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 خطبت الدكتور توفيق رمضان البوطي

 بعنوان خطورة التكفري
: أما بعد

ا آَمُنوْا الَِّذيَن أَي َُّها اَي):  فيا أيها املؤمنون يقول اهلل تعاىل  ِلَمْن تَ ُقولُوْا َواَل فَ تَبَ ي َّنُوْا الّلِو َسبِيِل ِِف َضَربْ ُتْم ِإَذ
اَلَم إِلَْيُكُم أَْلَقى نْ يَا اْْلََياِة َعَرَض تَ بْتَ غُوَن ُمْؤِمنًا َلْسَت السَّ ن ُكنُتم َكَذِلَك َكِثريٌَة َمَغاًِلُ الّلِو فَعِنَد الدُّ  قَ ْبُل مِّ

  (َخِبريًا تَ ْعَملُوَن ِبَا َكاَن الّلَو ِإنَّ فَ تَبَ ي َّنُوْا َعلَْيُكْم الّلُو َفَمنَّ
 :ويقول سبحانو

 فَِإنَُّو مِّنُكْم ي َتَ َوَّلَُّم َوَمن بَ ْعٍض أَْولِيَاء بَ ْعُضُهْم أَْولِيَاء َوالنََّصاَرى الْيَ ُهوَد تَ تَِّخُذوْا اَل آَمُنوْا الَِّذيَن أَي َُّها يَا)
ُهْم   (الظَّاِلِمنَي اْلَقْوَم يَ ْهِدي اَل الّلَو ِإنَّ ِمن ْ

:  وقال سبحانو
َرٌض قُ لُوِِبِم ِِف الَِّذيَن فَ تَ َرى)  بِاْلَفْتِح يَْأِتَ أَن الّلُو فَ َعَسى َدآِئَرٌة ُتِصيبَ َنا أَن ََنَْشى يَ ُقولُوَن فِيِهْم يَُسارُِعوَن مَّ

ْن أَْمٍر أَْو ى فَ ُيْصِبُحوْا ِعنِدِه مِّ  (نَاِدِمنَي أَنْ ُفِسِهْم ِِف َأَسرُّوْا َما َعَل

  :أيها املسلمون
طرية من تاريخ أمتنا واليت ستتمخض عن نتائج لعلها تعترب منعطفاً ِف تاريخ البشرية،  ِف ىذه املرحلة اخل

طرية من حياة ىذه األمة اليت غدت أشالء ومزقا ، أحزاباً تتناحر فيما بينها وختتصم  ِف ىذه املرحلة اخل
ستوردت َّلم ، خالفات  ا ا ا ُرمست َّلا ، وخالفات مل تولدىا أفكارىم ، وإمن على أموٍر مل ترمسها ىي وإمن

زوج وزوجتو حىت  مزقت األمة  وأىلكت البالد والعباد ، أوقعت الفتنة بني األخ وأخيو واالبن وأبيو وال
. غدونا ِف حالة يرثى َّلا

حنن نعيش نكبة حنن نعيش كارثة حنن نعيش حالة مأساوية ما مر ِف تاريخ األمة مثلها ، مع كل ىذه 
كبري و ىو إىدار بعضنا دم بعض  ر ال طر اآلخ املخاطر يتولد خطر أكرب،ىذه املخاطر نامجة عن اخل

بتكفري بعضنا لبعض، ىذه الفئة كافرة،و إذا كانت كافرة فدمها ىدر، وتلك الفئة كافرة، وطبعاً من 
كفرين ستكون ردة الفعل عندي أيضاً أن أكفره ألنتقم لنفسي، وىكذا نتنابذ صفات التكفري وإىدار 

الشيعة كفرة، الفئة الفالنية كفرة  وحنن  الدم وإحداث الوقيعة ِف األمة الواحدة، أىل التصوف كفرة،
الفئة املردتون ِف أحضان أمريكا وأوروبا كفرة،واملستجدون للسالح ليقاتلونا ويقاتلوا : باملقابل نقول
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وطنهم بو كفرة، وىكذا كفرنا األمة برمتها وغدونا أشالء دمزقة يضرب بعضنا رقاب بعض، وفقاً ملا حذر 
كفر ىنا(ال تغدوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض): بقولو النيب  ِف ىذا اْلديث كفر   ، ال

