّاِلَث�ُة؟     : ِس�َباُھْم َوَل�ا ِقَت�اُلُھْم ُقْل�تُ    

َمَحى َنْفَسُھ ِمْن َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن، َفِإْن َلْم َیُكْن َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن، َفُھَو َأِمیُر اْلَك�اِفِریَن              

َلُھ�ْم َأَرَأْی�َتُكْم ِإْن   : ُقْل�تُ » َح�ْسُبَنا َھ�َذا  «: َھْل ِعْنَدُكْم َشْيٌء َغْیُر َھَذا؟ َقاُلوا  : ُقْلُت" 

: اِب اِهللا َجلَّ َثَناُؤُه َوُسنَِّة َنِبیِِّھ َما َیُردُّ َقْوَلُكْم َأَتْرِجُع�وَن؟ َق�اُلوا          َقَرْأُت َعَلْیُكْم ِمْن ِكتَ   

ُحْكُم الرَِّجاِل ِفي َأْمِر اِهللا، َف�ِإنِّي َأْق�َرُأ َعَل�ْیُكْم ِف�ي ِكَت�اِب       «: َأمَّا َقْوُلُكمْ : ُقْلُت» َنَعْم«

َج��اِل ِف��ي َثَم��ِن ُرْب��ِع ِدْرَھ��ٍم ، َف��َأَمَر اُهللا َتَب��اَرَك  اِهللا َأْن َق��ْد َص��یََّر اُهللا ُحْكَم��ُھ ِإَل��ى الرِّ

 : َأَرَأْیَت َقْوَل اِهللا َتَباَرَك َوَتَع�اَلى     » َوَتَعاَلى َأْن َیْحُكُموا ِفیھِ                  

                                                                                                                     
الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجی�ة، عب�د الق�اھر ب�ن ط�اھر ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا                  

دار اآلف����اق : ، ط)٥٧: ص(، )ھ����ـ٤٢٩: ت(البغ����دادي األس����فراییني، أب����و من����صور  
 .م١٩٧٧ لبنان، الثانیة، -الجدیدة، بیروت 

 ].٥٧: نعاماأل)  [١(
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                     )َوَك��اَن ِم��ْن ُحْك��ِم اِهللا َأنَّ��ُھ َص��یََّرُه ِإَل��ى     )١  

الرَِّجاِل َیْحُكُموَن ِفیِھ، َوَلْو َشاَء لحكم ِفیِھ، َفَجاَز ِمْن ُحْك�ِم الرَِّج�اِل، َأْن�ُشُدُكْم ِب�اِهللا               

: الرَِّجاِل ِفي َص�َلاِح َذاِت اْلَب�یِِّن، َوَحْق�ِن ِدَم�اِئِھْم َأْف�َضُل َأْو ِف�ي َأْرَن�ٍب؟ َق�اُلوا          َأُحْكُم  

 : َبَلى، َھَذا َأْفَضُل َوِفي اْلَمْرَأِة َوَزْوِجَھا                    

                    )َفَن�َشْدُتُكْم ِب�اِهللا ُحْك�َم الرَِّج�اِل ِف�ي َص�َلاِح َذاِت       )٢  

" َبْیِنِھْم، َوَحْقِن ِدَماِئِھْم َأْفَضُل ِم�ْن ُحْكِمِھ�ْم ِف�ي ُب�ْضِع اْم�َرَأٍة؟ َخَرْج�ُت ِم�ْن َھ�ِذِه؟                    

َت�ْسُبوَن ُأمَُّك�ْم َعاِئ�َشَة،    َوَأمَّا َقْوُلُكْم َقاَتَل َوَلْم َی�ْسِب، َوَل�ْم َیْغ�َنْم، َأفَ   : َنَعْم ُقْلتُ : َقاُلوا

ِإنَّ�ا َن�ْسَتِحلُّ ِمْنَھ�ا      : َتْسَتِحلُّوَن ِمْنَھا َما َتْسَتِحلُّوَن ِمْن َغْیِرَھا َوِھَي ُأمُُّكْم؟ َفِإْن ُقْلُتمْ         

  :َلْیَسْت ِبُأمَِّنا َفَقْد َكَفْرُتْم: َما َنْسَتِحلُّ ِمْن َغْیِرَھا َفَقْد َكَفْرُتْم، َوِإْن ُقْلُتْم     

                               
 َف��َأْنُتْم َب��ْیَن َض��َلاَلَتْیِن، َف��ْأُتوا  )٣(

َنَع��ْم، َوَأمَّ��ا َمْح��ُي َنْف��ِسِھ ِم��ْن َأِمی��ِر     : ِمْنَھ��ا ِبَمْخ��َرٍج، َأَفَخَرْج��ُت ِم��ْن َھ��ِذِه؟ َق��اُلوا    

إن َنِب��يَّ اِهللا َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم َی��ْوَم     . َفَأَن��ا آِت��یُكْم ِبَم��ا َتْرَض��ْونَ   اْلُم��ْؤِمِنیَن، 

اْكُتْب َیا َعِليُّ َھَذا َما َصاَلَح َعَلْی�ِھ ُمَحمَّ�ٌد   «: اْلُحَدْیِبَیِة َصاَلَح اْلُمْشِرِكیَن َفَقاَل ِلَعِليٍّ 

وُل اِهللا َما َقاَتْلَناَك َفَقاَل َرُس�وُل اِهللا َص�لَّى اُهللا       َلْو َنْعَلُم َأنََّك َرسُ   : َقاُلوا» َرُسوَل اهللاِ 

                                                 
 ].٩٥: المائدة)  [١(
 ].٣٥: النساء)  [٢(
 ].٦: األحزاب)  [٣(
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اْمُح َیا َعِليُّ اللُھمَّ ِإنََّك َتْعَلُم َأنِّي َرُسوُل اِهللا، اْمُح َیا َعِل�يُّ، َواْكُت�ْب              «: َعَلْیِھ َوَسلَّمَ 

 َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم    َواِهللا َلَرُس�وُل اهللاِ  » َھَذا َما َصاَلَح َعَلْیِھ ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اهللاِ       

َخْیٌر ِمْن َعِليٍّ، َوَقْد َمَح�ى َنْف�َسُھ، َوَل�ْم َیُك�ْن َمْح�ُوُه َنْف�َسُھ َذِل�َك َمَح�اُه ِم�َن النُُّب�وَِّة،               

َنَع�ْم، َفَرَج�َع ِم�ْنُھْم َأْلَف�اِن، َوَخ�َرَج َس�اِئُرُھْم، َفُقِتُل�وا        «: َق�اُلوا " َأْخَرْجُت ِمْن َھِذِه؟   

  )١(» َضَلاَلِتِھْم، َفَقَتَلُھُم اْلُمَھاِجُروَن َواْلَأْنَصاُرَعَلى

 -یدل األث�ر عل�ى ح�صول المح�اورة ب�ین عب�د اهللا ب�ن عب�اس                  : وجھ الداللة 

 ، وف�ي    - رض�ي اهللا عن�ھ       - والخوارج، وكان ذلك بعلم علي       -رضي اهللا عنھما    

یة الحوار ، فكان ذلك إقرارًا منھم لمشروع- رضي اهللا عنھم -حضرة الصحابة 

  )٢(.مع البغاة، وھي سیرة موافقة لما دل علیھ ظاھر الكتاب والسنة كما سبق

  المعقول: رابعًا

 ألن المقصود ھو كف البغاة، ودفع شرھم، ال قتلھم، فإذا أمكن تحصیل - ١

ھذا بمجرد القول والتحاور معھم، كان أولى من القتال؛ لما في األخیر 

  )٣(.من الضرر بالفریقین 

ألن الحوار معھم وكشف شبھھم ودعوتھم إلى نبذ الخالف، وترك النزاع   - ٢

أھون األمرین، من الدعوة إلى الطاعة أو القتال، فشرع الحوار معھم؛ 

  )٤(.ألن الكي آخر الدواء

 كما قال اهللا تعالى )٥( ألنھ ترجى توبتھم، ولعل الشر یندفع بالتذكرة، فیقدم- ٣

ى َتْنَفُع اْلُمْؤِمِنیَنَوَذكِّْر َفِإنَّ الذِّْكَر)١(  

                                                 
أخرجھ النسائي في السنن الكبرى ، كتاب الخ�صائص ، ب�اب ذك�ر من�اظرة عب�د اهللا ب�ن                 )  ١(

عب��اس الحروری��ة، واحتجاج��ھ فیم��ا أنك��روه عل��ى أمی��ر الم��ؤمنین عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب   
 ).٤٨٠/ ٧ (٨٥٢٢رضي اهللا عنھ ، رقم 

 ).١٠١/ ٦(  شرح مختصر الطحاوي للجصاص )٢(
 .)٢٤٤/ ١٢(المغني البن قدامة )  ٣(
 .)٣٠١/ ٧(البنایة للعیني )  ٤(
 .)٢٩٤/ ٣(تبیین الحقائق للزیلعي )  ٥(
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  )البغاة(حكم الحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة : الفرع الثاني

  تحریر محل النزاع

تب��ین مم��ا س��بق أن االتف��اق حاص��ل ب��ین الفقھ��اء جم��یعھم عل��ى م��شروعیة  

الحوار مع أصحاب األفكار المنحرفة والمتطرفة، وأنھ مطلوب فعلھ ش�رعًا، إال            

رجة ھذا الطلب ھل ی�صل إل�ى درج�ة اإلل�زام، فیك�ون الح�وار             أنھم اختلفوا في د   

مع البغاة واجبًا، أم أنھ طلب غیر ملزم، فیكون الحوار معھم مندوبًا إلی�ھ فق�ط،             

  .اختلف الفقھاء في ھذه المسألة، وكان لھم فیھا رأیان

  آراء الفقھاء

) أص���حاب األفك���ار المنحرف���ة والمتطرف���ة  (الح���وار م���ع البغ���اة  : ال���رأي األول

م��ستحب، ول���یس واجب���ًا، وھ��ذا م���ا ذھ���ب إلی��ھ األحن���اف، ق���ال    

وإذا تغلب قوم من المسلمین على بلد       : "- رحمھ اهللا    -البابرتي  

وخرجوا من طاعة اإلمام دعاھم إلى العود إلى الجماعة وكشف 

 وب��ھ ق��ال أی��ضًا   )٢(".وذل��ك بطری��ق االس��تحباب  ) ع��ن ش��بھتھم 

  )٣ (.القاضي أبو الطیب من الشافعیة

                                                                                                                     
 .]٥٥: الذاریات[)  ١(
، )١٢٨/ ١٠(المب��سوط للسرخ��سي  : ، وینظ��ر أی��ضاً )١٠١/ ٦(العنای��ة عل��ى الھدای��ة  )  ٢(

، ف�تح الق�دیر   )٢٩٣/ ٣(، تبی�ین الحق�ائق للزیلع�ي    )١٤٠/ ٧ (بدائع الصنائع للكاس�اني  
 ).٤١٥/ ٦(، حاشیة ابن عابدین )٩٤/ ٦(للكمال بن الھمام 

، مغن���ي )٥١/ ٩(، ال���نجم الوھ���اج لل���دمیري  )٢٥٧/ ١٦(كفای���ة النبی���ھ الب���ن الرفع���ة  )  ٣(
  ).١٦٣/ ٤(المحتاج للخطیب الشربیني 

 طاھر بن عبد اهللا بن طاھر ب�ن عم�ر القاض�ي أب�و               والقاضي أبو الطیب، ھو العالمة    
وثالثمائ�ة،  = = الطیب الطبري، أحد أئمة المذھب ال�شافعي، ول�د س�نة ثم�ان وأربع�ین       

بآمل طبرستان، والتي تقع في شمال دولة إی�ران اآلن، وتفق�ھ فیھ�ا عل�ى القاض�ى أب�ي            
ش�مالي   خراس�ان   مدین�ة ف�ي مقاطع�ة   -القاسم بن كج وغی�ره، ث�م ارتح�ل إل�ى نی�سابور             

، وأدرك أبا الحسن الماسرج�سى، وح�ضر   - مشھد قرب العاصمة اإلقلیمیة  إیران شرق
مجلس الشیخ أبى حامد اإلسفراینى، ثم ارتحل إلى بغداد وتفقھ فیھ�ا عل�ى الح�افظ أب�ي            
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واجب، ) أصحاب األفكار المنحرفة والمتطرفة  (الحوار مع البغاة    : لثانيا الرأي

فیج��ب عل��ى الح��اكم أو رئ��یس الدول��ة أن یرس��ل م��ن یح��اور        

ھؤالء الخارجین، فیدعوھم إلى الرجوع إلى طاعتھ، واالنقی�اد         

لحكم الدولة، ویبین لھم خطأ فعلھم، وال یجوز لإلمام أن یترك        

ال أوًال قبل محاورتھم، اللھم إال المحاورة معھم، فیلجأ إلى القت

ف��ال تج��ب ال�دعوة حینئ��ذ، ب��ل  ، إذا ب�ادر البغ��اة بقت��ال الم�سلمین  

یشرع للحاكم مقاتلتھم ابت�داًء، وھ�ذا ال�رأي ھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ                 

  جماھیر الفقھاء، فبھ قال كل من 

 )٣( والزیدیة )٢( والظاھریة )١( والحنابلة )٢( والشافعیة )١(المالكیة

  )٥(.باضیة واإل)٤(واإلمامیة

                                                                                                                     
الحسن الدارقطني، وموسى بن عرفة، والمعافى ب�ن زكری�ا، وعل�ي ب�ن عم�ر الحرب�ي،           

ھ الح�افظ أب�و بك�ر الخطی�ب، وال�شیخ أب�و إس�حاق ال�شیرازي،                 وغیرھم، وأخذ عنھ الفق   
وأبو محمد بن األبنوسي، وخلق كثیر، وصنف شرحًا على مخت�صر المزن�ي وأل�ف ف�ي       

 في - رحمھ اهللا -األصول والفروع والخالف، وتولي قضاء ربع الكرخ، حتى مات بھا      
 األس�ماء واللغ�ات   تھذیب. ربیع األول سنة خمسین وأربع مائة، عن اثنیتن ومائة سنة  

، طبقات الشافعیة الكبرى، ت�اج ال�دین عب�د الوھ�اب ب�ن تق�ي ال�دین                  )٢٤٧/ ٢(للنووي  
عبد الفتاح محم�د الحل�و،    . محمود محمد الطناحي د   . د: ، تحقیق )ھـ٧٧١: ت(السبكي  

 مصر، -دار إحیاء الكتب العربیة، فیصل عیسى البابي الحلبي، القاھرة          : ، ط )١٢/ ٥(
قات الشافعیة، أبو بكر بن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عم�ر األس�دي ال�شھبي             بدون تاریخ، طب  

الح�افظ عب�د العل�یم     . د: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٨٥١: ت(الدمشقي، تقي الدین ابن قاض�ي ش�ھبة         
   ھـ١٤٠٧األولى، :  بیروت، الطبعة-عالم الكتب : ، ط)٢٢٦/ ١(خان، 

 -وق�ال ال�صاوي     ". ت�ھ فی�دعوھم لطاع  ): وأن�ذروا : "(- رحم�ھ اهللا     -قال الشیخ ال�دردیر     )  ١(
ال��شرح ال��صغیر لل��دردیر " أي وجوب��ًا]: وأن��ذروا: [قول��ھ: " مح��شیًا علی��ھ-رحم��ھ اهللا 

/ ١٤(الن���وادر والزی���ادات للقیروان���ي  : ، وینظ���ر أی���ضًا)٤٢٨/ ٤(وحاش���یة ال���صاوي 
، ال�شرح الكبی�ر لل�دردیر وحاش�یة     )٦٠/ ٨(، شرح الخرشي على مختصر خلیل    )٥٤٦

