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بسم هللا الرمحن الرحمي

فتوى العلامء يف التحذير عن مهنج حسان حسني التكفريي
بعث بعض الطالب الصوماليني يف اجلامعة الإسالمية ابملدينة النبوية سؤالا حول مهنج حسان حسني العقدي اإىل
علامء الصومال ،وفامي ييل نص السؤال:
اإن امحلد هلل حنمده ونس تعينه ونس تغفره ونس هتديه ونعوذ ابهلل من رشور أنفس نا وسيئات أعاملها من هيده هللا فال
مضل هل ومن يضلل فال هادي هل وأشهد أن ل اإهل اإل هللا وحده ل رشيك هل وأشهد أن محمدا عبده ورسوهل وبعد:
فاإن هللا س بحانه وتعايل قد قيض لهذا ادلين يف لك زمان عدول ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال املبطلني وتأويل اجلاهلني،
وأمر ابلرجوع اإلهيم يف أمور ادلين حيث قال س بحانه (فاسألوا أهل اذلكر اإن كنمت ل تعلمون) ،فهم مصابيح ادلىج وأمئة
الهدى ،اإلهيم يفعع بعد هللا يف أوقات الفن ،واشتباه احلق ابلباطل ،وحنن طالب اجلامعة الإسالمية ابملدينة النبوية نكن
مبة ل توصف واحرتام ًا تقتضيه ادلاينة لعلامئنا الفذاذ يف الصومال اذلين أحيا هللا هبم مهنج السلف بعد موات ،وهدى
بسبهبم مجوع ًا ل تعد ول حتىص ،ونسأل هللا أن جيعهيم عنا وعن املسلمني يف الصومال خري ما جعى عامل ًا عن أمته وداعي ًا
عن قومه وأههل أمني.
علامئنا الفاضل ل خيفى عليمك ما يبثه حسان حسني يف مارضاته ودروسه من احلط عىل العلامء وطلبة العمل اذلين شهد هلم
أهل الصومال ابخلري اإىل أن بلغ به المر أن هجر بتكفريمه بعد تفس يقهم وتعيريمه وملعمه بأمهم علامء سوء أو أحبار سوء ،وقال
يف بعض أرشطته( :جامعة الاعتصام عندي طائفة اكفرة مرتدة ،تعامل معامةل املرتدين) يعين جامعة الاعتصام ابلكتاب
والس نة اليت ينتظم فهيا أكرث العلامء السلفيني يف الصومال ،ودعا يف رشيط أخر هل اإىل ماربهتا يف احلل واحلرم.
وزمع يف بعض أرشطته أنه جيوز قتل العا م اإذا  م ينقط فساده اإل بقتهل ،ويكون قاتهل اجاهد ًا واملقتول شهيد ًا.
وكفّر من أقام يف املناطق اليت تس يطر علهيا –حسب وصفه -النظمة املرتدة مثل :مناطق نفوذ الش يخ رشيف –رئيس
احلكومة الانتقالية ،-وإاداريت بونتالند وصومالند ،والصومال الغريب ،و م يفرق يف ذكل بني عا م وعايم سواء اعتقد معتقد
النظمة اليت كفرها أو  م يعتقدها حسب قوهل.1
انظر[ :تأييد ومناصرة للبيان اخلتامي لعلماء الواليات اإلسالمية يف الصومال صـ ]34له.
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مفا هو مهنج هذا الرجل؟ وما هو املوقف الرشعي منه ،وما حمك الاس امتع اإىل أرشطته ودروسه؟
نص الفتوى:
بسم هللا الرمحن الرحمي ،امحلد هلل  ،والصالة والسالم عىل رسول هللا  ،وعىل أهل وأحصابه أمجعني  ،وبعد ؛
فقد اكن العلامء يتابعون ما يصدر من املذكور من مسائل وفتاوى شاذة وأقوال منكرة  ،من ذكل :
 -1تكفريه لعموم قبائل صومالية يذكرها بأسامهئا يف أرشطته .