 .سلوكي وليس اعتقاديًا

: أيها املسلمون
إذا عدنا إىل ىدي اهلل ورسولو ونظرنا ِف ضوابط التكفري واختاذ املوقف املًتتب على التكفري، وِف حياة 

كفرة املشركني لينأ: املصطفى  بنفسو وشياىو ى جيش يقاتل املسلمني، يفر واحد من جيش من ال
أسامة بن : وابُن ِحبو وببعض ما لديو ليفر بذلك من سيوف املسلمني، ويلحُق بو ِحبُّ رسول اهلل 

السالم عليكم أشهد أن ال إلو إال اهلل وأشهد أن حممد : الرجل  فلما وصل إليو أسامة بسيفو قال زيد
ا قاَّلا لينجو بنفسو، مل تنطِل اخلدعُة على أسامة بن زيد  ن كل فرد منا أنو أمن رسول اهلل، املتبادر إىل ذى

ا قاَّلا متعوذا، قال أقتلتو : أقتلتو بعد أن قاَّلا، قال): فقتلو،  فلما مسع رسول اهلل  ما جرى قال ألسامة إمن
 (بعد أن قاَّلا ؟ ىال شققت على قلبو

اليوم يضرب بعضنا رقاب بعض وىم يعلنون ال إلو إال اهلل حممد رسول اهلل، نكفرىم خلالفات مذىبية 
ان مسألة فردية  . بيننا على أن ال جيوز أن حنكم على فئة بالكفر بعد أن أعلنت أهنا تؤمن باهلل، واإلدي

وليست مسألة مجاعية، أنا اليوم أقول ىذه أمة إسالمية ولكين ال أقول فالن وفالن وفالن مسلمون إال 
ا وال أحكم على : كما أين أقول إذا كنت أعلم أهنم مسلمون، أوربة بالد كافرة ولكين ال أحكم أفرادى

ة أي فرد منهم حىت أعلم أنو مات كافراً، أو أنو كفر فعاًل، فلو جاءين من تلك األمة من يقول :  خادت
أىال بك أنت أخ لنا على أنو قد : أشهد أن ال إلو إال اهلل وأشهد أن حممد رسول اهلل أرحب بو وأقول

يكون منافقاً، ىال شققُت على قلبو، ىال فتشُت عن خبيأتو، ما ِف قلبو أمر انفرد رب العزة جل شأنو، 
 كان حيكم على  حىت إن النيب. ليس من شأننا أن ننظر ِف خفايا قلوب الناس، وليس بوسعنا ذلك

ر أحواَّلم   .الناس من خالل ظواى
عبد اهلل ابن أيب بن سلول رأس النفاق ِف املدينة بغري منازع، مواقفو أسوأ وأقذر دما يُتصور وقف إىل 

أحسن :  وىو يقولبل وأمسك بتالبيب النيب  ،ضد املسلمني وضد النيب  جانب يهود بين قينقاع
ِف موايّل،  مث عندما غدر بنو النضري ونقضوا العهد مع رسول اهلل وقف عبد اهلل بن أيب بن سلول مع بين 

، مث بعد ذلك وقف عبد اهلل بن أيب بن سلول يؤجج فتنة بني النضري ضد املسلمني وضد النيب 
ما حنن وجالبيب قريش إال كما : ،املسلمني ويقول عن النيب وأصحابو املهاجرين أصحاب رسول اهلل 
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ز منها األذل، عبارة واضحة ِف . مسن كلبك يأكلك :قالوا واهلل لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األع
 أتريد يا  مرين يا رسول اهلل أو مر عّباد بن بشر فليضرب عنقو، فقال لو النيب: فقال مراميها، قام عمر