 ).٤٥٨/ ٤(لجلیل لعلیش ، منح ا)٢٩٩/ ٤(الدسوقي 
وب�ذلك قل�ت ال یبی�ت أھ�ل البغ�ي قب�ل دع�ائھم، ألن         : "- رحم�ھ اهللا     -قال اإلمام الشافعي    )  ٢(

: ، وینظ�ر أی�ضاً  )٥١٣/ ٥(األم ". على اإلمام الدعاء كما أمر اهللا عز وج�ل قب�ل القت�ال          
ھ ، كفای�ة النبی�    )٢٤٩/ ٣(، المھ�ذب لل�شیرازي      )١٠٤/ ١٣(الحاوي الكبی�ر للم�اوردي      

، تحفة المحتاج البن حج�ر   )٥١/ ٩(، النجم الوھاج للدمیري     )٢٥٦/ ١٦(البن الرفعة   
 ).٤٠٥/ ٧(، نھایة المحتاج للرملي )٧٠/ ٩(الھیتمي 
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وال یجوز قتالھم حتى یبعث إلیھم من یسألھم، ویك�شف   : "- رحمھ اهللا    -قال ابن قدامة    )  ١(

/ ٥(ممت���ع الب���ن المنج���ي  ال: ، ، وینظ���ر أی���ضًا)٢٤٣/ ١٢(المغن���ي ". لھ���م ال���صواب
/ ١٠(، اإلن��صاف للم��رداوي  )٦٥٨/ ٣(، ش��رح الزرك��شي عل��ى م��تن الخرق��ي    )٧٦١
 ).٢١١/ ١٤(، كشاف القناع للبھوتي )٣١٢

ول��و أن اھ��ل البغ��ي س��ألوا النظ��رة حت��ى ینظ��روا ف��ي     : "- رحم��ھ اهللا -ق��ال اب��ن ح��زم  )  ٢(
 )١١٦/ ١١(المحلى ". أمورھم فان لم یكن ذلك مكیدة فعلیھ أن ینظرھم

ویج��ب عل��ى م��ن أراد مح��اربتھم أن یح��تج عل��یھم قب��ل    : - رحم��ھ اهللا -ق��ال الھ��اروني  )  ٣(
 ).٦٢٤/ ٦(البحر الزخار للمھدي : ، وینظر أیضًا)٥٢٩/ ٦(شرح التجرید ". قتالھم

فك��ل موض��ع حك��م ب��أنھم بغ��اة ل��م یح��ل قت��الھم حت��ى یبع��ث اإلم��ام م��ن        : ق��ال الطوس��ي )  ٤(
 ).٢٦٥/ ٧(المبسوط ". یناظرھم

 ).٥٣٢/ ١٤(شرح النیل ". لبغیھ) لزم مبغیا علیھ تخطئة الباغي: "(قال أطفیش)  ٥(
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  األدلة والمناقشات

  أدلة الرأي األول

أص��حاب األفك��ار المنحرف��ة   ( الح��وار م��ع البغ��اة   اس��تدلوا عل��ى الق��ول ب��أن  

  .مستحب، ولیس واجبًا بالمعقول والقیاس) والمتطرفة

  المعقول : أوًال

استدلوا من المعق�ول ب�أن ال�دعوة ق�د بلغ�ت ھ�ؤالء البغ�اة، لك�ونھم ف�ي دار               

سلمین أیضًا، فلم یجب على الحاكم أو رئ�یس الدول�ة دع�وتھم       اإلسالم، ومن الم  

  )١(.مرة ثانیة، وعلیھ فلو قاتلھم قبل الدعوة فال بأس بذلك

ب��أن ال��دعوة وإن بلغ��ت أص��حاب    : ولك��ن یمك��ن أن ین��اقش ھ��ذا االس��تدالل   

األفكار المنحرفة والمتطرفة، إال أنھ من الجائز أن یكون خروجھم ع�ن الطاع�ة    

أو التب�اس ف�ي فھ�م بع�ض األدل�ة، مم�ا جعلھ�م یخرج�ون عل�ى             إنما ھو ل�شبھة،     

نظام الدولة ظنًا منھم أنھم عل�ى الح�ق، وعلی�ھ فم�ن المحتم�ل أن�ھ ل�و ب�ین لھ�م                 

وجھ الحق، وك�شف لھ�م األم�ر عل�ى حقیقت�ھ أن ی�ذعنوا للرش�اد، ویع�ودوا إل�ى                 

وكما ذكر األحناف أنفسھم فإن الحوار معھ�م وك�شف ش�بھھم، وت�رك           الصواب،  

ع  أھون من القتال معھم؛ لما ف�ي األخی�ر م�ن اإلض�رار ب�الفریقین، فیج�ب                   النزا

  )٢(.أن یبدأ بالحوار، ألن الكي آخر الدواء

  القیاس : ثانیًا

  استدلوا من القیاس بأنھ ال یجب الحوار مع البغاة ودعوتھم للعود إلى 

                                                 
 ).١٤٠/ ٧(بدائع الصنائع للكاساني )  ١(
 .)٣٠١/ ٧(البنایة للعیني )  ٢(
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 واس���تتابتھم )١(جماع���ة الم���سلمین قیاس���ًا عل���ى ع���دم وج���وب دع���وة المرت���دین

  ..........................................................، )٢(ع إلى اإلسالمللرجو

                                                 
َرَدْدُت ال��شَّْيَء َأُردُُّه َردا، أي : الراج��ع، یق��ال : جم��ع مرت��د، وھ��و ف��ي اللغ��ة  : المرت��دون)  ١(

مق�اییس  . َدْدُت َعَلْیِھ اْلَوِدیَعَة، وسمي المرتد ألنھ رد نف�سھ إل�ى كف�ره            َر: أرجعتھ، ومنھ 
  ).                       ٨٦: ص(، المصباح المنیر للفیومي )٣٨٦/ ٢(اللغة 

المغني البن قدامة . الراجع عن دین اإلسالم إلى الكفر: والمرتد في االصطالح ھو
)٢٦٤/ ١٢ .(  

. الم إلى الكفر إما نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا، أو بالفعلالراجع عن دین اإلس: أو ھو
 ).٤٧٨/ ٧(المبدع البن مفلح 

فقد ذھب الحنفیة والشافعیة في ق�ول مرج�وح عن�دھم والحنابل�ة ف�ي روای�ة والظاھری�ة                )  ٢(
، )١٣٤/ ٧(ب�دائع ال�صنائع للكاس�اني    . إلى أن استتابة المرتد مستحبة، ولیست واجبة   

، كفای��ة )١٥٩/ ١٣(، الح��اوي الكبی��ر للم��اوردي   )٢٨٤/ ٣(لع��ي تبی��ین الحق��ائق للزی 
، الممت���ع الب���ن )٢٦٦/ ١٢(، المغن���ي الب���ن قدام���ة )٣١٠/ ١٦(النبی���ھ الب���ن الرفع���ة 

  ). ١٩٣، ١٨٨/ ١١(، المحلى البن حزم )٧٧٦/ ٥(المنجي 
 - رضي اهللا عنھما - وقد استدلوا على ذلك بأدلة منھا ما رواه عبد اهللا بن عباس 

رواه البخاري في صحیحھ، » َمْن َبدََّل ِدیَنُھ َفاْقُتُلوُه«: بي َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّمأن الن
، فقد أمر )٦١/ ٤ (٣٠١٧ال یعذب بعذاب اهللا حدیث رقم : كتاب الجھاد والسیر، باب

 بقتل المرتد، دون أن یذكر االستتابة، فدل ذلك على -  صلى اهللا علیھ وسلَم -النبي 
، السیما وأنھ - صلى اهللا علیھ وسلَم - ھا، إذ لو كانت واجبة لذكرھا النبي عدم وجوب

، البحر الزخار )٧٧٦/ ٥(الممتع البن المنجي . ذكر ھذا الحدیث في معرض التعلیم
  ).٣١٨/ ٦(للمھدي 

 وإن لم یذكر -  صلى اهللا علیھ وسلَم - النبيبأن : ولكن نوقش ھذا االستدالل
 إال أن ذلك ال ینفي وجوبھا، ألن الحدیث محمول على األمر االستتابة في ھذا الحدیث

بقتل المرتد بعد استتابتھ، وھذا بداللة األحادیث التي استند بھا أصحاب الرأي الثاني 
  ). =٢٦٨/ ١٢(المغني البن قدامة . في قولھم بوجوب استتابة المرتد

بلة في الروایة ولكن ذھب المالكیة والشافعیة في القول الراجح عندھم والحنا= 
اإلشراف للقاضي . والزیدیة واإلمامیة واإلباضیة إلى وجوب استتابة المرتدالراجحة 

، كفایة النبیھ البن الرفعة )٣٧٣/ ٨(، التاج واإلكلیل للمواق )٨٤٨/ ٢(عبد الوھاب 
، )٢٦٦/ ١٢(، المغني البن قدامة )٨٩/ ٩(، النجم الوھاج للدمیري )٣١١/ ١٦(

، شرح األزھار )٢٩١/ ٥(، شرح التجرید للھاروني )٧٧٧/ ٥(جي الممتع البن المن
  ).١١٧٣/ ١٤(، شرح النیل )٢٨٢/ ٧(، المبسوط في فقھ اإلمامیة )٣٧٩/ ٤(

 وقد استدلوا على ذلك بأدلة منھا قول اهللا سبحانھ وتعالى                       

                                         

] أن یق�ول للك�افرین   - صلى اهللا علیھ وسلَم   -، حیث أمر عز وجل نبیھ       ]٣٨: األنفال 



 - ١١٤١ -

  ، )١(وأیضًا بالقیاس على عدم وجوب دعوة المحاربین الذین بلغتھم الدعوة

)٢( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

                                                                                                                     
ذلك، وھذا ھو معنى االستتابة، ولم یخص اهللا تعالى كافرًا من كافر، فتك�ون عام�ة ف�ي             

  ).٢٩١/ ٥(شرح التجرید للھاروني . حق جمیع الكفار، ومنھم المرتد
وأرى أن الرأي الراجح في ھذه المسألة ھو الرأي الثاني، والقائل بوجوب 
استتابة المرتد وھذا لقوة أدلتھ وسالمتھا من المعارضة وضعف أدلة اآلخرین، وأیضًا 
فألنھ غالبًا ال تكون الردة إال بسبب شبھة تعرض، أو مطعن في اإلسالم یوجھ، فمن 

نھ شبھتھ، ویدفع مطعنھ، وبھذا یكون من حق من عرض لھ مثل ذلك أن تزال ع
الممكن أن یستصلح ھذا المرتد، ویعود إلى اإلسالم مرة أحرى، فكان لزامًا أن 

  .واهللا تعالى أعلى وأعلم. یستتاب من أجل ذلك
فقد ذھب جمھ�ور الفقھ�اء، الحنفی�ة وال�شافعیة والحنابل�ة والزیدی�ة واإلمامی�ة، واإلم�ام          )  ١(

ن بلغتھم دعوة اإلسالم م�ن المح�اربین ال یج�ب عل�ى الم�سلمین      مالك في قول إلى أن م   
أن یجددوا لھم الدعوة، بل یجوز لھم أن یبدأوا بمقاتلتھم، وإن ك�ان األف�ضل أن یب�دأوا        

/ ٧(، ب���دائع ال���صنائع للكاس���اني  )٣٠/ ١٠(المب���سوط للسرخ���سي . ب���دعوتھم مج���ددًا
، )٤٠٣/ ٣(لقراف���ي ، ال���ذخیرة ل) ٦٠٤/ ١(، المعون���ة للقاض���ي عب���د الوھ���اب )١٠٠

 =   ، المھذب للشیرازي )٢١٣، ٢١٢/ ١٤(الحاوي الكبیر للماوردي 
)٢.  (  

، ش��رح )٢٣٦/ ١٠(، الف��روع الب��ن مفل��ح )٢٩/ ١٣(، المغن��ي الب��ن قدام��ة )٢٧٣/ ٣=    (
الخالف للطوسي )  ٢(، )٤٢٧/ ٤(، التاج المذھب ألحكام المذھب    )٥٣٨/ ٤(األزھار  

  ).١٣/ ٢(ي ، المبسوط للطوس)٥٢٠/ ٥(
َكَتْبُت ِإَلى : وقد استدلوا على ذلك بأدلة منھا ما رواه عبد اهللا بن عون أنھ قال

ِإنََّما َكاَن َذِلَك ِفي َأوَِّل اْلِإْسَلاِم، َقْد : " َفَكَتَب ِإَليَّ: َناِفٍع َأْسَأُلُھ َعِن الدَُّعاِء َقْبَل اْلِقَتاِل، َقاَل
 َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَلى َبِني اْلُمْصَطِلِق َوُھْم َغارُّوَن، َوَأْنَعاُمُھْم َأَغاَر َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا

" ُتْسَقى َعَلى اْلَماِء، َفَقَتَل ُمَقاِتَلَتُھْم، َوَسَبى َسْبَیُھْم، َوَأَصاَب َیْوَمِئٍذ ُجَوْیِرَیَة اْبَنَة اْلَحاِرِث
متفق علیھ، . [ُعَمَر، َوَكاَن ِفي َذِلَك الَجْیِشَحدََّثِني ِبِھ َعْبُد اللَِّھ ْبُن : وزاد البخاري

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقیقا، فوھب وباع 
، ومسلم في صحیحھ، )١٤٨/ ٣(٢٥٤١وجامع وفدى وسبى الذریة، حدیث رقم 

م، من كتاب الجھاد والسیر، باب جواز اإلغارة على الكفار الذین بلغتھم دعوة اإلسال
 صلى -، وفیھ أن النبي )]١٣٥٦/ ٣ (١٧٣٠غیر تقدم اإلعالم باإلغارة، حدیث رقم 

 أغار على بني المصطلق، وھم غارون أي غافلون، واإلغارة ال -اهللا علیھ وسلَم 
تكون عن دعوة، فدل ذلك على جواز قتال الكفار الذین بلغتھم الدعوة من غیر تجدید 

/ ٥(، فتح القدیر للكمال بن الھمام )٣٦/ ١٢ (شرح النووي على مسلم. للدعوة
٤٢٩.(  

بما ذكره أھل السیر من أن بني المصطلق كانوا قد أعدوا العدة : ولكن یناقش ذلك
 ابتدأھم ھو - صلى اهللا علیھ وسلَم -لقتال المسلمین، فلما وصلت أخبارھم إلى النبي 

، زاد )١٨٢/ ٦( والنھایة البدایة. بالغزو، فكانت تلك الواقعة خارجة عن محل النزاع
  )٢٥٦/ ٣(المعاد البن القیم 



 - ١١٤٢ -

)١( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  

)٢( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

                                                                                                                     
ولكن ذھب إلیھ المالكیة في المشھور عندھم إلى أنھ یجب على المسلمین دعوة 
المحاربین إلى اإلسالم قبل قتالھم مطلقًا، سواء بلغتھم دعوة اإلسالم قبل ذلك أم ال، 

ة حینئٍذ، وفي حالة وجوب ما لم یبادر المحاربون إلى قتال المسلمین، فال تجب الدعو
 . =الدعوة فإنھ یلزم أن تستمر ثالثة أیام، فال یقاتلون إال بعد انقضائھا

)١.  (  
، الذخیرة )٣٥١/ ١(، المقدمات الممھدات البن رشد )٤٩٦/ ١(المدونة الكبرى = 

 ).٤٠٢/ ٣(للقرافي 
)١.  (  

 رضي -األسلمي وقد استدلوا على قولھم ھذا بأدلة متعددة منھا ما رواه بریدة 
َكاَن َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِإَذا َأمََّر َأِمیًرا َعَلى َجْیٍش، َأْو :  أنھ قال -اهللا عنھ 

