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ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته� .....أما بعد،،،
ف�إن مما تبا�رش به �أهل العلم والإميان انك�سار �شوكة التكفرييني والتفجرييني يف دولة
التوحيد ال�سعودية ،وتبدد جموعهم ما بني قتيل ,و�سجني ,وهارب ,وم�ستخف على ما هو
عليه من التكفري� ,أوم�ستخف لب�س لبا�س غريه ليحمي نف�سه.
وامي اهلل كنت جازماً بانك�سارهم؛ لأنها مل تكن وال كانت للخوارج راية ودولة ,فكلما
طلع لهم قرن بُ رِت و ُق ِطع.
يا هلل العجب !! �إن �أكرث تفجرياتهم مل تكن يف دول الكفر – مع عدم الر�ضا بذلك – بل
كانت يف دولة التوحيد ال�سعودية مع �أنها �أح�سن الدول الإ�سالمية ديناً.
وهذا مما ي�ؤكد �أن ه�ؤالء التكفرييني يف�سدون الإ�سالم با�سم الإ�سالم من حيث يدرون
�أو ال يدرون ،بل الذي �أجزم به �أنهم �ألعوبة للكفار ال �سيما الإجنليز والأمريكان ،فكم
ا�ستفادوا منهم يف �إ�ضعاف منابر الهدى حتججاً مبحاربة الإرهابيني ،لذا جتدون دول الكفر
حما�ضنهم وم�أواهم دون دول الإ�سالم ،وبع�ضهم م�سجون يف بع�ض الدول الإ�سالمية ّ
وممكن
من الكتابة على خالف العادة لأمثاله من امل�سجونني مما يدل على �أن وراء الأكمة ما وراءها.
من اهلل به – وهو ذو الف�ضل واملن – �أن الطبعة الأوىل من كتابي هذا (الربهان املنري)
ومما ّ
قد �آتت �أكلها حتى بات التكفرييون يت�ساقطون ما بني �رصعى� ,أو قتلى� ,أو جرحى من قوة
�رضباته عليهم فانربى اثنان هزيالن منهم – وكلهم كذلك – بت�أثري وت�شجيع ر�أ�س من
ر�ؤو�سهم وهو التكفريي العنيد اجللد يف تكفريه بجهل وبغي�( :أبو حممد املقد�سي) فقدم
لهما يف الكتابني وبينهما يف الزمان ما يقرب من �سنة.
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ويف كلتا املقدمتني – بحمد اهلل -بان �أثر ردي عليه يف كتابي(تبديد كوا�شف العنيد يف
تكفريه لدولة التوحيد) ,و�أنه �أ�صابه يف مقتل ،وذلك لأن كتابي (تبديد كوا�شف العنيد)
جمع �أموراً عدة :
الأمر الأول � :أنه ُد ِّعم – بف�ضل اهلل -باحلجج والأدلة الظاهرة يف �ضالل طريقة اخلوارج
عموماً و�أبي حممد املقد�سي خ�صو�صاً.
الأمر الثاين  :تقدمي �أهل العلم والف�ضل لكتابي ك�شيخنا العالمة �صالح الفوزان – حفظه اهلل .
الأمر الثالث � :أن الكتاب ت�ضمن ذكر �سرية خمزية لهذا املقد�سي امل�سكني من جهل
بالعلم ,وعدم تلقيه على �أهله ,و�رسقة الأموال ,وجتويز الزنا بالكافرات بحجة �أنهن �إماء!!
وكل هذا موثق ومثبت.
الأمر الرابع  :ت�ضمن الكتاب �إبراز تكفري املقد�سي لأئمة الع�رص كال�شيخ العالمة
عبدالعزيز بن باز ,وال�شيخ العالمة حممد بن �صالح العثيمني ,و�أمثالهم.
لذا – بحمد اهلل – ا�شتد حنقه وغيظه لهذه الأمور وغريها ,فحاول �أن يذكر عني يف
مقدمته كل ما قيل �سواء ثبت �أو مل يثبت؛ لأجل حماولة ت�شكيك النا�س يف ردي عليه ,و�أنى
له ذلك وما نقلته عنه موثق� ,إما من ر�سائله� ,أو بنقل من جال�سه وعرف حاله ,وما ذكره من
�شبهات ظنها �أدلة بان حالها عند ت�سليط نور الوحي عليها ,و�أنها يف الواقع تُ َّرهات مل تبلغ
كونها �شبهات �إال تنز ًال وافرتا�ضاً.
وكان مما نقل عني املقد�سي �أين ال �أكفر ال�ساجد لل�صنم!! وردي �أن �أقول � :سبحانك هذا
بهتان عظيم ,فقد بينت يف مقال بعنوان (كفر ال�ساجد لل�صنم وبوذا) (((.
( )1وهو موجود يف املوقع الذي �أ�رشف عليه الإ�سالم العتيق.
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وحقيقة الأمر� ,أن من �سجد لل�صنم كفر �إجماعاً �سواء كان لأجل املال �أم ال ,و�أن هذا
بالإجماع ،و�أن الر�سالة التي يتناقلها هذا املقد�سي وغريه ال ي�صح االعتماد عليها؛ لأن
كاتبها علق ذلك بقوله (�إن �صح النقل) فهو مل يجزم بثبوت الأمر عني� ..إىل �آخر التف�صيالت
واملالب�سات حول هذه الفرية.
يا �سبحان اهلل !! تغ�ضب وت�صيح بنقلي بع�ض �سريتك املخزية بنقل الثقات الذين تعرفهم
ويعرفونك وهم جمع ,وتطري بر�سالة علق �صاحبها القول فيها على ال�صحة والثبوت .
وبعد ذكر هذه الإ�شارة املخت�رصة عن املقدم للكتابني �أبي حممد املقد�سي ,ف�أرجع للإ�شارة
ملا يف الكتابني من اعوجاج يف الفهم� ,أو نق�ص يف العلم بذكر عدة �أمور ،وهي و�إن كانت
خمت�رصة لكنها دالة على ما وراءها ,ف�إن البعرة تدل على البعري ,والأثر يدل على امل�سري ،و�إن
الإطالة يف مناق�شة ه�ؤالء ال جدوى من ورائها �إال �إ�ضاعة الوقت؛ لكونهم جمعوا – يف
اجلملة – بني التع�صب ,واجلهل والطعن يف �أهل العلم الكبار با�سم العلم والتحقيق كما
�سرتى – �إن �شاء اهلل – ،بل بلغ من تع�صبهم �أنهم يكررون الوقوع يف الهفوات التي وقع
فيها �ساداتهم مع �سابق التنبيه والتعريف ،فهل يا ترى هذا من تع�صبهم �أو من جهلهم الذي
جعلهم ال يدركون هذه احلقائق مع و�ضوحها �أمامهم؟!! و�صدق اهلل القائل ﱭ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﱬ [احلج.]٤٦ :
وقد يكون �رصفهم اهلل عن هذه احلقائق العلمية اجللية عقوبة لهم على ما اقرتفوه من
تبديل لل�رشع ,وطعن يف علمائه كالإمام عبدالعزيز بن باز ,والإمام حممد نا�رص الدين
الألباين والإمام حممد بن �صالح العثيمني  , ف�إن اهلل يغار على �أوليائه وينتقم
لهم ،كما �أخرج البخاري من حديث �أبي هريرة � أن ر�سول اهلل ☺ قال:

5

في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير
باحلرب) ,وال نح�سب �أئمة ال�سنة ه�ؤالء
قال اهلل تعاىل ( :من عا َدى يل وليًّا فقد �آذنتُه
ِ
�إال �أولياء اهلل و�أن�صاره ,فعقوبة على طعنهم فيهم� ,رصفهم اهلل عن الهدى كما قال تعاىل
ﱭ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﱬ [حممد, ]١٤ :
وقال  :ﱭ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﱬ [الأعراف. ]١٤٦ :
و�إليك الإ�شارات �إىل بع�ض ما يف هذين الكتابني:
الإ�شارة الأوىل � :أنهم �سلكوا م�سلك الدعاوى وال�صياح بها ،فكم �صاحوا ونادوا �أنهم
�أهل التوحيد ,و�أهل الغرية عليه ,و�أنهم �أهل ال�سنة ,وهكذا ...و�أن غريهم مرجئة� ,أو
مت�أثرون باملرجئة� ,أو �أن�صار للطواغيت ,وهكذا ...وهذه الدعاوى ال تثبت مبجرد الدعوى
كما يف احلديث الذي �أخرجه ال�شيخان عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل ☺( :لو يعطى النا�س
بدعواهم الدعى نا�س دماء رجال و�أموالهم.((( )...
و�إن كان من ال يدري من امل�ساكني ذوي احلما�سة والعاطفة يغرتون بهذا ،لكن �أهل
الأدلة واحلجج ال تنطلي عليهم الدعاوى اخلاوية ,و�إال لكان املعتزلة املبتدعة �أهل التوحيد
لكونهم ا�شتهروا بالت�سمي به والدعوة �إليه ,ومرادهم توحيدهم البدعي ,وهو �أنه ال �صفة هلل
�سبحانه لذا قال الرببهاري( :و�إذا �سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد وا�رشح يل التوحيد
فاعلم �أنه خارجي معتزيل) ا.هـ لذا ال يغرت بكل من �سمى نف�سه موحداً وداعياً �إىل التوحيد
بل العربة باحلقائق ال بالدعاوى.
(� )1صحيح البخاري (� ,)4187صحيح م�سلم (.)3228
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ومن ذلك ادعا�ؤهم تعظيم �أئمة الدعوة النجدية ال�سلفية و�أتباعهم ,ومعرفة �أقوالهم ,وهم
من �أبعد النا�س عن ذلك كما بينته يف ردي على كتاب (ملة �إبراهيم) لأبي حممد املقد�سي(((،
كنت
بل هم – يف احلقيقة� -أتباع �سيد قطب الثوري ال �أئمة الدعوة النجدية ال�سلفية ,و�إن َ
يف ريب من ذلك فراجع ر ِّدي على كتاب (ملة �إبراهيم).
الإ�شارة الثانية � :إن كالم ه�ؤالء القوم وقح رديء يف علماء الع�رص و�أئمته ,فقال الأول
منهما – وهو املحاول التزين بعدم الطعن يف علمائنا �إال تلميحاً : -
هل هم م�شايخه املعا�رصون ..؟ �أم هم علماء �أهل ال�سنة واجلماعة على مر الع�صور..؟
ف�إن كان يق�صد م�شايخه املعا�رصين ,ف�إنا بحمد اهلل ل�سنا بحاجة �إىل �أ�صولهم ,واهلل
�سبحانه مل يرتك الأمة على باطل حتى جاء م�شايخ هذا ليبينوا لنا الأ�صول ال�صحيحة ،ف�إ ّن
يف كالم ال�سلف ال�صالح ومن �سار على نهجهم من العلماء املحققني ما فيه الغنية والكفاية
عن �أ�صول م�شايخه) .اهـ
وك�أن �أ�صول علمائنا الذي �ضاق خناقه بكرثة النقل عنهم كالعالمة ابن باز ,والعالمة
ابن عثيمني ,والعالمة الألباين  , خمالفة لأ�صول ال�سلف !!
وقال الثاين منهما – وهو �أجر�أ على الوقيعة يف علمائنا: -
( كما هي طريقة �أهل البدع ،وهذا الذي وقع فيه بع�ض املعا�رصين مثل ال�شيخني املذكورين
ابن باز والألباين وغريهما ،ف�إنهما مما خلطا هنا )...ا.هـ !!
وقد �سبقهم �إىل ما هو �أ�سو�أ من هذا �شيخهم املق ِّدم لهما �أبو حممد املقد�سي وكف ََّر الإمام
عبد العزيز ابن باز ,والإمام حممد بن �صالح العثيمني  كما يف ر�سالة له بعنوان:
(زل حمار العلم يف الطني) ((( فقال:
( )1وهو ملحق بكتابي تبديد كوا�شف العنيد.
( )2موجودة يف مكتبته يف منرب التوحيد واجلهاد.
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( فلقد قر�أت يف جريدة الر�أي الأردنية بتاريخ � 16صفر 1417هـ املوافق
1996/7/2م خرباً بعنوان (هيئة كبار العلماء بال�سعودية ت�شجب حادث التفجري)
وجاء يف اخلرب�( :شجبت هيئة جمل�س كبار العلماء يف اململكة العربية ال�سعودية يف بيان
نقلته �صحف اململكة �أم�س حادث التفجري يف اخلرب – )...ثم قال – :
( ف�أقول  :قد ف�ضح اهلل �أمركم وك�شف �سرتكم يا علماء ال�ضاللة ..وواهلل لقد جاء علينا
يوم كنا نكف �أل�سنتنا عن اخلو�ض فيكم ،ونرب�أ ب�أنف�سنا عن االن�شغال بكم ،خوفاً من تهمي�ش
�رصاعنا واالنحراف عن نهج دعوتنا ..وكنا نكتفي بتحذير ال�شباب من �ضالالتكم..
حتى كفرنا من كفرنا لرتكنا اخلو�ض يف تكفريكم ..وقد كنا ن�أمل �أن تراجعوا �أو تغريوا
�أو تبدلوا �أو تتوبوا �أو ت�ستحيوا ..ونعر�ض عنكم متمثلني بحديث النبي ☺ ( :دعهم
ال يتحدث النا�س �أن حممداًُ يقتل �أ�صحابه) ,ولكنكم يا للأ�سف مل تزدادوا �إال عماية
وطغياناً وانحرافاً عن احلق وان�سالخاً عن التوحيد ،وانحيازاً �إىل الطواغيت و�إىل ال�رشك
والتنديد – .)...ثم قال – :
( فم�صريكم �إن مل تتوبوا وت�صلحوا وتبينوا م�صري من قال اهلل تعاىل فيه:ﱭ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﱬ [الأعراف ) ]176-١٧٥ :ا.هـ
ومل يرت�ض �صاحب الكتابني تقدمة �أبي حممد املقد�سي لهما �إال لر�ضاهما به على حالته
ال�سيئة امل�شينة.
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الإ�شارة الثالثة � :إ�رصارهما على فهم ا�صطالحات �أهل العلم على غري معناها عندهم؛
كا�صطالح التبديل وعدم االلتزام ،وقد �أبنت معنى هذين اال�صطالحني عند �أهل العلم مبا
يكفي ,لكنهم م�رصون على عدم الفهم وتغيري احلقائق �سواء بجهل �أو بق�صد ،وكرروا �أمثال
هذا يف عدة م�سائل ,وهذا من �أعظم �أ�سباب التبا�س الأمور عندهم و�إلبا�سها على غريهم,
ويخاجلني �أمر يف نف�سي وهو �أنهما يتعمدان هذا؛ لأنه بانك�شاف معاين هذه اال�صطالحات
واال�ستعماالت عند �أهل العلم تزول �شبهتهم برمتها ,وال يبقى عندهم �شيء يتم�سكون به،
والذي يورث هذا يف نف�سي �أنهم م�رصون على عدم القناعة ,مع �أن بيان �أهل العلم لها من
�أو�ضح الوا�ضحات كما نقلت ذلك عنهم ،و�أجدين م�ضطراً لإعادة ما نقلته عنهم يف معنى
م�صطلح التبديل ,ثم الإجابة على اعرتا�ضاتهما الباردة لتكون دلي ً
ال على غريها.
قلت يف الربهان املنري يف الطبعة الأوىل( :وذلك يف حق من بدل حكم اهلل بحكم غريه,
وبع�ض النا�س ال يعرف معنى كلمة (ب ّدل) فيظنها ت�شمل كل من حكم بغري حكم اهلل ,وكلمة
(ب َّدل) يف كالم �أهل العلم هو �أن ي�ضع حكماً غري حكم اهلل زاعماً انه حكم اهلل� ,أما من و�ضع
حكماً غري حكم اهلل ,ومل يزعم �أنه حكم اهلل فلي�س مبدالً.
قال ابن العربي( :وهذا يختلف� :إن حكم مبا عنده على �أنه من عند اهلل فهو تبديل له
يوجب الكفر).اهـ ((( ومبثله قال القرطبي ((( و�إليه �أ�شار الإمام ابن تيمية  فقال :
( ولفظ ال�رشع يقال يف عرف النا�س على ثالثة معان :
الأول ( :ال�رشع املنزل) ,وهو ما جاء به الر�سول ☺ ،وهذا يجب اتباعه ،ومن خالفه
وجبت عقوبته.
(� )1أحكام القر�آن (.)624/2
( )2التف�سري (.)191/6
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والثاين ( :ال�رشع امل�ؤول) ,وهو �آراء العلماء املجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه.
فهذا ي�سوغ اتباعه وال يجب وال يحرم ،ولي�س لأحد �أن يلزم عموم النا�س به ،وال مينع
عموم النا�س منه.
والثالث ( :ال�رشع املبدل) ,وهو الكذب على اهلل ور�سوله �أو على النا�س ب�شهادات
الزور ونحوها ،والظلم البني فمن قال �إن هذا من �رشع اهلل فقد كفر بال نزاع .كمن قال� :إن
(((
الدم وامليتة حالل -ولو قال هذا مذهبي -ونحو ذلك) ا .هـ
فالحظ �أنه جعل ال�رشع املبدل الكذب على اهلل بزعم �أنه من �رشع اهلل ال تغيري
احلكم مطلقاً.
قال الأول منهما – وهو ال�سابق زمناً يف كتابة رده: -
�أقول � :إ ّن زعم امل�ؤلف �أن الذي ي�ضع حكماً غري حكم اهلل ال يعترب مبد ًال �إال �إذا زعم �أنه
حكم اهلل باطل من وجوه:
نحي حكم
الأول � :أن الذي ي�ضع قوانني من عنده� ,أو من عند غريه خمالفة حلكم اهلل ويُ ِّ
اهلل ويقيم حكم غريه مقامه؛ يعترب مب ّد ًال حلكم اهلل �رشعاً وعق ً
ال؛ لأن التبديل هو �أن يجعل
�شك �أنه ٌ
�شيئاً بد ًال عن �شيء ،والذي يُزيح حكم اهلل ويجعل مكانه حكم غريه ال ّ
مبدل،
جعل حكم غري اهلل بد ًال عن حكم اهلل ،وهذا �أمر يف غاية الو�ضوح.
مثاله ُ :حكم اهلل يف ال�سارق القطع ،في�أتي املب ّدل ويجعل حكم ال�سارق ال�سجن
ب�ضعة �أيام� ،ألي�س هذا قد جعل حكمه بدي ً
ال عن حكم اهلل؟ �ألي�س هذا قد نَ َّحى حكم اهلل
و�أقام غريه مقامه؟
( )1جمموع الفتاوى (.)268/3
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الثاين � :أ ّن اخرتاع القوانني املخالفة حلكم اهلل منازع ٌة هلل يف �شيء من خ�صو�صياته �سبحانه
وهو احلكم والت�رشيع وهذا كفر يف ح ِّد ذاته ،والكذب على اهلل كفر يف ح ِّد ذاته وال يخت�ص
فعل خمالف ل�رصيح ال�رشع لو زعم فاعله �أنه حكم اهلل يكفر،
باحلكم ،ويو�ضح ذلك �أ ّن كل ٍ
ولي�س الأمر خمت�صاً باحلكم فقط ،ويو�ضحه كالم ابن تيمية  الذي ذكره امل�ؤلف
(والثالث( :ال�رشع املبدل) وهو الكذب على اهلل ور�سوله �أو على النا�س ب�شهادات الزور
ونحوها ،والظلم البني فمن قال �إن هذا من �رشع اهلل فقد كفر بال نزاع ]
فالحظ قوله يف ال�رشع املب ّدل[ :هو الكذب على اهلل ور�سوله] ف�إنه يدل على �أن الكاذب
على اهلل ور�سوله ☺ يف ن�سبة الفعل املخالف لل�رشع �إىل اهلل ور�سوله كافر وهذا غري
خمت�ص مب�س�ألة احلكم بالقوانني فقط ,و�إن كان ن�سبة القوانني �إىل ال�رشع داخل يف �ضمن
�صور امل�س�ألة ،فمن زعم �أن �رشب اخلمر جائز يف ال�رشع� ،أو �أن الأمر باملعروف حمرم يف
ال�رشع فهو قد كذب على اهلل ور�سوله وهو كافر بذلك� ،إذاً فلي�س الأمر خمت�صاً فيمن زعم
�أن حكمه بغري ال�رشع هو حكم اهلل ،ولكن احلكم بغري ما �أنزل اهلل له مناط م�ستقل يف احلكم
وهو منازعة اهلل يف الت�رشيع ،وتعبيد النا�س لغري اهلل يف التحاكم ،وهذا كفر يف حد ذاته.
ّثم قال ابن تيمية � [: أو الكذب على النا�س ب�شهادات الزور ونحوها ] �أي لو
زعم �أن ما يفعله من الكذب ومن �شهادة الزور �أنه موافق ل�رشع اهلل؛ ف�إنه يكفر لأنه كذب
على اهلل يف ن�سبة ما يخالف �رشعه �إليه.
ّثم قال[:والظلم البني] �أي ومن زعم �أن الظلم الوا�ضح موافق ل�رشع اهلل ف�إنه يكفر لأنه
كذب على اهلل.
ّثم قال [:فمن قال �إن هذا من �رشع اهلل فقد كفر بال نزاع ] �أي من زعم �أن الكذب على
اهلل ور�سوله ☺� ،أو الكذب على النا�س� ،أو الظلم� ،أنه موافق ل�رشع اهلل ف�إنه يكفر.
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وبهذا تعلم �أ ّن الكذب على اهلل كفر يف ح ّد ذاته �سواء كان يف احلكم بالقوانني �أو يف
املحرمات الوا�ضحة ،فمناط الكفر هنا الكذب على اهلل.
و�أما احلكم بالقوانني الو�ضعية فلها مناط م�ستقل وهو الت�رشيع مع اهلل ،ومنازعة اهلل يف
ربوبيته و�ألوهيته و�أ�سمائه و�صفاته ،وت�أخري حكمه وتقدمي حكم غريه على حكمه ،وتعبيد
النا�س لغري اهلل يف التحاكم ،و�إخ�ضاع النا�س حلكم الطاغوت و�إلزامهم به.
ّثم �إ ّن �شيخ الإ�سالم بينّ �أن من حلل احلرام املجمع عليه �أو حرم احلالل املجمع عليه
�أو ب ّدل ال�رشع املجمع عليه كفر ،ومل ي�شرتط �أن ين�سب التحليل �أو التحرمي �أو التبديل
�إىل ال�رشع.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ( : والإن�سان متى ح َّلل احلرام املجمع
عليه
وحرم احلالل املجم ُع عليه �أو ب َّدل ال�رشع املجم ُع عليه كان كافراً مرتداً
َّ
باتّفاق الفقهاء)....الخ .اهـ
�إن هذا الذي �أورده ال فائدة منه وال حاجة �إليه ،وذلك �أن الوجه الأول الذي ذكره
ال فائدة منه ب�سبب �أن كالمنا عن مراد �أهل العلم با�ستعمال لفظ (بدل) ال ما يريده
هو بهذا اللفظ.
�أما الوجه الثاين الذي ذكره فهذا مبني على ت�صوره الباطل عن م�س�ألة احلكم بغري ما �أنزل
اهلل وهو �أن جمرد احلكم بغري ما �أنزل اهلل على وجه التقنني يعترب ك�رصف عبادة لغري اهلل،
وت�صوره هذا �شيء وبحثنا يف حترير مراد �أهل العلم بالتبديل �شيء �آخر لكن القوم ال يفقهون.
ثم تكملة الوجه الثاين بد�أ بالكالم على مراد ابن تيمية وهو ال�شاهد واملفرت�ض �أنه يبد�أ به
ويقت�رص عليه ،فلما مل ي�ستطع �أن يجيب عليه فزع �إىل الت�شغيب على معنى التبديل يف كالم
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ابن تيمية وجعله �أعم من م�س�ألة احلكم بغري ما �أنزل اهلل وهذا حق ولي�س حمل خالف بيننا،
لكن كل من ب ّدل �شيئاً من ال�رشع كفر ،ومن ذلك احلكم بغري ما �أنزل اهلل ,لذا �إذا كفروا
من بدل ال�رشع �أرادوا به الكذب على اهلل ور�سوله ☺ ال مطلق احلكم كما يظن ه�ؤالء
الغالطون ،فعليه ال يتم�سك بكالمهم يف املب ِّدل ل�رشع اهلل على �أنهم يقولون بكفر من حكم
بغري ما �أنزل اهلل ,وهذا ما كنت بينته قبل وعار�ضوه ببغيهم �أو جهلهم.
ومن مزيد جهلهم �أو بغيهم �أنهم ي�رصون على تف�سري كالم �أهل العلم مبرادهم وقناعاتهم
ال مبراد �أهل العلم ,فهو م�رص على �أن التبديل الكفري حلكم اهلل يف كالم �أهل العلم لي�س
الكذب على اهلل ور�سوله يف حكم ال�رشع ,بداللة �أن احلكم بغري ما �أنزل اهلل كفر مطلقاً ولو
بدون تبديل.
فيقال جواباً على هذا :هذه م�صادرة للبحث وهو ا�ستدالل مبورد النزاع و�إال فال �أوافقك
�أن �أهل العلم يكفرون مبجرد احلكم ,وال دليل يدل على ذلك �إال كالمهم يف املبدل فعليه
يقال :دليلكم لي�س دلي ً
ال لأنه ال يوجد ما ي�سنده �إال اعتقادكم الباطل املبني على غري دليل.
وملا كان وا�ضحاً �صعب تو�ضيحه ،وكما قيل :تو�ضيح الوا�ضحات من امل�شكالت ,لكني
ا�ستعني باهلل يف ذلك بتقريبه مبثال:
فلو اختلف رجالن يف معنى التبديل:
قال الأول :احلكم بغري ما �أنزل اهلل تقنيناً كفر مطلقاً كالذبح لغري اهلل.
قال الثاين  :ما �شاهدك من كالم �أهل العلم؟
قال الأول  :كالمهم يف كفر احلاكم بغري ما �أنزل اهلل تبدي ً
ال.
قال الثاين  :التبديل غري جمرد احلكم بغري ما �أنزل اهلل ,وذلك �أنه ترك احلكم مبا �أنزل اهلل
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مع زعم �أنه من عند اهلل ,فهو كذب على اهلل ور�سوله ☺ ثم �أتى بالنقوالت عن ابن العربي
والقرطبي وابن تيمية.
قال الأول � :إن مرادهم بالتبديل جمرد احلكم ال الزعم �أنه من عند اهلل ,بدليل �أن احلكم
بغري ما �أنزل اهلل بو�ضع قانون كفر �أكرب لذاته ك�رصف عبادة لغري اهلل.
قال الثاين � :أثبت العر�ش ثم �أنق�ش!!
فهذا ما ال �أ�سلم لك به ,وذلك �أنني ال �أ�سلم �أن �أهل العلم يكفرون مبجرد احلكم بغري ما
�أنزل اهلل ,و�إمنا باحلكم بغري ما �أنزل اهلل تبدي ً
ال.
قال الأول  :بلى! لأين �أرى كفر من حكم بغري ما �أنزل اهلل مبجرد و�ضع قانون كفر �أكرب.
قال الثاين  :هذا مورد النزاع ومل ن�سلم لك بعد ,فهل عندك دليل على التكفري مبجرد
احلكم بدون قيد التبديل؟
كنت يف �شك يف ذلك فارجع �إىل
هذه املناظرة التقريبية هي واقع حالهم ملن مل يعرفه ,و�إن َ
قراءة كالمه بعد ت�صورك لهذه املناظرة ,علماً �أن �صاحب الرد الأول مما ابتلي بكرثة الكتابة
وت�سويد الأوراق مبا ال فائدة منه ,وك�أنه �أخذ على نف�سه تكثري الأوراق للتهويل وما علم
�أن هذا ال يروج على �أهل العقول والعلوم وهم املق�صودون �أ�ص ً
ال ,وما تقدم نقله عنه �أحد
الأدلة على ذلك و�سي�أتي املزيد � -إن �شاء اهلل . -
�أما الثاين منهما – وهو املت�أخر زمناً – فقال وهو يتكلم عني :
(فقد كان نقل كالماً البن العربي املالكي ،و�آخر البن تيمية احلنبلي – �شيخ الإ�سالم، -
مفاده �أن ال�رشع املب ّدل هو حتليل ما حرم اهلل� ،أو العك�س ،مبعنى �أن الذي يبدل ال�رشع
با�سم ال�رشع ،في ّدعي �أن هذا هو ال�رشع،فهذا هو التبديل دون �سواه ،ولي�س هذا مما نحن
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فيه ،ف�إن هذا بع�ض �صور تبديل ال�رشع ،وال�رشع املب َّدل الذي نحن نتكلم عنه �أعم منه,
وحرره حتريراً جيداً ،وظن هذا
برهان ذلك �أن الإمام تقي الدين ابن تيمية نقل هذا ّ
اجلويهل �أن كالم الإمام ين�رص ما هو عليه من الباطل ،فقد قال تقي الدين كما
يف فتاويه ( )268/3ما ن�صه :
( ولفظ ال�رشع يُقال يف عرف النا�س على ثالثة معان :
الأول ( :ال�رشع املنزل) وهو ما جاء به الر�سول ☺ .
والثاين ( :ال�رشع امل�ؤ ّول) وهو �آراء العلماء املجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه...
والثالث ( :ال�رشع املب َّدل) وهو الكذب على اهلل ور�سوله �أو على النا�س ب�شهادات الزور
ونحوها ،والظلم البينِّ  ،فمن قال �إن هذا من �رشع اهلل فقد كفر بال نزاع ،كمن قال� :إن الدم
وامليتة حالل –ولو قال هذا مذهبي -ونحو ذلك) ا.هـ
قلت  :فقد فهم من ذلك املعرت�ض� ،أن الإمام ابن تيمية �إمنا يريد ح�رص الكفر بالتبديل بهذا
ال�رشط ،وهذا خط�أ مل يرده الإمام قطعاً ،ومل يخطر هذا بباله البتة ،ولو كان هذا الإمام على
وجه الب�سيطة لأكذب هذا املفرتي عليه وعلى ال�رشيعة ،و�أنا �أك�شف هذه ال�شبهة مبا ال يدع
جما ًال لل�شك لأحد ،برهان ذلك ما حكاه �شيخ الإ�سالم قبل هذا بقليل ،حيث قال كما يف
نف�س املو�ضع من فتاويه (�ص ،)267ما ن�صه:
حرم احلالل املجمع عليه.)......
(والإن�سان متى حلل احلرام املجمع عليه� ،أو ّ
قلت :وهذا هو ال�رشع املب َّدل ،وهو ي�شبه قوله �سابقاً ،حيث قال( :ال�رشع املب ّدل :وهو
الكذب على اهلل ور�سوله ...كمن قال� :إن الدم وامليتة حالل .)...اهـ
أخ�ص من تبديل ال�رشع فالأول �صورة من �صوره ،والثاين �أعم منه،
قلت  :فال�رشع املب َّدل � ُّ
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ولذلك ملا ذكر �شيخ الإ�سالم ال�رشع املب َّدل ،بينّ احلكم يف تبديل ال�رشع ب�شكل عام فقال:
(�أو ب ّدل ال�رشع املجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء) ا.هـ فت�أ ّمل.
قلت  :يدلُّك على ذلك� ،أن �شيخ الإ�سالم ،قرر يف كثري من م�صنفاته� ،أن التحاكم �إىل غري
ال�رشيعة ،وعدم التزام ذلك ،كفر خمرج من امللة )...اهـ كالم الثاين منهما.
حاول  -الثاين منهما -حماولة م�شينة فا�شلة �أال يجعل مرادهم العلماء بالتبديل الكذب
على اهلل ور�سوله يف �أحكام ال�رشع ،فحاول التفريق بني تبديل ال�رشع وال�رشع املبدل يف
كالم �أهل العلم ا�ستناداً �إىل كالم الإمام ابن تيمية ,فحاول �أن يجعل ال�رشع املبدل �أخ�ص
وتبديل ال�رشع �أعم ،ومعنى هذا �أنه يريد �أن يجعل معنى بدل ال�رشع �أي غري ال�رشع بدون
الكذب على اهلل ور�سوله ,بخالف ال�رشع املبدل فهو تغيري ال�رشع مع الكذب على اهلل
ور�سوله ,وهو بهذا وافق �أن �أهل العلم يطلقون التبديل ويريدون التغيري مع الكذب على
اهلل ور�سوله ,لكن مل ي�سلم �أن هذا معنى تبديل ال�رشع يف كالمهم كابن تيمية.
وجواب هذا �أن يقال :نحن و�إياك متنازعون يف معنى (بدل ال�رشع) ومتفقون على �أنهم
�أطلقوا التبديل مبعنى تغيري ال�رشع مع الكذب على اهلل ور�سوله فحمل لفظ على ما ف�رسوه
يف مو�ضع �آخر �أوىل من حمله على ما مل يف�رسوه يف مو�ضع �آخر؛ لأن ال�رشع املبدل – �إن
�سلم �أنه �أخ�ص – �سمي تبدي ً
ال مع الكذب على اهلل ور�سوله ولي�س عندك ما يدل على �أنهم
�سموا تبدي ً
ال على ما لي�س كذباً على اهلل ور�سوله ,فوجب حمله على ذلك املعنى هذا �أوالً.
�أما ثانياً فكالم ابن العربي والقرطبي ت�أ�صيل عام يف �أن كل تبديل فهو كذب على
اهلل ور�سوله ☺ ،وتف�سري �أقوال العلماء بع�ضها ببع�ض �أوىل من تف�سريها ب�أفهامنا
ابتداء بال بينة.
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وملا �شعر ب�ضعف حجته يف توجيه كالم الإمام ابن تيمية يف تف�سري التبديل فزع �إىل غري
مفزع وهو اال�ستدالل بكالم الإمام ابن تيمية يف تكفري من حكم بغري ما �أنزل اهلل؛ لأنه غري
ملتزم فجعله م�ستنداً له يف �أن ابن تيمية يكفر مبجرد احلكم بغري ما �أنزل اهلل ،وهذا عليه ال له
لو كان يعقل ،وذلك �أن االلتزام من كالم ابن تيمية هو ترك حكم اهلل �إباء وا�ستكباراً الخ...
ال جمرد الرتك كما بينت ذلك يف الربهان املنري الطبعة الأوىل فقلت:
بيان معنى (عدم االلتزام) من كالم �أهل العلم ال �سيما الإمام �أحمد بن تيمية ، 
و�أنه ال يرادف الرتك امل�ستمر كما يت�صوره بع�ضهم قال  : وتكفري تارك ال�صالة هو
امل�شهور امل�أثور عن جمهور ال�سلف من ال�صحابة والتابعني.
ومورد النزاع هو فيمن �أقر بوجوبها والتزم فعلها ومل يفعلها .اهـ