عمر أن يقال حممد يقتل أصحابو بل نًتفق بو، املسألة بالنسبة للنيب الذي يتلقى الوحي من عند اَّلب 
 وجل أطلعو على حقيقتو، قلب عبد اهلل بن أيب كظاىره وظاىره كقلبو، األمور مكشوفة للنيب ألن اهلل عز

ومع ذلك مل يأمر بقتلو ومل يأذن بقتلو، وجاء عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب بن سلول يستأذن رسول اهلل ِف 
 (بل نًتفق بو وحنسن صحبتو ما بقي بيننا): قتل أبيو فقال لو 

هلل ىل وصل قومنا املكفرون إىل  حبقائق الرجال؟ وىل بلغ من ىم ِف مواجهتهم   درجة علم رسول ا
راف والشذوذ درجة عبد على أي أساس يكفرون ! اهلل بن أيب بن سلول أي ىل حنن بلغنا من االحن

األمة، يكفرون خمالفيهم ويهدرون دمهم ويغتالوىم ويقتلوهنم، إن شريعتنا تنهى عن أن يقتل املتعبد من 
 وىل تركوا أحداً من إىدار الدم ونشر الفساد ،النصارى ِف صومعتو، فضاًل عن املسلم العامل ِف مسجده

ِف األرض؟ 

: يا قومنا
فال َوَربَِّك ال ) :ترى على أي أساس نبين املواقف على أي أساس نبين التصرفات، إن اهلل تعاىل يقول

ُموَك فِيَما َشَجَر ب َي ْنَ ُهْم مُثَّ ال جيَُِدوا ِف أَنُفِسِهْم َحَرًجا دمَّا َقَضْيَت َويَُسلُِّموا َتْسلِيًما نفى ( ي ُْؤِمنُوَن َحىتَّ حُيَكِّ
ان عنهم  كتاب اهلل عز ان عمن  اإلدي وجل، ومع ذلك حنن ال نقول إن فالن كافر،  كتاب اهلل  نفى اإلدي

و،  ان وِف الوقت ذات ال حيتكم ِف املواقف األقوال والتصرفات إىل ىدي اهلل وىدي رسولو، نفى عنو اإلدي
 أي إن مل إن مل يكن ِف واقع األمر كافراً (من قال ألخيو يا كافر فقد باء ِبا أحدمها) يقول النيب 

كافر املكفر ىو فاآلخر . ال
كفر وفيهم من قد يكون مؤمنًا على أي أساس تبين . حتكم على فريق وِف ىذا الفريق من ىو دمعن ِف ال

كام؟ على أي أساس تقول الفئة الفالنية كافرة ؟ ىذه  موقفك؟ على أي أساس تبين التعميم ِف األح
مواقف جيب أن ننأى بأنفسنا عن أن َنالف ىدي اهلل وىدي رسولو ِبا، حنن حباجة إىل أن نعود 

. ونستعيد وحدة األمة ال أن نُعمل معول التحطيم ِف وحدة األمة
وارج وغريىم دمن ىم خالفونا خمالفات كثرية جداً، ومع  عد إىل تارخينا، تارخينا فيو اجلهمية والشيعة واخل

وارج ألهنم خرجوا على األمة خرجوا على  ذلك ىل مسعتم أننا كّفرنا فقاتلنا فريقا من ىؤالء؟، قوتل اخل
لفاء خرجوا على األمة يضربون  اخلالفة، نشروا الفتنة، ال ملوقف اعتقادي أو لكلمات قالوىا، بل قتلوا اخل
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برىا وفاجرىا، كفروا من ال جيوز تكفريه من الناس، ذلك كان سبب قتاَّلم، ومل يكن سبب قتاَّلم خالفاً 
. خالفاً اجتهاديًا اعتقادياً أو

وارج اجلدد فهم قد صح فيهم كالم رسول اهلل  سفهاء األحالم حدثاء ): وكثريا ما كررناه أما اخل
رمية رق السهم من ال سالم كما دي رقون من اإل ربية دي سنان يقولون بقول خري ال ستباحوا دماء الناس(األ .  ا