اْغُزوا «: َسِریٍَّة، َأْوَصاُه ِفي َخاصَِّتِھ ِبَتْقَوى اِهللا، َوَمْن َمَعُھ ِمَن اْلُمْسِلِمیَن َخْیًرا، ُثمَّ َقاَل
ِهللا ِفي َسِبیِل اِهللا، َقاِتُلوا َمْن َكَفَر ِباِهللا، اْغُزوا َوَلا َتُغلُّوا، َوَلا َتْغِدُروا، َوَلا َتْمُثُلوا، ِباْسِم ا

 َأْو ِخَلاٍل - َوَلا َتْقُتُلوا َوِلیًدا، َوِإَذا َلِقیَت َعُدوََّك ِمَن اْلُمْشِرِكیَن، َفاْدُعُھْم ِإَلى َثَلاِث ِخَصاٍل 
َما َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُھْم، َوُكفَّ َعْنُھْم، ُثمَّ اْدُعُھْم ِإَلى اْلِإْسَلاِم، َفِإْن َأَجاُبوَك،  َفَأیَُّتُھنَّ -

َفاْقَبْل ِمْنُھْم، َوُكفَّ َعْنُھْم، ُثمَّ اْدُعُھْم ِإَلى التََّحوُِّل ِمْن َداِرِھْم ِإَلى َداِر اْلُمَھاِجِریَن، 
َعُلوا َذِلَك َفَلُھْم َما ِلْلُمَھاِجِریَن، َوَعَلْیِھْم َما َعَلى اْلُمَھاِجِریَن، َفِإْن َأَبْوا َوَأْخِبْرُھْم َأنَُّھْم ِإْن َف

َأْن َیَتَحوَُّلوا ِمْنَھا، َفَأْخِبْرُھْم َأنَُّھْم َیُكوُنوَن َكَأْعَراِب اْلُمْسِلِمیَن، َیْجِري َعَلْیِھْم ُحْكُم اِهللا 
ِنیَن، َوَلا َیُكوُن َلُھْم ِفي اْلَغِنیَمِة َواْلَفْيِء َشْيٌء ِإلَّا َأْن ُیَجاِھُدوا الَِّذي َیْجِري َعَلى اْلُمْؤِم

َمَع اْلُمْسِلِمیَن، َفِإْن ُھْم َأَبْوا َفَسْلُھُم اْلِجْزَیَة، َفِإْن ُھْم َأَجاُبوَك َفاْقَبْل ِمْنُھْم، َوُكفَّ َعْنُھْم، 
َقاِتْلُھْم، َوِإَذا َحاَصْرَت َأْھَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن َتْجَعَل َلُھْم َفِإْن ُھْم َأَبْوا َفاْسَتِعْن ِباِهللا َو

ِذمََّة اِهللا، َوِذمََّة َنِبیِِّھ، َفَلا َتْجَعْل َلُھْم ِذمََّة اِهللا، َوَلا ِذمََّة َنِبیِِّھ، َوَلِكِن اْجَعْل َلُھْم ِذمََّتَك َوِذمََّة 
ُروا ِذَمَمُكْم َوِذَمَم َأْصَحاِبُكْم َأْھَوُن ِمْن َأْن ُتْخِفُروا ِذمََّة اِهللا َوِذمََّة َأْصَحاِبَك، َفِإنَُّكْم َأْن ُتْخِف

َرُسوِلِھ، َوِإَذا َحاَصْرَت َأْھَل ِحْصٍن َفَأَراُدوَك َأْن ُتْنِزَلُھْم َعَلى ُحْكِم اِهللا، َفَلا ُتْنِزْلُھْم َعَلى 
» ْكِمَك، َفِإنََّك َلا َتْدِري َأُتِصیُب ُحْكَم اِهللا ِفیِھْم َأْم َلاُحْكِم اِهللا، َوَلِكْن َأْنِزْلُھْم َعَلى ُح

 أخرجھ مسلم في [
)١.  (  

صحیحھ، كتاب الجھاد والسیر، باب تأمیر اإلمام األمراء على البعوث، ووصیتھ 
 صلى - ، وفیھ أن النبي )]١٣٥٧/ ٣ (١٧٣١إیاھم بآداب الغزو وغیرھا، حدیث رقم 

كان یأمر قائد الجیش بالدعوة إلى اإلسالم قبل القتال، وذلك في قولھ  -اهللا علیھ وسلَم 
، فدل على وجوب تقدیم دعاء الكفار مطلقًا إلى اإلسالم قبل "ُثمَّ اْدُعُھْم ِإَلى اْلِإْسَلاِم" 

 =  نیل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادیث . مقاتلتھم
)٢.  (  

/ ٧(، )ھـ١٢٥٠: ت(د الشوكاني ، لمحمد  بن علي بن محمسید األخیار = 
  .األخیرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة: ، ط)٢٦٥، ٢٦٢



 - ١١٤٣ -

  )١(.بجامع أن كل أولئك قد علموا لماذا یقاتلون، فلم تجب دعوتھم مرة أخرى

  المناقشة

                                                                                                                     
وأرى أن الرأي الراجح في ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ اإلمام مالك في المشھور 
عنھ من وجوب دعوة كل أحد للدخول في اإلسالم، حتى ولو بلغتھ الدعوة قبل ذلك، 

ن بقتال المسلمین، فیسقط وجوب الدعوة في ھذه الحالة، وذلك إال إذا بدأ الحربیو
لألدلة المتعددة الدالة على وجوب تبیلغ دین اهللا تعالى وعرض قیمھ ومثلھ العلیا على 

 الناس، من مثل قول اهللا تبارك وتعالى                

                             

         ] وقول اهللا تعالى ] ٦٧: المائدة      

                            

                    ] وغیر ] ١٢٥: النحل

ذلك من أدلة السنة التي تدل على وجوب دعوة كل أحد حتى ولو بلغتھ الدعوة، وال 
 اهللا  صلى-أصرح في ذلك من حدیث سھل بن سعد الساعدي والذي تقدم أن النبي 

َلُأْعِطَینَّ َھِذِه الرَّاَیَة َغًدا َرُجًلا َیْفَتُح اللَُّھ َعَلى َیَدْیِھ، ُیِحبُّ «:  قال یوم خیبر-علیھ وسلَم 
َفَباَت النَّاُس َیُدوُكوَن َلْیَلَتُھْم َأیُُّھْم ُیْعَطاَھا، : ، َقاَل»اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوُیِحبُُّھ اللَُّھ َوَرُسوُلُھ

ْصَبَح النَّاُس َغَدْوا َعَلى َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ُكلُُّھْم َیْرُجو َأْن ُیْعَطاَھا، َفَلمَّا َأ
: ُھَو َیا َرُسوَل اللَِّھ َیْشَتِكي َعْیَنْیِھ، َقاَل: َفِقیَل. »َأْیَن َعِليُّ ْبُن َأِبي َطاِلٍب«: َفَقاَل

ِبِھ َفَبَصَق َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي َعْیَنْیِھ َوَدَعا َلُھ، َفُأِتَي . »َفَأْرَسُلوا ِإَلْیِھ«
َیا َرُسوَل اللَِّھ، ُأَقاِتُلُھْم َحتَّى : َفَبَرَأ َحتَّى َكَأْن َلْم َیُكْن ِبِھ َوَجٌع، َفَأْعَطاُه الرَّاَیَة، َفَقاَل َعِليٌّ

ُفْذ َعَلى ِرْسِلَك َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِھْم، ُثمَّ اْدُعُھْم ِإَلى اِإلْسَالِم، اْن«: َیُكوُنوا ِمْثَلَنا؟ َفَقاَل
=    = َوَأْخِبْرُھْم ِبَما َیِجُب َعَلْیِھْم ِمْن َحقِّ اللَِّھ ِفیِھ، َفَواللَِّھ َلَأْن َیْھِدَي اللَُّھ ِبَك َرُجًلا 

متفق علیھ، أخرجھ البخاري في [» ُر النََّعِمَواِحًدا، َخْیٌر َلَك ِمْن َأْن َیُكوَن َلَك ُحْم
، ومسلم في )١٣٤/ ٥ (٤٢١٠صحیحھ، كتاب المغازي، باب غزوة خیبر، حدیث رقم 

صحیحھ، كتاب فضائل الصحابة رضي اهللا تعالى عنھم، باب من فضائل علي بن أبي 
، فقد أمر النبي بدعوتھم رغم )]١٨٧٢/ ٤ (٢٤٠٦طالب رضي اهللا عنھ، حدیث رقم 

 یھود خیبر یعیشون في الجزیرة العربیة وعلى مسافة لیس ببعیدة عن المدینة أن
 .المنورة وال شك أن دعوة اإلسالم قد بلغتھم قبل ذلك

، حاش��یة اب��ن )٢٩٤/ ٣(، تبی��ین الحق��ائق للزیلع��ي  )١٢٨/ ١٠(المب��سوط للسرخ��سي )  ١(
 ).٤١٥/ ٦(عابدین 



 - ١١٤٤ -

 أن من الفقھاء من قال بوجوب دعوة المرتدین والمحاربین وإن بلغتھم - ١

  .، وعلیھ فالقول بعدم وجوب دعوتھم ال یسلم)١(الدعوة

 أن قیاس البغاة على المرتدین والمحاربین، قیاس مع الفارق، وذلك ألن - ٢

البغاة مسلمون، واألصل أن دم المسلم محرم، بخالف دم الحربي ودم 

  .المرتد

  أدلة الرأي الثاني

 ال���رأي الث���اني عل���ى ق���ولھم بوج���وب الح���وار م���ع البغ���اة  أص���حاباس���تدل 

  .بالكتاب والسنة والمعقول) أصحاب األفكار المتطرفة(

  الكتاب: أوًال

 : تعالى  من الكتاب بقول اهللاستدلوا            

                                   

                                  

                           

  )
٢(  

 إذا وقع نزاع بین طائفتین من - عز وجل -أمر اهللا : وجھ الداللة

المسلمین باإلصالح بینھما قبل اللجوء للقتال، وأمر تعالى بقتال الفئة الباغیة 

إذا امتنعوا عن االمتثال لمحاولة اإلصالح، واإلصالح ھو دعاء الفئة الباغیة 

                                                 
 .كما تبین في ھوامش الصفحات السابقة)  ١(
 ].١٠، ٩: الحجرات[)  ٢(



 - ١١٤٥ -

 عز وجل وأحكامھ، فلما للرجوع إلى الحق، وترك الباطل، واإلذعان لكتاب اهللا

أمر اهللا عز وجل باإلصالح أوًال، دل ذلك على أن الحوار مع أصحاب األفكار 

المتطرفة، وإصالحھم واجب على من أراد قتالھم، وأن قتالھم ال یجوز إال إذا 

  )١(.امتنعوا عنھ

  السنة: ثانیًا

:  أنھ قال- رضي اهللا عنھ -استدلوا من السنة بحدیث فروة بن مسیك 

َیا َرُسوَل اللَِّھ، ُأَقاِتُل ِبُمْقِبِل َقْوِمي : َأَتْیُت َرُسوَل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفُقْلُت

: َفَلمَّا ُولِّیت َدَعاِني، َفَقاَل» َنَعْم، َفَقاَتل ِبُمْقِبِل َقْوِمك ُمْدِبَرُھْم «: ُمْدِبَرُھْم؟ َقاَل

  )٢(.»ُعوُھم ِإَلى اْلِإْسَلاِمَلا ُتَقاِتْلُھم َحتَّى َتْد«

نھى النبي عن قتال الحربین إال بعد دعوتھم للدخول في : وجھ الداللة

اإلسالم، فإذا كان ھذا ھو الحكم في الحوار مع الكفار الذین دماؤھم مباحة، 

  )٣(.وھم مسلمون أولى بذلك، فالبغاة

  المعقول: ثالثًا

أص���حاب األفك���ار (بغ���اة  ب���أن ت���رك الح���وار م���ع الواس���تدلوا م���ن المعق���ول

، ف��إن أمك��ن  )٤(والب��دء بقت��الھم یف��ضي إل��ى القت��ل والھ��رج والم��رج   ) المتطرف��ة

  .تجنیب المسلمین ذلك كان أولى وأوجب

  الرأي الراجح

                                                 
: ت(أحكام القرآن، أبو بكر بن العربي محم�د ب�ن عب�د اهللا المع�افري االش�بیلي الم�الكي             )  ١(

دار الكتب العلمی�ة، بی�روت      : ، ط )١٥١/ ٤(محمد عبد القادر عطا،     : ، تحقیق )ھـ٥٤٣
، )٥١٣/ ٥( م، األم لإلم��ام ال��شافعي  ٢٠٠٣ - ھ��ـ ١٤٢٤الثالث��ة، :  لبن��ان، الطبع��ة -

، المب���سوط )٥٢٩/ ٦(، ش���رح التجری���د للھ���اروني )٢٤٣/ ١٢( الب���ن قدام���ة المغن���ي
 ).٢٦٥/ ٧(للطوسي 

 ).٥٢٩/ ٣٩ (٨٧رواه أحمد في مسنده حدیث رقم )  ٢(
 ).٥٣٠/ ٦(شرح التجرید للھاروني )  ٣(
 ).٢١٢/ ١٤(كشاف القناع للبھوتي )  ٤(
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 آلراء الفقھاء في ھذه المسألة وبیان أدلتھم ومناقشة السابقبعد العرض 

أي الثاني، وھو ما أمكن مناقشتھ منھا، فإن الرأي الذي أرجحھ فیھا ھو الر

رأي جمھور الفقھاء أن الحوار مع البغاة وأصحاب األفكار المنحرفة واجب، 

وھذا لقوة أدلتھم وسالمتھا من المعارضة، وضعف أدلة اآلخرین، وأیضًا فألن 

السبب الغالب في خروجھم عن الطاعة ومناھضتھم السلطة یمكن أن یكون 

لھ، فیجب أن تزال شبھتھم لشبھة وقعت في نفوسھم أو ألمر خرجوا من أج

وینظر فیما ینقمون، تجنیبًا للمسلمین من إراقة الدماء وإزھاق األرواح، ألن 

وقوع القتال بین المسلمین بال شك أمر خطره شدید، فإن وجدت وسیلة تعصم 

  .واهللا تعالى أعلى وأعلم. المجتمع منھ فھو أوجب وأولى

  )البغاة(ار المتطرفة أھداف الحوار مع أصحاب األفك: الفرع الثالث

شرع اإلسالم الح�وار م�ع البغ�اة، وأص�حاب األفك�ار المنحرف�ة والمتطرف�ة،                

  :تحصیًال لعدة أھداف وتحقیقًا لمجموعة مقاصد، منھا ما یلي

 دعوة البغاة ومن نحا نحوھم إلى نبذ الخالف وترك الشقاق، وحثھم على - ١

االنضواء تحت رایة جمع الكلمة، وتوحید الصف، والعودة إلى الوفاق، و

 )١(األمة، لما في ذلك من تحقیق مصالح البالد، وعدم شماتة األعداء

وتلك كلھا واجبات شرعیة، ورد األمر بھا القرآن الكریم في أكثر من آیة 

 كریمة، فمنھا قول اهللا تعالى                  


ى المؤمنین بأن یتمسَّكوا بدینھ ویلتزموا بعھده الذي  فقد أمر اهللا تعال)٢(

َعھده إلیھم في كتابھ، من األلفة واالجتماع على كلمة الحق، والتسلیم 

ألمر اهللا، ونھاھم اهللا تعالى عن التفرق في الدین، التفرق الذي ال یتأتى 
                                                 

، نھای�ة المحت�اج للرمل�ي    )٢٩٩/ ٧(، البنایة للعین�ي  )٢٩٣/ ٣(تبیین الحقائق للزیلعي  )  ١(
)٤٠٦/ ٧.( 