(((

الحظ قوله (التزم فعلها ومل يفعلها) يفيد �أن معنى االلتزام غري معنى املداومة على الفعل,
فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه ال يفعلها.
فااللتزام الذي ينبني على تركه الكفر �أمر عقدي قلبي ال فعلي؛ لذا ملا �أراد ابن تيميه
التعبري بااللتزام الفعلي قيده بو�صف (الفعلي) ثم مل يجعله مكفراً لذاته بل لأمر �آخر عقدي
فقال  -بعد النقل املتقدم: -
(�أن ال يجحد وجوبها ،لكنه ممتنع من التزام فعلها كرباً �أو ح�سداً �أو بغ�ضاً هلل ور�سوله،
فيقول :اعلم �أن اهلل �أوجبها على امل�سلمني ،والر�سول �صادق يف تبليغ القر�آن ،ولكنه ممتنع
عن التزام الفعل ا�ستكباراً �أو ح�سداً للر�سول� ،أو ع�صبية لدينه� ،أو بغ�ضاً ملا جاء به الر�سول،
فهذا �أي�ضاً كفر باالتفاق ،ف�إن �إبلي�س ملا ترك ال�سجود امل�أمور به مل يكن جاحداً للإيجاب ،ف�إن
اهلل تعاىل با�رشه باخلطاب ،و�إمنا �أبى وا�ستكرب وكان من الكافرين) .اهـ
( )1الفتاوى (.)97/20
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فالحظ �أنه مل يجعل ترك االلتزام الفعلي مكفراً لذاته ،بل ملا احتف به اعتقاد كفري ،وهو
الكرب واحل�سد �أو بغ�ض اهلل ور�سوله.
فبهذا يتبني بجالء �أن ترك االلتزام لي�س تركاً للفعل ولو على وجه الإ�رصار بل ترك
لالعتقاد.
ف�إن قيل :ما معنى (عدم االلتزام)؟
فيقال :معناه ترك امل�أمور لدافع عقدي كفري كالإباء واال�ستكبار وهكذا ...مع اعتقاد
وجوبه على نف�سه وعلى امل�سلمني كما يف كالم ابن تيمية املتقدم  -قريباً  : -لكنه ممتنع من
التزام فعلها كرباً �أو ح�سداً �أو بغ�ضاً هلل ور�سوله.
ثم ذكر �إبلي�س مثا ًال لغري امللتزم وهو موجب طاعة اهلل على نف�سه لكنه ترك �إباء
وا�ستكباراً .اهـ
لكنه خلط يف االلتزام كما خلط يف معنى التبديل فاحلمد هلل الذي هدانا ملا اختلف فيه
من احلق ب�إذنه.
الإ�شارة الرابعة � :إن الكتاب الثاين قرر قول اخلوارج املكفرين بالكبرية بزعمهم �أنها من
الكفر الأكرب وهو بهذا يقرر تقريرهم فقد ذكر �أن امل�رص على ترك الواجب والفري�ضة كافر
ومت�سك – توهماً  -يف ذلك ب�أثر للإمام �سفيان بن عيينة.
قال الثاين منهما :هذا من الأدلة الظاهرة على �أن الرجل مرجىء يف هذا الباب ،و�أن
كالمه فيه غريب عن �أقاويل علماء ال�سنة ،ذلك �أن املرجئة – �أي�ضا -يح�رصون الكفر يف
يفرقون بني ترك الفرائ�ض ،وارتكاب املحارم ،وهذا مما افرتق
هذا الباب باال�ستحالل ،وال ّ
عنهم به �أهل ال�سنة ،حيث مل يجعلوا ترك الفرائ�ض من جن�س ترك املحرمات ،فرتك الفرائ�ض
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كفر ،بخالف اقرتاف الكبائر فهي ف�س ٌق عندهم حتى ي�ستحلها �صاحبُها.
قال �سفيان بن عيينة  كما يف (ال�سنة) لعبد اهلل بن �أحمد ،قال :
(واملرجئة �أوجبوا اجلنة ملن �شهد �أن ال �إله �إال اهلل م�رصاً بقلبه على ترك الفرائ�ض ،و�سموا
ترك الفرائ�ض ذنبا مبنزلة ركوب املحارم ،ولي�سوا �سواء ،لأن ركوب املحارم من غري
ا�ستحالل مع�صية ،وترك الفرائ�ض من غري جهل وال عذر هو كفر .)...اهـ
وهذا هو عني قول اخلوارج املكفرين بالذنوب الذي بر�أ اهلل منه �أئمة ال�سنة ومنهم ابن
عيينة ,وقد �أجبت عليه يف الربهان املنري يف الطبعة الأوىل مبا يكفي ,وبينت معنى �أثر �سفيان
بن عيينة فلرياجعه من �شاء.
�إىل غري ذلك من اال�ستدراكات الكثرية التي تدل على جهل عري�ض �أو بغي مقيت.
الإ�شارة اخلام�سة  :حاول الأول منهما �أن يكرر ما فعله �أبو حممد املقد�سي يف كتابه
الكوا�شف اجللية يف تكفري الدولة ال�سعودية والذي رددت عليه يف تبديد كوا�شف العنيد
من �أن الدولة ال�سعودية حتكم بغري ما �أنزل اهلل وقد رددت على هذا يف التبديد مبا يغني عن
�إعادته فمن �شاء فليطالعه.
الإ�شارة ال�ساد�سة  :حاول الكاتبان �أن يجعال كفر اليا�سة �أو اليا�سق ملجرد التحكيم ,ال
لأنهم جعلوا التحكيم باليا�سة �أو اليا�سق طريقاً �إىل اهلل.
فهم حللوا وحرموا من دون اهلل وقد نقلت يف الربهان املنري الطبعة الأوىل كالم ابن تيمية
وغريه يف نقل هذا عنهم فقلت يف الطبعة الأوىل :
�إن معرفتنا بحال الترت وواقع اليا�سق معني على فهم هذا الإجماع املحكي وذلك �أنهم
وقعوا يف التبديل الذي هو التحليل والتحرمي.
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قال ابن تيمية �( : إنهم يجعلون دين الإ�سالم كدين اليهود والن�صارى و�أن هذه
كلها طرق �إىل اهلل مبنزلة املذاهب الأربعة عند امل�سلمني ثم منهم من يرجح دين اليهود �أو
(((
دين الن�صارى ومنهم من يرجح دين امل�سلمني) .اهـ
وقد بني ابن تيمية كيف �أنهم يعظمون جنكز خان ويقرنونه بالر�سول ☺

ثم قال  (:ومعلوم باال�ضطرار من دين الإ�سالم باتفاق جميع امل�سلمني �أن من �سوغ
(�أي جوز) اتباع غري دين الإ�سالم فهو كافر وهو ككفر من �آمن ببع�ض الكتاب وكفر ببع�ض
الكتاب ) .اهـ
ومما يدل على �أن الإجماع الذي حكاه ابن كثري راج ٌع �إىل التحليل والتحرمي ما قاله ابن
كثري نف�سه:
(ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهلل امل�شتمل على كل خري ،الناهي عن كل �رش
و َع َد َل �إىل ما �سواه من الآراء والأهواء واال�صطالحات التي و�ضعها الرجال بال م�ستند
من �رشيعة اهلل ,كما كان �أهل اجلاهلية يحكمون به من ال�ضالالت واجلهاالت مما ي�ضعونها
ب�آرائهم و�أهوائهم ,وكما يحكم به التتار من ال�سيا�سات امللكية امل�أخوذة عن َم ِل ِك ِه ْم جنكيز
خان الذي و�ضع لهم اليا�سق ,وهو عبار ٌة عن كتاب جمموع من �أحكام قد اقتب�سها من
�رشائع �شتى من اليهودية والن�رصانية وامللة الإ�سالمية وغريها ,وفيه كثري من الأحكام �أخذه
من جمرد نظره وهواه ,ف�صارت يف بنيه �رشعاً متبعاً يقدمونه على احلكم ,فمن فعل ذلك
منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع �إىل حكم اهلل ور�سوله ,فال يحكم �سواه يف قليل
(((
وال كثري) ا .هـ
( )1جمموع الفتاوى ( .)523/28وانظر ما يو�ضح حالهم لك �أكرث (.)527 -520 / 28
( )2التف�سري (.)131/3
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وقال �أحمد بن علي الفزاري القلق�شندي( :ثم الذي كان عليه جنكيز خان يف التدين
وجرى عليه �أعقابه بعده اجلري على منهاج يا�سقه التي قررها ،وهي قوانني �ضمنها من
عقله وقررها من ذهنه ،رتب فيها �أحكاماً وحدد فيها حدوداً رمبا وافق القليل منها ال�رشيعة
املحمدية و�أكرثه خمالف لذلك �سماها اليا�سة الكربى) ((( .اهـ
املحكي
فمن كالم ابن كثري و�شيخه �أبي العبا�س ابن تيمية وغريهما ,يت�ضح �أن الإجماع
َّ
فيمن وقع يف التحليل والتحرمي؛ �أي جتويز حكم غري حكم اهلل� ,إذ جعلوا اليا�سق كدين
الإ�سالم مو�ص ً
ال �إىل اهلل ,وم�س�ألتنا املطروحة فيمن حكم بغري ما �أنزل اهلل مع االعرتاف
بالع�صيان ال مع القول ب�أنه جائز ال حمظور فيه �أو ب�أنه طريق للر�ضوان .اهـ
ف�رصح القلق�شندي ب�أنهم جعلوه ديناً يتدينون به �أي يتعبدون اهلل به.
�شغب على هذا الكاتبان فقال الأول منهما كالماً طوي ً
ال ال �صلة له مبا نحن فيه ,كما
هي عادته يف هذا الكتاب يطيل الكالم بال فائدة ويف غري ما نحن ب�صدده قال( :هذا كالم
باطل من وجوه) ,ثم ذكر الوجه الأول فنقل كالماً طوي ً
ال عن الطائفة املمتنعة وكفرها وهذا
ما ل�سنا ب�صدده وال عالقة له بتحديد حال اليا�سق عند قومه علماً �أين رددت على ما يتعلق
بالطائفة املمتنعة يف الكتاب نف�سه يف الطبعة الأوىل.
ثم ذكر الوجه الثاين و ذكر كالماً هو من مورد النزاع بيننا وهو �أن احلاكم بغري ما �أنزل
اهلل تقنيناً كالذي عبد غري اهلل.
ومثله الوجه الثالث ،وكل هذا ا�ستدالل مبورد النزاع بيننا وهذا خط�أ من اجلهة العلمية
فهو �إذاً ال يح�سن املباحثة والرد.
( )1اخلطط ( ،)311- 310 /4وهذا القلق�شندي من �أعيان القرن الثامن .وتنبه �-أيها القارئ  -كيف �أنه و�صفه ب�أنه دين عندهم وما
كان كذلك فهو خارج حمل النزاع لأن مثل هذا كفر بالإجماع وهو التبديل.