 -2تكفريه لعامة املسلمني يف املناطق اليت حتمكها احلكومات اليت وصفها ابملرتدة .
 -3استباحته دلماء العلامء اخملالفني لرأيه يف التكفري ومفهوم اجلهاد ،حبجة من فسادمه .
 -4تكفريه للعلامء وادلعاة وبعض امجلاعات ا إلسالمية بأمور متومهة وظنون واهية.
 -5التحريض عىل التكفري وتسهيل أمره وفتح اببه لعموم الطلبة وأش باه العوام  ،المر اذلي ينتج عنه تالعب ابحلق وجرأة
عىل اخللق.
 -6التحريض عىل قتل العلامء وادلعاة اخملالفني هل أيامن وجدوا يف احلل واحلرم .
 -7سب العلامء وادلعاة وش متهم والافرتاء علهيم ووصفهم ابلعمالء واجلواسيس .
 -8التالعب بأقوال العلامء ابحلذف والعايدة والتقدمي والتأخري وتقويلهم ما  م يقولوا.
وقد تبني للعلامء من خالل التتب والاس تقراء أن مهنج املذكور يف ابب السامء والحاكم هو مهنج الغالة واخلوارج؛ من
التكفري مبا ليس مبكفر  ،وعدم مراعاة ضوابط التكفري يف املكفرات ،والاس هتانة ابدلماء وسائر احلرمات لعموم املسلمني
وعلامهئم  ،فهو من اخلارجني عىل الس نة مبخالفهتا واملروق مهنا  ،ومن اخلارجني عىل المة بتكفريها واستباحة حرماهتا  ،كام يف
حديث مسمل  ..( :ومن خرج عىل أميت يقتل برها وفاجرها  ،ول يتحاىش من مؤمهنا  ،ول يفي ذلي عهد عهده ،فليس مين
ولست منه ، ).قال ش يخ الإسالم ابن تميية-رمحه هللا : -واخلوارج مه أول من كفّر املسلمني،يكفرون ابذلنوب ،ويكفرون
من خالفهم يف بدعهتم ،ويس تحلون دمه وماهل"(مجموع الفتاوى )272/3وقال ايضا  " :ومه أول من كفّر أهل القبةل ابذلنوب ،
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بل مبا يرونه من اذلنوب ،واس تحلوا دماء اهل القبةل بذكل "(مجموع الفتاوى )481/7وقال أيضا  :وهلم خاصتان مشهوراتن
فارقوا هبام جامعة املسلمني وأمئهتم :
أحدهام  :خروهجم عن الس نة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة ،أو ما ليس حبس نة حس نة ،وهذا اذلي أظهروه يف وجه النيب
صىل هللا عليه وسمل حيث قال هل ذو اخلويرصة المتميي  :اعدل فاإنك  م تعدل . ..
الثاين  :أمهم يكفرون ابذلنوب والسيئات ،ويرتتب عىل تكفريمه ابذلنوب اس تحالل دماء املسلمني وأمواهلم  ،و أن دار
الإسالم دار حرب  ،و دارمه دار اإميان " ( مجموع الفتاوى .)72/12وقال عهنم أيضا  .. ":فاإمهم يعتقدون رأاي هو خطأ وبدعة
ويقاتلون الناس عليه ،بل يكفرون من خالفهم  ،فيصريون خمطئني يف رأهيم ،ويف قتال من خالفهم أو تكفريمه ولعهنم  ،وهذه
حال عامة أهل الهواء اكجلهمية  ...اإىل قوهل  :واخلوارج املارقون أمئة هؤلء يف تكفري أهل الس نة وامجلاعة ويف قتاهلم "(مهناج
الس نة . )536/4
وقد ذكر ش يخ الإسالم أيضا أن تسليط العوام – كام يصن املذكور– عىل تكفري العلامء من أصول اخلوارج فقال بعد الكم
(الفتاوى الكربى ( ...":)475/3مث هو م هذا بني أن علامء املسلمني املتلكمني يف ادلنيا ابجهتادمه ل جيوز تكفري أحدمه
مبجرد خطأ أخطأه يف الكمه ،وهذا الكم حسن جتب موافقته عليه؛ فاإن تسليط اجلهال عىل تكفري علامء املسلمني من أعظم
املنكرات؛ وإامنا أصل هذا من اخلوارج والروافض اذلين يكفرون أمئة املسلمني؛ ملا يعتقدون أمهم أخطئوا فيه من ادلين ،وقد
اتفق أهل الس نة وامجلاعة عىل أن علامء املسلمني؛ ل جيوز تكفريمه مبجرد اخلطأ احملض  ...اهـ.