 .]١٠٣: آل عمران[)  ٢(
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معھ االئتالف على الجھاد وحمایة الدین وكلمة اهللا تعالى، وھو االفتراق 

  )١(.الفتنب

وق��د ب��یَّن اهللا تع��الى أن لالخ��تالف والتف��رق عواق��ب وخیم��ة، ونت��ائج   

 وبیل��ة، ذك��ر لن��ا ربن��ا ع��ز وج��ل بع��ضھا ف��ي قول��ھ تب��ارك وتع��الى          

                      
 فقد نھى اهللا تع�الى ع�ن االخ�تالف          )٢(

الف ھ��و الف��شل، أي ال��ضعف  والتف��رق، إذ أن م��رد التف��رق، وم��آل االخ��ت  

والج��بن، فت��ذھب الق��وة، وی��زول الب��أس، فی��ضعف المتفرق��ون، وی��دخلھم    

  )٣(.الوھن والخلل

، وتفنید مزاعمھم ودحض حججھم )٤( كشف الشبھات التي یتعلق بھا البغاة- ٢

التي یتذرعون بھا، إذ أن جھل بعضھم، والتباس األمر علیھ، واشتباه 

 بسبب خطئھ في فھم بعض األدلة، أو عدم الحق بالباطل لدیھ، قد یكون

مراعاة مقاصد الشرع، مما قد یدفعھ إلى الخروج على الحاكم، ومطاوعة 

من بغى علیھ، ظنًا منھم صواب فعلھم، وَرَشد مقصدھم، وأنھم بذلك 

ینفذون تعالیم الدین، ویطبقون أحكام اإلسالم، وھم في حقیقة األمر 

 صلى اهللا علیھ -عن النبي األمین مخطئون في ذلك، مخالفون لما جاء 

، فیأتي ھذه الھدف من الحوار البغاة، والذي یحصل بمحاورة -وسلَم 

العلماء لھؤالء البغاة، ومجادلة الفقھاء لھم بالتي ھي أحسن، فیظھرون 

لھم الحق، ویبینون لھم الصواب، فیضعون األدلة في مواضعھا، 

                                                 
 ).٤٨٤/ ١(، تفسیر ابن عطیة )٧٠/ ٧(تفسیر الطبري )  ١(
 .]٤٦: األنفال[)  ٢(
 ).٥٧٥/ ١٣(تفسیر الطبري )  ٣(
 ).٢٩٤/ ٣(تبیین الحقائق للزیلعي )  ٤(
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لبغاة، وتندرئ شبھھم، ویكشفون لھم مقاصدھا، فیندفع بذلك إشكال ا

فیقفون على خطأ الموقف الذي اتخذوه بالبغي على الدولة والخروج عن 

طاعتھا، وھذا البیان للحق بال شك سیكون لھ أكبر األثر في عودتھم أو 

عودة كثیر منھم إلى مراجعة أنفسھم فیرجعون إلى الصواب، ویفیئون 

 رضي اهللا - عباس إلى الرشاد، وذلك كما حدث في محاورة عبد اهللا بن

 رضي - للحروریة، إذ بعد أن استمع إلى ما ینقمونھ على علي -عنھما 

 من األمور، فبین لھم وجھھا، ودلل على صحتھا، أثر ذلك في -اهللا عنھ 

 فُكفي الصحابة - كما سبق بیانھ -كثیر منھم حتى رجع منھم ألفان 

  .وعموم المسلمون بذلك شر ھؤالء الراجعین

، والتدلیل على خطأ موقفھم، وبیان األدلة الموجبة )١(ج على البغاة االحتجا- ٣

علیھم التوبة مما أقاموا علیھ من البغي، واإلقالع عما ذھبوا إلیھ من 

  . الخروج على الحاكم

مسوغات ترك الحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة : الفرع الرابع

  )البغاة(

عل��ى م��ا ) األفك��ار المتطرف�ة أص�حاب  (إذا ك�ان الح��وار م�شروعًا م��ع البغ��اة   

حصل علی�ھ إجم�اع الفقھ�اء، وواجب�ًا كم�ا ذھ�ب إلی�ھ الجمھ�ور كم�ا س�بق، ف�إن                  

الفقھ�اء ذك��روا بع��ض المب��ررات الت��ي تب��یح لل��سلطة العام��ة ف��ي الدول��ة أن تب��دأ  

  :القتال معھم دون حوار، ومن ھذه الموانع ما یلي

  لة أن یبدأ أصحاب األفكار المتطرفة بالقتال مع الدو- ١

یجب عند من یرى وجوب�ھ      ) أصحاب األفكار المتطرفة  ( فالحوار مع البغاة    

ب��شرط أن ال یب��دءوا  الدول��ة بالقت��ال، ف��إن ب��دأوا ب��ھ، وع��اجلوا بالمحارب��ة، ف��ال  

                                                 
 ).٥٢٩/ ٦(شرح التجرید للھاروني )  ١(
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، ب�ل یج�ب عل�ى س�لطات الدول�ة       )١(یجب على الحاكم محاورتھم ف�ي ھ�ذه الحال�ة         

  .ا ومنشآتھاكف أذى ھؤالء الخارجین عن أفراد شعبھا وتأمین مرافقھ

  )٢( أن یخشى شرھم- ٢

ففي ھذه الحالة لو خشي شر البغاة وأصحاب األفكار المتطرفة، وأنھم إنما 

یستغلون فترة المحاورة لكسب الوقت أو لتجمیع أتباعھم، وأنھم ال یریدون إال            

المحاربة، فال یجب الحوار معھم في ھذه الحال�ة، ألن ف�ي ذل�ك تمكین�ًا لھ�م م�ن                     

ة الدولة، واكتساب عوامل قوة یستعینون بھا لھزیمتھا، وھ�ذا          الظفر على سلط  

  .ال یجوز شرعًا

   أن یمتنعوا من الحوار والمناظرة- ٣

فإذا بعث الحاكم مبعوثًا إلى أصحاب األفكار المتطرفة یدعوھم إل�ى الح�وار             

والمن��اظرة، ف��امتنعوا عنھ��ا، وأب��وا التح��اور، فیج��وز ف��ي ھ��ذه الحال��ة ل��سلطات    

أ ھؤالء الخارجین عن سلطتھا بالقتال، وال یلزمھم االنتظ�ار حت�ى        الدولة أن تبد  

یقبلوا بالحوار، ویذعنوا لھ، ولكن یجب في ھذه الحالة أن یعل�م المح�اور ال�ذي              

بعثت��ھ الدول��ة أص��حاب األفك��ار المتطرف��ة ب��أن الح��رب س��تبدأ معھ��م، وی��ؤذنھم       

  )٣(.بالقتال

                                                 
/ ٤(، ال��شرح ال��صغیر لل��دردیر  )٢٩٩/ ٤( وحاش��یة الدس��وقي  ال��شرح الكبی��ر لل��دردیر )  ١(

٤٢٨.( 
 ).٢١٢/ ١٤(، كشاف القناع للبھوتي )٢٤٣/ ١٢(المغني البن قدامة )  ٢(
 ).٩٠/ ١١(، العزیز للرافعي )٣٣٧: ص(مختصر المزني )  ٣(
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  المطلب الثالث 

  الفكر المتطرفأحكام الحوار المباشر مع أصحاب 

  :وفیھ أربعة فروع

  )البغاة(كیفیة ومراحل الحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة : الفرع األول

وأم��ا كیفی��ة الح��وار فإنھ��ا تتمث��ل ف��ي أن یرس��ل الح��اكم إل��ى ھ��ؤالء البغ��اة     

 وال�ذي یج�ب أن یتمت�ع        -وأصحاب األفكار المنحرفة والمتطرفة مبعوثًا أو أكثر        

ل��ى س��بب خ��روجھم عل��ى نظ��ام الدول��ة، ومجابھ��ة    لیق��ف ع-بخ��صائص معین��ة 

السلطات، فیسألھم عن الداعي لھ�م ف�ي ذل�ك ویتح�اور معھ�م بھ�ذا ال�شأن، ف�إن                  

ذكروا ظلمًا وقع علیھم أو على غیرھم، وأنھم إنما خرجوا على السلطة العامة             

لھذا السبب وحسب، فإن�ھ ینظ�ر ف�ي مطل�بھم ھ�ذا ف�إن وج�د ظلم�ًا وق�ع عل�یھم،                       

 رفع ھذا الظلم الواقع؛    یجب طلبھم عادل، ولھم الحق فیھ، فإنھ     واتضح لھ أن م   

ورد ھذا الحق المسلوب؛ وذل�ك ألن رف�ع الظل�م واج�ب أص�ًال، وإن ل�م ی�ؤد إل�ى                   

سفك الدم أو حدوث الھرج، فإذا كان الظلم سیؤدي إلیھما، كان إزالتھ ف�ي ھ�ذه        

عھم إل�ى  الحالة أوجب، وأیضًا فإن رفع الظل�م ف�ي ھ�ذه الحال�ة ھ�و طری�ق رج�و         

  .الحق، وھو المطلوب، فیكون واجبًا

وی��زال ھ��ذا الظل��م ع��ن طری��ق رف��ع المبع��وث مطل��ب ھ��ؤالء الخ��ارجین إل��ى  

الحاكم، ویبین لھ مقصدھم، فیقوم الحاكم بتلبی�ة مطل�بھم، وی�ستجیب لم�رادھم،              

أو یرفع المبعوث بنفسھ عنھم ھذا الظلم إن ك�ان ل�ھ م�ن ال�صالحیات م�ا یمكن�ھ           

  . من فعل ذلك

 إن ل��م ی��ذكروا مظلم��ة، ب��ل ت��ذرعوا ب��شبھة ملتب��سة، وتم��سكوا بحج��ة    أم��ا

واھی��ة، ف��إن ھ��ذا المبع��وث یك��شف لھ��م ش��بھتھم، وی��رد حج��تھم، ویب��ین بط��الن  

م���ذھبھم، حت���ى یظھ���ر ل���ھ أنھ���م مبطل���ون وأن الح���ق م���ع جماع���ة الم���سلمین    
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وحاكمھم، مسترشدًا في ھذا باألدلة البینة، وم�ستظھرًا ب�البراھین ال�سدیدة، م�ا          

  .طع بھ جدلھم، ویظھر لھم زیف قولھمیق

فإن أص�روا رغ�م دح�ض ش�بھتھم عل�ى الخ�روج، وتم�سكوا بم�ا ظھ�ر لھ�م                 

بطالنھ من البغي، أو لم یذكروا شیئًا من األساس قام المبعوث بنصحھم للعودة          

إلى الوفاق، ونبذ ال�شقاق، فی�أمرھم ب�المعروف وینھ�اھم ع�ن المنك�ر، ألن ذل�ك            

فیظھر لھ�م ف�ضل اجتم�اع الكلم�ة واتح�اد ال�صف،             أقرب إلى تحصیل المقصود،     

وأنھ واجب شرعي، ویكشف لھم خطر شتات األمر، وتصدع الجمع، في دینھم            

ودنی��اھم، فھ��و أم��ر یع��اقبون علی��ھ ف��ي اآلخ��رة، وال ی��ستفید من��ھ ف��ي ال��دنیا إال    

  .أعداء الوطن، إذ أنھ یذھب القوة، ویجلب الضعف

ف�إن أظھ�روا العن�اد وأص�روا عل�ى م�وقفھم دع�اھم المبع�وث إل�ى المن�اظرة           

فیما اشتبھ علیھم، فإن لم یستجیبوا للمناظرة، أو اس�تجابوا لھ�ا فقام�ت عل�یھم                

الحجة فیجب في ھذه الحالة أن یعلمھم المبعوث بالقتال، ویؤذنھم ببدء الح�رب         

لقت�ال، ف�ال یج�وز تق�دیم م�ا      معھم، وذلك ألن اهللا تعالى أم�ر أوًال باإلص�الح ث�م با          

  .أخره اهللا تعالى

وإنما وجبت ھذه الكیفیة بھذه المراحل؛ ألن المقصود كف البغاة وأصحاب         

  األفكار المنحرفة، ودفع شرھم ، ال قتلھم ، فإذا أمكن بمجرد القول، 

  )١ (.كان أولى من القتال؛ لما فیھ من الضرر بالفریقین

  اب األفكار المتطرفةصفات المحاور ألصح: الفرع الثاني

تبین من خالل ما سبق أن المح�اورة م�ع أص�حاب األفك�ار المتطرف�ة تك�ون          

بأن یرسل لھم القائمون على الحكم في البالد مبعوثًا یحاورھم ویجادلھم ویبین         

                                                 
، الحاوي )٤١٥/ ٦(، حاشیة ابن عابدین     )٩٩/ ٦(شرح مختصر الطحاوي للجصاص     )  ١(

، ال��نجم الوھ��اج لل��دمیري )٩٠/ ١١(، العزی��ز للرافع��ي )١٠٢/ ١٣(لم��اوردي الكبی��ر ل
/ ١٢(، المغن��ي الب��ن قدام��ة  )٧١/ ٩(، تحف��ة المحت��اج الب��ن حج��ر الھیتم��ي    )٥٢/ ٩(

 ).٧٦٢/ ٥(، الممتع البن المنجي )٢٤٤، ٢٤٣
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لھ��م ال��صواب، ول��ضمان أن ت��ؤتي تل��ك المح��اورة ثمارھ��ا، وت��ستتبع النت��ائج         

عة من الخصال التي یطل�ب وجودھ�ا        المرجوة منھا، فإن الفقھاء وضعوا مجمو     

  :في المحاور، وھذه الصفات منھا ما یلي

   )١( األمانة- ١

وذلك بأن یكون المبعوث للحوار متصفًا باألمانة ف�ي نق�ل خب�ر الح�اكم إل�ى                  

أصحاب األفكار المتطرفة والعكس دون زیادة أو نقصان، فتقع الثقة بكالمھ من 

، حت��ى یتحق��ق  )٢(ف المح��اور بھ��ا ك��ال الط��رفین، وھ��ذا الخ��صلة ی��شترط ات��صا    

المق��صود م��ن الح��وار، والم��دار فیھ��ا ی��دور عل��ى الثق��ة، فمت��ى وج��دت ح��صل       

المقصود، حتى ول�و ك�ان المبع�وث للح�وار فاس�قًا أو حت�ى ك�افرًا، ج�از إرس�الھ                     

لھم، متى اطمئن الحاكم أنھ سیؤدي عنھ بأمانة، وأن أصحاب األفكار المتطرفة 

   )٣(.سیثقون بنقلھ، ویقبلون قولھ

  )٤( الفطانة-٢

فینبغ���ي أن یك���ون المبع���وث ظ���اھر المعرف���ة ب���العلوم ال���شرعیة، وكیفی���ة     

محاورتھم، والرد على شبھھم، واالحتجاج علیھم، ویشترط أی�ضًا أن یك�ون أو             

أن یوجد ضمن فریق المحاورة من لدی�ھ العل�م الك�افي ب�أمور الح�روب والعل�وم              

صل بینھم، وبین جیش الدولة من      العسكریة، وفائدة ذلك أن ینبھھم على ما یح       

أن��واع الح��رب وطرق��ھ؛ لیوق��ع الرع��ب ف��ي قل��وبھم، فینق��ادوا لحكمھ��ا، وأی��ضًا      

  .ینبغي أن یكون المبعوث عالمًا بكیفیة سیاسة الناس ومعرفة أحوالھم

                                                 
ھ��ي النزاھ��ة، وال��صدق، واإلخ��الص، والثب��ات عل��ى العھ��د، والوف��اء، عك��سھا  : األمان��ة)  ١(