21

في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير
لكن ذكر يف ثنايا الوجه الثالث نق ً
ال عن ابن تيمية يح�سن الوقوف معه وبيان معناه مع
�أنه وا�ضح فقال :
(وت�أمل قول �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  يتبني لك �أ ّن من ترك حكم اهلل وحكم
بغريه ف�إنه يعترب مق ّدماً حلكم غري اهلل على حكم اهلل حيث قال  يف الفتاوى
(جـ � 35ص: )406
(ومن حكم مبا يخالف �رشع اهلل ور�سوله وهو يعلم ذلك فهو من جن�س التتار الذين
يقدمون حكم اليا�سق على حكم اهلل ور�سوله ).
مت�سك بهذا الن�ص من ابن تيمية لأنه يوهم �أن حال التتار الذين كفرهم يف مو�ضع �آخر
هو جمرد التحكيم ومت�سكه بهذا الن�ص ال ي�صح ويتبني عدم �صحة مت�سكه به عند �إكمال
النقل قال ابن تيمية بعد ذلك :ومن تعمد ذلك فقد قدح يف عدالته ودينه ووجب �أن مينع
من النظر يف الوقف واهلل �أعلم) ا.هـ
فهو �إذاً مل يكفره و�إمنا جعل هذا الفعل قدحاً يف العدالة؛ �أي نق�صاً يف الديانة فمنه يعرف
�أن ابن تيمية مل يكفر مبجرد التحكيم ,كما يعزوه �إليه.
والزم هذا النقل عن ابن تيمية �أنه ال يكفر التتار وهذا ما ال يقربه �صاحب الرد الأول بل
هو يرجع على كالمه كله بالنق�ض فعالم ينقله.
�أما قوله( :جن�س التتار)؛ �أي من جن�سهم عموماً يف عدم حتكيم ال�رشع ,ال �أنه هو و�إياهم
�سواء و�إال لكفرهم كما كفر التتار.
�أما الكاتب الثاين ف�شغب على ما ذكرته من �سبب تكفري ابن تيمية وغريه للتتار بال�سبب
وال�شتم واال�ستدالل مبورد النزاع فح�سب.
فاحلمد هلل الذي رد كيده �إىل مثل هذا.
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الإ�شارة ال�سابعة  :ردد الكاتبان كثرياً �أنه ال ي�صح �إرجاع التكفري باحلكم بغري ما �أنزل اهلل
�إىل االعتقاد الكفري؛ لأن االعتقاد الكفري كفر ولو من غري حتكيم.
فيقال يف الإجابة على هذه ال�شبهة � :إن جعل هذه ال�شبهة دلي ً
ال من �أعجب العجاب,
وذلك �أن كون احلكم بغري ما �أنزل اهلل لي�س كفراً �إال باالعتقاد الكفري ال يلزم منه �أن
يكون كفراً لذاته وال �أن يكون من قال هذا مرجئاً ،وذلك مثل �رشب اخلمر والزنا وترك
الزكاة وال�صيام املفرو�ضني ,فلي�س كفراً �إال باعتقاده الكفري؛ لأنه ال دليل �صحيح على �أن
فعل هذه الأمور كفر لذا مل يكفر بها �إال باالعتقاد الكفري و�إال لكفرنا بها ,فلما مل يوجد
دليل على �أنها كفر والأ�صل عدم الكفر مل نكفر بها �إال �إذا احتف بها اعتقاد كفري وداللة
الآية ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱬ [املائدة ]44 :على الكفر
الأ�صغر ملا تقدم بيانه يف الربهان املنري واحلمد هلل.
وتتبع كالمهم يطول للغاية ويخرجنا عن املق�صود وهو الإ�شارة �إىل عدم االعتماد على
كالمهم ال�ساقط حجة ودلي ً
ال وتنبيه من اغرت بهم ليترب�أ من هذا الفكر الغايل البدعي و�أهله.
و�أخرياً  ..يف مناق�شة هذين الكتابني �إين لأنظر �إىل ه�ؤالء القوم بنظرتني:
النظرة الأوىل  :نظرة بغ�ض وعداوة لتحريفهم الكلم و�إ�ضاللهم اخللق و�إ�ضعافهم قوة
الدول الإ�سالمية وامل�سلمني ,ف�صاروا مر�ضاً م�ضعفاً معدياً يف الأمة البد من برته وا�ستئ�صاله.
النظرة الثانية  :نظرة رحمة كيف تالعبت بهم ال�شياطني ف�أوقعتهم يف هذه الأفكار الغالية
ال�ضالة ،بل كيف ا�ستطاع �أعداء الإ�سالم وامل�سلمني من الدول الكافرة ك�أمريكا وبريطانيا
وفرن�سا و�أ�شباههم �أن ي�سريوا ه�ؤالء مل�صاحلهم.
فكلما �أرادوا حرب الإ�سالم وامل�سلمني يف �أر�ض زرعوا ه�ؤالء فيها ليكونوا حجة لهم
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�أمام الر�أي العام لذا انظروا كيف يرحبون بهم يف �أر�ضيهم ويهيئون لهم �سبل املعي�شة بل
ويفتحون لهم املجال لن�رش �أفكارهم.
وبعد هذه املقدمة للطبعة الثانية لكتاب ( الربهان املنري يف دح�ض �شبهات �أهل التكفري
والتفجري )  ,والتي زدت فيها بع�ض الزيادات املفيدة يف امل�س�ألة امل�سماة احلاكمية.
�أ�س�أل اهلل الكرمي بكرمه وجوده �أن يقمع كل مبطل ويرفع راية التوحيد وال�سنة ويجعلنا
برحمته من �أن�صارها �أن�صار احلق �شوكة يف حلوق �أهل الباطل حتى نلقاه.
			

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
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في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير

مقدمة الطبعة األوىل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته� .....أما بعد،،،
ف�إن للتكفرييني والتفجرييني واملت�أثرين ب�أفكارهم �شبهات يرددونها يف كتب ي�ؤلفونها,
ومواقع يف ال�شبكات العنكبوتية يبثونها ،ف�أدخلوا يف نفو�س كثري من ذوي احلما�سة الدينية
املفرطة �شكاً وريباً ،ف�أحببت الزلفى �إىل اهلل بك�شف �أ�شهر �شبهاتهم الأحد ع�رش مبا ي�رس
�سبحانه من �أدلة �رشعية ,ونقول علمية عن �أهل العلم من �أرباب الدعوة ال�سلفية.
علماً �أين �س�أخ�ص دولة التوحيد (ال�سعودية) -حر�سها اهلل -مبزيد دفاع ونفاح؛ لأنها
متيزت من بني دول العامل برفع راية التوحيد وال�سنة ,ولأنها �أر�ض احلرمني ومهبط الوحي.
ومما يجدر التنبيه �إليه �أن املذموم هو التكفري بغري حق� ،أما التكفري بحق على �أ�صول �أهل
ال�سنة ال�سلفيني فلي�س مذموماً.
وحذار �أن يظن ظان �أن من منهج �أهل ال�سنة ال�سلفيني عدم تكفري املعينني كما ر�أيت
بع�ضهم فاه بهذه الفرية ،بل هم – عليهم رحمة اهلل ور�ضوانه – حذرون من التعجل والغلو
يف التكفري ،لكن من توافرت يف حقه ال�رشوط وانتفت عنه املوانع كفروه؛ لأنه بهذا يكون
مكفراً بالأدلة ال�رشعية.
ومن �أو�ضح الأدلة على هذا تكفري ر�سول اهلل ☺ الذي ا�ستحل فرج امر�أة �أبيه
خم�س ماله – و�سي�أتي –  ،وتكفري �أبي بكر ال�صديق وال�صحابة 
فتزوجها ب�أن ّ
للممتنعني عن دفع الزكاة و�سموهم مرتدين  ,وتهديد عمر بن اخلطاب  الذين
ا�ستحلوا �رشب اخلمر مت�أولني ب�أنهم �إن مل يرجعوا كفروا ،وكان منهم قدامة بن مظعون
البدري . 
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في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير
وقد �سميت هذا الكتاب :
(الربهان املنري يف دح�ض �شبهات �أهل التكفري والتفجري)
�أ�س�أل اهلل �أن يكفي امل�سلمني �رش الإفراط والتفريط يف الدين و�أن يحمينا و�إياهم من
�رشور ه�ؤالء التكفرييني واملفجرين �إنه بالإجابة جدير.
			

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

د /عبدالعزيز بن ري�س الري�س
					
					امل�رشف على موقع الإ�سالم العتيق
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الشبهة األوىل
اجلواب على هذه ال�شبهة بجوابني جممل ومف�صل
�أما اجلواب املجمل � :أن التكفري مب�س�ألة احلكم بغري ما �أنزل اهلل – تنز ًال – من امل�سائل
املختلف فيها ،فقد ذهب الأئمة حممد بن �إبراهيم ,وابن باز ,والألباين ,وابن عثيمني
� إىل �أنه كفر �أ�صغر ال �أكرب.
فقد قال الإمام حممد بن �إبراهيم  يف فتاواه ( )80/1يف �أواخر حياته عام
(1385هـ) ( :وكذلك حتقيق معنى حممد ر�سول اهلل :من حتكيم �رشيعته ،والتقيد بها ،ونبذ
ما خالفها من القوانني والأو�ضاع و�سائر الأ�شياء التي ما �أنزل اهلل بها من �سلطان ،والتي من
حكم بها �أو حاكم �إليها معتقداً �صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن امللة ،و�إن
فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العملي الذي ال ينقل عن امللة) .اهـ
والإمام عبدالعزيز بن باز  ن�سب يف جمموع فتاواه ومقاالته ((( ل�شيخه الإمام
حممد بن �إبراهيم �أنه ال يكفر �إال �إذا احتف به اعتقاد كفري.
�سئل �شيخنا العالمة عبدالعزيز بن باز  : هل ال�شيخ حممد بن �إبراهيم 

يرى تكفري احلكام على الإطالق؟

اجلواب ( :يرى تكفري من ا�ستحل احلكم بغري ما �أنزل اهلل ف�إنه يكون بذلك كافراً.
هذه �أقوال �أهل العلم جميعاً  :من ا�ستحل احلكم بغري ما �أنزل اهلل كفر� ،أما من فعله
ل�شبهة �أو لأ�سباب �أخرى ال ي�ستحله ،يكون كفراً دون كفر) .اهـ
( )1جمموع الفتاوى (. )271/28
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ول�سماحة املفتي عبد العزيز بن باز مقال قال فيه:
(اطلعت على اجلواب املفيد القيم الذي تف�ضل به �صاحب الف�ضيلة ال�شيخ حممد نا�رص
الدين الألباين – وفقه اهلل -املن�شور يف جريدة ال�رشق الأو�سط و�صحيفة امل�سلمون الذي
�أجاب به ف�ضيلته من �س�أله عن تكفري من حكم بغري ما �أنزل اهلل من غري تف�صيل ،ف�ألفيتها كلمة
قيمة قد �أ�صاب فيها احلق،و�سلك فيها �سبيل امل�ؤمنني.
و�أو�ضح – وفقه اهلل� -أنه ال يجوز لأحد من النا�س �أن يكفر من حكم بغري ما �أنزل اهلل
مبجرد الفعل من دون �أن يعلم �أنه ا�ستحل ذلك بقلبه ،واحتج مبا جاء يف ذلك عن ابن عبا�س
 وغريه من �سلف الأمة.
وال �شك �أن ما ذكره يف جوابه يف تف�سري قوله تعاىل :
ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱬ

[املائدة]44 :

ﱭ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱬ [املائدة]45 :
ﱭ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱬ [املائدة]47 :

هو ال�صواب ،وقد �أو�ضح – وفقه اهلل – �أن الكفر كفران �أكرب و�أ�صغر،كما �أن الظلم
ظلمان ،وهكذا الف�سق ف�سقان �أكرب و�أ�صغر.
فمن ا�ستحل احلكم بغري ما �أنزل اهلل �أو الزنا �أو الربا �أو غريهما من املحرمات املجمع
على حترميها فقد كفر كفراً �أكرب ،ومن فعلها بدون ا�ستحالل كان كفره كفراً �أ�صغر وظلمه
(((
ظلماً �أ�صغر ،وهكذا ف�سقه) اهـ
( )1جمموع فتاوى ابن باز (. )124/9
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و�أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء يف فتوى رقم ( )5741على �س�ؤال
�أورد �إليك ن�صه وجوابه:
�س  :من مل يحكم مبا �أنزل اهلل هل هو م�سلم �أم كافر كفراً �أكرب وتقبل منه �أعماله؟
ج  :قال تعاىل  :ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱬ
[املائدة ، ]44 :ﱭ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﱬ [ ،املائدة]45 :
ﱭ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﱬ [املائدة ، ]47 :لكن �إن
ا�ستحل ذلك واعتقده جائزاً فهو كفر �أكرب ،وظلم �أكرب ،وف�سق �أكرب يخرج من امللة.
�أما �إن فعل ذلك من �أجل الر�شوة �أو مق�صد �آخر وهو يعتقد حترمي ذلك ؛ ف�إنه �آثم يعترب
كافراً كفراً �أ�صغر ،وفا�سقاً ف�سقاً �أ�صغر ال يخرجه من امل ّلة ؛ كما �أو�ضح ذلك �أهل العلم يف
(((
تف�سري الآيات املذكورة.
وقال �سماحة �شيخنا عبدالعزيز بن باز ( من حكم بغري ما �أنزل اهلل فال يخرج
عن �أربعة �أمور :
�أو ًال  :من قال� :أنا �أحكم بهذا – يعني القانون الو�ضعي – لأنه �أف�ضل من ال�رشيعة
الإ�سالمية فهو كافر كفراً �أكرب.
ثانياً  :ومن قال� :أنا �أحكم بهذا؛ لأنه مثل ال�رشيعة الإ�سالمية ،فاحلكم بهذا جائز
وبال�رشيعة جائز ،فهو كافر كفراً �أكرب.
ثالثاً  :ومن قال� :أنا �أحكم بهذا ،واحلكم بال�رشيعة الإ�سالمية �أف�ضل ،لكن احلكم بغري ما
�أنزل اهلل جائز ،فهو كافر كفراً �أكرب.
( )1اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ع�ضو :عبد اهلل بن غديان  ،الرئي�س :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز نائب رئي�س
اللجنة :عبد الرزاق عفيفي وانظر لال�ستزادة جمموع فتاوى ومقاالت ابن باز( )992-990/3وما نقلته جملة الفرقان عن
ال�شيخ ابن باز العدد (.)94 ،82
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رابعاً :ومن قال� :أنا �أحكم بهذا ،وهو يعتقد �أن احلكم بغري ما �أنزل اهلل ال يجوز ،ويقول:
احلكم بال�رشيعة �أف�ضل ،وال يجوز احلكم بغريها ،ولكنه مت�ساهل� ،أو يفعل هذا لأمر �صادر
(((
من حكامه فهو كافر كفراً �أ�صغر ال يخرج من امللة ،ويعترب من �أكرب الكبائر) .اهـ
وقرر ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني يف �آخر حياته ما قرره الإمامان ابن باز
والألباين فقال:
(احلمد هلل رب العاملني و�أ�صلي و�أ�سلم على نبينا حممد وعلى �آله و�أ�صحابه ومن تبعهم
ب�إح�سان �إىل يوم الذين �أما بعد،،،
ففي هذا اليوم الثالثاء الثاين والع�رشين من �شهر ربيع الأول عام ع�رشين و�أربعمائة
و�ألف ،ا�ستمعت �إىل �رشيط م�سجل ابتد�أه م�سجله بقول :بال�سالم علي ف�أقول:
عليك ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته.
وما ذكره من جهة التكفري فهي م�س�ألة كبرية عظيمة ،وال ينبغي �إطالق القول فيها �إال
مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات مبعانيها ،ويعرف العواقب التي ترتتب على القول
بالتكفري �أو عدمه� ،أما عامة النا�س ف�إن �إطالق القول بالتكفري �أو عدمه يف مثل هذه الأمور
يح�صل فيه مفا�سد.
والذي �أرى �أوالً� :أال ي�شتغل ال�شباب بهذه امل�س�ألة ،وهل احلاكم كافر؟ �أو غري كافر؟
وهل يجوز �أن نخرج عليه �أو ال يجوز؟ على ال�شباب �أن يهتموا بعباداتهم التي �أوجبها اهلل
عليهم �أو ندبهم �إليها ،و�أن يرتكوا ما نهاهم اهلل عنه كراهة �أو حترمياً ،و�أن يحر�صوا على
الت�آلف بينهم واالتفاق و�أن يعلموا �أن اخلالف يف م�سائل الدين والعلم قد جرى يف عهد
ال�صحابة  ولكنه مل ي�ؤد �إىل الفرقة ،و�إمنا القلوب واحدة واملنهج واحد.
( )1ق�ضية التكفري بني �أهل ال�سنة وفرق ال�ضالل �ص73 – 72
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�أما فيما يتعلق باحلكم بغري ما �أنزل اهلل فهو كما يف الكتاب العزيز ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام:
كفر وظلم وف�سق ،على ح�سب الأ�سباب التي بني عليها احلكم ؛ ف�إذا كان الرجل يحكم
بغري ما �أنزل اهلل تبعاً لهواه مع علمه ب�أن احلق فيما ق�ضى اهلل به ،فهذا ال يكفر لكنه بني فا�سق
وظامل .و�أما �إذا كان ي�رشع حكماً عاماً مت�شي عليه الأمة ،يرى �أن ذلك من امل�صلحة ،وقد
لب�س عليه فال يكفر �أي�ضاً لأن كثرياً من احلكام عندهم جهل يف علم ال�رشيعة ،ويت�صل بهم
من ال يعرف احلكم ال�رشعي وهم يرونه عاملاً كبرياً فيح�صل بذلك املخالفة.
و�إذا كان يعلم ال�رشع ولكنه حكم بهذا� ،أو �رشع هذا ،وجعله د�ستوراً مي�شي النا�س
عليه ،يعتقد �أنه ظامل يف ذلك ،و�أن احلق فيما جاء به الكتاب وال�سنة ف�إننا ال ن�ستطيع �أن
نكفر هذا.
و�إمنا نكفر من يرى �أن حكم غري اهلل �أوىل �أن يكون النا�س عليه� ،أو مثل حكم اهلل
عز وجل ف�إن هذا كافر لأنه مكذب لقول اهلل تبارك وتعاىل :ﱭﭶ ﭷ ﭸ ﭹﱬ
وقوله  :ﱭ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱬ [املائدة.]٥٠ :
ثم هذه امل�سائل ال يعني �أننا �إذا كفرنا �أحداً ف�إنه يجب اخلروج عليه ،لأن اخلروج يرتتب
عليه مفا�سد عظيمة �أكرب من ال�سكوت ،وال ن�ستطيع الآن �أن ن�رضب �أمثا ًال فيما وقع يف
الأمة العربية وغري العربية .و�إمنا �إذا حتققنا جواز اخلروج عليه �رشعاً ف�إنه البد من ا�ستعداد
وقوة تكون مثل قوة احلاكم �أو �أعظم .و�أما �أن يخرج النا�س عليه بال�سكاكني والرماح ومعه
القنابل والدبابات وما �أ�شبه هذا ف�إن هذا من ال�سفه بال �شك وهو خمالف لل�رشع).اهـ
فلو قدر �أنها م�س�ألة اجتهادية ف�إن التكفري للأعيان ال يكون يف امل�سائل املتنازع فيها بني
�أهل ال�سنة �أنف�سهم ،و�إن اخلالف مانع من تكفري املعينني.

31

في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير
قال الإمام حممد بن عبدالوهاب �( : أركان الإ�سالم خم�سة� ،أولها ال�شهادتان،
ثم الأركان الأربعة ،فالأربعة �إذا �أقر بها وتركها تهاوناً ،فنحن و�إن قاتلناه على فعلها ،فال
نكفره برتكها ،والعلماء :اختلفوا يف كفر التارك لها ك�س ً
ال من غري جحود ،وال نكفر �إال ما
(((
�أجمع عليه العلماء كلهم ،وهو ال�شهادتان) ا.هـ
وقال النووي يف كتابه (ريا�ض ال�صاحلني) يف تف�سري (بواحاً)�( :أي ظاهراً ال يحتمل
ت�أوي ً
ال).
وتنازع �أهل العلم ت�أويلٌ مينع التكفري ؛ لأن للمكفر �أن ي�أخذ قول العلماء الآخرين مبا �أن
ُ
اخلالف �سائغ بني �أهل ال�سنة وهم من �أهل ال�سنة.
وقد ن�ص – �أي�ضاً  -على �أن التكفري ال يكون يف املتنازع فيه ال�شيخ حممد بن �صالح
العثيمني يف �رشحه على القواعد املثلى �إذ قال( :وكثري من النا�س اليوم ممن ينت�سبون �إىل
الدين و�إىل الغرية يف دين اهلل عز وجل جتدهم يكفّرون من مل يكفّره اهلل عز وجل ور�سوله،
بل -مع الأ�سف� -إن بع�ض النا�س �صاروا يناق�شون يف والة �أمورهم ،ويحاولون �أن يطلقوا
عليهم الكفر ،ملجرد �أنهم فعلوا �شيئا يعتقد ه�ؤالء �أنه حرام ،وقد يكون من امل�سائل اخلالفية،
وقد يكون هذا احلاكم معذوراً بجهله؛ لأن احلاكم يجال�سه �صاحب اخلري و�صاحب ال�رش،
ولكل حاكم بطانتان� :إما بطانة خري ،و�إما بطانة �رش ،فبع�ض احلكام -مثال -ي�أتيه بع�ض
�أهل اخلري ويقولون:
هذا حرام ،وال يجوز �أن تفعله ،وي�أتيه �آخرون ،ويقولون:
هذا حالل ولك �أن تفعله! ولن�رضب مثال يف البنوك :
( )1الدرر ال�سنية (.)102/1
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الآن نحن ال ن�شك ب�أن البنوك واقعة يف الربا الذي لعن النبي ☺ �آكله ،وموكله،
و�شاهديه ،وكاتبه ،و�أنه يجب �إغالقها وا�ستبدال هذه املعامالت باملعامالت احلالل ،حتى
يقوم� -أوالً -ديننا ثم اقت�صادنا  -ثانياً...-
فالتعجيل يف تكفري احلكام امل�سلمني يف مثل هذه الأمور خط�أ عظيم ،وال بد �أن ن�صرب
فقد ميكن �أن يكون احلاكم معذورا!
ف�إذا قامت عليه احلجة وقال :نعم هذا هو ال�رشع ،و�أن هذا الربا حرام ،لكن �أرى
�أنه ال ي�صلح هذه الأمة يف الوقت احلا�رض �إال هذا الربا ! حينئذ يكون كافراً لأنه اعتقد
�أن دين اهلل يف هذا الوقت غري �صالح للع�رص� ،أما �أن ي�شبّه عليه ويقال -:هذا حالل –
يعنى :الفقهاء قالوا كذا! ولأن اهلل قال -كذا !!-فهذا قد يكون معذوراً؛ لأن كثرياً من
احلكام امل�سلمني الآن يجهلون الأحكام ال�رشعية� -أو كثرياً من الأحكام ال�رشعية – ف�أنا
�رضبت هذا املثل حتى يتبني �أن الأمر خطري،و�أن التكفري يجب �أن يعرف الإن�سان �رشوطه
(((
قبل كل �شيء) .اهـ
ومثله التف�سيق ال يكون فيما تنازع فيه علماء ال�سنة ،فمن ر�أى �أن علة جريان الربا يف
الأ�صناف الأربعة هي الطعم مع الكيل �أو الوزن ،فلي�س له �أن يف�سق العامي املقلد لعامل معترب
يرى �أن علة الربا يف الأ�صناف الأربعة هي االدخار زيادة على الطعم مع الكيل �أو الوزن
�إذا تبادل على وجه الزيادة فيما لي�س مما يدخر.
ومما ي�ؤكد هذا �أن احلدود تدر�أ بال�شبهات ،فالتكفري من باب �أوىل يدر�أ عن املعني ب�شبهة
اخلالف ،واهلل �أعلم.
(� )1ص356
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�أما اجلواب املف�صل :
�إن ترك احلكم مبا �أنزل اهلل على �شناعته و�سوئه لي�س كفراً �أكرب ،و�إمنا هو �أ�صغر كما
�رصح بذلك �سادات الأمة من علماء ال�سنة – كما �سي�أتي  ،-وكونه �أ�صغر ال �أكرب لي�س
معناه الت�ساهل به؛ لأنه لو مل يكن من قبحه �إال و�صف ال�رشيعة له ب�أنه كفر لكفى ،ف�إليك
الأدلة و�أقوال علماء الأمة ومنهم الإمامان عبدالعزيز ابن باز ,وحممد نا�رص الدين الألباين
 يف تقرير كونه كفراً �أ�صغر ال �أكرب.
اتفق العلماء على �أن ِم ْن احلكم بغري ما �أنزل اهلل كفراً خمرجاً من امللة ك�أن يكون جحوداً
�أو ا�ستحال ًال  -على ما �سي�أتي تف�صيله – ومنه ما لي�س كفراً ك�أن يظلم ال ُأب �أح َد ابنيه وال
يعدل بينهما؛ ف�إنه بهذا يكون قد حكم بينهما بغري ما �أنزل اهلل �إذ احلكم بني الأبناء من جملة
احلكم ف�إن كان عد ًال فهو مبا �أنزل اهلل و�إن كان ظلماً فهو بغري ما �أنزل اهلل ،قال ابن تيمية:
قا�ض �سوا ًء كان �صاحب ٍ
حرب �أو متويل ديوان �أو منت�صباً
(وكل من حكم بني اثنني فهو ٍ
لالحت�ساب بالأمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى الذي يحكم بني ال�صبيان يف اخلطوط
(((
ف�إن ال�صحابة كانوا يع ُّدونه من احلكام …) .اهـ
حاالت ،لكن هناك حال ٌة كثرُ الكالم فيها وهي �إذا حكم احلاكم
واحلكم بغري ما �أنزل اهلل
ٌ
هوى و�شهو ًة ب�أن ي�ضع قوانني من نف�سه �أو يتبنى قوانني ُو�ضعت َقبله وهو
بغري ما �أنزل اهلل ً
ٌ
معرتف بالع�صيان واخلطيئة فهل مثلُ هذا يُعد كفراً خمرجاً من امل َّلة �أم ال؟
مع هذه احلالة
أحرر حمل النزاع من كالم �شيخنا الإمام عبدالعزيز بن باز
وقبل ذكر �أدلة كل طائفة � ِّ
 , ثم �أذكره تف�صي ً
ال قال  فيمن يحكم بالقوانني الو�ضعية التي و�ضعها
الرجال من الن�صارى �أو اليهود �أو غريهم:
( )1جمموع الفتاوى (.)170/18
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(من حكم بغري ما �أنزل اهلل وهو يعلم �أنه يجب عليه احلكم مبا �أنزل اهلل ,و�أنه خالف
ال�رشع ولكن ا�ستباح هذا الأمر ,ور�أى �أنه ال حرج عليه يف ذلك ,و�أنه يجوز له �أن يحكم
بغري �رشيعة اهلل فهو كافر كفرا �أكرب عند جميع العلماء؛ كاحلكم بالقوانني الو�ضعية التي
و�ضعها الرجال من الن�صارى �أو اليهود �أو غريهم ممن زعم �أنه يجوز احلكم بها� ,أو زعم �أنها
�أف�ضل من حكم اهلل� ,أو زعم �أنها ت�ساوي حكم اهلل ,و�أن الإن�سان خمري �إن �شاء حكم بالقر�آن
وال�سنة ,و�إن �شاء حكم بالقوانني الو�ضعية .من اعتقد هذا كفر ب�إجماع العلماء كما تقدم.
�أما من حكم بغري ما �أنزل اهلل لهوى �أو حلظ عاجل وهو يعلم �أنه عا�ص هلل ولر�سوله ,و�أنه
فعل منكرا عظيما ,و�أن الواجب عليه احلكم ب�رشع اهلل ف�إنه ال يكفر بذلك الكفر الأكرب,
لكنه قد �أتى منكرا عظيما ومع�صية كبرية وكفرا �أ�صغر ,كما قال ذلك ابن عبا�س وجماهد
وغريهما من �أهل العلم  ,وقد ارتكب بذلك كفرا دون كفر ,وظلما دون ظلم ,وف�سقا دون
(((
ف�سق ,ولي�س هو الكفر الأكرب) .اهـ
وهو يتلخ�ص فيما يلي:
حكم اهلل  ومعنى اجلحود �أنه يك ِّذب وينكر �أن
� -1أن يجحد
احلاكم َ
ُ
كفر باالتفاق قال تعاىل  :ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ
هذا حكم اهلل عز وجل وهذا ٌ
ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﱬ [النمل ، ]١٤ :وقال �سبحانه  :ﱭ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
وكفر
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱬ [الأنعامُ , ]3٣ :
كفر مطل ٌق عا ٌّم ٌ
وكفر اجلحود نوعانٌ :
مقيَّ ٌد خا�ص .واخلا�ص املقيَّد�:أن يجحد فر�ضاً من فرو�ض الإ�سالم �أو حترمي حمرم
(((
من حمرماته) .اهـ
( )1جمموع فتاوى ومقاالت ال�شيخ ابن باز ()355/5
(� )2أفاده ابن القيم يف املدارج (.)367/1
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والفرق بني التكذيب واجلحود من وجهني:
�أ� -أن كفر اجلحود تكذيب الل�سان مع علم القلب ،قاله اخلفاجي (((.
ب� -أن كفر اجلحود م�صحوب بالعناد (((.
ثانياً � :أن يج ِّوز احلاكم احلكم بغري ما �أنزل اهلل  -: وهذا هو اال�ستحالل
حرم
كفر باالتفاق ،قال ابن تيمية ( : والإن�سان متى ح َّلل احلرام املجمع عليه �أو َّ
وهو ٌ
احلالل املجمع عليه �أو بدل ال�رشع املجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء ويف مثل
هذا نزل قوله تعاىل على �أحد القولني ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
(((
ﮬﱬ [املائدة� ، ]44 :أي هو امل�ستحلُّ للحكم بغري ما �أنزل اهلل) .اهـ
وقال ( : وبيان هذا �أن من فعل املحارم م�ستح ً
كافر باالتفاق ف�إنه ما
ال لها فهو ٌ
(((
�آمن بالقر�آن َم ْن ا�ستحلَّ حمارمه) .اهـ
وقال ( : وال ريب �أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا �أنزل اهلل على ر�سوله فهو
كافر …)
كافر فمن ا�ستحل �أن يحكم بني النا�س مبا يراه عد ًال من غري اتباع ملا �أنزل اهلل فهو ٌ
ٌ
(((
كفر �أي�ضاً ما يلي:
ا هـ  ،ومما يدل على �أن اال�ستحالل ٌ