وعىل هذا ،فاإن العلامء املذكورة أسامؤمه أدانه  -نصيحة للمة وحفاظا عىل املةل -يبينون مبا ييل :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

أن مهنج املذكور هو مهنج اخلوارج ،اذلي جيم بني فساد ادلين وخراب ادلنيا  ،وأنه جيب التحذير منه .
ل جيوز الاعامتد عىل ما يتقهل عن أهل العمل ويععوه اإىل كتهبم اإل بعد التثبت من مصادرها الصلية؛ لنه ليس أمينا
ول مال للثقة.
أنه مين بي أرشطته وكتبه اليت حتتوي عىل املسائل والقوال املنكرة اليت س بق ذكرها .
ل جيوز رشعا ،ول س امي للمبتدئني والعوام ،الاس امتع اإىل دروسه وأرشطته ومطالعة كتبه  .كام ل جيوز متكينه من
مساجد املسلمني حىت ل يفسد عقيدة املسلمني.
حيمل العلامء املذكور مسؤولية كثري مما حيدث يف الصومال من قتل العلامء والبرايء بسبب فتاويه الغالية الشاذة.
ينصح العلامء املذكور أن يتوب اإىل هللا ،ويكف عن تكفري املسلمني واستباحة حرماهتم ،كام ينصحون قرابة هذا
الرجل وذويه بأن يأخذوا عىل يديه ويكفوا أذيته عن املسلمني .
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وهذا لكه من ابب قوهل تعاىل  :وتعاونوا عىل الرب والتقوى ول تعاونوا عىل الإمث والعدوان ،وقوهل ،صىل هللا عليه وسمل :انرص
أخاك ظاملا أو مظلوما  ،قالوا  :هذا املظلوم  ،مفا ابل الظا م ؟ قال  :حتجعه عن الظمل  .وقوهل ،صىل هللا عليه وسمل  :ادلين
النصيحة  .قلنا ملن ؟ قل  :هلل ولكتابه ولرسوهل ولمئة املسلمني وعامهتم .
وصىل هللا وسمل عىل نبينا محمد وعىل أهل وأحصابه ومن تبعهم ابإحسان اإىل يوم ادلين
العلامء املوقعون:
 -1الش يخ محمد عبد أمل
 -2الش يخ عبد الرمحن محمد قيليي
 -3الش يخ عيل ورمسي حسن
 -4الش يخ محمود عيىس محمود
 -5الش يخ عبد القادر نور فارح
 -6الش يخ يوسف أدم محمد
 -7الش يخ طاهر أو عبد يوسف
 -8الش يخ أمحد طاهر حسن حسني
 -2الش يخ عبد الرمحن ش يخ معر
-11الش يخ عبد النارص حاج أمحد
-11الش يخ محمود ش يح محمد ش بيل
-12الش يخ محمد اإدريس أمجد
-13الش يخ عبد هللا ش يخ نور
-14الش يخ محمود حاج يوسف
-15الش يخ أمحد محمد سلامين
-16الش يخ عبد هللا طاهر جام – ابشا-
-17الش يخ محمود ش يخ أمحد حسن – أبو شيبة-
-18الش يخ عبد الرمحن محمد علمي –أبيض-
-12د .عبد الرزاق محمود تكر
-21د .محمود عبد الرمحن محمد – هوري-
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-21د .عبد الرمحن ش يخ عبد هللا معر
-22د .عبد هللا حسن اإبراهمي
-23د .هارون ش يخ حسني
-24د .أدم ش يخ عيل صاحل