 )١٢٣/ ١(ھي معجم اللغة العربیة المعاصرة . انةخی
وإن كان البعض قال باستحبابھا، كما قال الشیخ القلی�وبي، ولك�ن كونھ�ا ش�رطًا ھ�و م�ا         )  ٢(

، حاشیة )٤٠٦/ ٧(نھایة المحتاج للرملي . أرجحھ، كما ذھب إلیھ الشیخ الشبراملسي    
 ).١٧١/ ٤(قلیوبي على شرح المحلى 

الم���رجعین (، )٢٥٦/ ١٦(، كفای���ة النبی���ھ الب���ن الرفع���ة    )٨٩/ ١١(العزی���ز للرافع���ي  )  ٣(
 ).السابقین

 ).٦٩٥/ ٢(المعجم الوسیط . قوة استعداد الذھن إلدراك ما یرد علیھ: الفطانة)  ٤(
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وات��صاف المبع��وث بعل��م ھ��ذه األم��ور واج��ب إن ك��ان الغ��رض م��ن إرس��الھ   

ن إلمامھ بتلك العلوم م�ستحب ول�یس       مناظرة أصحاب األفكار المتطرفة، وإال كا     

  )١(.واجبًا

  )٢( النصح- ٣

بأن یكون المبعوث ناصحًا للمسلمین، ھمھ جمع كلم�تھم، وتوحی�د ص�فھم،             

ونبذ الخالف والشقاق من بینھم، فعلیھ عبئ كبی�ر، ومھمت�ھ ج�سیمة، ف�إن ھ�و              

نصح وأدى بوفاء، كان لذلك أبلغ األثر في تحقیق المقصود، وتح�صیل الم�راد،      

ما إن لم یتصف بالنصیحة، كان وجوده شرًا، بل من الممكن أن یك�ون م�صدر               أ

  . تفریق جدید بین أبناء األمة الواحدة

اإلمھال ) البغاة(الحكم إن طلب أصحاب األفكار المتطرفة : الفرع الثالث

  للنظر في أمرھم

إذا ذھ��ب مبع��وث الدول��ة إل��ى أص��حاب األفك��ار المتطرف��ة ف��أجرى الح��وار       

ش أفك��ارھم، ووق��ف عل��ى أس��باب خ��روجھم عل��ى ال��سلطة العام��ة،  معھ��م، ون��اق

ففندھا لھم، ورد عل�ى ش�بھھم الت�ي ت�ذرعوا بھ�ا، فم�ا الحك�م ل�و طل�ب أص�حاب             

األفك��ار المتطرف��ة مھل��ة م��ن الزم��ان ینظ��رون فیھ��ا أم��رھم، ویراجع��ون فیھ��ا        

  أنفسھم؟

  تحریر محل النزاع

ب�وا م�ن الح�اكم ت�رك        اتفق الفقھاء على أن أصحاب األفكار المتطرفة لو طل        

القتال معھم أبدًا ویدعھم وما ھم علیھ ویكفوا عن المسلمین، فقد اتفق الفقھاء    

على ع�دم ج�واز ت�ركھم عل�ى ھ�ذه الحال�ة طالم�ا ك�ان ج�یش الدول�ة ق�ادرًا عل�ى                         

                                                 
 ).٤٠٥/ ٧(، نھایة المحتاج للرملي )٧٠/ ٩(تحفة المحتاج البن حجر الھیتمي )  ١(
  ).٥١/ ٩( النجم الوھاج للدمیري ،)٢٥٦/ ١٦(كفایة النبیھ البن الرفعة )  ٢(

 )٢٢١٩/ ٣(معجم اللغة العربیة المعاصرة . إخالص المشورة: والنصح
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 مواجھتھم، وذلك ألن اهللا تعالى أمر بقتالھم في قولھ تعالى                  

               
 وألن��ھ ال یج��وز أن یت��رك ال��بعض الخ��ضوع ل��سلطان  )١(

الدولة، وأیضًا فألنھ ال تؤمن أن تزید ق�وتھم، بحی�ث یف�ضي ذل�ك إل�ى مواجھ�ة                    

  )٢(.الجیش وقھر سیادة الدولة

واتف��ق الفقھ��اء أی��ضًا عل��ى أن أص��حاب األفك��ار المتطرف��ة ل��و طلب��وا مھل��ة   

ھم، ویراجعون أنفسھم، فقد اتفقوا على مشروعیة محددة ینظرون فیھا في شأن

إمھ��الھم ف��ي ھ��ذه الحال��ة، ولك��ن ب��شرط أن یظھ��ر للح��اكم أو مبعوث��ھ أنھ��م فع��ًال 

یبتغون تفحص أمرھم، وأنھم عازمون على االنصھار في المجتم�ع والخ�ضوع            

لسلطان الدولة، فیجوز اإلمھال في ھذه الحالة لعلھ�م یفیئ�ون إل�ى الح�ق، وتل�ك         

 ش��ك، بخ��الف م��ا ل��و ظھ��ر أن الطل��ب إنم��ا ھ��و حیل��ة م��ن أص��حاب   م��صلحة ب��ال

األفك��ار المتطرف���ة یق���صدون م���ن ورائھ���ا تجمی���ع ص���فوفھم، وح���شد مق���اتلیھم  

لمحاربة الدولة، ف�ال یج�وز إنظ�ارھم ف�ي تل�ك الحال�ة، لم�ا ف�ي اإلنظ�ار ھن�ا م�ن                        

 )٣ (.اإلضرار بالدولة وشعبھا

 أن فترة اإلنظار ھذه ھل وكان خالف الفقھاء في ھذه الجزئیة منحصرًا في

  .تتحدد بمدة معینة، أما ال تتحدد؟ وكان لھم فیھا رأیان

لمراجع��ة  ) أص��حاب األفك��ار المتطرف��ة  (ی��شرع إمھ��ال البغ��اة   : الــ��ـرأي األول

أنفسھم أي مدة، فیجوز إنظارھم مدة یسیرة كالیومین والثالثة، 
                                                 

 ].٩: الحجرات)  [١(
، ك�شاف القن�اع للبھ�وتي       )٢٤٥/ ١٢(، المغني الب�ن قدام�ة       )٩٠/ ١١(العزیز للرافعي   )  ٢(

)٢١٤/ ١٤.( 
، المھ��ذب لل��شیرازي )٤٥٩/ ٤(، م��نح الجلی��ل لعل��یش )٤١٨/ ٦(حاش��یة اب��ن عاب��دین )  ٣(

، )٢٤٤/ ١٢(، المغن���ي الب���ن قدام���ة  )٥٣/ ٩(، ال���نجم الوھ���اج لل���دمیري  )٢٥٠/ ٣(
، المبسوط للطوسي   )٦٢٥/ ٦(، البحر الزخار للمھدي     )١١٦/ ١١(المحلى البن حزم    

)٢٧١/ ٧.( 
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بل ویجوز أكثر من ذلك إن رأي الحاكم في ذلك م�صلحة، وھ�ذا              

رأي جمھ��ور الفقھ��اء، فھ��و م��ا ذھ��ب إلی��ھ الحنفی��ة والمالكی��ة       

، ب����ل ق����ال ال����دمیري م����ن )١(.وال����شافعیة والحنابل����ة والزیدی����ة

إن رجا توبتھم ورج�وعھم    : للفوراني) العمدة(وفي  :" الشافعیة

   )٢(".انتظرھم شھرًا أو شھرین.. 

تك��ون أن اإلمھ��ال ال یج��وز إال م��دة یمك��ن النظ��ر فیھ��ا فق��ط، و    : الث��اني ال��رأي

بمقدار بی�ان الحج�ة ح�سب، وال ی�شرع إمھ�الھم أكث�ر م�ن ذل�ك،                  

ولو :" - رحمھ اهللا -وھذا ما ذھب إلیھ الظاھریة، قال ابن حزم 

أن أھل البغ�ي س�ألوا النظ�رة حت�ى ینظ�روا ف�ي أم�ورھم ف�ان ل�م                    

یكن ذلك مكیدة فعلیھ أن ینظرھم مدة یمكن في مثلھا النظر فقط 

جة فقط، وأما ما زاد على ذلك فال    وھذا مقدار الدعاء وبیان الح    

  )٣("یجوز

  األدلة والمناقشات

  أدلة الرأي األول

أص��حاب األفك��ار  ( ال��رأي األول عل��ى ج��واز إمھ��ال البغ��اة    أص��حاباس��تدل 

إن ظھر للحاكم ومبعوثھ أنھم عازمون على العود إلى الطاعة بأدل�ة    ) المتطرفة

  :المعقول على النحو التالي

   )٤(.ثالثة مدة قریبة، ولعلھم یرجعون إلى الطاعة أن مدة الیومین وال- ١

                                                 
، المھ��ذب لل��شیرازي )٤٥٩/ ٤(، م��نح الجلی��ل لعل��یش )٤١٨/ ٦(حاش��یة اب��ن عاب��دین )  ١(

، )٢٤٤/ ١٢(، المغن���ي الب���ن قدام���ة  )٥٣/ ٩(ال���نجم الوھ���اج لل���دمیري  ، )٢٥٠/ ٣(
 ).٢٧١/ ٧(، المبسوط للطوسي )٦٢٥/ ٦(البحر الزخار للمھدي 

 ).٥٣/ ٩(النجم الوھاج للدمیري )  ٢(
 ).١١٦/ ١١(المحلى )  ٣(
 ).٢٥٠/ ٣(المھذب للشیرازي )  ٤(
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 أن اإلمام لو اجتھد ورأي أنھم بحاجة إلى وقت أكثر من ذلك، فیجوز لھ - ٢

أن ینظرھم مدة أكبر، ألن في إمھالھم مصلحة، وھو أولى من معاجلتھم 

   )١(.بالقتال المؤدي إلى الھرج والمرج

  أدلة الرأي الثاني

أن اإلمھ��ال ال یج��وز إال بمق��دار بی��ان   ني عل��ى اس��تدل أص��حاب ال��رأي الث��ا  

  .الحجة فقط بالكتاب والمعقول

  الكتاب: أوًال

 : تع����الى س����بحانھ واس����تدلوا م����ن الكت����اب بق����ول اهللا             

                                                   

                                                         

              )٢(  

أم��ر اهللا تع��الى ف��ي اآلی��ة الكریم��ة باإلص��الح ب��ین الفئت��ین       : وج��ھ الدالل��ة 

ى تع�ود الفئ�ة الباغی�ة منھم�ا ع�ن غیھ�ا، وتف�يء إل�ى رش�دھا،             المتنازعتین، حت 

فإن لم ترجع إل�ى الح�ق أم�ر اهللا تع�الى بقتالھ�ا، فل�م یف�سح اهللا تع�الى ف�ي ت�رك                          

قتال الفئة الباغیة إال مدة اإلصالح، فمن أبى قوتل، فدل ذلك عدم جواز إمھالھا 

  )٣ (.أكثر من مدة یظھر لھم فیھا وجھ الحق وفقط

                                                 
 ).٢٧١/ ٧(، المبسوط للطوسي )٢١٤/ ١٤(كشاف القناع للبھوتي )  ١(
 ].٩: الحجرات)  [٢(
 ).١١٦/ ١١(المحلى البن حزم )  ٣(
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بأن اآلی�ة الكریم�ة ل�م تح�دد وقت�ًا للح�وار             : اقش ھذا االستدالل  ویمكن أن ین  

واإلصالح، وعلیھ فمقت�ضى ذل�ك أن تك�ون الم�دة القلیل�ة ج�ائزة والكثی�رة أی�ضًا             

جائزة ك�ذلك، م�ا دام أن ح�ال أص�حاب األفك�ار المتطرف�ة ی�ستدعي ذل�ك، ووق�ف           

، وأنھ�م  الحاكم أو مبعوث الدولة على حاجتھم إلى ھذا الوقت لمراجع�ة أنف�سھم         

  .ال یضمرون بذلك خیانة أو خدیعة

  المعقول: ثانیًا

واستدلوا من المعقول بأنھ یجب عل�ى الح�اكم إنف�اذ الحق�وق عل�ى أص�حاب                 

األفكار المتطرفة، وتأمین الناس من جمیعھم، وعلی�ھ ف�ال یج�وز إمھ�الھم ف�وق                 

  )١ (.وقت إقامة الحجة علیھم

ي ب�ین إنف�اذ الحق�وق وت�أمین         بأنھ ال تن�اف   : ویمكن أن یناقش ھذا االستدالل    

الناس من ناحیة، وبین إمھال أصحاب األفكار المتطرف�ة، ألن�ھ س�بق أن ذك�رت                

أن شرط وجوب المحاورة معھم أال یعاجلوا الدولة بالحرب، وعلیھ فبن�اء عل�ى              

ھ���ذا ی���شترط أن ال یكون���وا ق���د ب���دءوا  بالقت���ال، وعلی���ھ فل���و أمھلھ���م الح���اكم     

  . نفاذ الحقوق أو تأمین الناسفالمفترض أن ال یحصل تأخیر إل

  الرأي الراجح

بع���د الع���رض ال���سابق آلراء الفقھ���اء ف���ي ھ���ذه الم���سألة وبی���ان أدل���تھم     

ومناقشة ما أمكن مناقشتھ منھا، فإن الرأي الذي أرجحھ فیھا ھو ال�رأي األول               

وھ��و م��ا ذھ��ب فی��ھ جمھ��ور الفقھ��اء إل��ى أن للح��اكم أن یمھ��ل أص��حاب األفك��ار   

اھا تحقق المصلحة، متى أم�ن مك�رھم وترب�صھم بالدول�ة،          المتطرفة أي مدة یر   

وھذا لقوة أدلتھم وسالمتھا من المعارضة، وضعف أدلة اآلخ�رین، واهللا تع�الى              

  .أعلى وأعلم

                                                 
 .المرجع السابق)  ١(
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) البغاة(الحكم إن امتنع إمھال أصحاب األفكار المتطرفة : الفرع الرابع

  فبذلوا ماًال أو أعطوا رھائن من أجل ذلك 

ص��حاب األفك��ار المتطرف��ة ل��و طلب��وا مھل��ة، وك��ان     ذك��رت فیم��ا س��بق أن أ 

مقصدھم من ذلك تجمیع صفوفھم وحشد مقاتلیھم، فقد اتفق الفقھ�اء عل�ى أن�ھ              

ال یج��وز إنظ��ارھم، ب��ل یج��ب قت��الھم مت��ى م��ا ك��ان ج��یش الدول��ة ق��ادرًا عل��ى          

مواجھتھم، والسؤال المطروح اآلن ھو ھل لو امتن�ع ش�رعًا إنظ�ارھم ف�ي ھ�ذه                 

اب األفكار المتطرفة م�اًال أو أعط�وا رھ�ائن لی�تم م�نحھم تل�ك               الحالة، فبذل أصح  

المھلة التي یطلبونھا، فھل یب�یح ذل�ك م�نحھم المھل�ة أم ال؟ والج�واب ع�ن ھ�ذا                    

السؤال ھو أن الفقھاء اتفق�وا عل�ى أن ب�ذل أص�حاب األفك�ار المتطرف�ة األم�وال                   

نحھم تل�ك   والرھائن ال یغیر م�ن ھ�ذا حك�م تح�ریم المھل�ة ھن�ا ش�یئًا، ب�ل یظ�ل م�                      

وحی�ث ال یج�وز اإلنظ�ار، فل�و ب�ذلوا        :"، ق�ال الرافع�ي      )١(المھلة محظورًا شرعاً  

 وجاء ف�ي م�تن اإلقن�اع ف�ي الفق�ھ       )٢("ماال أو رھنوا األوالد أو النساء، لم یقبلھ       