�أ -قوله تعاىل :ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﱬ [التوبة]٣٧ :
()1
()2
()3
()4
()5

�رشح اخلفاجي لل�شفاء مطبوع يف احلا�شية (. )1101/2
راجع املدارج ( )366/1ونوا ق�ض الإميان الإعتقادية (.)60/2
جمموع الفتاوى (.)267/3
ال�صارم امل�سلول (.)971/2
منهاج ال�سنة (.)130/5
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قال ابن حزم  ( : وبحكم اللغة التي نزل بها القر�آن �أن الزيادة يف ال�شيء ال تكون
كفر وهو عمل من الأعمال وهو حتليل
البتة �إال منه ال من غريه
َّ
ف�صح �أن الن�سيء ٌ
كافر بذلك
ما حرم اهلل تعاىل فمن �أحلّ ما حرم اهلل تعاىل وهو عامل ٌ ب�أن اهلل تعاىل حرمه فهو ٌ
(((
نف�س ِه …) اهـ
الفعل ِ
ب -قوله تعاىل  :ﱭ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﱬ [الأنعام ، ]١٢١ :قال ال�شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن
ح�سن ( :كيف حكم على �أن من �أطاع �أولياء ال�شيطان يف حتليل ما حرم اهلل �أنه م�رشك و�أكـد
(((
ذلك ب�إن امل�ؤكدة …) ا.هـ
ج -قوله تعاىل ﱭ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ ﱬ [ال�شورى]٢١ :
قال ابن كثري �( : إنهم ال يتبعون ما �رشع اهلل لك من الدين القومي ،بل يتبعون
ما �رشع لهم �شياطينهم من اجلن والإن�س من حترمي ما حرموا عليهم من البحرية وال�سائبة
والو�صيلة واحلام وحتليل امليتة والدم والقمار … �إىل قوله من التحليل والتحرمي والعبادات
(((
الباطلة والأقوال الفا�سدة) .اهـ
وقال ابن جرير ( : يقول تعاىل ذكره �أم له�ؤالء امل�رشكني باهلل �رشكاء يف �رشكهم
بح اهلل لهم
و�ضاللتهم �رشعوا لهم من الدين ما مل ي�أذن به اهلل يقول ابتدعوا لهم من الدين ما مل يُ ِ
(((
ابتداعه) .اهـ
()1
()2
()3
()4

الف َِ�صل (.)204/3
الر�سائل وامل�سائل النجدية ( )46/3وبنحو هذا ف�سرَّ ه ابن كثري يف تف�سريه (. )329/3
التف�سري (.)198/7
التف�سري (.)14/25

37

في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير
لذا درج جماع ٌة من العلماء ((( على ذكر الآية من الأدلة على حترمي البدع – التي هي
ت�رشيع �أمور جديدة يزعم �صاحبها �أنها من الدين ليُتعبد اهلل بها  -ومن هذا يتبني خط�أ
امل�ستدلني بالآية على تكفري من �رشع �أحكاماً غري حكم اهلل ووجه خط�أ ا�ستداللهم �أن الآية
كفرت من جمع بني و�صف الت�رشيع والزعم �أنه من الدين وهذا هو امل�سمى بالتبديل  -كما
حتك الآية كفره فتنبه.
�سي�أتي� -أما الت�رشيع وحده دون زعم �أنه من الدين فلم ِ
خمرج من
كفر ٌ
� -3أن ي�س ِّوي احلاكم حكم غري اهلل بحكم اهلل  : وهذا ٌ
امل ّلة كما قال تعاىل ﱭ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﱬ [النحل ، ]٧٤ :وقال ﱭ ﭡ ﭢ
ﭣ ﱬ [ال�شورى ، ]١١ :وقال ﱭ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱬ[مرمي ، ]٦٥ :وقال ﱭ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﱬ [البقرة. ]٢٢ :
خمرج من امل َّلة
� -4أن ِّ
كفر ٌ
يف�ضل حكم غري اهلل على حكم اهلل  : وهذا ٌ
تكذيب لكتاب اهلل  قال اهلل تعاىل ﱭ ﯾ
�إذ هو �أوىل من الذي قبله فهو
ٌ
ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﱬ [املائدة. ]٥٠ :
� -5أن يحكم بغري ما �أنزل اهلل على �أنه حكم هلل ،وهذا كفر �أكرب بالإجماع
قال تعاىل  :ﱭ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﯚ ﱬ [ال�شورى ]٢١ :فجمعوا بني الت�رشيع وزعمه من الدين فهذا ي�سمى تبدي ً
ال.
وبعد حترير ما �أظنُّه مورد النـزاع انتقل �إىل ما كثرُ فيه اخلالف ,وهو �إذا حكم احلاكم
هوى و�شهو ًة ب�أن ي�ضع قوانني من نف�سه �أو يتبنَّى قوانني و�ضعت قبله
بغري ما �أنزل اهلل ً
مع اعرتافه بالع�صيان وخمالفة �أمر الرحمن �سبحانه فهل مثل هذا احلاكم ي�صري كافراً
مرتداً عن الدين ؟
( )1كما فعله ابن تيمية يف موا�ضع منها يف �أوائل كتاب اال�ستقامة ( )5/1واالقت�ضاء (.)582/2
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�س�أورد امل�س�ألة على وجه املناظرة لي�سهل ت�صورها من حيث الدليل ومن ال يكفر يف هذه
(املف�سق) ومن يكفِّر �أ�صفه بــــ (املكفِّر).
امل�س�ألة �أ�صفه بــــ
ِّ
املف�سق � :إن الأ�صل يف املعا�صي والذنوب عدم الكفر �إال بدليل �رشعي خا�ص ،ف�إن
قال ِّ
ذكرت دلي ً
ال يدل على التكفري الكفر الأكرب ومل �أ�ستطع الإجابة عليه ،فلي�س يل �إال امل�صري
�صحيح من جهة الثبوت والداللة ،و�إن مل
�إىل قولك ويكفيك يف �إثبات الكفر دليلٌ واح ٌد
ٌ
ت�صح �أدلتك �إما من جهة الثبوت �أو من جهة الداللة ،ف�إنه يلزمك الرجوع �إىل الأ�صل وهو
ذنب خطري؛ ح�سب هذا الذنب خطورة ت�سمية ال�رشيعة
عدم التكفري مع اتفاقنا �أنه واق ٌع يف ٍ
�صاحبه كافراً وتنازع النا�س يف �إخراجه من امللة.
قال املكفِّر  :عندي �أدل ٌة كثرية متنوع ٌة من الكتاب وال�سنة والإجماع والعقل دال ٌة على
مت ب�صحة
�أن الكفر �أكرب ولكن لتكن طريقتنا يف املباحثة درا�سة كلِّ ٍ
دليل وحده ،ف�إن �س َّل َ
واحد من حيث الثبوت والداللة فليتوقف البحث لأن املق�صود قد ح�صل .وقد
دليل ٍ
داللة ٍ
ذكرت �أن دلي ً
ال واحداً يكفي لإثبات ما �أريد.
َ
املف�سق  :هات الأدلة م�ستعيناً باهلل.
قال ِّ

قال املكفِّر :الدليل الأول قوله تعاىل :ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﱬ [املائدة]44 :
وجه الداللة � :أن اهلل حكم على الذي مل يحكم مبا �أنزل اهلل ب�أنه الكافر فرتَّب و�صفه
بالكافر على جمرد احلكم بغري ما �أنزل اهلل دون نظ ٍر العتقادَّ ,
فدل على �أن ع َّلة هذا احلكم كونه
ي�صح لك �أن حتمل و�صف الكافر هنا على الكفر الأ�صغر؛ لأن
مل يحكم مبا �أنزل فح�سب وال ُّ
املعرف ال ين�رصف
احلافظ الإمام ابن تيمية حكى بعد اال�ستقراء لن�صو�ص ال�رشيعة �أن الكفر َّ
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�إال �إىل الأكرب(((  ،ثم ذكر هو وغريه �أن الأ�صل يف الكفر �إذا �أطلق ان�رصف �إىل الأكرب �إال
بدليل �إذ الأ�صل يف اللفظ �إذا �أُطلق يف الكتاب وال�سنة ان�رصف �إىل م�سماه املطلق وحقيقته
املطلقة (((.
املف�سق  :لقد ذكرت يف ثنايا كالمك حججاً ثالثاً:
قال ِّ

�أو ًال � :أن ال�شارع ع َّلق احلكم مبجرد التحكيم دون النظر لالعتقاد.

ثانياً � :أن اللفظ �إذا �أُطلق يف ال�رشيعة ان�رصف �إىل حقيقته املطلقة �إال بدليل.
ثالثاً � :أن ابن تيمية ا�ستقر�أ لفظ الكفر يف ال�رشيعة وتبني له �أنها ال تن�رصف �إال �إىل الأكرب
دون الأ�صغر.
واجلواب على احلجة الأوىل يكون مبا يلي:
�أو ًال  :ال �أخالفك �أن ال�شارع ع ّلق احلكم بو�صف(الكافر) على جمرد التحكيم بغري ما
�أنزل اهلل ,لكنني �أقول ب�أن الكفر هنا �أ�صغر ال �أكرب للأدلة التالية :
(� - )1أن الأخذ بعموم الآية يلزم منه تكفري امل�سلمني يف �أي حادث ٍة مل يعدلوا فيها بني
اثنني ,حتى الأب مع �أبنائه ,بل والرجل يف نف�سه �إذا ع�صى ربه ؛ لأن واقعه �أنه ملا ع�صى ربه
مل يحكم مبا �أنزل اهلل يف نف�سه ((( ووجه هذا الالزم �أن لفظة ( َم ْن) عام ٌة ت�شمل كل عامل ((( ,
( )1انظر االقت�ضاء ( )211/1و�رشح العمدة ق�سم ال�صالة (.)82
( )2انظر جمموع الفتاوى ( )668/7والر�سائل وامل�سائل النجدية ( )7/3و�رشح العمدة ق�سم ال�صالة البن تيمية �ص .82
( )3قال ابن حزم يف الف�صل ( :)234 /3ف�إن اهلل عز وجل قال :ومن مل يحكم مبا �أنزل اهلل ف�أولئك هم الكافرون ،ومن مل يحكم مبا
�أنزل اهلل ف�أولئك هم الفا�سقون ،ومن مل يحكم مبا �أنزل اهلل ف�أولئك هم الظاملون .فليلزم املعتزلة �أن ي�رصحوا بكفر كل عا�ص وظامل وفا�سق
لأن كل عامل باملع�صية فلم يحكم مبا �أنزل اهلل ا.هـ
( )4درج كثري من العلماء �أن يعرب بكلمة (عاقل) بدل (عامل)لكن عامل �أدق لأن ( َم ْن) �أطلقت على اهلل ،فاهلل يو�صف بالعلم وال يو�صف
بالعقل .قال اخلطابي يف كتاب �ش�أن الدعاء �ص :113ويف �أ�سمائه العليم ومن �صفته العلم ،فال يجوز قيا�ساً عليه �أن ي�سمى عارفاً ملا
تقت�ضيه املعرفة من تقدمي الأ�سباب التي بها يتو�صل �إىل علم ال�شيء وكذلك ال يو�صف بالعاقل..ا.هـ.
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(وما) عامة ت�شمل كل ما لي�س بعامل ومن مل يعدل بني بنيه داخلٌ يف عموم (من) وم�س�ألته التي
مل يعدل فيها داخل ٌة يف عموم (ما).
عا�ص تكون �صارف ًة للآية من الأكرب
فالن�صو�ص الدالة على عدم كفر مثل هذا وكل ٍ
�إىل الأ�صغر ,لأجل هذا �أجمع العلماء على عدم الأخذ بعموم هذه الآية� ،إذ اخلوارج هم
املتم�سكون بعمومها يف تكفري �أهل املعا�صي والذنوب ومل يلتفتوا �إىل ال�صوارف من الأدلة
الأخرى.
قال ابن عبد الرب( :وقد �ض َّلت جماعة من �أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة يف هذا
الباب فاحتجوا ب�آيات من كتاب اهلل لي�ست على ظاهرها مثل قوله تعاىل  :ﱭ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱬ .اهـ (((.
تعمد ذلك
وقال �( :أجمع العلماء على �أن اجلور يف احلكم من الكبائر ملن َّ
(((
عاملاً به …) .اهـ
وقال حممد ر�شيد ر�ضا�(:أما ظاهر الآية مل يقل به �أح ٌد من �أئمة الفقه امل�شهورين .بل مل يقل
به �أح ٌد قط) ا .هـ ((( فلع َّله ال يرى اخلوارج �أي�ضاً متم�سكني بظاهر الآية لكون امل�شهور عنهم
التكفري بالكبرية ال بال�صغرية وظاهر الآية ت�شمل حتى ال�صغائر.
وقال الآجري( :ومما يتبع احلرورية من املت�شابه قول اهلل عز وجل :ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱬ  ،ويقرءون معها  :ﱭ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟﱬ [الأنعام ، ]١ :ف�إذا ر�أوا الإمام احلاكم يحكم بغري احلق قالوا :قد كفر،
ومن كفر عدل بربه فقد �أ�رشك ،فه�ؤالء الأئمة م�رشكون ،فيخرجون فيفعلون ما ر�أيت ؛
( )1التمهيد (.)16/17
( )2التمهيد (.)75-74/5
( )3تف�سري املنار (.)406/6
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لأنهم يت�أولون هذه الآية) .اهـ

(((

اجل�صا�ص( :وقد ت�أولت اخلوارج هذه الآية على تكفري من ترك احلكم مبا �أنزل اهلل
وقال ّ
(((
من غري جحود) .اهـ
كافر
وقال �أبو حيان ( :واحتجت اخلوارج بهذه الآية على �أن كل من ع�صى اهلل تعاىل فهو ٌ
(((
وقالوا هي ن�ص يف كل من حكم بغري ما �أنزل اهلل فهو كافر) .اهـ
انظر – يا رعاك اهلل – توارد كلمات علماء الأمة يف ذم الأخذ بعموم الآية و�أنه مذهب
اخلوارج ،فكن حذراً.
(� - )2أنه ثبت عن ترجمان القر�آن تف�سري الآية بالكفر الأ�صغر دون الأكرب ولي�س
لنا �أن نخالفه.
قال املكفِّر  :ال �أ�س ِّلم لك �صحة اال�ستدالل ب�أثر ابن عبا�س ال من حيث ال�سند وال املنت.
ال�سند؛ ف�إن ما جاء عن ابن عبا�س �رصيحاً يف �إرادة الكفر الأ�صغر ال يثبت
�أما من حيث َّ
(كفر ال ينقل عن امللة) ف�إن هذا الأثر رواه ابن ن�رص((( من طريق عبد الرزاق عن
كقوله ٌ :
بهم فهو من �أنواع
�سفيان عن ٍ
رجل عن طاوو�س عن ابن عبا�س به ،ويف �إ�سناده رجل ُم ٌ
حتج بها ,وكقوله  ( لي�س بالكفر الذي
املجهول ,ورواية املجهول �ضعيف ٌة ال يُ ُ
تذهبون �إليه) فقد رواه ابن ن�رص((( من طريق ابن عيينة عن ه�شام بن حجري عن طاوو�س عن
عبا�س به وه�شام بن حجري قد �ضعفه يحيى القطان وابن معني وغريهما.
ابن ٍ
()1
()2
()3
()4
()5

ال�رشيعة �ص.27
�أحكام القر�آن (.)534/2
البحر املحيط (.)493/3
تعظيم قدر ال�صالة رقم (.)573
رقم (.)569
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(كفر دون كف ٍر ) فقد �أخرجه احلاكم
فعلى هذا يكون الأثر �ضعيفاً وكقوله ٌ : 
�ضعيف
من طريق ابن عيينة عن ه�شام بن حجري عن طاوو�س عن ابن عبا�س به وهذا الأثر
ٌ
ل�ضعف ه�شام بن حجري).
كفر) كما رواه عبد الرزاق
و�أما ما ثبت عن ابن عبا�س يف تف�سري الآية كقوله (هي به ٌ
عن معمر عن ابن طاوو�س عن �أبيه عن ابن عبا�س به فلي�س �رصيحاً يف الأ�صغر� ،إذ قد يُحمل
على الأكرب.

(((

ومثل هذا ما �أخرجه الطربي يف تف�سريه من طريق �سفيان عن معمر بن را�شد عن ابن
كفر ولي�س كفراً باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله).
طاوو�س عن �أبيه عن ابن عبا�س قوله (هي به ٌ