 

: أيها املسلمون 
علينا أن نراجع أنفسنا علينا أن نصحح مسارنا، املشكلة ليست بيين وبينك يا أخي املشكلة بينك 
وبني اهلل أنا سوف ألقى وجهو وأنت سوف تلقى وجهو، وبني يدي ديان السموات واألرض جيتمع 

اخلصوم، ىناك تبدو السريرة عالنية ىناك سوف حتاسب أول ما حتاسب عن دماء املسلمون، أول ما 
ا، فكيف بدماء أمة  حياسب اإلنسان يوم القيامة  حياسب عن دماء األمة عن دم أي فرد من أفرادى

ونعود إىل صوابنا، نستجدي السالح من أعدائنا  أما آن لنا أن نرعوي!! يسفك بعضها دماء بعض
رغم من اخلالفات  كفر بأعداء األمة لكي نقتل أبناء أمتنا، على ال لنقتل إخواننا، نستعني بأمم ال

 ،والتباينات اليت فيما بيننا يبقى ابُن أمتنا ابَن أمتنا ويبقى العدو عدواً حيمي أوغاد األرض ِف فلسطني
هلل!! مغتصيب املسجد األقصى، مث نتحالف معهم على إخواننا، ونكفر إخواننا وهندر دماءىم  يَا): فلنتق ا

ُهْم فَِإنَُّو مِّنُكْم ي َتَ َوَّلَُّم َوَمن بَ ْعٍض أَْولِيَاء بَ ْعُضُهْم أَْولِيَاء َوالنََّصاَرى الْيَ ُهوَد تَ تَِّخُذوْا اَل آَمُنوْا الَِّذيَن أَي َُّها  ِإنَّ ِمن ْ
  (الظَّاِلِمنَي اْلَقْوَم يَ ْهِدي اَل الّلَو

: أيها املسلمون
كراىية  اليت شاعت فيما بيننا  َا)لنستيقظ ولنعد إىل رشدنا ولننبذ مشاعر ال  ِإْخَوٌة اْلُمْؤِمنُوَن ِإمنَّ

ال تفسدوا قال أصلحوا بني أخويكم   (فََأْصِلُحوا
تنازعوا، : حنن اليوم نطبق العكس نقول (رحُِيُكْم َوَتْذَىَب فَ تَ ْفَشلُوْا تَ نَاَزُعوْا َواَل) اهلل تعاىل يقول

يعًا الّلِو حِبَْبِل َواْعَتِصُموْا) . ، حنن نقول تفرقوا وال تعتصموا(تَ َفرَّقُوْا َواَل مجَِ

: أيها املسلمون
كن أن نعاجلها ِف ندوات حوارية، جرى ذلك ِف تارخينا، حوارات جرت  اخلالفات الفكرية والعقدية دي

كثري واملخالفني وأىل السنة واجلماعة جرت حوارات تفيض ِبا كتبنا وهلل  بني املعتزلة وأىل السنة بني ال
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ة اخلالف ىو أن أجلس  ة خالف، سبيل إزال اْلمد، ليس بالسيف سبيل اإلصالح وال ىو طريقة إزال
وإياك حمتكمني لكتاب اهلل ولسنة رسولو، مث يطلبون منا أن نوافق منهجهم ِف تكفري بعضنا لبعض 

أن يكون أمرينا خمالفا لنا فيما يدعون ويتخذون  ويتولون أعداءىم، ويكون أمريهم من خمالفيهم، يعيبون
يفعلوا ذلك؟ عودوا فانظروا  أمل!! كافرا َّلم أمريًا

 .ملاذا تعيب على غريك أمراً ترتكب أضعافو؟ اتقوا اهلل ِف حق أنفسكم
زيق الصف وتشتيت  كلمة ال دت ستعادة وحدة ال حنن اليوم حباجة إىل إعادة التدبر ِف كتاب اهلل، وِف ا

كلمة . ال
أقول قويل ىذا وأستغفر اهلل العظيم يل ولكم 

فيا فوز املستغفرين 