  )٣("وإن أعطوه ماًال وإن بذلوا رھائن على إنظارھم لم یجز أخذھا :"الحنبلي

خ�ذ الم�ال م�نھم أو الرھ�ائن ألج�ل المھل�ة        وقد استدل الفقھاء عل�ى تح�ریم أ       

  .بأدلة من المعقول منھا ما یلي

  )٤(. أنھ ال یؤمن أن یكون عرضھم ھذا مكرًا، وطریقة إلى قھر أھل العدل- ١

 أنھم قد یقوون في تلك المدة، فیتمكنون من غلبة سلطة الدولة، - ٢

  )١(.ویستردون ما بذلوا

                                                 
، التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي، أبو محمد الحسین بن    )٢٥٠/ ٣(المھذب للشیرازي   )  ١(

عل��ى محم��د مع��وض، : ، تحقی��ق) ھ��ـ٥١٦: ت(م��سعود ب��ن محم��د ب��ن الف��راء البغ��وي  
:  لبن�ان، الطبع�ة  -دار الكتب العلمیة، بیروت : ، ط)٢٨٠/ ٧(عادل أحمد عبد الموجود   

، المب��سوط للطوس��ي )٢٤٤/ ١٢(م، المغن��ي الب��ن قدام��ة  ١٩٩٧ -ھ��ـ ١٤١٨األول��ى، 
)٢٧١/ ٧.( 

 ).٩٠/ ١١(العزیز )  ٢(
 ).٢١٤/ ١٤(كشاف القناع للبھوتي )  ٣(
 .)٢٥٠/ ٣(المھذب للشیرازي )  ٤(



 - ١١٥٩ -

ول رھائن منھم على إقرارھم على ما ال  أنھ ال یجوز أن یؤخذ المال أو قب- ٣

  )٢(.یجوز إقرارھم علیھ

 أن في أخذ المال منھم إلمھالھم عن القتال یشبھ أخذ الجزیة، وھو ال - ٤

  )٣(.یجوز في حق أحد من المسلمین

 وألنھ لو أخذت منھم رھائن فغدر أصحاب األفكار المتطرفة، لم یجز - ٥

أخذھم ال یفید شیئًا، فال یكون لسلطات الدولة قتل الرھائن، وعلیھ ف

  )٤(.مباحًا

                                                                                                                     
 .)٩٠/ ١١(العزیز للرافعي )  ١(
 .)٢٤٤/ ١٢(البن قدامة المغني )  ٢(
 .)٢٨١/ ٧(التھذیب للبغوي )  ٣(
 .)٢٤٤/ ١٢(المغني البن قدامة )  ٤(



 - ١١٦٠ -

  الخاتمة

الحمد هللا رب الع�المین ال�ذي بنعمت�ھ ت�تم ال�صالحات أحم�ده تع�الى عل�ى أن                    

وفقني إلتمام ھذا البحث عن الحوار كوس�یلة لمواجھ�ة األفك�ار المتطرف�ة، وق�د               

  .خلصت فیھ إلى النتائج التالیة

ر الشرع وسیلة مشروعة في  الحوار الذي یقصد بھ بیان الدین وإظھا- ١

الدعوة، أمر اهللا تعالى بھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم وأتباعھ إلى قیام 

  . الساعة

 أن من مقاصد الحوار إظھار الحق وبیان زیف الباطل، والدعوة إلى إتباع - ٢

  .الحق، وإقامة الحجة على المعاندین

 فرض كفایة على   الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة،- ٣

  .علماء الدین

 وجوب الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة، ینبني على - ٤

وجوب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھما من فروض الكفایة، 

  .على ما ترجح لدي من قولي الفقھاء فیھا

ھ  مما یؤید وجوب الحوار غیر المباشر مع أصحاب األفكار المتطرفة أن- ٥

یجب على العلماء وجوبًا كفائیًا تعلیم أحكام الشرع وتصنیف الكتب التي 

  .تبینھ

 أن الواجب على علماء الشرع االستفادة من التقدم في وسائل االتصال - ٦

والشبكة العنكبوتیة في التواصل مع الشباب لتحصینھم من األفكار 

الرد على الشبھ المتطرفة، ویبینوا لھم أحكام الدین اإلسالمي، ویقوموا ب

  .التي یتذرع بھا المتطرفون

 اتفق جمیع الفقھاء على أنھ یشرع للحاكم أو ولي األمر الحوار المباشر - ٧

مع أصحاب األفكار المتطرفة، وأنھ ینبغي أن یكون مقدمًا على المواجھة 



 - ١١٦١ -

العسكریة معھم، وأنھ ال یصار إلیھا إال بعد فشل الدعوة إلى إجراء 

 من خاللھ إلى نبذھم البغي والخروج عن السلطات الحوار أو التوصل

  .العامة

 الرأي الذي أراه راجحًا أن الحوار المباشر مع أصحاب الفكر المتطرف - ٨

  . واجب شرعي قبل مالقاتھم بالحرب معھم

إذا :  أنھ یسوغ ترك الحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة في حاالت منھا- ٩

 الدولة، أو أن یخشى شرھم، أو أن بدءوا  بالمواجھات العسكریة مع

  .یرفضوا الجلوس على مائدة الحوار

 ینبغي أن یكون مبعوث الدولة للحوار مع أصحاب األفكار المتطرفة أمینًا - ١٠

یتمتع بالثقة، فطنًا لھ قدرات عقلیة عالیة یستطیع من خاللھا من 

لمة ال المواجھة الفكریة وإقناع الخصوم، وأن یكون ناصحًا ھمھ جمع الك

  .زیادة الفرقة

 لو طلب أصحاب األفكار المتطرفة فترة من الزمن لیراجعوا فیھا - ١١

أفكارھم، ولینظروا في أحوالھم یشرع للحاكم أو مبعوث الدولة إلیھم أن 

یجیبھم إلى ذلك أي مدة یراھا محققة للمصلحة، إذا رأى صدقھم في 

  .قصد الرجوع إلى الحق، بحسب ما ترجح عندي

ذا رأى الحاكم أم مبعوث الدولة أن طلب أصحاب األفكار المتطرفة  إ- ١٢

للمھلة إنما یقصدون من وراء طلب الفترة الزمنیة تقویة موقفھم أو 

تجمیع صفوفھم لمواجھة عسكریة مع الدولة فال یجوز إمھالھم، حتى 

  .ولو قدموا لذلك رھائن أو دفعوا أمواًال



 - ١١٦٢ -

  فھرس بأھم المراجع 

  تفسیرهالقرآن الكریم و

   القرآن الكریم-  ١

 أحكام القرآن للكیا الھراسي، عماد الدین عل�ي ب�ن محم�د ب�ن عل�ي،                 -  ٢

دار الكت�ب العلمی�ة،    : ، ط )ھ�ـ ٥٠٤: المت�وفى (أبو الح�سن الطب�ري،      

  م١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣األولى، :  لبنان، الطبعة-بیروت 

ي  أحك��ام الق��رآن، أب��و بك��ر ب��ن العرب��ي محم��د ب��ن عب��د اهللا المع��افر     -  ٣

محم�د عب�د الق�ادر عط�ا،        : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٥٤٣: ت(االشبیلي المالكي   

 ھ�ـ  ١٤٢٤الثالث�ة،   :  لبنان، الطبعة  -دار الكتب العلمیة، بیروت     : ط

   م٢٠٠٣ -

: ت( أحكام القرآن، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي -  ٤

دار إحی�اء الت�راث     : محمد صادق القمح�اوي، ط    : ، تحقیق ) ھـ٣٧٠

:  لبن��ان، س��نة الن��شر -، مؤس��سة الت��اریخ العرب��ي، بی��روت  العرب��ي

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

 التحری��ر والتن��ویر، محم��د الط��اھر ب��ن محم��د ب��ن محم��د الط��اھر ب��ن  -  ٥

ال���دار التون���سیة للن���شر،  : ، ط)ھ���ـ١٣٩٣: ت(عاش���ور التون���سي  

   ھـ١٩٨٤: تونس، سنة النشر

عزی�ز، أب�و    تفسیر اب�ن عطی�ة، المح�رر ال�وجیز ف�ي تف�سیر الكت�اب ال            -  ٦

، )ھ��ـ٥٤٢: ت(محم��د عب��د الح��ق ب��ن غال��ب ب��ن عطی��ة األندل��سي     

دار الكت��ب العلمی��ة،  : عب��د ال��سالم عب��د ال��شافي محم��د، ط  : تحقی��ق

  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢األولى، :بیروت، الطبعة

 تف��سیر اب��ن كثی��ر، تف��سیر الق��رآن العظ��یم، أب��و الف��داء إس��ماعیل ب��ن  -  ٧

: بن محم�د س�المة، ط     سامي  : ، تحقیق )ھـ٧٧٤: ت(عمر بن كثیر    



 - ١١٦٣ -

 -ھ����ـ ١٤٢٠الثانی����ة :  ال����سعودیة، الطبع����ة-دار طیب����ة الری����اض 

  م١٩٩٩

 تف��سیر األلوس��ي، روح المع��اني ف��ي تف��سیر الق��رآن العظ��یم وال��سبع  -  ٨

: ت(المث�����اني، ش�����ھاب ال�����دین محم�����ود ب�����ن عب�����د اهللا األلوس�����ي 

دار الكت���ب : عل���ي عب���د الب���اري عطی���ة، ط   : ، تحقی���ق)ھ���ـ١٢٧٠

  .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥األولى، : لطبعةالعلمیة، بیروت، ا

 تفسیر البیضاوي، أنوار التنزیل وأس�رار التأوی�ل، ناص�ر ال�دین أب�و               -  ٩

: ت(س���عید عب���د اهللا ب���ن عم���ر ب���ن محم���د ال���شیرازي البی���ضاوي    

دار إحی��اء : محم��د عب��د ال��رحمن المرع��شلي، ط: ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٩١

 -ول�ى   األ: التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي بیروت، الطبع�ة       

  . ھـ١٤١٨

 تفسیر الراغب األصفھاني أبو القاسم الح�سین ب�ن محم�د المع�روف              -  ١٠

ع��ادل ب��ن عل��ي   . د: ، تحقی��ق)ھ��ـ ٥٠٢: ت(بالراغ��ب األص��فھانى  

 - ھ��ـ ١٤٢٤ الری��اض، الطبع��ة األول��ى،   -دار ال��وطن : ال��شِِّدي، ط

  م٢٠٠٣

 عب�د   تفسیر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر ك�الم المن�ان،    -  ١١

: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ١٣٧٦: ت(الرحمن ب�ن ناص�ر ب�ن عب�د اهللا ال�سعدي             

مؤس��سة الرس��الة، بی��روت،   : عب��د ال��رحمن ب��ن مع��ال اللویح��ق، ط   

   م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠األولى : الطبعة

 تفسیر السمرقندي، بحر العلوم، أبو اللیث نصر بن محمد ب�ن أحم�د             -  ١٢

  )ھـ٣٧٣: ت(بن إبراھیم السمرقندي 

اني، أب�و المظف�ر، من�صور ب�ن محم�د ب�ن عب�د الجب�ار                  تفسیر ال�سمع   -  ١٣



 - ١١٦٤ -

یاس��ر ب��ن  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٨٩: ت(الم��روزى ال��سمعاني ال��شافعي   

دار ال���وطن، الری���اض، : إب���راھیم وغن���یم ب���ن عب���اس ب���ن غن���یم ط 

  م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى، : الطبعة

 تفسیر الطبري، جامع البیان عن تأویل القرآن، محمد بن جری�ر ب�ن     -  ١٤

أحم��د : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣١٠: ت(، أب��و جعف��ر الطب��ري یزی��د ب��ن كثی��ر

 - ھ�ـ   ١٤٢٠األول�ى،   : مؤس�سة الرس�الة، الطبع�ة     : محمد ش�اكر، ط   

   م٢٠٠٠

 تفسیر الماتریدي، تأویالت أھل السنة، محمد بن محمد بن محم�ود،     -  ١٥

مج�دي باس�لوم،    . د: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٣٣٣: ت(أبو منصور الماتریدي    

 ھ�ـ   ١٤٢٦األولى،  : نان، الطبعة  بیروت، لب  -دار الكتب العلمیة    : ط

   م٢٠٠٥ -

: ، ط)ھ��ـ١٣٧١: ت(أحم��د ب��ن م��صطفى المراغ��ي  تف��سیر المراغ��ي -  ١٦

األول��ى، : مكتب��ة ومطبع��ة م��صطفى الب��ابى الحلب��ي بم��صر، الطبع��ة   

   م١٩٤٦ - ھـ ١٣٦٥

 الجامع ألحكام القرآن، تفسیر القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد            -  ١٧

ألن�صاري الخزرج�ي ش�مس ال�دین القرطب�ي      بن أب�ي بك�ر ب�ن ف�رح ا       

: الشیخ ھشام سمیر البخ�اري وآخ�رون، ط       : ، تحقیق )ھـ٦٧١: ت(

 -ھ��ـ ١٤٢٣:  ال��سعودیة، طبع��ة س��نة  -دار ع��الم الكت��ب، الری��اض   

  م٢٠٠٣

 ف��تح الق��دیر، الج��امع ب��ین فن��ي الروای��ة والدرای��ة م��ن عل��م التف��سیر، -  ١٨

: ت(لیمن���ي محم���د ب���ن عل���ي ب���ن محم���د ب���ن عب���د اهللا ال���شوكاني ا 

 دم�شق، بی�روت،   -دار ابن كثی�ر، دار الكل�م الطی�ب       : ، ط )ھـ١٢٥٠



 - ١١٦٥ -

   ھـ١٤١٤ -األولى 

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عم�رو            -  ١٩

دار الكت���اب : ، ط)ھ���ـ٥٣٨: ت(ب���ن أحم���د، الزمخ���شري ج���ار اهللا   

   ھـ١٤٠٧ -الثالثة :  بیروت، الطبعة-العربي 

: ي تفسیر القرآن الكریم، لجنة من علماء األزھر، الناشر   المنتخب ف  -  ٢٠

 مصر، طبع مؤس�سة األھ�رام،   -المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة   

  . م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦الثامنة عشر، : الطبعة

 ال��وجیز، أب��و الح��سن عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي الواح��دي، -  ٢١

وان عدنان  صف: ، تحقیق )ھـ٤٦٨: المتوفى(النیسابوري، الشافعي   

:  دم�شق، بی�روت، الطبع�ة      -الدار ال�شامیة    ، دار القلم   : داوودي، ط 

  ھـ١٤١٥األولى، 

  الحدیث والشروح

 إكمال المعلم بفوائد مسلم، عیاض بن موس�ى ب�ن عی�اض الیح�صبي       -  ٢٢

: یحیى إس�ماعیل، ط / د: ، تحقیق)ھـ٥٤٤: ت(السبتي، أبو الفضل  

   م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩ مصر، األولى، -دار الوفاء، المنصورة 

 ج��امع العل��وم والحك��م، زی��ن ال��دین أب��و الف��رج عب��د ال��رحمن ش��ھاب   -  ٢٣

شعیب األرن�اؤوط،  : ، تحقیق)ھـ٧٩٥: ت(الدین ابن رجب الحنبلي     

الثامن��ة، : مؤس��سة الرس��الة، بی��روت، الطبع��ة : إب��راھیم ب��اجس، ط

  م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩

إس�ماعیل األمی�ر    سبل السالم الموصلة إلى بل�وغ الم�رام، محم�د ب�ن      -  ٢٤

محم�د ص�بحي    : ، تحقی�ق  )ھ�ـ ١١٨٢: المت�وفى (الكحالني الصنعاني   

 ال��سعودیة، الثانی��ة، -دار اب��ن الج��وزي، ال��دمام : ح��سن الح��الق، ط



 - ١١٦٦ -

  ھـ١٤٢١

 سنن ابن ماجھ، أب�و عب�د اهللا محم�د ب�ن یزی�د القزوین�ي، اب�ن ماج�ة               -  ٢٥