املف�سق  :ما ذكرته من البحث الإ�سنادي �أنا م�س ِّل ٌم به ومل يكن اعتمادي على هذه
قال ِّ
الآثار ال�ضعيفة يف تثبيت هذا القول عن ابن عبا�س و�إمنا ُمعتَمدي ما يلي � :أن هذين الأثرين
ال�صحيحني عن ابن عبا�س حمتمالن للكفر الأ�صغر �أو الأكرب ،فرجحت احتمال �إرادة
الأ�صغر لثالثة �أمور:
�أ � -أن �أ�صحاب ابن عبا�س كطاوو�س �رصَّحوا ب�أن املراد بالآية كفر ال ينقل عن امللة
ب�إ�سناد �صحيح رواه ابن ن�رص((( وابن جرير يف تف�سريه ,فهذا يغ ِّلب جانب احتمال �إرادة
كاف لال�ستدالل ,ف�إن �أقوال �أ�صحاب
الكفر الأ�صغر في�صري من باب الظن الغالب وهو ٍ
تو�ضح قوله بل قد يُعلُّ ويُ�ض َّعف قول الرجل �إذا كان �أ�صحابه على خالف قوله كما
الرجل ِّ
فعل يحيى بن �سعيد يف ت�ضعيف قولٍ البن م�سعود لأن �أ�صحابه على خالفه(((.
( )1التف�سري ( )186/1رقم (.)713
( )2كتاب تعظيم قدر ال�صالة رقم (.)574
( )3انظر الإميان لأبي عبيد القا�سم بن �سالم �ص .22
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ب � -أنني ال �أعرف �أحداً من العلماء املا�ضني جعل قوال �آخر البن عبا�س بنا ًء على هذه
الرواية  ,و�إمنا من جعل منهم البن عبا�س قوال �آخر اعتمد على ما روي عنه من �أنه ف�رس
�ضعيف ,ثم �أي�ضاً مما يق ِّوي عدم �إرادة ابن عبا�س الكفر الأكرب �أن
الآية باجلحود و�إ�سناده
ٌ
مناظرات,
فتنة اخلوارج يف زمانه وكانوا متم�سكني بهذه الآية يف التكفري وكانت له معهم
ٌ
الر�شد.
فتف�سري الآية بالكفر الأكرب ال فائدة منه يف الرد عليهم .فتنبه ُهديت ُّ
ج� -أن الرواية ال�ضعيفة التي فيها الت�رصيح ب�أنه كفر دون كفر لي�س �ضعفها �شديداً ،ف�إنه
قد وثق بع�ض �أهل العلم ه�شام بن حجري فيعت�ضد بها يف بيان معنى الآثار ال�صحيحة و�أن
املراد بها كفر �أ�صغر (((.
قال املكفِّر  :لقد �أجبت على احلجة الأوىل فما جوابك على احلجة الثانية؟
املف�سق � :إنك جتعل الأ�صل يف لفظ الكفر �أنه للأكرب �إال بدليل ي�رصفه عن ذلك ،وقد
قال ِّ
ذكرت لك الدليل ال�صارف من الأكرب �إىل الأ�صغر وهو فهم ال�صحابي �أوالً.
ُ
( )1قال ال�شيخ ابن عثيمني  يف تعليقه على كالم ال�شيخ الألباين :احتج الألباين بهذا الأثر عن ابن عبا�س  وكذلك
غريه من العلماء الذين تلقوه بالقبول ل�صدق حقيقته على كثري من الن�صو�ص ،فقد قال النبي ☺ � (:سباب امل�سلم ف�سوق وقتاله كفر)
ني ا ْقتَتَ ُلوا َف�أَ ْ�صل ُِحوا بَ ْينَ ُه َما )� ،إىل �أن قال( �إِنمَّ َا المْ ُ�ؤْ ِمنُونَ
ومع ذلك ف�إن قتاله ال يخرج الإن�سان من امللة لقوله تعاىل ( َو�إِنْ َطا ِئ َفتَانِ م َِن المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
�إِ ْخ َو ٌة ) لكن ملا كان هذا ال ير�ضي ه�ؤالء املفتونني بالتكفري �صاروا يقولون :هذا الأثر غري مقبول ،وال ي�صح عن ابن عبا�س ،فيقال لهم:
كيف ال ي�صح ؟ وقد تلقاه من هو �أكرب منكم و�أف�ضل و�أعلم باحلديث وتقولون ال يقبل ؟!
فيكفينا �أن علماء ك�شيخ الإ�سالم ابن تيمية وابن القيم وغريهما وغريهما تلقوه بالقبول ،ويتكلمون به وينقلونه ،فالأثر �صحيح ،ثم هب
�أن الأمر كما قلتم �أنه ال ي�صح عن ابن عبا�س فلدينا ن�صو�ص �أخرى تدل على �أن الكفر قد يطلق وال يراد به الكفر املخرج عن امللة كما يف
الآية املذكورة ،وكما يف قوله ☺ ( :اثنتان يف النا�س هما بهم كفر :الطعن يف الن�سب ،والنياحة على امليت ) وهذه ال تخرج عن امللة
بال �إ�شكال ،لكن كما قال ال�شيخ الألباين  يف �أول كالمه :قلة الب�ضاعة من العلم ،وقلة فهم القواعد ال�رشعية العامة هي التي
توجب هذا ال�ضالل ،ثم �شيء �آخر ن�ضيفه �إىل ذلك وهو �سوء الإرادة التي ت�ستلزم �سوء الفهم ؛ لأن الإن�سان �إذا كان يريد �شيئاً لزم من
ذلك �أن ينتقل فهمه �إىل ما يريده ثم يحرف الن�صو�ص على ذلك ،وكان من القواعد املعروفة عند العلماء �أنهم يقولون :ا�ستدل ثم اعتقد،
وال تعتقد ثم ت�ستدل فت�ضل ،فاملهم �أن الأ�سباب ثالثة :
الأوىل :قلة الب�ضاعة من العلم ال�رشعي.
الثانية :قلة الفقه يف القواعد ال�رشعية العامة.
الثالثة� :سوء الفهم املبني على �سوء الإرادة ا.هـ انظر تعليق ال�شيخ ابن عثيمني يف كتاب ( فتنة التكفري لل�شيخ الألباين ) �ص.25 – 24
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وثانياً  :كل دليل يدل على عدم كفر من ظلم بني اثنني ومل يعدل بل ومن ظلم مطلقاً غريه
و�أي�ضاً ما ذكر ابن عبد الرب من الإجماع على �أن اجلور يف احلكم لي�س كفراً بل كبري ٌة من
كبائر الذنوب.
قال املكفِّر  :ما جوابك على احلجة الثالثة؟
املف�سق  :اجلواب من وجهني:
قال ِّ
م�صدر والذي ورد يف الآية لي�س
�أ – �أن ا�ستقراء ابن تيمية كان على لفظ (الكفر) وهي
ٌ
م�صدراً و�إمنا ا�سم فاعل وفرق بينهما ((( �إذ امل�صدر يدل على احلدث وحده� ,أما ا�سم الفاعل
فهو يدل على احلدث والفاعل �أفاده مبعناه العلاَّ مة حممد بن �صالح العثيمني (((.
ومما يدل على �أن ا�ستقراءه راجع �إىل امل�صدر دون ا�سم الفاعل �أنه هو نف�سه جعل الآية
من الكفر الأ�صغر قال ( : و�إذا كان من قول ال�سلف�:إن الإن�سان يكون فيه �إميان
ونفاق ،فكذلك يف قولهم� :إنه يكون فيه �إميان وكفر ،لي�س هو الكفر الذي ينقل عن امل ّلة،
كما قال ابن عبا�س و�أ�صحابه يف قوله تعاىل  :ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬﱬ  ,قالوا :كفروا كفراً ال ينقل عن امللة ،وقد �أتبعهم على ذلك �أحمد بن
(((
حنبل وغريه من �أئمة ال�سنة) .اهـ
ف�سيقال �إن ا�ستقراء ابن تيمية
ب  -على فر�ض �أن ا�ستقراء ابن تيمية ي�شمل ا�سم الفاعل ُ
( )1والفرق بينهما مقرر عند �أهل اللغة ففي حا�شية ال�صبان (:)161 / 1
�إذ امل�صدر �إمنا يدل على جمرد احلدث ا.هـ وقال ( :)2 / 1وجه ال�شبه بينها وبني ا�سم الفاعل �أنها تدل على حدث ومن قام به ا.هـ ويف
�رشح قطر الندى  :)278 / 1( -لأنه ال يدل على حدث و�صاحبه كا�سم الفاعل ا.هـ
( )2قال :و�أما القول ال�صحيح عن �شيخ الإ�سالم فهو تفريقه بني الكفر املعرفة ب (ال) وبني " كفر " منكراً ،ف�أما الو�صف
في�صلح �أن نقول فيه " ه�ؤالء كافرون " �أو ه�ؤالء الكافرون " ،بناء على ما ات�صفوا به من الكفر الذي ال يخرج من امللة ،ففرق بني �أن
يو�صف الفعل ،و�أن يو�صف الفاعل ا.هـ (فتاوى الأئمة يف النوازل املدلهمة �ص.227
( )3جمموع الفتاوى ( )312/7وانظر فتح الباري البن رجب (. )126 /1
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معرف ًة و�أري َد بها الكفر الأ�صغر دون الأكرب
قا�رص ناق�ص لي�س تاماً لكون هذه الآية جاءت َّ
ملا �سبق من الأدلة.
وبعد الإجابة على حججك الثالث و�إثبات �أن الآية حممول ٌة على الكفر الأ�صغر �ألفت
نظرك – يا �صاحبي – �إىل �أن الآية قد يُراد بها الكفر الأكرب ,وذلك يف حق من بدل حكم
اهلل بحكم غريه وبع�ض النا�س ال يعرف معنى كلمة (ب َّدل) فيظنها ت�شمل كل من حكم بغري
حكم اهلل و كلمة (ب َّدل) يف كالم �أهل العلم هو �أن ي�ضع حكماً غري حكم اهلل زاعماً انه حكم
اهلل� ,أما من و�ضع حكماً غري حكم اهلل ومل يزعم �أنه حكم اهلل فلي�س مبدالً.
قال ابن العربي ( :وهذا يختلف� :إن حكم مبا عنده على �أنه من عند اهلل فهو تبديل له
(((
يوجب الكفر …) ا.هـ
قال القرطبي( :وهذا يختلف �إن حكم مبا عنده على �أنه من عند اهلل فهو تبديل له يوجب
الكفر و�إن حكم به هوى ومع�صية فهو ذنب تدركه املغفرة على �أ�صل �أهل ال�سنة يف الغفران
للمذنبني) ((( و�إليه �أ�شار الإمام ابن تيمية فقال:
( ولفظ ال�رشع يقال يف عرف النا�س على ثالثة معان:
الأول ( :ال�رشع املنزل) وهو ما جاء به الر�سول ☺  ،وهذا يجب اتباعه ،ومن خالفه
وجبت عقوبته.
والثاين ( :ال�رشع امل�ؤول) وهو �آراء العلماء املجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه .فهذا
ي�سوغ اتباعه وال يجب وال يحرم ،ولي�س لأحد �أن يلزم عموم النا�س به ،وال مينع عموم
النا�س منه.
(� )1أحكام القر�آن (.)624/2
( )2التف�سري (.)191/6
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والثالث ( :ال�رشع املبدل) وهو الكذب على اهلل ور�سوله �أو على النا�س ب�شهادات الزور
ونحوها ،والظلم البني فمن قال �إن هذا من �رشع اهلل فقد كفر بال نزاع .كمن قال� :إن الدم
(((
وامليتة حالل – ولو قال هذا مذهبي – ونحو ذلك ا.هـ
فالحظ �أنه جعل ال�رشع املبدل الكذب على اهلل بزعم �أنه من �رشع اهلل ال تغيري
احلكم مطلقاً.
وما رواه م�سلم �سبباً لنزول هذه الآية من حديث الرباء بن عازب هو تبديلٌ �إذ زعم اليهود
�أنهم يجدون حد الزنى يف كتابهم التحميم والواقع �أن حد الزنى يف كتابهم الرجم لكنهم
غريوه �إىل التحميم مدعني �أن التحميم حكم اهلل املنزل فالآية �إما �أن حتمل على الأ�صغر كما
�سبق �أو على الأكرب يف حق املبدل قال ابن تيمية  ( :والإن�سان متى حلل احلرام املجمع عليه
�أو حرم احلالل املجمع عليه� ،أو ب ّدل ال�رشع املجمع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء،
ويف مثل هذا نزل قوله على �أحد القولني ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
(((
ﮬﱬ �أي هو امل�ستحل للحكم بغري ما �أنزل اهلل ا.هـ
فائدة  :كثرياً ما يذكر �أهل العلم يف كالمهم ال �سيما الإمام �أحمد بن تيمية � أن
من مل يلتزم هذا فهو كافر .فظن بع�ضهم �أنه يريد املداومة على ترك الواجب �أو املداومة على
فعل احلرام ،وي�سمون هذا غري ملتزم ،وهذا الظن خط�أ ،وخطوة من خطوات ال�شيطان
ليجعلهم على فكر اخلوارج يف مرتكب الكبرية ،ورد هذا الظن من �أوجه:
�أوالً :بيان معنى (عدم االلتزام) من كالم �أهل العلم ال �سيما �شيخ الإ�سالم بن
تيمية  ، و�أنه ال يرادف الرتك امل�ستمر كما يت�صوره بع�ضهم قال : 
(وتكفري تارك ال�صالة هو امل�شهور امل�أثور عن جمهور ال�سلف من ال�صحابة والتابعني.
(. )268/3( )1
( )2جمموع الفتاوى ( )267 /3وانظر (.)71-70/7
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ومورد النزاع هو فيمن �أقر بوجوبها والتزم فعلها ومل يفعلها) ا.هـ

(((

الحظ قوله ( :التزم فعلها ومل يفعلها) يفيد �أن معنى االلتزام غري معنى املداومة على الفعل
فقد يكون الرجل ملتزماً لها لكنه ال يفعلها ،فااللتزام الذي ينبني على تركه الكفر �أمر
عقدي قلبي ال فعلي ؛ لذا ملا �أراد ابن تيميه التعبري بااللتزام الفعلي قيده بو�صف (الفعلي)
ثم مل يجعله مكفراً لذاته بل لأمر �آخر عقدي فقال – بعد النقل املتقدم �( : -أن ال يجحد
وجوبها ،لكنه ممتنع من التزام فعلها كرباً �أو ح�سداً �أو بغ�ضاً هلل ور�سوله ،فيقول :اعلم �أن
اهلل �أوجبها على امل�سلمني ،والر�سول �صادق يف تبليغ القر�آن ،ولكنه ممتنع عن التزام الفعل
ا�ستكباراً �أو ح�سداً للر�سول� ،أو ع�صبية لدينه� ،أو بغ�ضاً ملا جاء به الر�سول ،فهذا �أي�ضاً كفر
باالتفاق ،ف�إن �إبلي�س ملا ترك ال�سجود امل�أمور به مل يكن جاحداً للإيجاب ،ف�إن اهلل تعاىل با�رشه
باخلطاب ،و�إمنا �أبى وا�ستكرب وكان من الكافرين) .اهـ
فالحظ �أنه مل يجعل ترك االلتزام الفعلي مكفراً لذاته ،بل لالعتقاد الكفري الذي احتف
به ،وهو الكرب واحل�سد �أو بغ�ض اهلل ور�سوله.
فبهذا يتبني بجالء �أن ترك االلتزام لي�س تركاً للفعل بل ترك لالعتقاد ،ف�إن قيل:
ما معنى (عدم االلتزام)؟
فيقال معناه (((  :ترك الفعل لدافع عقدي كالإباء واال�ستكبار ال جمرد الرتك كما
تقدم يف عبارة الإمام ابن تيمية ملا قال :لكنه ممتنع من التزام فعلها كرباً �أو ح�سداً
( )1الفتاوى (.)97/20
( )2معنى االلتزام هذا تبني يل بعد تقدمي امل�شايخ .وكنت قبل ح�رصته يف �أحد �صوره وهو عدم الإيجاب على النف�س.
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�أو بغ�ضاً هلل ور�سوله ☺.

(((

ثانياً  :يلزم على قولهم �أن من املكفرات عند �أهل ال�سنة الإ�رصار على املع�صية تركاً
لواجب �أو فع ً
ال ملحرم ف�أين هو من كالمهم؟ بل �إن كالمهم امل�سطور يف كتب املعتقد �أنه ال
يكفر �أحد من �أهل القبلة بذنب ما مل ي�ستحله ،وذلك رداً على اخلوارج املكفرين بارتكاب
الكبائر .فهو من باب الرد ال الت�أ�صيل.
ثالثاً  :يلزم على قولهم �أن امل�رص على املع�صية بفعل املحرم �أو ترك الواجب كافر .وهذا
خمالف ملا ثبت عن ابن عبا�س �أنه قال( :ال �صغرية مع الإ�رصار وال كبرية مع اال�ستغفار) (((.
رابعاً � :أنه ال دليل من الكتاب وال�سنة على التكفري مبجرد الإ�رصار على الذنب ،والتكفري
حق هلل ور�سوله ☺ ال مدخل للعواطف وال للحما�سات فيه ،بل الن�صو�ص دلت على عدم
تكفري امل�رص كحديث �صاحب البطاقة وغريه.
(� )1إذا عرفت معنى االلتزام مبا تقدم بيانه عرفت معنى كالم الإمام �سفيان بن عيينة فقد روى عبد اهلل بن �أحمد  يف كتابه
ال�سنة( )348قال :حدثنا �سويد بن �سعيد قال �س�ألنا �سفيان بن عيينة عن الأرجاء فقال :يقولون الإميان قول ،ونحن نقول الإميان قول
وعمل ,واملرجئة �أوجبوا اجلنة ملن �شهد �أن ال �إله �إال اهلل م�رصاً بقلبه على ترك الفرائ�ض و�سموا ترك الفرائ�ض ذنباً مبنزلة ركوب املحارب
ولي�س ب�سواء؛ لأن ركوب املحارم من غري ا�ستحالل مع�صية وترك الفرائ�ض متعمداً من غري جهل وال عذر هو كفر.
وبيان ذلك يف �أمر �آدم �صلوات اهلل عليه و�إبلي�س وعلماء اليهود �أما �آدم فنهاه اهلل عز وجل عن �أكل ال�شجرة وحرمها عليه ف�أكل منها
متعمداً ليكون ملكاً �أو يكون من اخلالدين ف�سمي عا�صياً من غري كفر ,و�أما �إبلي�س لعنه اهلل ف�إنه فر�ض عليه �سجدة واحدة فجحدها
متعمداً ف�سمي :كافراً.
و�أما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي ☺ و�أنه نبي ر�سول كما يعرفون �أبناءهم و�أقروا به بالل�سان ومل يتبعوا �رشيعته ف�سماهم اهلل عز
وجل :كفاراً.
فركوب املحارم مثل ذنب �آدم عليه ال�سالم وغريه من الأنبياء.
و�أما ترك الفرائ�ض جحوداً فهو كفر مثل كفر �إبلي�س لعنه اهلل وتركها على معرفة من غري جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود .اهـ
فمعنى اجلحود يف كالمه هو عدم االلتزام وهو ترك امل�أمور لدافع كفري كالإباء واال�ستكبار وي�ؤكد ذلك �أنه هو كفر �إبلي�س كما �أخربنا
اهلل يف كتابه وا�ستعمال اجلحود عند العلماء بهذا املعنى معروف قال ابن تيمية(( : )98/20ومن اطلق من الفقهاء �أنه ال يكفر �إال
من يجحد وجوبها فيكون اجلحد عنده متناوال للتكذيب بااليجاب ومتناوال لالمتناع عن االقرار وااللتزام كما قال تعاىل  :ﱭ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﱬ [الأنعام ,]٣٣:وقال تعاىل  :ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱬ [النمل ,]١٤ :واال فمتى مل يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر باالتفاق) ا.هـ و�أثر الإمام �سفيان و�إن
كان يف �إ�سناده �ضعف �إال �أن معناه �صحيح قطعاً و�إال ملا نقله �أئمة ال�سنة يف كتب االعتقاد من غري نكري لكنه حممول على ما تقدم بيانه.
(� )2أخرجه ابن �أبي حامت وابن جرير يف تف�سريهما ل�سورة الن�ساء.
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لذا املرجو التنبه خلطوة ال�شيطان هذه و�أال ين�ساق وراءها.
قال املكفر � :إن هناك �أثراً ثابتاً عن علقمة وم�رسوق �أنهما �س�أال عبداهلل بن م�سعود

عن الر�شوة ،فقال :من ال�سحت.

قال  :فقاال� :أيف احلكم؟ قال :ذاك الكفر .ثم تال هذه الآية ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱬ (((  .فهذا يفيد التكفري مبجرد احلكم بغري ما �أنزل اهلل.
قال املف�سق � :إنك لو ت�أملت �أثر ابن م�سعود ولو قلي ً
ال لعلمت �أنه ال يدل على ما تريد
وال مم�سك لك به ،وذلك لوجهني:
�أو ًال � :أن الأخذ بظاهره على ما تظن يقت�ضي الكفر الأكرب ملن �أخذ الر�شوة ليحكم بغري
ما �أنزل اهلل يف م�س�ألة واحدة .وهذا الظاهر ال تقول به ،وقطعاً غري مراد للإجماعات التي
�سبق نقلها عن ابن عبدالرب وغريه من �أن هذا قول اخلوارج دون غريهم.
ثانياً � :أن ابن م�سعود مل يبني �أي الكفر املراد :الأكرب �أو الأ�صغر.
�أما �أثر ابن عبا�س ف�رصيح يف �إرادة الأ�صغر دون الأكرب فال ي�صح جعل اخلالف بني
ال�صحابة مبا هو مظنون ،ف�إن الأ�صل عدم خالفهم لقلته بينهم كما قرره �شيخ الإ�سالم (((.
قال املكفر :قد جاء عن ال�سدي �أنه جعل الر�شوة كفراً �أكرب كما �أخرج الطربي يف
أنزلت،
تف�سريه ((( عن ال�سدي ( :ومن مل يحكم مبا �أنزل اهلل) ،يقول :ومن مل يحكم مبا � ُ
فرتكه عم ًدا وجار وهو يعلم ،فهو من الكافرين.
(� )1أخرجه الطربي يف تف�سريه .
( )2كتاب ال�صيام من �رشح العمدة (. )105/1
(. )357 / 10( )3
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قال املف�سق :ال �أ�س ِّلم من وجهني:
الوجه الأول � :أن يف الأثر �ضعفاً ففي �إ�سناده �أحمد بن املف�ضل وهو متكلم فيه قد تكلم
فيه �أحمد بن حنبل وغريه.
الوجه الثاين � :أنه ال دليل يدل على �أن الكفر الذي عناه ال�سدي هو الكفر الأكرب
للإجماع الذي تقدم عن ابن عبد الرب وغريه.
قال املكفِّر� :إنّك – يا �أخي – �أوردت كالم العلماء من ال�صحابة ومن بعدهم على �أ ّن
هذا كفر �أ�صغر وه�ؤالء العلماء يتكلمون يف واقع غري واقعنا �إذ تنحية �رشع اهلل كلية مل يوجد
�إال م�ؤخراً فال ي�صح تنزيل كالمهم على واقعنا فتنبه.
قال املف�سق� :إذا كنت  -يا �أخي – ال ترى اال�ستدالل بالآية وكالم ال�سلف على م�س�ألتنا
املطروحة لكونها حادثة ،فكذلك ال ي�صح مت�سكك بالآية  :ﱭ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﱬ  ،دلي ً
ال على تكفري من وقع يف هذه الأزمان املت�أخرة من
احلكم بغري ما �أنزل اهلل بجعل قانون و�ضعي وهو الذي نبحثه فكن يقظاً؛ لأن هذه الآية بفهم
ال�صحابة والتابعني حتى على قولك حممولة على من خالف يف بع�ض الوقائع فهي ال تخرج
عن الكفر الأ�صغر.
ثان وهو قوله تعاىل  :ﱭﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
قال املكفِّر :عندي دليل ٍ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﱬ [الن�ساء]٦٥ :
وجه الداللة � :أن الأ�صل يف النفي هنا �أن ين�رصف �إىل �أ�صل الإميان فيكون احلاكم بغري
ما �أنزل اهلل مبجرد حتكيمه كافراً كفراً �أكرب لأن الإميان قد نفي عنه� .إال �أن يكون هناك دليل
يدل على �أن املنفي كمال الإميان الواجب كقول ر�سول اهلل ☺  ( :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى
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�أكون �أحب �إليه من ولده ووالده والنا�س �أجمعني) ((( متفق عليه من حديث �أن�س واللفظ
مل�سلم و�أنا ال �أعلم دلي ً
ال ي�رصفه �إىل كماله الواجب.
املف�سق  :جزاك اهلل خرياً على هذا الت�أ�صيل القومي ,لكن عندي ما يدل على �أن الإميان
قال ِّ
املنفي هنا كماله الواجب ال �أ�صله ،مع العلم �أن هذه الآية يف املتحاكمني ال يف ّ
احلكام،
وبحثنا يف ّ
احلكام ال املتحاكمني ،ثم الإميان املنفي كماله الواجب ال �أ�صله.
ويدل عليه �أن درجة الت�سليم درجة عالية و�أكرث النا�س ال يدركونها فهي لأهل الإح�سان،
فيلزم من هذا �أن يكون �أكرث النا�س كفاراً ،قال ابن القيم( :فالتحكيم :يف مقام الإ�سالم
(((
وانتفاء احلرج :يف مقام الإميان والت�سليم :يف مقام الإح�سان) .اهـ
ثم �إن �إنزال هذه الآية على احلكام هي طريقة اخلوارج.
قال ابن تيمية ( :فمن مل يلتزم حتكيم اهلل ور�سوله فيما �شجر بينهم فقد �أق�سم اهلل بنف�سه
�أنه ال ي�ؤمن ,و�أما من كان ملتزما حلكم اهلل ور�سوله باطنا وظاهرا لكن ع�صى واتبع هواه
فهذا مبنزلة �أمثاله من الع�صاة ,وهذه الآية مما يحتج بها اخلوارج على تكفري والة الأمر الذين
ال يحكمون مبا �أنزل اهلل ,ثم يزعمون �أن اعتقادهم هو حكم اهلل ,وقد تكلم النا�س مبا يطول
(((
ذكره هنا ,وما ذكرته يدل عليه �سياق الآية) .اهـ
ومن �أ�رص وجعل الآية يف احلكام يلزم منه تكفري الأب الذي حكم بني ابنيه ظلماً ،وهذا
خمالف لإجماع �أهل ال�سنة كما تقدم النقل عن ابن عبد الرب وغريه.
لذا قال ابن تيمية ( :واملق�صود هنا �أن كل ما نفاه اهلل ور�سوله من م�سمى �أ�سماء الأمور
(� )1صحيح البخاري (� ,)13صحيح م�سلم (.)62
( )2مدارج ال�سالكني (. )192 / 2
( )3منهاج ال�سنة النبوية (. )131 / 5
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الواجبة كا�سم الإميان ,والإ�سالم ,والدين ,وال�صالة ,وال�صيام ,والطهارة ,واحلج,
واجب من ذلك امل�سمى ومن هذا قوله تعاىل  :ﱭ ﯜ
وغري ذلك ,ف�إمنا يكون لرتك
ٍ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱬ [الن�ساء ، ]٦٥ :فلما نفى الإميان حتى
توجد هذه الغاية دل على �أن هذه الغاية فر�ض على النا�س ،فمن تركها كان من �أهل
((( (((
الوعيد … ) .اهـ
( )1جمموع الفتاوى ( )37/7وانظر ( )530 /22والقواعد النورانية �ص.61
( )2قد ذكرت يف الطبعة ال�سابقة ثالثة �أحاديث يف بيان �أن املنفي يف الآية كمال الإميان الواجب ال �أ�صله
الدليل الأول� :سبب نزول الآية وهو ما رواه ال�شيخان عن عبد اهلل بن الزبري �أن رج ً
ال من الأن�صار خا�صم الزبري عند ر�سول اهلل ☺ يف
�رشاج احلرة … �إلخ  ،وفيه �أن الأن�صاري مل ير�ض بحكم ر�سول اهلل ☺ فغ�ضب ثم قال �أن كان ابن عمتك … �إلخ  ،فقال ابن الزبري:
واهلل �إين لأح�سب هذه الآية ما نزلت �إال يف ذلك ﱭﯜ ﯝ ﯞ ﯟﱬ [الن�ساء] ٦٥ :
وجه الداللة � :أنه وجد يف نف�س الأن�صاري البدري حرج ومل ي�سلم ت�سليماً حلكم ر�سول اهلل ومع ذلك مل يكفر ،وي�ؤكد عدم كفره �أن
الرجل بدري والبدريون مغفورة لهم ذنوبهم كما يف حديث علي يف ق�صة حاطب ملا قال ر�سول اهلل ☺  ":وما يدريك �أن اهلل اطلع
على �أهل بدر فقال:اعملوا ما �شئتم فقد غفرت لكم " والكفر الأكرب ال يغفر ،فدل هذا على �أن البدريني مع�صومون من �أن يكفروا ،ثم
�إن ر�سول اهلل ☺ مل يطالبه بالإ�سالم.
و�إىل القول ب�أن الأن�صاري مل يكفر ذهب بع�ض ال�شافعية وابن عقيل كما عزاه �إليهم ابن تيمية يف ال�صارم ( .)526/1و�إىل هذا ذهب
ابن التني كما نقله ابن حجر يف الفتح ( )36 / 5فقال :وقال ابن التني �إن كان بدريا فمعنى قوله ال ي�ؤمنون ال ي�ستكملون الإميان واهلل
�أعلم ا.هـ
والذي ظهر يل بعد  -واهلل �أعلم – �أن هذا الأن�صاري ارتد وكفر ملا مل ير�ض بحكم ر�سول اهلل ☺ كما قرر هذه الإمام ابن تيمية يف
ال�صارم امل�سلول ،وهذا التقرير يتبني مبا يلي:
الأول� :أن �سب النبي ☺ كفر بالإجماع على �أي وجه كان وقول الأن�صاري (�أن كان ابن عمتك) فيه ن�سبة الظلم �إىل ر�سول اهلل ☺
ب�أنه حمابي البن عمته ،وما كان كذلك فهو �سب وانتقا�ص لر�سول اهلل ☺ وكفر ال�ساب �أمر م�ستيقن والأدلة فيه �صحيحة �رصيحة فما
كان ظاهره يخالفه �أول ف�إن ال�صحيح ال�رصيح ال يرد بغري ال�رصيح.
الثاين� :أن ر�سول اهلل ☺ مل يقتله لأن هذا حقه وله التنازل عن حقه.
ال َع ُّز ِم ْن َها ْ أَ
الثالث� :أن جمعاً من املنافقني ومنهم القائلون (لَئ ِْن َر َج ْعنَا ِ�إلىَ المْ َدِ ينَ ِة لَيُ ْخ ِر َج َّن ْ أَ
الذ ََّل) مل يطالب ر�سول اهلل ☺ ب�أن يجددوا
�إ�سالمهم لأنهم منافقون ومل يقتلهم لأنه حقه وال يريد النا�س �أن يتحدثوا �أن حممداً يقتل �أ�صحابه.
الرابع :يجاب على كونه بدرياً و�أن �أهل بدر مع�صومون من �أن يكفروا ب�أحد جوابني:
�أحدها� :أن زيادة كونه بدرياً �ضعيفة قد �ضعفها الإمام ابن تيمية.
وثانيها� :أنه �صار بدرياً بعد ذلك وهذه الق�صة قبل بدر كما ذكر هذين اجلوابني �شيخ الإ�سالم و�أ�شار الداودي للوجه الأول و�رصح
بالوجه الثاين كما يف فتح الباري البن حجر (.)36 / 5
ينظر من ال�صارم امل�سلول ()532 ،526 ،245 ،243 ،238،240/ 1
الدليل الثاين :من حديث �أبي �سعيد اخلدري قال بعث على بن �أبي طالب وهو باليمن �إىل النبي ☺ بذهيبة فق�سمها بني �أربعة
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فقال رجل يا ر�سول اهلل :اتق اهلل فقال " ويلك �أل�ست �أحق �أهل الأر�ض �أن يتقي اهلل ثم وىل الرجل فقال خالد بن الوليد يا ر�سول
م�صل يقول بل�سانه ما لي�س يف قلبه،
اهلل �أال �أ�رضب عنقه؟ قال ر�سول اهلل ☺  ":ال لع َّله �أن يكون ي�صلي " ،قال خالد :وكم من ٍ
فقال ر�سول اهلل ☺� ":إين مل �أ�ؤمر �أن �أنقب عن قلوب النا�س وال �أ�شق بطونهم "احلديث.
وجه الداللة� :أن هذا الرجل اعرت�ض على حكم ر�سول اهلل ☺ ومل ير�ض به وي�س ِّلم ،ووجد يف نف�سه َح َرجاً ومل يكفِّره الر�سول ☺،
كفري مل تنفعه �صالته لأن ال�رشك والكفر الأكربين يحبطان الأعمال ،فال
وامتنع عن قتله خ�شية �أن يكون م�صلياً ولو كان واقعاً يف �أم ٍر
ٍّ
تنفع ال�صالة معهما ،و�أي�ضاً مما يدل على �أن الرجل مل يقع يف �أمر كفري عند ر�سول اهلل ☺ �أن خالداً �أراد �أن يحيله على �أمر كفري خفي
يف القلب فلم يرت�ض هذا ر�سول اهلل ☺ ولو كان قوله كفراً لتم�سك به خالد بن الوليد وملا قال ر�سول اهلل ☺� :إين مل �أ�ؤمر �أن �أنقب
عن قلوب النا�س " ..لأن هذا القول –املدعى �أنه مكفر – قد ظهر منه ،ومما يو�ضح �أن هذه الكلمة لي�ست كفراً �أنه ثبت يف ال�صحيحني
عن عائ�شة �أن �أزواج النبي ☺ جئنه ينا�شدنه العدل يف بنت �أبي قحافة ،ومل يكن هذا منهن كفراً.
ثم ظهر يل بعد – واهلل �أعلم – �أن هذا الرجل كفر وارتد مبقولته هذه ،لأنه �سب ر�سول اهلل ☺ ملا قال :اعدل يا حممد .فمقت�ضى هذه
املقولة ن�سبة الظلم �إىل ر�سول اهلل ☺ لذا طالبه بالعدل ،وما كان كذلك فهو كافر بالإجماع.ال�سيما ويف لفظ للبخاري( :)4667ما
عدلت.
وما كان كذلك فهو �سب وانتقا�ص لر�سول اهلل ☺ وكفر ال�ساب �أمر م�ستيقن والأدلة فيه �صحيحة �رصيحة فما كان ظاهره يخالفه
�أول ف�إن ال�صحيح ال�رصيح ال يرد بغري ال�رصيح.
واجلواب على كون ال�صالة مانعاً من تكفريه فيدل على �إ�سالمه هو �أن الرجل حم�سوب من امل�صلني فقتله يفنت النا�س وي�صدهم عن الدين
كما قال ☺ ":حتى ال يتحدث النا�س �أن حممداً يقتل �أ�صحابه " فتكون ال�صالة مانعاً من قتله ال تكفريه .هذا خال�صة ما قرره �شيخ
الإ�سالم يف ال�صارم امل�سلول  )236 / 1( -فقال :و مثل هذا الكالم ال ريب �أنه يوجب القتل لو قاله اليوم �أحد و �إمنا مل يقتله النبي ☺
لأنه كان يظهر الإ�سالم و هو ال�صالة التي يقاتل النا�س حتى يفعلوها و �إمنا كان نفاقه مبا يخ�ص النبي ☺ من الأذى و كان له �أن يعفو
عنه و كان يعفو عنهم ت�أليفا للقلوب لئال يتحدث النا�س �أن حممدا يقتل �أ�صحابه و قد جاء ذلك مف�رسا يف هذه الق�صة �أو يف مثلها ا.هـ
وقويل قبل :و�أي�ضاً مما يدل على �أن الرجل مل يقع يف �أمر كفري عند ر�سول اهلل ☺ �أن خالداً �أراد �أن يحيله على �أمر كفري خفي يف
القلب...ا.هـ
فيقال� :إن هذا الكالم حمتمل لهذا االحتمال وحمتمل �أن خالداً �أراد ت�أ�صي ً
ال عاماً وهو �أنه ال يلزم �أن كل من �صلى يكون �صادقاً يف �صالته.
ف�أجابه ر�سول اهلل ☺ ت�أ�صي ً
ال عاماً �أنه مل ي�ؤمر �أن ينقب عما يف قلوب النا�س .وهذا االحتمال و�إن كان مرجوحاً لكن بداللة �أن كالمه
�سب مكفر ،والإجماع على �أن ال�ساب كافر رجح هذا االحتمال املرجوح.
وال ي�صح �أن يقال �إن قوله (اعدل) من باب املراجعة يف االجتهاد الدنيوي لأن ر�سول اهلل ☺ فهم ن�سبته �إىل عدم العدل وهو الظلم لذا
غ�ضب ال �سيما وقد حكم �أنه يخرج من �ضئ�ضئه اخلوارج ،فهذا يدل على �سوئه و�سوء فعله.
ثم لو كان مريداً بذلك املراجعة يف الأمور االجتهادية العتذر بهذا حتى ال يغ�ضب عليه ر�سول اهلل ☺.
وقويل :ومما يو�ضح �أن هذه الكلمة لي�ست كفراً �أنه ثبت يف ال�صحيحني عن عائ�شة ...ومل يكن هذا منهن كفراً ا.هـ
هذا اال�ستدالل ال ي�صح بحال وذلك �أن العدل الذي ينا�شدنه �أزواج النبي ☺ مما مل يوجبه اهلل وتركه لي�س ظلماً وهو العدل يف حمبة
القلب  ,قال النووي يف �رشحه على م�سلم ( :)205 / 15معناه ي�س�ألنك الت�سوية بينهن يف حمبة القلب وكان ☺ ي�سوي بينهن يف
االفعال واملبيت ونحوه و�أما حمبة القلب فكان يحب عائ�شة �أكرث منهن و�أجمع امل�سلمون على �أن حمبتهن ال تكليف فيها وال يلزمه الت�سوية
فيها لأنه ال قدرة لأحد عليها �إال اهلل  و�إمنا ي�ؤمر بالعدل يف الأفعال ا.هـ
الدليل الثالث  /ما روى ال�شيخان عن �أن�س بن مالك �أن نا�ساً من الأن�صار قالوا يوم حنني حني �أفاء اهلل على ر�سوله من �أموال هوازن ما �أفاء
فطفق ر�سول اهلل ☺ يعطي رجا ًال من قري�ش املائة من الإبل فقالوا يغفر اهلل لر�سول اهلل يعطي قري�شاً و�سيوفنا تقطر من دمائهم " ويف
رواية ملا فُتحت مكة ق�سم الغنائم يف قري�ش فقالت الأن�صار �إن هذا لهو العجب �إن �سيوفنا تقطر من دمائهم…"
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قال املكفِّر  :دع عنك اال�ستدالل بهذا الدليل ف�إن عندي دلي ً
ال ثالثاً �أال وهو
قوله تعاىل  :ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﱬ [الن�ساء]٦٠ :

وجه الداللة � /أن ه�ؤالء ا�ستنكروا فعل ر�سول اهلل ☺ ووجدوا يف �أنف�سهم حرجاً ومل يكفِّرهم ☺.
ثم ظهر يل بعد – واهلل �أعلم – �أن كالم هذا الأن�صاري لي�س اعرتا�ضاً على ر�سول اهلل ☺ و�إمنا من باب املراجعة يف االجتهاد يف الأمور
الدنيوية ،قال ابن تيمية يف ال�صارم امل�سلول ( :)197 / 1و ذوو الر�أي من القبيلتني ـ و هم اجلمهور ـ مل يتكلموا ب�شيء �أ�صال بل قد
ر�ضوا ما �آتاهم اهلل و ر�سوله و قالوا :ح�سبنا اهلل �سي�ؤتينا اهلل من ف�ضله و ر�سوله كما قالت فقهاء الأن�صار [�أما ذوو ر�أينا فلم يقولوا �شيئا]
و �أما الذين تكلموا من �أحداث الأ�سنان و نحوهم فر�أوا �أن النبي ☺ �إمنا يق�سم املال مل�صالح الإ�سالم و ال ي�ضعه يف حمل �إال لأن و�ضعه
فيه �أوىل من و�ضعه يف غريه و هذا مما ال ي�شكون فيه
و كان العلم بجهة امل�صلحة قد تنال بالوحي و قد تنال باالجتهاد و مل يكونوا علموا �أن ذلك مما فعله النبي ☺ و قال� :إنه بوحى من اهلل
ف�إن من كره ذلك �أو اعرت�ض عليه بعد �أن يقول ذلك فهو كافر مكذب
و جوزوا �أن يكون ق�سمه اجتهادا و كانوا يراجعونه يف االجتهاد يف الأمور الدينوية املتعلقة مب�صالح الدين و هو باب يجوز العمل فيه
باجتهاده باتفاق الأمة و رمبا �س�ألوه عن الأمر ال ملراجعته فيه لكن ليتثبتوا وجهه ويتفقهوا يف �سننه و يعلموا علتها و كانت املراجعة
امل�شهورة منهم ال تعدو هذين الوجهني :و �إما لتكميل نظره ☺ يف ذلك �إن كان من الأمور ال�سيا�سية التي لالجتهاد فيها م�ساغ �أو
ليتبني لهم وجه ذلك �إذا ذكر و يزدادوا علما و �إميانا و ينفتح لهم طريق التفقه فيه ا.هـ
ولقائل �أن يقول� :إذا كانت الآية نزلت فيمن كفر كفراً �أكرب ،فهي �إذاً يف نفي الإميان بالكلية بحيث من نفي عنه يكون كافراً.
وجواب هذا �أن يقال� :إن الآية كما تقدم يف نفي كمال الإميان الواجب وكون من نزلت فيه نفي عنه كل الإميان فال يلزم �أن تكون الآية
لنفي �أ�صل الإميان ،وذلك �أن من نزلت فيه نفي عنه �أ�صل الإميان لأمر غري ترك التحكيم �أال وهو �سب ر�سول اهلل ☺ ،ومن مل يكن
كذلك فينفي عنه كمال الإميان الواجب ال �أ�صله ملا تقدم بيانه يف �أن الآية يف نفي كمال الإميان الواجب.
لذا قال ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى (( )37/7وانظر ( )530 /22والقواعد النورانية �ص :)61واملق�صود هنا �أن كل ما نفاه اهلل
ور�سوله من م�سمى �أ�سماء الأمور الواجبة كا�سم الإميان والإ�سالم والدين وال�صالة وال�صيام والطهارة واحلج وغري ذلك ف�إمنا يكون لرتك
واجب من ذلك امل�سمى ومن هذا قوله تعاىل  :ﱭ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ٍ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﱬ فلما نفى الإميان حتى توجد هذه الغاية دل على �أن هذه الغاية فر�ض على
النا�س ،فمن تركها كان من �أهل الوعيد … ا .هـ
( )2وقال ابن تيمية يف منهاج ال�سنة ( :.)131/5فمن مل يلتزم حتكيم اهلل ور�سوله فيما �شجر بينهم فقد �أق�سم اهلل بنف�سه �أنه ال ي�ؤمن،
و�أما من كان ملتزماً حلكم اهلل ور�سوله باطناً وظاهراً ،لكن ع�صى واتبع هواه ،فهذا مبنزلة �أمثاله من الع�صاة .وهذه الآية) فَال َو َربِّ َك
ال يُ�ؤْ ِمنُونَ( ...مما يحتج بها اخلوارج على تكفري والة الأمر الذين ال يحكمون مبا �أنزل اهلل ،ثم يزعمون �أن اعتقادهم هو حكم اهلل.
وقد تكلم النا�س مبا يطول ذكره هنا ،وما ذكرته يدل عليه �سياق الآية .اهـ
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وجه الداللة � :أنهم �صاروا منافقني لكونهم يريدون التَّحاكم �إىل الطاغوت وجعل �إميانهم
مزعوماً.
قال ابن اجلوزي ( :وال َّزعم وال ُّزعم لغتان و�أكرث ما يُ�ستعمل يف قول ما ال تتحقق
(((
�صحته) .اهـ
الواقع يف احلكم بغري ما �أنزل اهلل،
املف�سق� :إن هذه الآية عاري ُة الداللة عن تكفري
ِ
قال ِّ
وذلك يت�ضح من �أوجه:
الوجه الأول � :أن الآية حمتمل ٌة لأمرين:
�أو ًال � :أن �إميانهم �صار مزعوماً لكونهم �أرادوا احلكم بالطاغوت وهذا ما مت�سكت به.
ثانياً � :أن من �صفات �أهل الإميان املزعوم – املنافقني – كونهم يريدون التحاكم للطاغوت
وم�شابهة املنافقني يف �صف ٍة من �صفاتهم ال توجب الكفر(((  ،فعلى هذا من حكم بغري ما �أنزل
اهلل فقد �شابه املنافقني يف �صف ٍة من �صفاتهم وهذا ال يوجب الكفر �إال بدليل �آخر كمن �شابه
املنافقني يف الكذب مل يكن كافراً ف�إذا توارد االحتمال يف �أم ٍر بني كونه مكفِّراً �أو غري مكفِّر
مل يكفر بهذا الأمر لكون الأ�صل هو الإ�سالم فالنـتيجة �أنه ال ي�صح مت�سكك بالآية يف التكفري
لكونها من املحتمل.
الوجه الثاين � :أن ه�ؤالء يريدون احلكم بالطاغوت ولي�ست �إرادتهم هذه �إراد ًة مطلق ًة
بل هي �إراد ٌة تنايف الكفر به الكفر االعتقادي ومن مل يعتقد وجوب الكفر بالطاغوت فال
�شك يف كفره الكفر الأكرب قال تعاىل ﱭ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒﱬ [البقرة.]٢٥٦ :
( )1زاد امل�سري (.)120/2
( )2انظر جامع البيان يف تف�سري القر�آن (.)99/5
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قال ابن جرير( :يريدون �أن يتحاكموا يف خ�صومتهم �إىل الطاغوت يعني �إىل من يعظمونه
وي�صدرون عن قوله وير�ضون بحكمه من دون حكم اهلل وقد �أمروا �أن يكفروا به يقول وقد
�أمرهم �أن يكذبوا مبا جاءهم به الطاغوت الذي يتحاكمون �إليه فرتكوا �أمر اهلل واتبعوا �أمر
(((
ال�شيطان) .اهـ
وقلت
قلت
ُ
ف�إن �أبيت �إال �أن حتملها على مطلق الإرادة فيُقال �إن الإرادة هنا حمتمل ٌة ملا َ
والكفر ال يكون يف الأمور املحتملة  -كما �سبق -
قال املكفِّر� :إليك الدليل الرابع قال تعاىل  :ﱭ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱬ
[الأنعام.]١٢١ :

وجه الداللة � :أن طاعة غري اهلل يف الأحكام الو�ضعية �رشك.
املف�سق  :ملاذا �أراك – يا �أخي – ن�سيت؟ قد �سبق بيان �أن هذه الآية راجع ٌة �إىل
قال ِّ
َّ
فت�ستدل بقوله تعاىل  :ﱭ ﮭ ﮮ ﮯ
التحليل والتحرمي ثم �إياك �أن تن�سى مر ًة ثاني ًة
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﱬ [ال�شورى , ]٢١ :فقد �سبق الكالم عنها و�أن
املراد بها من جمع بني الت�رشيع وزعم �أن هذا من الدين الذي م�ؤداه �إىل التحليل والتحرمي
وهو امل�سمى بالتبديل.
قال املكفِّر :الدليل اخلام�س قوله تعاىل ﱭ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﱬ [الكهف.]٢٦ :
املف�سق  :انتظر  -يا �أخي – هل ه�ؤالء الذين يحكمون بغري ما �أنزل اهلل يقولون
قال ِّ
هذا حكم اهلل حتى يكونوا م�شاركني له يف و�ضع حكمه ؟ �إن كانوا
كفر ال �شك فيه و�إن مل يكونوا كذلك فال ي�صح اال�ستدالل
كذلك فقد �سبق �أن هذا ٌ
عليهم بالآية .فت�أمل!
(.)96/5( )1
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قال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي ( : هذا ي�شمل احلكم الكوين القدري واحلكم
ال�رشعي الديني ف�إنه احلاكم يف خلقه ق�ضا ًء وقدراً وخلقاً وتدبرياً واحلاكم فيهم ب�أمره ونهيه
(((
وثوابه وعقابه) .اهـ
حمب كالإرادة الكونية
فحكم اهلل الكوين واقع �سوا ًء كان اهلل �سبحانه حمباً له �أو غري ٍ
وهذا بال �شك ال �أحد ي�شاركه فيه ومن اعتقد �أن �أحداً ي�شارك اهلل يف هذا فقد وقع يف
خا�ص باهلل وهو �رشك يف الربوبيَّة �أما احلكم
ال�رشك الأكرب �إذ �إنه �سوى غري اهلل باهلل يف �أم ٍر ٍ
كفر كما �سبق ،و�إن �أريد خمالفة �أمر
ال�رشعي ،ف�إن �أريد به التحليل والتحرمي فهذا ال�شك ٌ
اهلل مع االعرتاف باخلط�أ فهذا ال�شك �أنه لي�س كفراً كما هو احلال يف باقي الذنوب ،و�إال
كنا كاخلوراج مكفرين بالذنوب فلأجل هذا – يا �صاحبي – ال ي�صح لك اال�ستدالل بهذه
الآية.
قال املكفِّر :الدليل ال�ساد�س قوله تعاىل ﱭ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑﮒﱬ [يو�سف]٤٠ :
خا�ص به
وجه الداللة � :أن ه�ؤالء الذين و�ضعوا �أحكاماً و�ضعية نازعوا اهلل يف �أمر ٍ
�سبحانه فيكون �رشكاً �أكرب.
املف�سق  :القول يف هذا الدليل هو القول نف�سه يف الدليل الذي قبله �إذ احلكم هنا
قال ِّ
ي�شمل الكوين القدري وال�رشعي الديني قال ابن تيمية(:وقد يجمع احلكمني – �أي الكوين
(((
وال�رشعي – مثل ما يف قوله تعاىل :ﱭ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮒ ﱬ [يو�سف )]٤٠ :ا .هـ
( )1كتاب تي�سري الكرمي الرحمن.
( )2جمموع الفتاوى (.)413/2
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خفي هذا الباب مذهب اخلوارج يف زعمهم
وقال ال�شاطبي ( : وميكن �أن يكون من ِّ
�أن ال حتكيم ا�ستد ً
مبني على �أن اللفظ ورد
الال بقوله تعاىل ﱭ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮒ ﱬ ف�إنه ٌّ
تخ�صي�ص فلذلك �أعر�ضوا عن قوله تعاىل  :ﱭ ﮂ ﮃ ﮄ
ب�صيغة العموم فال يلحقه
ٌ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﱬ [الن�ساء ]٣٥ :وقوله ﱭ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﱬ [املائدة]٩٥ :
و�إال فلو علموا حتقيقاً قاعدة العرب يف �أن العموم يُراد به اخل�صو�ص مل ي�رسعوا �إىل الإنكار
(((
خم�صو�ص فيت�أولون) .اهـ
ولقالوا يف �أنف�سهم  :لعلَّ هذا العام
ٌ
قال املكفِّر :الدليل ال�سابع قوله تعاىل  :ﱭﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱬ [التوبة.]٣١ :
وجه الداللة � :أن �أهل الكتاب ملا �أطاعوا علماءهم وعبَّادهم و�صفهم اهلل ب�أنهم اتخذوهم
�أرباباً من دون اهلل.
املف�سق � :أن طاعة ه�ؤالء ال تخرج عن حالتني:
قال ِّ
الأوىل  :طاعتهم يف مع�صية اهلل بدون حتليل وال حترمي وهذا لي�س كفراً قطعاً و�إال للزم منه
تكفري �أهل الذنوب واملعا�صي لأنهم �أطاعوا هواهم يف مع�صية اهلل .
خمرج من امللة كما �سبق ذكره
الثانية  :طاعتهم يف التحليل والتحرمي وهذا ال�شك �أنه كفر ٌ
يف حترير حمل النزاع (((.
قال املكفِّر  :الدليل الثامن قوله تعاىل  :ﱭ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﱬ [ال�شورى]١٠ :
وجه الداللة � :أن ه�ؤالء حتاكموا لغري اهلل  فخالفوا ما �أمر اهلل جل وعال به.