دار إحی���اء : محم���د ف��ؤاد عب���د الب���اقي، ط : ، تحقی���ق)ھ��ـ ٢٧٥: ت(

 م��صر، - فی��صل عی��سى الب��ابي الحلب��ي، الق��اھرة   -كت��ب العربی��ة  ال

  بدون تاریخ

 سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األش�عث ب�ن إس�حاق ب�ن ب�شیر               -  ٢٦

: ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٧٥: ت(ب��ن ش��داد ب��ن عم��رو األزدي السِِّج��ْستاني   

 -المكتب��ة الع��صریة، ص��یدا   : محم��د محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د، ط   

  .بیروت، بدون تاریخ

الجامع الصحیح، محم�د ب�ن عی�سى ب�ن َس�ْورة ب�ن        =  سنن الترمذي    -  ٢٧

: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٢٧٩: ت(موسى بن الضحاك، الترمذي، أب�و عی�سى      

أحمد محمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، إب�راھیم عط�وة ع�وض،         

 م�صر،   -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاھرة        : ط

  . م١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧الثانیة،  : الطبعة

 ال���سنن الكب���رى، أب���و عب���د ال���رحمن أحم���د ب���ن ش���عیب ب���ن عل���ي       -  ٢٨

ح��سن عب��د الم��نعم   : ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٠٣: ت(الخراس��اني، الن��سائي  

األول��ى،  :  لبن��ان، الطبع��ة -مؤس��سة الرس��الة ، بی��روت  : ش��لبي، ط

   م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١

 شرح صحیح مسلم لإلمام النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن       -  ٢٩

المطبع��ة الم��صریة ب��األزھر، الق���اھرة،    : ، ط)ھ��ـ ٦٧٦: ت(رف ش�� 

  م١٩٢٩ -ھـ ١٣٤٧األولى، 

 صحیح اإلمام مسلم ب�ن الحج�اج أب�و الح�سن الق�شیري النی�سابوري                -  ٣٠



 - ١١٦٧ -

دار إحی���اء : محم���د ف��ؤاد عب���د الب���اقي، ط : ، تحقی���ق)ھ��ـ ٢٦١: ت(

 مصر، -الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي،  دار الحدیث القاھرة 

  م١٩١ -ھـ ١٤١٢األولى،  : بعةالط

 ص��حیح البخ��اري، الج��امع الم��سند ال��صحیح المخت��صر م��ن أم���ور        -  ٣١

رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، أبو عب�د اهللا محم�د       

: ت(ب���ن إس���ماعیل ب���ن إب���راھیم ب���ن المغی���رة الجعف���ي البخ���اري       

دار ط��وق : محم��د زھی��ر ب��ن ناص��ر الناص��ر، ط : ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٥٦

ھ�ـ، م�صورة ع�ن      ١٤٢٢األول�ى،     :  لبنان، الطبعة  -، بیروت   النجاة

النسخة السلطانیة المطبوعة في المطبعة األمیریة الكبرى، بب�والق       

  ھـ١٣١٢: مصر، سنة

 فتح الباري بشرح صحیح البخاري، أب�و الف�ضل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن              -  ٣٢

مح��ب ال��دین  : ، تحقی��ق) ھ��ـ٨٥٢: ت(حج��ر الع��سقالني ال��شافعي   

  ھـ١٣٧٩:  لبنان، سنة النشر- المعرفة، بیروت دار: الخطیب، ط

 مرق��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة الم��صابیح، عل��ي ب��ن س��لطان محم��د     -  ٣٣

دار الكت���ب : جم���ال عیت���اني، ط: ، تحقی���ق)ھ���ـ١٠١٤: ت(الق���اري 

  م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢ لبنان، األولى، -العلمیة، بیروت

یباني أب�و   مسند اإلمام أحمد بن محمد بن حنبل بن ھالل بن أسد الش  -  

: ش��عیب األرن��ؤوط وآخ��رون، ط  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٢٤١: ت(عب��د اهللا 

 -ھ��ـ ١٤١٦األول��ى،  :  لبن��ان، الطبع��ة-مؤس��سة الرس��الة، بی��روت 

  م١٩٩٥

 المعجم الكبی�ر، أب�و القاس�م، س�لیمان ب�ن أحم�د ب�ن أی�وب ب�ن مطی�ر                      -  ٣٤

حم�دي ب�ن عب�د      : ، تحقی�ق  )ھـ٣٦٠: ت(اللخمي الشامي، الطبراني    



 - ١١٦٨ -

:  م��صر، الطبع��ة-مكتب��ة اب��ن تیمی��ة، الق��اھرة  : ي، طالمجی��د ال��سلف

  الثانیة

 نیل األوطار شرح منتقى األخبار من أحادیث سید األخیار ص�لى اهللا              -  ٣٥

، )ھ�ـ ١٢٥٠: ت(علیھ وسلم ، محمد  بن علي بن محمد الشوكاني     

  األخیرة: مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر، الطبعة: ط

  المذھب الحنفي

ائق شرح كنز ال�دقائق، زی�ن ال�دین ب�ن إب�راھیم ب�ن محم�د                 البحر الر  -  ٣٦

دار الكت��ب العربی��ة الكب��رى، م��صر،   : ، ط)ھ��ـ٩٧٠: ت(اب��ن نج��یم  

  ھـ١٣٣٣: طبعة سنة

 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن م�سعود             -  ٣٧

دار الكت�ب العلمی�ة،     : ، ط )ھ�ـ ٥٨٧: ت(بن أحم�د الكاس�اني الحنف�ي        

  م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦بنان، الثانیة،  ل-بیروت 

 البنای��ة ش��رح الھدای��ة، أب��و محم��د محم��ود ب��ن أحم��د ب��ن موس��ى ب��ن -  ٣٨

، )ھ��ـ٨٥٥: المت��وفى(أحم��د ب��ن ح��سین ب��در ال��دین العین��ى الحنف��ى   

 بی���روت، -دار الكت���ب العلمی���ة : أیم���ن ص���الح ش���عبان، ط: تحقی���ق

   م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠لبنان، األولى، 

كنز الدقائق، عثم�ان ب�ن عل�ي الزیلع�ي الحنف�ي       تبیین الحقائق شرح   -  ٣٩

المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة، ب��والق، الق��اھرة،    : ، ط) ھ��ـ٧٤٣: ت(

   ھـ١٣١٣األولى، : الطبعة

 حاش��یة اب��ن عاب��دین، رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار ش��رح تن��ویر    -  ٤٠

: ت(األب����صار، محم����د أم����ین ب����ن عم����ر ال����شھیر ب����ابن عاب����دین    

م���د عب���د الموج���ود وعل���ي محم���د    ع���ادل أح: ، تحقی���ق)ھ���ـ١٢٥٢



 - ١١٦٩ -

:  ال��سعودیة، طبع��ة س��نة -دار ع��الم الكت��ب، الری��اض  : مع��وض، ط

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣

 شرح مختصر الطحاوي في الفقھ الحنف�ي، أحم�د ب�ن عل�ي أب�و بك�ر                  -  ٤١

س�ائد بك�داش   / أد: ، تحقیق)ھـ٣٧٠: ت(الرازي الجصاص الحنفي   

ن، دار ال�سراج،   لبنا-دار البشائر اإلسالمیة، بیروت   : وآخرون، ط 

  م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١المدینة المنورة، األولى، 

 فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ابن الھم�ام         -  ٤٢

دار : عبد ال�رازق غال�ب المھ�دي، ط     : ، تعلیق )ھـ٨٦١: ت(الحنفي  

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤: لبنان، األولى، سنة-الكتب العلمیة، بیروت 

 ب�ن أحم�د ب�ن أب�ي س�ھل ش�مس األئم�ة السرخ�سي            المبسوط، محم�د   -  ٤٣

-ھـ١٤١٤:  بیروت، تاریخ النشر-دار المعرفة : ، ط)ھـ٤٨٣: ت(

  م١٩٩٣



 - ١١٧٠ -

 

  

  المذھب المالكي

 التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، أبو عبد اهللا محمد بن یوسف المواق         -  ٤٤

 لبن��ان، -دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت   : ، ط)ھ��ـ٨٩٧: ت(الم��الكي 

  م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، 

) ھ�ـ ١٢٣٠: ت( حاشیة الدسوقي محمد بن أحمد بن عرف�ة الم�الكي       -  ٤٥

عل���ى ال���شرح الكبی���ر عل���ى مخت���صر خلی���ل، مطب���وع م���ع ال���شرح    

دار إحی���اء الكت���ب العربی���ة، عی���سى الب���ابي الحلب���ي، : الم���ذكور، ط

  القاھرة، بدون طبعة وتاریخ

، )ھ�ـ ١٢٤١: المت�وفى ( حاشیة الصاوي أبو العباس أحمد بن محم�د     -  ٤٦

مصطفى كمال / د: على الشرح الصغیر على أقرب المسالك، تحقیق

دار المع��ارف، م��صر،  : وص��في، مطب��وع م��ع ال��شرح الم��ذكور، ط   

  بدون طبعة

 الشرح الصغیر على أقرب المسالك، أبو البركات أحمد بن محمد بن       -  ٤٧

م��صطفى / د: ، تحقی��ق) ھ��ـ١٢٠١: المت��وفى س��نة (أحم��د ال��دردیر 

   دار المعارف، مصر، بدون طبعة:كمال وصفي، ط

 ال��شرح الكبی��ر عل��ى مخت��صر خلی��ل، أب��و البرك��ات أحم��د ب��ن محم��د     -  ٤٨

دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة،       : ، ط )ھ�ـ ١٢٠١: المتوفى سنة (الدردیر  

  عیسى البابي الحلبي، القاھرة، بدون طبعة وبدون تاریخ

لكي  شرح مختصر خلیل للخرشي، محم�د ب�ن عب�د اهللا الخرش�ي الم�ا         -  ٤٩

المطبعة الكبرى األمیری�ة، ب�والق      : ، ط )ھـ١١٠١: ت(أبو عبد اهللا    

  ھـ١٣١٧:  القاھرة، سنة النشر-

 منح الجلیل على مختصر العالمة خلیل، ال�شیخ محم�د ب�ن أحم�د ب�ن           -  ٥٠



 - ١١٧١ -

المطبع���ة األمیری���ة الكب���رى،   : ، ط)ھ���ـ١٢٩٩: ت(محم���د عل���یش  

  ه١٢٩٤: القاھرة، سنة النشر

 مخت��صر خلی��ل، ش��مس ال��دین أب��و عب��د اهللا     مواھ��ب الجلی��ل ل��شرح -  ٥١

محم��د ب��ن محم��د ب��ن عب��د ال��رحمن الطرابل��سي المغرب��ي، الحط��اب    

دار ع���الم : زكری���ا عمی���رات، ط: ، تحقی���ق)ھ���ـ٩٥٤: ت(الرُّعین���ي 

  م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الكتب، طبعة سنة 

 النوادر والزیادات على ما في المدونة من غیرھا من األمھ�ات، أب�و      -  ٥٢

: ت(ب���ن عب���د ال���رحمن اب���ن أب���ي زی���د القیروان���ي  محم���د عب���د اهللا 

دار : عب��د الفّت��اح محم��د الحل��و وآخ��رون، ط / د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٣٨٦

   م١٩٩٩الغرب اإلسالمي، بیروت، األولى، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ١١٧٢ -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المذھب الشافعي

، )ھ�ـ ٢٠٤: ت( األم ، اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إدریس ال�شافعي             -  ٥٣

دار الوفاء للطباع�ة    : كتور رفعت فوزي عبد المطلب، ط     الد: تحقیق

 -ھ����ـ ١٤٢٢ م����صر، األول����ى، -والن����شر والتوزی����ع، المن����صورة  

  م٢٠٠١

 التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي، أبو محمد الحسین ب�ن م�سعود ب�ن                -  ٥٤

عل���ى محم���د : ، تحقی���ق) ھ���ـ٥١٦: ت(محم��د ب���ن الف���راء البغ���وي  



 - ١١٧٣ -

 الكت�ب العلمی�ة، بی�روت       دار: معوض، عادل أحمد عبد الموجود، ط     

  م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، :  لبنان، الطبعة-

 حاشیة البجیرمي على الخطیب، تحفة الحبیب عل�ى ش�رح الخطی�ب،       -  ٥٥

: ، ط)ھ�ـ ١٢٢١: ت(سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي  

  م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥:  لبنان، طبعة سنة-دار الفكر، بیروت 

مذھب اإلمام الشافعي، أب�و الح�سن عل�ي ب�ن            الحاوي الكبیر في فقھ      -  ٥٦

ال��شیخ عل��ي  : ، تحقی��ق)ھ��ـ٤٥٠: ت(محم��د ب��ن حبی��ب الم��اوردي   

دار الكت��ب : محم��د مع��وض، ال��شیخ ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، ط  

   م١٩٩٤- ھـ ١٤١٤العلمیة، بیروت، األولى، 

ال�شرح الكبی�ر، أب�و القاس�م عب�د الك�ریم ب�ن          =  العزیز شرح ال�وجیز      -  ٥٧

: ، تحقی�ق  )ھ�ـ ٦٢٣: ت(ب�د الك�ریم، الرافع�ي القزوین�ي         محمد ب�ن ع   

دار الكت��ب :  ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود، ط   -عل��ي محم��د ع��وض   

   م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧العلمیة، بیروت، األولى، 

 كفایة النبیھ شرح التنبیھ في فقھ اإلمام ال�شافعي، أب�و العب�اس نج�م                -  ٥٨

مج�دي  /  د:، تحقی�ق )ھـ٧١٠: ت(الدین أحمد بن محمد ابن الرفعة    

 لبن���ان، -دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت : محم���د س���رور باس���لوم، ط

  م٢٠٠٩األولى، 

 مخت��صر المزن��ي، أب��و إب��راھیم إس��ماعیل ب��ن یحی��ى ب��ن إس��ماعیل        -  ٥٩

دار : محمد عبد القادر شاھین، ط    : ، تحقیق )ھـ٢٦٤: ت(المصري  

  م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، األولى، 

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، شمس الدین محم�د        مغني   -  ٦٠

محمد خلیل عیت�اني،    : ، تحقیق )ھـ٩٧٧: ت(بن الخطیب الشربیني    



 - ١١٧٤ -

  م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨ لبنان، األولى، -دار المعرفة بیروت : ط

 المھذب في فقة اإلم�ام ال�شافعي، أب�و اس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن                    -  ٦١

ار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت،       د: ، ط )ھ�ـ ٤٧٦: ت(یوسف ال�شیرازي    

  م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦األولى، 

 النجم الوھاج في شرح المنھاج، كمال الدین، محم�د ب�ن موس�ى ب�ن       -  ٦٢

دار : ، ط)ھـ٨٠٨: ت(عیسى بن علي الدَِّمیري أبو البقاء الشافعي   

  م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، :  السعودیة، الطبعة-المنھاج، جدة 

 المنھ��اج، ش��مس ال��دین محم��د ب��ن أب��ي     نھای��ة المحت��اج إل��ى ش��رح  -  ٦٣

، )ھـ١٠٠٤: المتوفى(العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین الرملي        