( )1االعت�صام (.)303/1
( )2هذا ملخ�ص ما قرره �أبو العبا�س ابن تيمية ( )70/7جمموع الفتاوى.
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املف�سق  :ل�ست �أختلف معك ولو بقيد �أمنلة �أن ه�ؤالء احلاكمني بغري ما �أنزل اهلل
قال ِّ
عظيم و�أنهم من �أ�سباب هزمية �أمتنا و�ضعفها لكن لي�س يل �أن
ذنب
�آثمون وواقعون يف ٍ
ٍ
متقر ٌر  -وغاية ما يف
�أحكم عليهم بكف ٍر �إال ٍ
بدليل ؛ لأن التكفري ح ٌق هلل �سبحانه – كما هو ِّ
هذا الدليل �أنه يجب عليهم الرجوع �إىل كتاب اهلل و�سنة ر�سول اهلل ☺ ولي�س فيه احلكم
بكفرهم مطلقاً عند ترك ذلك.
قال املكفِّر :ال تظن – يا �أخي – �أن البحث انتهى فال زالت عندي �أدل ٌة من ال�سنة
والإجماع والعقل.
الدليل التا�سع � :سبب نزول قوله تعاىل  :ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﱬ [الن�ساء ، ]٦٠ :قال ال�شعبي ( :كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود
خ�صومة فقال اليهودي نتحاكم �إىل حممد ☺ لأنه عرف �أنه ال ي�أخذ الر�شوة وقال املنافق
نتحاكم �إىل اليهود لعلمه �أنهم ي�أخذون الر�شوة ،فاتفقا �أن ي�أتيا كاهناً يف جهينة فيتحاكما
�إليه فنزلت الآية ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞﱬ ) (((.
املف�سق � :إن هذا الأثر ال ي�صح اال�ستدالل به ال من جهة الإ�سناد وال املنت ولع َّلي
قال ِّ
وا�ضح ف�إن ال�شعبي تابعي فيكون الأثر منقطعاً وهو من
�أكتفي ببيان �ضعف ال�سند وهو
ٌ
�أنواع ال�ضعيف.
قال املكفِّر :هناك �سبب نزول �آخر وهو �أن رجلني اخت�صما فقال �أحدهما :نرتافع �إىل
النبي ☺ وقال الآخر �إىل كعب بن الأ�رشف ثم ترافعا �إىل عمر فذكر له �أحدهما الق�صة
فقال للذي مل ير�ض بر�سول اهلل ☺ �أكذلك قال نعم ف�رضبه بال�سيف فقتله).
(� )1أخرجه الطربي (.)97/5
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املف�سق � :إن هذا الأثر ال ي�صح �أي�ضاً بل هو �أ�شد �ضعفاً من الذي قبله �إذ هو من
قال ِّ
ريق الكلبي عن �أبي �صالح باذام عن ابن عبا�س  به ((( فقد جمع هذا ال�سند بني
كذاب ومرتوك وانقطاع.
قال املكفِّر  :هناك �سبب نزول((( عن ابن عبا�س  قال كان �أبو بردة
أنا�س من امل�سلمني ف�أنزل
الأ�سلمي كاهناً يق�ضي بني اليهود فيما يتنافرون �إليه فتنافر �إليه � ٌ
اهلل تعاىل ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﱬ [الن�ساء. ]٦٠ :
قال الهيثمي  : رجاله رجال ال�صحيح(((.
وقال احلافظ �( : إ�سناده جيد)(((.
وقال ال�شيخ مقبل الوادعي((( �( : شيخ الطرباين ما وجدت ترجمته لكنه قد
تابعه �إبراهيم بن �سعيد اجلوهري عند الواحدي) .اهـ
و�صحة �سبب النزول هذا يزيد �أثر ال�شعبي ورواية الكلبي عن �أبي �صالح
عن ابن عبا�س � ضعفاً.
فبهذا يتبني �صحة �إ�سناده فما قولك فيه؟
املف�سق  :قد �سلمت ب�صحة هذا الأثر لكن مل �أ�س ِّلم بداللته على ما نحن فيه وذلك ملا يلي:
قال ِّ
�أوالً� :أن ه�ؤالء الذين �أتوا �أبا بردة منافقون كما يدل عليه �سياق الآيات فمن ثم تكون
ال�سبب يف كونهم يزعمون بل هم
الآية ذاكرة �صفة من �صفاتهم ,ولي�س حتاكمهم هو َّ
()1
()2
()3
()4
()5

كما علقه الواحدي يف �أ�سباب النزول �ص  108 – 107والبغوي يف معامل التنـزيل (.)242/2
رواه الطرباين يف الكبري ( )5/124والواحدي يف �أ�سباب النزول �ص.107 -106
جممع الزوائد (.)6/7
الإ�صابة (.)18/7
بعد �أن �أورده يف ال�صحيح من �أ�سباب النزول �ص .69
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يزعمون الإميان من قبل التحاكم فعليه من �شابه املنافقني يف �صف ٍة مل يكن منافقاً �إال ب�إثبات �أن
خارجي �آخر ف�أين هو؟
هذه ال�صفة مكفر ٌة بن�ص
ٍّ

ثانياً � :أن ه�ؤالء النفر يريدون التحاكم �إىل غري ما �أنزل اهلل و�إرادتهم هذه لي�ست مطلق ًة
بل �إراد ٌة تنايف الكفر بالطاغوت الذي يعد الكفر به ركناً من �أركان الإميان ،وال �شك �أن من
مل يَ َر وجوب الكفر بالطاغوت فهو كافر – كما �سبق. -
ثالثاً � :أن ا�ستداللك بهذا الأثر يلزم منه الز ٌم ال تقول به �أنت وهو �أن تكفِّر من مل يحكم
مبا �أنزل اهلل ولو يف م�سال ٍة واحد ٍة.
قال املكفر :الدليل العا�رش :ما رواه اخلم�سة وغريهم عن الرباء بن عازب ولفظه عند �أبي
داود والن�سائي قال(:لقيت – وعند الن�سائي �أ�صبت – عمي ومعه راية ،فقلت له �أين تريد؟
قال  :بعثني ر�سول اهلل ☺ �إىل رجل نكح امر�أة �أبيه ف�أمرين �أن �أ�رضب عنقه و�آخذ ماله).
وعند الرتمذي وابن ماجه ورواية للن�سائي �أنه (خاله).
و�أخرجه الن�سائي والطحاوي من حديث معاوية بن قرة عن �أبيه وفيه( :و�أ�صفى ماله).
ففي هذا احلديث ما يفيد �رصاحة ب�أن الرجل قتل كافراً لأنه �أخذ ماله وهذا مبجرد عمل
عمله ،فكيف مبن يحكم بغري ما �أنزل اهلل ،وي�ضع له حماكم ،ويلزم النا�س بالرجوع �إليها؟ �أو
مبن ي�ضع الربا ويحميه؟ وهكذا...
قال املف�سق � :إن هذا احلديث من رواية معاوية بن قرة عن �أبيه عن جده �صحيح� ،صححه
الإمام يحيى بن معني (((  -وكفى به من �إمام – لكن ثبوت احلديث ال يكفي لثبوت الدعوى
بل البد من ثبوت الداللة –�أي�ضاً -والدعوى التي ادعيتها – يا �أخي – ال يدل عليها احلديث
( )1زاد املعاد ( )15/5واحتج باحلديث الإمام �أحمد كما نقله ابن القيم يف رو�ضة املحبني ( )374/1و�صححه ابن القيم يف الإعالم
(.)346/2
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�ألبته ،وذلك �أن احلديث يف حق من ا�ستحل حمرماً ،ف�إن هذا الرجل املتزوج بامر�أة �أبيه قد
ا�ستحل فرجها بعقد الزواج ،وفرق بني الزنى بامر�أة الأب وتزوجها ،ف�إن الزنى بها حرام
ولي�س كفراً �أما التزوج بها فهو كفر من جهة ا�ستحالل فرج حمرم ؛ لأن الزواج معناه جعل
فرجها حال ًال وهذا بخالف الزنى.
ويف م�سائل الإمام �أحمد قال ابنه �صالح :قلت الذي تزوج امر�أة �أبيه �أو �أمته ي�ستتاب؟
(((
قال ( :ال هذا على ا�ستحالل يقتل �إذا عر�س).
وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ( : وحترم بنته من الزنا قال الإمام �أحمد يف رواية
�أبي طالب يف الرجل يزين بامر�أة فتلد منه ابنة فيتزوجها فا�ستعظم ذلك وقال يتزوج ابنته
عليه القتل مبنزلة املرتد – ثم قال  -وقال �أبو العبا�س كالم �أحمد يقت�ضي �أنه �أوجب حد
املرتد ال�ستحالل ذلك ،ال َح َّد الزنى وذلك �أنه ا�ستدل بحديث الرباء وهذا يدل على �أن
(((
ا�ستحالل هذا كفر عنده) .اهـ
وقال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ( : و�أي�ضا حديث ابى بردة بن نيار ملا بعثه
النبى ☺ �إىل من تزوج امر�أة ابيه فامرة ان ي�رضب عنقه ويخم�س ماله ف�إن تخمي�س املال
دل على �أنه كان كافرا ال فا�سقا وكفره ب�أنه مل يحرم ما حرم اهلل ور�سوله) ((( .اهـ
قال �أبو جعفر الطحاوي ( : وهو �أن ذلك املتزوج ،فعل ما فعل ذلك ،على
اال�ستحالل ،كما كانوا يفعلون يف اجلاهلية ،ف�صار بذلك مرتداً ،ف�أمر ر�سول اهلل �أن يفعل به
ما يفعل باملرتد)(((.اهـ
()1
()2
()3
()4

م�سائل �صالح (.)131/3
االختيارات الفقهية �ص. 360
جمموع الفتاوى (. )92-91/20
�رشح معاين الآثار ( )149/3وانظر االختيارات الفقهية �ص.360
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قال املكفِّر  :الدليل احلادي ع�رش :هو �إجماع العلماء على كفر من حكم بغري ما �أنزل اهلل
وجعله قانوناً.
وقد حكى الإجماع احلافظ ابن كثري فقال(:ويف ذلك كله خمالف ٌة ل�رشائع اهلل املنـزلة على
عباده الأنبياء عليهم ال�صالة وال�سالم ,فمن ترك ال�رشع املحكم املنزل على حممد بن عبد
اهلل خامت الأنبياء وحتاكم �إىل غريه من ال�رشائع املن�سوخة كفر ,فكيف مبن حتاكم �إىل اليا�سق
(((
وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر ب�إجماع امل�سلمني) .اهـ
املف�سق � :إن معرفتنا بحال الترت وواقع اليا�سق معني على فهم هذا الإجماع املحكي
قال ِّ
وذلك �أنهم وقعوا يف التبديل الذي هو التحليل والتحرمي.
قال ابن تيمية �( : إنهم يجعلون دين الإ�سالم كدين اليهود والن�صارى و�أن هذه
كلها طرق �إىل اهلل مبنزلة املذاهب الأربعة عند امل�سلمني ثم منهم من يرجح دين اليهود �أو
(((
دين الن�صارى ومنهم من يرجح دين امل�سلمني) .اهـ
وقد بني ابن تيمية كيف �أنهم يعظمون جنكز خان ويقرنونه بالر�سول ☺  -ثم
قال ( : -ومعلوم باال�ضطرار من دين الإ�سالم باتفاق جميع امل�سلمني �أن من �سوغ ( �أي جوز
جتويزاً �رشعياً مبعنى حلل ما حرم اهلل اعتقاداً) اتباع غري دين الإ�سالم فهو كافر وهو ككفر
من �آمن ببع�ض الكتاب وكفر ببع�ض الكتاب) ا.هـ
ومما يدل على �أن الإجماع الذي حكاه ابن كثري راج ٌع �إىل التحليل والتحرمي ما قاله ابن
كثري نف�سه  ( :ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهلل امل�شتمل على كل خري ،الناهي عن كل
�رش و َع َد َل �إىل ما �سواه من الآراء والأهواء واال�صطالحات التي و�ضعها الرجال بال م�ستند
( )1كتاب البداية والنهاية (.)128/13
( )2جمموع الفتاوى ( .)523/28وانظر ما يو�ضح حالهم لك �أكرث (.)527 -520 / 28
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من �رشيعة اهلل كما كان �أهل اجلاهلية يحكمون به من ال�ضالالت واجلهاالت مما ي�ضعونها
ب�آرائهم و�أهوائهم وكما يحكم به التتار من ال�سيا�سات امللكية امل�أخوذة عن َم ِل ِك ِه ْم جنكيز
خان الذي و�ضع لهم اليا�سق وهو عبار ٌة عن كتاب جمموع من �أحكام قد اقتب�سها من �رشائع
�شتى من اليهودية والن�رصانية وامللة الإ�سالمية وغريها وفيه كثري من الأحكام �أخذه من جمرد
نظره وهواه ف�صارت يف بنيه �رشعاً متبعاً يقدمونه على احلكم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر
(((
يجب قتاله حتى يرجع �إىل حكم اهلل ور�سوله فال يحكم �سواه يف قليل وال كثري) .اهـ
وقال �أحمد بن علي الفزاري القلق�شندي( :ثم الذي كان عليه جنكيز خان يف التدين
وجرى عليه �أعقابه بعده اجلري على منهاج يا�سة التي قررها ،وهي قوانني �ضمنها من عقله
وقررها من ذهنه ،رتب فيها �أحكاماً وحدد فيها حدوداً رمبا وافق القليل منها ال�رشيعة
(((
املحمدية و�أكرثه خمالف لذلك �سماها اليا�سة الكربى).اهـ
ف�رصح القلق�شندي �أنهم يتدينون به �أي يتعبدون به
فمن كالمه وكالم ابن كثري و�شيخه �أبي العبا�س ابن تيمية وغريهما يت�ضح �أن الإجماع
املحكي فيمن وقع يف التحليل والتحرمي؛ �أي جتويز حكم غري حكم اهلل� ,إذ جعلوا اليا�سق
َّ
كدين الإ�سالم مو�ص ً
ال �إىل اهلل ,وم�س�ألتنا املطروحة فيمن حكم بغري ما �أنزل اهلل مع االعرتاف
بالع�صيان ال مع القول ب�أنه جائز ال حمظور فيه� ,أو ب�أنه طريق للر�ضوان.
قال املكفر :ما ذكرته وجيه ومقنع لكن جاء عن ابن تيمية ما يدل على �أن التتار وقعوا
يف جمرد حتكيم غري كتاب اهلل فيجب على امل�سلمني �أن يحكموا اهلل ور�سوله يف كل ما �شجر
بينهم ومن حكم بحكم البندق و�رشع البندق �أو غريه مما يخالف �رشع اهلل ور�سوله وحكم
( )1التف�سري (.)131/3
( )2اخلطط ( ،)311- 310 /4وهذا القلق�شندي من �أعيان القرن الثامن .وتنبه –�أيها القارئ – كيف �أنه و�صفه ب�أنه دين عندهم
وما كان كذلك فهو خارج حمل النزاع لأن مثل هذا كفر بالإجماع وهو التبديل.
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اهلل ور�سوله وهو يعلم ذلك ( :فهو من جن�س التتار الذين يقدمون حكم (اليا�سق)على
حكم اهلل ور�سوله ومن تعمد ذلك فقد قدح يف عدالته ودينه ووجب �أن مينع من النظر يف
الوقف) ((( .اهـ واهلل �أعلم.
قال املف�سق � :إنك لو ت�أملت كالم �شيخ الإ�سالم هذا تبني بيقني �أنه ال مم�سك لك يف كالم
الإمام ابن تيمية ,وذلك �أن نهاية كالمه دال على �أنه مل يكفره وهذا خالف ما تقرره وتريد
الو�صول �إليه ،وذلك �أنه قال( :ومن تعمد ذلك فقد قدح يف عدالته ودينه ووجب �أن مينع
من النظر يف الوقف) .اهـ
وهو ما يريد بيقني ت�شبيهه بالتتار من كل وجه و�إال لكفره كما كفر التتار ،و�إمنا �أراد
امل�شابهة من وجه وهو �أن جميعهم ترك حكم اهلل.
قال املكفِّر :قد تذكرت دلي ً
ال من كتاب اهلل وهو قوله تعاىل  :ﱭ ﯾ ﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﱬ [املائدة.]٥٠ :
املف�سق � :إ�ضاف ُة ال�شيء �إىل اجلاهلية �أو و�صفه به ال يدل على الكفر فمن ثم ال يكون
قال ِّ
بدليل خارجي دالٍ على الكفر ويو�ضح ذلك قول ر�سول اهلل ☺ لأبي ذر�( :إنك
كفراً �إال ٍ
امر�ؤٌ فيك جاهلية) متفق عليه وقال يف حديث �أبي مالك الأ�شعري عند م�سلم (�أربع يف
(((
�أمتي من �أمر اجلاهلية ال يرتكونهن …)
قال �أبو عبيد القا�سم بن �سالم � ( : أال ت�سمع قوله ﱭ ﯾ ﯿ ﰀﰁﱬ
ت�أويله عند �أهل التف�سري �أن من حكم بغري ما �أنزل اهلل وهو على ملة الإ�سالم كان بذلك
(((
احلكم ك�أهل اجلاهلية ،و�إمنا هو �أن �أهل اجلاهلية كذلك كانوا يحكمون) .اهـ
( )1جمموع الفتاوى )408 / 35( -
(� )2صحيح م�سلم (.)1550
( )3الإميان �ص .45
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ينحي ال�رشع
قال املكفِّر � :س َّلمت لك مبا
َ
ذكرت ولكن بحكم العقل هذا الرجل الذي ِّ
ويحكم ب�أحكام الإفرجن �أال يكون كافراً لكونه وقع يف كفر الإعرا�ض وفعله هذا يدل على
ا�ستحالله؟ و�إال ملاذا يرتك �أحكام رب الأرباب؟
كفر �إعرا�ض.
قال ِّ
املف�سق � :إنك تريد تكفري هذا امل�سلم لكونك ت�صف فعله ب�أنه ُ
و�أرجو قبل و�صفك فعله ب�أنه كفر �إعرا�ض �أن تكون م�ستح�رضاً ل�ضابط كفر الإعرا�ض
الذي هو الإعرا�ض بالكلية عن �أ�صل الدين �أو عدم املباالة بالر�سول ☺ والدين فال يحبه
وال يبغ�ضه وال ي�صدقه وال يكذبه ,وهذا هو �ضابط كفر الإعرا�ض يف الآيات.
قال ابن القيم ( : و�أما كفر الإعرا�ض ف�أن يعر�ض ب�سمعه وقلبه عن الر�سول ،ال
ي�صدقه وال يكذبه ،وال يواليه وال يعاديه ،وال ي�صغي �إىل ما جاء به �ألبته كما قال �أحد بني
عبد يا ليل للنبي ☺ ( :واهلل �أقول لك كلمة� .إن كنت �صادقاً ،ف�أنت �أجل يف عيني من �أن
(((
�أرد عليك .و�إن كنت كاذباً ف�أنت �أحقر من �أن �أكلمك).اهـ
وقال ( :كفر �إعرا�ض حم�ض ال ينظر فيما جاء به الر�سول ،وال يحبه وال يبغ�ضه ،وال يواليه
(((
وال يعاديه ،بل هو معر�ض عن متابعته ومعاداته) .اهـ
وقال ابن تيمية ( : ومن �أعر�ض فلي�س يعتقد ال �صدقه وال كذبه كافر ولي�س
(((
مبكذب) .اهـ
وعلى هذا من ترك احلكم مبا �أنزل اهلل مل يقع يف كفر الإعرا�ض؛ لأنه مل يرتك جن�س العمل.
�أما �إلزامك ملن ترك احلكم مبا �أنزل اهلل ب�أنه م�ستحلٌ لذلك فهذا �إلزا ٌم غري �صحيح ,و�إن
( )1مدارج ال�سالكني (.)366/1
( )2مفتاح دار ال�سعادة (.)331/1
( )3الت�سعينية (.)674/2