 -ھ����ـ ١٤٢٤:  لبن����ان، الثالث����ة-دار الكت����ب العلمی����ة، بی����روت  : ط

  م،٢٠٠٢

  المذھب الحنبلي

 المغن��ي، أب��و محم��د موف��ق ال��دین عب��د اهللا ب��ن أحم��د ب��ن محم��د اب��ن  -  ٦٤

عب���د اهللا ب���ن عب���د   / د: تحقی���ق، )ھ���ـ٦٢٠: ت(قدام���ة المقدس���ي  

ع��الم الكت��ب،  : عب��د الفت��اح محم��د الحل��و، ط   / المح��سن الترك��ي، د 

  م،١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الثالثة، :  السعودیة، الطبعة-الریاض 

: ت( الممتع في شرح المقنع، زین ال�دین المنج�ى التن�وخي الحنبل�ي       -  ٦٥

: عب��دالملك ب��ن عب��داهللا ب��ن دھ��یش، توزی��ع   . د: ، تحقی��ق)ھ��ـ٦٩٥

  بدون: بة األسدي، مكة المكرمة، الطبعةمكت

 كشاف القناع عن اإلقناع، من�صور ب�ن ی�ونس ب�ن إدری�س البھ�وتي              -  ٦٦

لجن���ة متخص���صة ف���ي وزارة : ، تحقی���ق)ھ���ـ١٠٥١: ت(الحنبل���ي، 

  م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١األولى، سنة النشر : العدل السعودیة، الطبعة



 - ١١٧٥ -

ب�ن س�عد ب�ن     مطالب أولي النھى في شرح غای�ة المنتھ�ى، م�صطفى      -  ٦٧

المكت��ب : ، ط)ھ��ـ١٢٤٣: ت(عب��ده ال��سیوطي الرحیب��انى الحنبل��ي   

  م١٩٦١ - ھـ ١٣٨١األولى، : اإلسالمي، دمشق، الطبعة

  المذھب الظاھري

 المحل��ى، أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سي       -  ٦٨

: ال�شیخ أحم�د ش�اكر، ط      : ، تحقیق )ھـ٤٥٦: ت(القرطبي الظاھري   

  ھـ١٣٤٧:  مصر، تاریخ النشر-المنیریة، القاھرة إدارة الطباعة 

  المذھب الزیدي

 البح��ر الزخ��ار الج��امع لم��ذاھب علم��اء األم��صار، المھ��دي ل��دین اهللا   -  ٦٩

دار الكتب العلمیة،   : ، ط )ھـ٨٤٠: ت(أحمد بن یحیى بن المرتضى      

   م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة-بیروت

الم�ذھب، ش�رح م�تن األزھ�ار ف�ي فق�ھ األئم�ة             التاج الم�ذھب ألحك�ام       -  ٧٠

دار الحكم�ة  : األطھار، أحمد بن قاسم العنسي الیماني الصنعاني، ط   

  م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤:  الیمن، طبعة سنة-الیمانیة، صنعاء 

 ش��رح التجری��د ف��ي فق��ھ الزیدی��ة، المؤی��د ب��اهللا أحم��د ب��ن الح��سین         -  ٧١

د ج�ابر عبی�د،   محمد یحیى عزان، حمی: الھاروني الحسني ، تحقیق   

 ال���یمن، األول���ى،  -مرك���ز الت���راث والبح���وث الیمن���ي، ص���نعاء    : ط

  م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧

  المذھب اإلمامي

الروض��ة البھی��ة ف��ي ش��رح اللمع��ة الدم��شقیة، زی��ن ال��دین ب��ن عل��ي          ٧٢

:  إی���ران، س���نة-جامع���ة النج���ف الدینی���ة ق���م : الع���املي الجبع���ي، ط

   ه١٤١٠



 - ١١٧٦ -

لح�رام، جعف�ر ب�ن الح�سن الھ�ذلي      شرائع االسالم في مسائل الح�الل وا    ٧٤

انت��شارات اس��تقالل، : ال��سید ص��ادق ال��شیرازي، ط : الحل��ي، تعلی��ق

  ھـ، ـ١٤٠٩:  ناصر خسرو، حاج نایب، الثانیة، سنة-طھران 

المب��سوط ف��ي فق��ھ اإلمامی��ة، أب��و جعف��ر محم��د ب��ن الح��سن ب��ن عل��ي        ٧٣

دار : السید محمد تقي الكشفي، ط    : ، تحقیق ) ھـ ٤٦٠:ت(الطوسي  

 - ھـ   ١٤١٢:  لبنان، سنة النشر   -ع الكتاب اإلسالمي، بیروت     توزی

  م١٩٩٢



 - ١١٧٧ -

 

  المذھب اإلباضي

:  شرح النیل وشفاء العلیل، محمد بن یوسف بن عیسى أطف�یش، ط             -  ٧٥

 -ھـ ١٣٧٢دار التراث العربي، لیبیا، مكتبة اإلرشاد، جدة، الثانیة، 

  .م١٩٧٢

  أصول الفقھ وقواعده

ھ��اج، تق��ي ال��دین أب��و الح��سن عل��ي ب��ن عب��د   اإلبھ��اج ف��ي ش��رح المن-  ٧٦

: الكافي بن علي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوھاب، ط

   م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦:  بیروت، عام النشر-دار الكتب العلمیة 

 البحر المح�یط ف�ي أص�ول الفق�ھ، أب�و عب�د اهللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن                    -  ٧٧

دار الكتب�ي،  : ، ط)ھ�ـ ٧٩٤: المت�وفى (عبد اهللا بن بھ�ادر الزرك�شي       

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى، 

 التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الھمام، أبو عبد اهللا، شمس -  ٧٨

: ت(ال��دین محم��د ب��ن محم��د ب��ن محم��د المع��روف ب��ابن أمی��ر ح��اج   

 -ھ���ـ ١٤٠٣دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، الثانی���ة، : ، ط)ھ���ـ٨٧٩

  م١٩٨٣

ى األص�ول، جم�ال ال�دین، أب�و محم�د            التمھید في تخریج الف�روع عل�       -  ٧٩

: ، تحقی�ق )ھ�ـ ٧٧٢: ت(عبد الرحیم بن الح�سن اإلس�نوي ال�شافعّي        

 لبن���ان، -مؤس���سة الرس���الة، بی���روت  : محم���د ح���سن ھیت���و، ط . د

  م١٩٨١ -ھـ ١٤٠١الثانیة، : الطبعة

 فواتح الرحم�وت ب�شرح م�سلم الثب�وت، عب�د العل�ي محم�د ب�ن نظ�ام                    -  ٨٠

عبد اهللا  : ، صححھ ) ھـ ١٢٢٥: ت(وي  الدین محمد السھالوي اللكن   

دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت، األول���ى،   : محم���ود محم���د عم���ر، ط  



 - ١١٧٨ -

  م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣

 المنثور في القواعد الفقھیة، أبو عبد اهللا بدر ال�دین محم�د ب�ن عب�د                -  ٨١

تیسر فائق أحمد / د: ، تحقیق)ھـ٧٩٤: ت(اهللا بن بھادر الزركشي 

  م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥یتیة، الثانیة، وزارة األوقاف الكو: محمود، ط
 

  اللغة العربیة والمعاجم

: ت( التعریفات، علي بن محمد ب�ن عل�ي ال�زین ال�شریف الجرج�اني            -  ٨٢

ھ�ـ  ١٤٠٣ لبن�ان، األول�ى      -دار الكتب العلمیة بیروت     : ، ط )ھـ٨١٦

  م١٩٨٣-

 الصحاح تاج اللغة وص�حاح العربی�ة، أب�و ن�صر إس�ماعیل ب�ن حم�اد          -  ٨٣

أحم���د عب���د الغف���ور  : ، تحقی���ق)ھ���ـ٣٩٣: ت(رابي الج���وھري الف���ا

   ھ�ـ ١٤٠٧الرابعة :  بیروت، الطبعة-دار العلم للمالیین   : عطار، ط 

   م١٩٨٧ -

 الق���اموس المح����یط، مج����د ال����دین أب���و ط����اھر محم����د ب����ن یعق����وب   -  ٨٤

محم����د نع����یم : ، التحقی����ق بإش����راف)ھ����ـ٨١٧: ت(الفیروزآب����ادى 

لن���شر والتوزی���ع، مؤس���سة الرس���الة للطباع���ة وا: العرق���ُسوسي، ط

  م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦بیروت، الثامنة، 

: ت( لسان الع�رب، محم�د ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور األفریق�ي الم�صري                  -  ٨٥

عبد اهللا علي الكبیر ، محمد أحمد ح�سب اهللا ،   : ، تحقیق   )ھـ  ٧١١

دار المع�ارف، الق�اھرة ، ب�دون        : ھاشم محمد ال�شاذلي، دار الن�شر        

  .تاریخ

: ت(م��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الق��ادر ال��رازي  مخت��ار ال��صحاح ، مح-  ٨٦

مكتب���ة لبن���ان ناش���رون،  : محم���ود خ���اطر، ط: ، تحقی���ق) ھ���ـ٧٢١



 - ١١٧٩ -

  ١٩٩٥ - ١٤١٥بیروت، 

 الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر، أب��و العب��اس أحم��د ب��ن   -  ٨٧

مكتب�ة لبن�ان،   : ، ط) ھ�ـ ٧٧٠: ت(محمد بن علي الفی�ومي المق�رئ        

  م١٩٨٧: بیروت، سنة الطبع

: ت( معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر         -  ٨٨

 ١٤٢٩ع�الم الكت�ب، األول�ى،       : بمساعدة فریق عمل، ط   ) ھـ١٤٢٤

   م٢٠٠٨ -ھـ 

إب��راھیم :  المعج��م الوس��یط، مجم��ع اللغ��ة العربی��ة بالق��اھرة، ت��ألیف    -  ٨٩

م���صطفى، أحم���د ح���سن الزی���ات، حام���د عب���د الق���ادر، محم���د عل���ي 

 -ھ�ـ   ١٤٢٥الرابع�ة،     : تبة الشروق الدولیة، الطبع�ة    مك: النجار، ط 

  .م٢٠٠٤

 المغرب في ترتیب المعرب، أبو الفتح ناصر الدین بن عبد السید بن -  ٩٠

: محمود فاخوري وعبدالحمید مخت�ار، ط    : علي بن المطرز، تحقیق   

  ١٩٧٩مكتبة أسامة بن زید، حلب، األولى، 

: ت(ء القزوین�ي ال�رازي    مقاییس اللغة، أحم�د ب�ن ف�ارس ب�ن زكری�ا      -  ٩١

دار الفك���ر،  : عب���د ال���سالم محم���د ھ���ارون، ط  : ، تحقی���ق)ھ���ـ٣٩٥

  م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

  التاریخ والطبقات

: ت( البدای���ة والنھای���ة، أب���و الف���داء إس���ماعیل ب���ن عم���ر ب���ن كثی���ر   -  ٩٢

دار ھج�ر   : عبد اهللا بن عبد المح�سن الترك�ي، ط        : ، تحقیق )ھـ٧٧٤

   م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨ األولى،  مصر،-للطباعة والنشر، الجیزة 

 طبق��ات ال��شافعیة الكب��رى، ت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن تق��ي ال��دین    -  ٩٣



 - ١١٨٠ -

عب�د  . محم�ود محم�د الطن�احي د      . د: ، تحقیق )ھـ٧٧١: ت(السبكي  

دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة، فی��صل عی��سى  : الفت��اح محم��د الحل��و، ط

   مصر، بدون تاریخ-البابي الحلبي، القاھرة 

شافعیة، أب��و بك��ر ب��ن أحم��د ب��ن محم��د ب��ن عم��ر األس��دي     طبق��ات ال��-  ٩٤

، )ھ��ـ٨٥١: ت(ال��شھبي الدم��شقي، تق��ي ال��دین اب��ن قاض��ي ش��ھبة    

 بی��روت،  -ع��الم الكت��ب  : الح��افظ عب��د العل��یم خ��ان، ط   . د: تحقی��ق

   ھـ١٤٠٧األولى، : الطبعة

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - ١١٨١ -

  كتب عامة

لغزال��ي الطوس��ي  إحی��اء عل��وم ال��دین، أب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د ا-  ٩٥

   بیروت-دار المعرفة : ، ط)ھـ٥٠٥: ت(

 ٧٦٣: ت( اآلداب ال��شرعیة، عب��د اهللا محم��د ب��ن مفل��ح المقدس��ي،  -  ٩٦

مؤسسة الرس�الة،   : شعیب األرناؤوط، عمر القیام، ط    : تحقیق) ھـ

  م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩بیروت، الطبعة الثالثة، 

نھضة مصر، : محمد سید طنطاوي، ط/  أدب الحوار في اإلسالم، د-  ٩٧

  م١٩٩٧القاھرة، سنة 

كن�وز إش�بیلیا للن�شر    : سعد ب�ن ناص�ر ال�شثري، ط      /  أدب الحوار، د   -  ٩٨

  م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧والتوزیع، األولى، الریاض، األولى، 

صالح بن عبد اهللا ب�ن حمی�د،   /  أصول الحوار وآدابھ في اإلسالم، د -  ٩٩

ألول���ى،   ال���سعودیة، ا -دار المن���ارة للن���شر والتوزی���ع، ج���دة     : ط

  م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥

 التط�رف ال��دیني وأبع��اده أمنی��ًا وسیاس�یًا واجتماعی��ًا، اإلم��ام األكب��ر   -  ١٠٠

دار أم الق��رى للطباع��ة،  : ال��شیخ ج��اد الح��ق عل��ى ج��اد الح��ق، ط    

  القاھرة، بدون تاریخ

محمد جب�ر األلف�ي، بح�ث       /  الحوار بین أتباع المذاھب اإلسالمیة، د      -  ١٠١

ة والعشرین لمؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي مقدم إلى الدورة الحادی

  م٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٥الدولي، والمنعقد سنة 

 الغلو في الدین، معناه، وتاریخھ، وأسبابھ، د علي بن عب�د العزی�ز      -  ١٠٢

  ) ٧٤(الشبل، بحث منشور بمجلة البحوث اإلسالمیة العدد 

ر ب�ن   الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة، عبد الق�اھر ب�ن ط�اھ           -  ١٠٣



 - ١١٨٢ -

: ت(محم���د ب���ن عب���د اهللا البغ���دادي األس���فراییني، أب���و من���صور     

 لبن����ان، الثانی����ة، -دار اآلف����اق الجدی����دة، بی����روت : ، ط)ھ���ـ ٤٢٩

  م١٩٧٧

 المدخل، أبو عبد اهللا محمد ب�ن محم�د ب�ن محم�د العب�دري الم�الكي               -  ١٠٤

 -دار الت��راث، الق��اھرة   : ، ط)ھ��ـ ٧٣٧: ت(ال��شھیر ب��ابن الح��اج    

  اریخمصر، بدون طبعة وت

 مقاالت اإلسالمیین واختالف المصلین، أبو الحسن األشعري، علي -  ١٠٥

دار فران�ز   : ھلموت ریتر، ط  : ، تحقیق )ھـ٣٢٤: ت(بن إسماعیل   

   م١٩٨٠ - ھـ ١٤٠٠شتایز، بمدینة فیسبادن، ألمانیا، الثالثة، 

  الجرائد والمجالت

م�ن   ٢١ ءی�وم األربع�ا  : ، وال�صادر ٤٦٤٣٣ جریدة األھرام، الع�دد  -  ١٠٦

  ٢٠١٤ ینایر ٢٢ ھــ، الموافق ١٤٣٥ربیع األول 

 رج���ب ١٢، وال���صادر ی���وم  ٨١٤ جری���دة ص���وت األزھ���ر الع���دد    -  ١٠٧

  م٢٠١٥ مایو ١ھـ، الموافق ١٤٣٦

 

  