67

في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير
كان حمتم ً
ال وال يدفع الدين اليقيني بالكفر املحتمل؛ لأن من دخل الدين بيقني مل يخرج
ني مثله ف�أين هو؟ ثم هذا يفتح باباً يف تكفري �أهل املعا�صي .فكل من ي�ستعظم مع�صية
�إال بيق ٍ
يحكم على �صاحبها ب�أنه كافر لأنه م�ستحل لهذه املع�صية �إذ فعل هذه املع�صية عظيم ال تكون
عنده �إال من م�ستحل لها.
قال املكفر� :أال ترى �أن �صحابة ر�سول اهلل ☺ كفروا العرب الذين امتنعوا عن الزكاة
بعد وفاة ر�سول اهلل ☺ وجعلوهم مرتدين وذلك لكونهم جماعة امتنعوا عن �رشيعة من
�رشائع الدين ومثل هذا يقال يف اجلماعة التاركني للحكم ب�رشيعة اهلل �سبحانه.
قال املف�سق :قد اختلف العلماء يف حكم ه�ؤالء هل هم كفار �أم غري كفار على
قولني هما روايتان عن �أحمد  ، و�إن كنت �أوافقك �أنهم كفار ،وهذا ترجيح
ابن تيمية ولكن لي�س كفرهم لأجل كونهم جماعة �إذ القتال جماعة وقع من اخلوارج
ومل يكفروا باتفاق ال�صحابة ،ووقع من خيار الأمة يف الفنت ومل يكفروا واهلل يقول :
ﱭ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﱬ [احلجرات ، ]٩ :ف�أثبت الإميان
مع وجود القتال جماعة.
ولي�س الكفر �أي�ضاً من �أجل الرتك املجرد لأن ر�سول اهلل ☺ مل يكفر �أبا جميل الذي مل
يدفعها بخ ً
ال ,و�إمنا الكفر لأجل عدم التزام هذا احلكم الذي �سببه عدم الإقرار بوجوبه� ،إذ
من املمتنع �أن يقر �أحد بوجوب حكم ثم يرتكه وي�رص على تركه حتى حتت التهديد بالقتل
فمثل هذا ال يكون �إال من غري مقر بوجوبها – كما �سي�أتي من كالم ابن تيمية – فبهذا يكون
القتل دلي ً
ال على عدم �إقراره بهذا احلكم ال �أنه ال�سبب يف تكفريه فت�أمل.
وتنبه �أن هذا م ّطرد يف كل حكم �رشعي.
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قال الإمام ابن تيمية ( : وال�صحابة مل يقولوا هل �أنت مقر بوجوبها �أو جاحد لها،
وهذا مل يعهد عنه اخللفاء وال�صحابة ،بل قال ال�صديق لعمر ( : واهلل لو منعوين
عقا ًال �أو عناقاً كانوا ي�ؤودنها �إىل ر�سول اهلل ☺ لقاتلتهم على منعه) فجعل املبيح للقتال
جمرد املنع ال جحد الوجوب .وقد روي �أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا
بها ،ومع هذا ف�سرية اخللفاء فيهم جميعهم �سرية واحدة وهي مقاتلتهم و�سبي ذراريهم
وغنيمة �أموالهم ،وال�شاهدة على قتالهم بالنار و�سموهم جميعهم �أهل الردة .وكان من
�أعظم ف�ضائل ال�صديق  عندهم �أن ثبته اهلل على قتالهم ومل يتوقف كما يتوقف غريه
فناظرهم حتى رجعوا �إىل قوله .و�أما قتال املقرين بنبوة م�سيلمة ،فه�ؤالء مل يقع بينهم نزاع يف
قتالهم – ثم قال -وكفر ه�ؤالء و�إدخالهم يف �أهل الردة قد ثبت باتفاق ال�صحابة امل�ستند �إىل
(((
ن�صو�ص الكتاب وال�سنة) .اهـ
وقال( :وال يت�صور يف العادة �أن رج ً
ال يكون م�ؤمناً بقلبه ،مقراً ب�أن اهلل �أوجب عليه
ال�صالة ،ملتزماً ل�رشيعة النبي ☺ وما جاء به ،ي�أمره ويل الأمر بال�صالة فيمتنع ،حتى يقتل،
ويكون مع ذلك م�ؤمناً يف الباطن قط ال يكون �إال كافراً ،ولو قال �أنا مقر بوجوبها غري �أين ال
(((
�أفعلها كان هذا القول مع هذه احلال كذباً منه)ا.هـ
وقال ( : ف�إن كان مقراً بال�صالة يف الباطن ،معتقداً لوجوبها ميتنع �أن ي�رص
على تركها حتى يقتل وال ي�صلي ،هذا ال يعرف من بني �آدم وعادتهم ولهذا مل يقع هذا
قط يف الإ�سالم ،وال يعرف �أن �أحداً يعتقد وجوبها ويقال له� :إن مل ت�صل و�إال قتلناك وهو
ي�رص على تركها مع �إقراره بالوجوب ،فهذا مل يقع قط يف الإ�سالم .ومتى امتنع الرجل من
( )1النقل بوا�سطة الإمام حممد بن عبد الوهاب  يف كتابه مفيد امل�ستفيد يف كفر تارك التوحيد �ص .17
( )2جمموع الفتاوى (.)615 /7
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ال�صالة حتى يقتل � :إن مل يكن يف الباطن مقراً بوجوبها ،وال ملتزماً بفعلها ،فهذا كافر باتفاق
امل�سلمني) ا.هـ (((.
ف�إذا تبني �أن تهديد امل�رص على ترك الطاعة بالقتل و�إ�رصاره بعد ذلك على عدم فعل
الطاعة دليل على عدم �إقراره فيقال :
لو �أن �أحداً قوتل على فعل طاعة ومل يفعلها ال لأجل ذات الطاعة ,و�إمنا من �أجل خوفه ممن
هو �أقوى منه فهذا ال يكفر؛ لأن القتال هنا لي�س دلي ً
ال على عدم �إقراره بوجوبها� ,إذ هو مقر
لكنه خائف من غريه الذي هو �أقوى منه ,وهذا مغاير ملن ترك لذات الطاعة نف�سها ولي�س
هناك �سبب �آخر �إذ هذا ال�صنف كافر لأنه دليل على عدم �إقراره بوجوبها .ومثل هذا يقال
فيمن ترك احلكم مبا �أنزل اهلل وقوتل على ذلك فهم �صنفان:
الأول  :تارك لذات احلكم وهو م�رص على الرتك مع مقاتلته على احلكم مبا �أنزل اهلل فهذا
كافر –وال كرامة – لأنه دليل على عدم �إقراره بوجوبها.
الثاين :تارك احلكم مبا �أنزل اهلل خوفاً من غريه �إذ هو و�إن كان حاكماً �إال �أنه حمكوم من
جهة من هو �أقوى منه فمثل هذا ال يدل قتاله على �أنه غري مقر بالوجوب .واهلل �أعلم
قال املكفر  :لكن – يا �أخي – قد �سمعت غري واحد ،بل وقر�أت لبع�ضهم ك�سفر احلوايل
يف كتابه ظاهرة الإرجاء ((( ،يقول ب�أن من قال ب�أن احلكم بغري ما �أنزل اهلل كفره �أ�صغر ال �أكرب
( )1جمموع الفتاوى (.)48 /22وانظر كتاب ال�صالة البن القيم �ص.63
( .)696-695 /2( )2ون�ص كالمه :جاء املرجئة املعا�رصون فقالوا� :إن من كان ال يحكم بكتاب اهلل و�سنة ر�سوله ☺ وال يقيم من
�رشيعة اهلل �إال جزءاً قد يقل �أو يكرث ،ال يقيمه لأنه من �أمر اهلل وامتثا ًال له و�إمياناً بدينه – ثم قال – وما مل نطلع على ذلك فكل �أعماله هي
على �سبيل املع�صية – ثم قال – كل ذلك معا�ص ال تخرجه من الإ�سالم ما مل نطلع على ما يف قلبه فنعلم �أنه يف�ضل �رشعاً وحكماً غري �رشع
اهلل وحكمه على �رشع اهلل وحكمه� ،أو ي�رصح بل�سانه �أنه يق�صد الكفر ويعتقده ،و�أنه م�ستحل للحكم بغري ما �أنزل اهلل !! فمرجئة ع�رصنا
�أكرث غلواً من جهة �أنهم مل يحكموا له ب�شيء من �أحكام الكفر ال ظاهراً وال باطناً ...ا.هـ فالحظ جعلهم �أ�شد غلواً من املرجئة الأوائل
فابن باز والألباين – رحمهما اهلل – �أ�شد غلواً من املرجئة الأوائل ،و�إن يف هذا الكتاب عدة �شنائع عقدية �أذكر بع�ضها تنبيهاً على غريها:
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�إال �إذا ا�ستحل فهو مرجئ.
قال املف�سق � :إن التنابز بالألقاب وو�صف الآخرين ب�أو�صاف �أهل البدع �سهل ي�ستطيعه
كل �أحد و�إمنا الأمر الع�رس وهو الذي عليه املعول �إبانة الربهان على هذه الدعاوى �إذ كيف
يقال ذلك وقد ف�رس الآية بالكفر الأ�صغر ابن عبا�س و�أ�صحابه والأئمة ك�أحمد وغريه؟
ثم مما يزيدك يقيناً على وهاء هذا الو�صف اخلط�أ �أن �أكرب �أئمة �أهل ال�سنة يف هذا الع�رص
كال�شيخ حممد بن �إبراهيم ,وال�شيخ عبد العزيز بن باز ,وال�شيخ حممد بن عثيمني ,وال�شيخ
الألباين ,على هذا القول(((.
واملف�سق حا�رضاً – جزاك اهلل خرياً فقد ات�ضح يل احلق و�أنا راجع
قال املكفِّر � – :سابقاً
ِّ
عن قويل ال�سابق ،فقد قال اهلل تعاىل  :ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﱬ [الأحزاب.] ٣٦ :
�أ� /أجمع �أهل ال�سنة ال�سلفيون على �أن الإميان يزول بزوال عمل القلب ولو بقي ت�صديق القلب ،ومل يخالف يف ذلك �إال جهم بن �صفوان،
ومن �شذ من �أهل البدع ،قال ابن تيمية ( :)550/7فلي�س جمرد الت�صديق بالباطن هو الإميان عند عامة امل�سلمني �إال من �شذ من اتباع
جهم وال�صاحلي ،ويف قولهم من ال�سف�سطة العقلية واملخالفة يف الأحكام الدينية �أعظم مما يف قول ابن كرام �إال من �شذ من �أتباع ابن كرام،
وكذلك ت�صديق القلب الذي لي�س معه حب هلل وال تعظيم ،بل فيه بغ�ض وعداوة هلل ور�سله لي�س �إمياناً باتفاق امل�سلمني ا.هـ قال ابن القيم
يف كتاب ال�صالة �ص  :54ف�أهل ال�سنة جممعون على زوال الإميان ،و�أنه ال ينفع الت�صديق ،مع انتفاء عمل القلب وحمبته وانقياده ا.هـ،
ومع كون هذا جممعاً عليه عند �أهل ال�سنة ال�سلفيني �إال �أن �سفراً احلوايل خالف فيه وقال ( :)527/2فمن ارتكب هذه الفاح�شة بجوارحه
ف�إن عمل قلبه مفقود بال �شك ،خا�صة حني الفعل ؛ لأن الإرادة اجلازمة على الرتك ي�ستحيل معها وقوع الفعل ،فمن هنا نفى ال�شارع عنه
الإميان تلك اللحظة " ال يزين الزاين حني يزين وهو م�ؤمن " ،لكن وجود قول القلب عنده منع من احلكم بخروجه من الإميان كله ا.هـ
فريى �أن الزاين لي�س عنده �شيء من �أعمال القلوب ،ومع ذلك ال يزال م�سلماً ،فهو بهذا يوافق اجلهم بن �صفوان وال�صاحلي ونحوهما من
غالة املرجئة .ف�سبحان اهلل املنتقم لأوليائه كابن باز والألباين ،ف�أظهر الإرجاء الغايل فيمن رماهم زوراً بالإرجاء!!
ب /جعل الإ�رصار على عدم الفعل(�أي على الرتك) جحوداً لاللتزام ( :)632/2وملا احتيج لال�ستدالل على كفرهم �إىل قيا�س وال غريه،
�إمنا جحدوا االلتزام بها� ،أي �أ�رصوا على �أال يدفعوها ،مع الإقرار ب�أنها من الدين ا.هـ وهذه لوثة خارجية لأنه كفر بكبرية الإ�رصار على
عدم الفعل ،وجعله جحوداً وردة ،وتقدم رد هذا وبيان معنى االلتزام فلرياجع .و�إن بهذا الكتاب عدة �أخطاء و�شنائع بني جملة منها
الإمام الألباين كما يف كتاب " الدرر املتلألئة بنق�ض الإمام العالمة حممد بن نا�رص الدين الألباين فرية موافقة املرجئة ".
( )1تقدم نقل �أقوالهم.
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وبعد هذه املناظرة التي �أردت منها بيان حكم امل�س�ألة بالدليل ال�صحيح ثبوتاً ودالل ًة �أ�س�أل
يقر �أعيننا برجوع حكام امل�سلمني �إىل ال�رشع املط َّهر املحكم ف�إن به عزهم دنيا و�أخرى
اهلل �أن َّ
قال تعاىل  :ﱭ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﱬ [اجلن.]١٦ :
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الشبهة الثانية

التكفير بالتحاكم إلى هيئة األمم
الرد على هذه ال�شبهة من �أوجه :
الوجه الأول  :ت�صور حال هيئة الأمم املتحدة ،ف�إن احلكم على ال�شيء فرع عن ت�صوره:
فهي هيئة ذات �أنظمة وقرارات وعهود ومواثيق ان�ضمت �إليها �أكرث دول العامل ،ومنها
الدولة ال�سعودية – حر�سها اهلل ورعاها ،وقد ن�ش�أت �إبان احلرب العاملية الثانية ،والهدف
الرئي�س من �إن�شائها تقريب وجهات النظر بني الأمم ،وت�ضييق الثغرات التي قد تن�ش�أ بني
الدول ،والتي من �ش�أنها �إن ا�ستمرت �أن ت�شكل خطراً على ال�سلم والأمن الدوليني �إىل
جانب حتقيق ال�سالم ،ومنع اللجوء �إىل ا�ستخدام القوة كحل للم�شكالت العاملية.
وقد جاء ن�ص مقا�صد هيئة الأمم املتحدة يف امليثاق ،وذلك على النحو الآتي:
�أو ًال  :حفظ ال�سلم والأمن الدويل :ورد هذا الهدف يف �أجزاء متفرقة من امليثاق .فقد
بد�أت الفقرة الأوىل من الديباجة (نحن �شعوب الأمم املتحدة وقد �آلينا على �أنف�سنا� :أن ننقذ
الأجيال املقبلة من ويالت احلروب التي يف خالل جيل واحد جلبت على الإن�سانية مرتني
�أحزاناً يعجز عنها الو�صف) وذكرت الديباجة (و�أن ن�ضم قوانا كي نحافظ على ال�سلم
والأمن الدوليني)
ويف امليثاق ن�صت الفقرة الأوىل من املادة الأوىل على هذا الهدف� ،إذ ن�صت على الآتي
(حفظ ال�سلم والأمن الدوليني ،وحتقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابري امل�شرتكة الفعالة
ملنع الأ�سباب التي تهدد ال�سلم والعمل على �إزالتها ،وتقمع �أعمال العدوان وغريها من
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وجوه الإخالل بال�سلم ،وتتذرع بالو�سائل ال�سلمية وفقاً ملبادئ العدل والقانون الدويل حلل
(((
املنازعات الدولية التي قد ت�ؤدي �إىل الإخالل بال�سلم وت�سويتها) ا.هـ
وقد ن�ص امللك في�صل  يف كلمته التي �ألقاها يف هيئة الأمم املتحدة على هذا
الهدف فكان مما قال :اليوم يتجه م�ؤمترنا التاريخي هذا الذي ا�شرتكت فيه دول عديدة نحو
ت�أ�سي�س ودعم ال�سالم العاملي .لقد �شهد هذا اليوم �إكمال ما ميكن �أن ي�سمى مبيثاق العدل
وال�سالم بعد عمل �شاق ومناق�شات طويلة ومداوالت .الهدف هو خلق منظمة ذات فعالية
ق�صوى للمحافظة على ال�سالم والعدل يف عامل امل�ستقبل .هذا امليثاق ال ميثل الكمال الذي
(((
تتوق �إليه الدول ال�صغرى ،لكنه بال �شك �أف�ضل ما ميكن �أن تتفق عليه خم�سون دولة ا.هـ
وقد ن�ص على هذا – �أي�ضاً – �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبد العزيز
 يف كلمة �ألقاها يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة مبنا�سبة مرور �أربعني عاماً على
ت�أ�سي�س الأمم املتحدة فقال( :ف�إن اململكة العربية ال�سعودية وهي تدين بالدين الإ�سالمي
ت�ضطلع بدور دويل متميز لأن �سيا�ستها اخلارجية ت�سري على �أ�سا�س �أن املبادئ الأ�سا�سية
التي ارتكزت عليها هذه املنظمة والأهداف النبيلة التي من �أجلها و�ضع ميثاقها فيها
( )1كتاب هيئة الأمم املتحدة منذ الن�ش�أة حتى اليوم �ص ،44-43ت�أليف طالل حممد نور عطار.
( )2جملة الفي�صل العدد ( )106ربيع الآخر 1406هـ ال�سنة التا�سعة وكان مما قال� :إن احلكومة العربية ال�سعودية تن�ضم �إىل الأمم
املتحدة يف ت�رصيحها القائل ب�أن مبادئ ال�سلم والعدالة واحلق يجب �أن ت�سود �أنحاء العامل ،و�أن العالقات الدولية يجب �أن تقوم على
هذه املبادئ و�إن من دواعي اغتباطي العظيم� ،أن �أقول� :إن هذه املبادئ تطابق تعاليم الدين الإ�سالمي الذي يعتنقه  400مليون م�سلم
يف العامل ،وهي التعاليم التي اتخذت احلكومة ال�سعودية منها د�ستوراً ت�سري على هديه ا.هـ (كتاب اململكة العربية ال�سعودية وال�سعودية
واملنظمات الدولية �ص )43-42وقال امللك فهد – وفقه اهلل لهداه  :-ونحن – �أيها الأخوة املواطنون – نعمل يف املحيط الدويل
ال�شامل داخل دائرة هيئة الأمم املتحدة وفروعها ومنظماتها نلتزم مبيثاقها وندعم جهودها ونحارب �أي ت�رصف �شاذ ي�سعى لإ�ضعافها
وتقلي�ص قوة القانون الدويل لتحل حمله قوة ال�سالح ولغة الإرهاب ا.هـ و�أ�ضاف خادم احلرمني ال�رشيفني :ولقد كانت ت�رصفاتنا و�ستبقى
تعك�س �إح�سا�سنا باالنتماء �إىل املجموعة الدولية ك�أ�رسة واحدة مهما اختلفت م�صاحلها ،وت�صور �إمياننا مببادئ ال�سالم املبني على احلق
والعدل ،ونعتقد �أن الأمن الدويل ،واال�ستقرار ال�سيا�سي مرتبطان بالعدالة االقت�صادية ومنبعثان منها ا.هـ اململكة العربية ال�سعودية
واملنظمات الدولية �ص.48
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ت�أكيد ملا تقرره ال�رشيعة الإ�سالمية من تنظيم للعالقات بني الدول – .ثم قال – �إذا كان
الهدف الرئي�سي للأمم املتحدة والذي قامت فل�سفة امليثاق على �أ�سا�س حتقيقه هو �إقرار
ال�سالم والأمن الدوليني) ا.هـ (((.
ومبا �أن الغلبة يف هذه الهيئة للكفار ف�إن بها �أنظمة ال توافق ال�رشع ؛ فلذا عار�ضت
ال�سعودية بع�ض الأنظمة ،ومل توافق على كل ما فيها – كما تقدمت الإ�شارة �إىل هذا ب�إقرار
من املقد�سي نف�سه.
و�إليك جملة من العهود واملواثيق التي مل تقبلها الدولة ال�سعودية – حر�سها اهلل – :
 -1مل توافق اململكة العربية ال�سعودية على االتفاقية التي تن�ص على الق�ضاء على جميع
�أ�شكال التميز �ضد املر�أة .قال طالل حممد نور عطا :حتفظت اململكة العربية ال�سعودية على
(((
هذه االتفاقية ،وال تلزم نف�سها مبا يتعار�ض مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ا.هـ
وهذا ما مل يبينه املقد�سي العنيد وكتمه عناداً �أو جه ً
ال ،وجعل هذا امليثاق من �أ�سباب
تكفري دولة التوحيد كما يف كتابه الكوا�شف.
 -2مل توافق اململكة العربية ال�سعودية على املادة ال�ساد�سة ع�رشة يف حقوق الإن�سان
القائلة (للرجل واملر�أة متى بلغا �سن الزواج احلق بالتزوج بدون قيد ب�سبب الدين) فقالت
دولة التوحيد يف مذكرة �أر�سلتها �إىل الأمم املتحدة� :إن زواج امل�سلم من امر�أة وثنية وغري
م�ؤمنة بوجود اهلل �أمر حرمه الإ�سالم ،و�أي�ضاً زواج امل�سلم من كتابية يهودية �أم م�سيحية
(((
�أباحه الإ�سالم� ،أما زواج غري امل�سلم مب�سلمة فغري مباح.
( )1املرجع ال�سابق.
( )2حا�شية كتابه اململكة العربية ال�سعودية واملنظمات الدولية �ص.181
( )3مذكرة احلكومة ال�سعودية �إىل منظمة الأمم املتحدة حول تطبيق حقوق الإن�سان يف اململكة عم ً
ال بال�رشيعة الإ�سالمية .ن�رش يف العدد
الأول من املجلة العربية �ص ،182وانظر كتاب موقف اململكة العربية ال�سعودية من الق�ضايا العاملية يف هيئة الأمم املتحدة �ص.98
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 -3مل توافق دولة التوحيد على املادة العا�رشة من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان التي
(((
�أعطت كل �شخ�ص حرية تغيري دينه.
� -4أن اململكة العربية ال�سعودية مل تنظم �إىل املعاهدتني الدوليتني :الأوىل اخلا�صة باحلقوق
االقت�صادية واالجتماعية والثقافية .والثانية املتعلقة باحلقوق ال�سيا�سية واملدنية ،ب�سبب
(((
احتواء كل من هاتني املعاهدتني على مواد ال ت�ساير تعاليم ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحة.
ف�إذا كانت هذه حال الدولة ال�سعودية مع هيئة الأمم املتحدة ،من �أنها ال تقبل الأنظمة التي
تخالف ال�رشيعة الإ�سالمية باعرتاف قادات هذه الدولة – وفقهم اهلل ملا فيه هداه  ،وبتطبيقهم
لها عملياً ،وذلك ب�أن يتحفظوا على الأنظمة والقرارات املخالفة لل�رشيعة الإ�سالمية.
�إذا كان هكذا حال الدولة مع هيئة الأمم املتحدة فلماذا – يا من�صفون – ي�شنع عليها
ويكفرها؟!
�ألي�س من حقها �أن ت�شكر بدل �أن تكفر ،من �أجل امتناعها عن القرارات املخالفة لل�رشيعة؟
�ألي�س من حقها �أن ت�ؤازر وت�ساند على اعتزازها وحدها من بني جميع الدول الإ�سالمية
ب�رشيعة الإ�سالم وحتفظها على كل ما يخالفه؟ لكن وا�أ�سفاه كيف ا�ستطاع املقد�سي العنيد
و�أمثاله �أن يحجبوا هذه املحامد ويقلبوا املحا�سن م�ساوئ.
الوجه الثاين من الرد على هذه ال�شبهة:
�أن امل�صلحة تقت�ضي ان�ضمام الدولة ال�سعودية لهذه الهيئة حماية لنف�سها من
�أعدائها الكفار.
( )1املرجع ال�سابق.
( )2موقف اململكة العربية ال�سعودية من الق�ضايا العاملية يف هيئة الأمم املتحدة �ص.98
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بل وبع�ض الدول الإ�سالمية املخالفة للمعتقد ال�سلفي ،ف�إنهم يرتب�صون بدولة التوحيد
الدوائر لدوافع متعددة معلومة ،ومن �أو�ضح الرباهني حرب اخلليج الأوىل ،فدولة تهجم
و�أخرى عن �أنيابها تك�رش.
ومن املتقرر �رشعاً �أن لل�ضعف �أحكاماً مغايرة حلالة القوة ،وبنود �صلح احلديبية خري
�شاهد ودليل على هذا.
وقد ذكر ال�شيخ امل�ؤرخ �إبراهيم بن عبيد �آل عبداملح�سن يف كتابه التاريخي (تذكرة
�أويل النهى والعرفان ب�أيام اهلل الواحد الديان) كتب معاهدات مع بريطانيا ظاهرها الر�ضا
بال�ضيم فقال:
(�ساد�ساً  :يتعهد ابن �سعود كما تعهد �آبا�ؤه من قبل �أن يتحا�شى االعتداء على �أقطار
الكويت والبحرين وم�شايخ قطر و�سواحل عمان التي هي حتت حماية احلكومة الربيطانية،
ولها �صالت عهدية مع احلكومة املذكورة ،و�أن ال يتدخل يف �ش�ؤونها وتخوم الأقطار
اخلا�صة به�ؤالء �ستعني فيما بعد .وجرى توقيعها يف (� 18صفر من هذه ال�سنة املوافق 26
دي�سمرب  ،)1915وال ريب �أن هذه االتفاقية جائرة.) ...
وقد انتقدها الكتاب فقال عنها ال�ضليع ف�ؤاد حمزة ملا �أ�رشف عليها �أنها معاهدة جائرة.
وقال عنها املاهر الذكي حافظ وهبة امل�شهور بحرية الفكر ورجاحة العقل وا�ستقالل
الر�أي ما ن�صه:
(جتلى ق�رص نظر م�ست�شاري ابن �سعود مبا يجري يف العامل واال�ستفادة من الفر�ص ولكن
يقال عنها �أن الظروف والأحوال ذلك الوقت دعت �إىل توقيعها .وملا خلى ابن �سعود
و�صحبه الذين فيهم ال�رشف والدين والقوة غري �أنهم ال يعرفون لغة ال�سيا�سة و�أ�ساليب
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اال�ستعمار وال ي�صدقون بالظفر لغري ال�صارم البتار وا�ست�شارهم كعادته �أجابوه ب�أننا يف حال
�ضعف وخ�صمنا قوي جبار ،فرناها تنفعنا ب�إذن اهلل يف احلال وال ت�رضنا �إذا كنا يف حالة منعة
وقوة ،وميكن تعديلها فيما بعد ،فالعربة بالقوة يف كل وقت وحال ،فقم وتوكل على اهلل
ووقعها ،كما �أنه �أدرك ب�أنه ال يبيع وال يتخلى وال يرهن من نيته ح�سن اجلوار ،وت�سهيل
طرق احلجاج .فما �أح�سن نتائج هذه الآراء والأفكار ،ولنا �أ�سوة يف �صلح احلديبية� ،أ�ضف
�إىل ذلك �أنها لغت بعد �سبع �سنوات وعدلت فيما بعد ذلك ملا فتح اهلل له احلجاز واعرتفت
(((
له بريطانيا باال�ستقالل التام يفعل ما ي�شاء ويحكم ما يريد) .اهـ
الوجه الثالث من الرد على هذه ال�شبهة :
�أنه لو قدر جد ًال �أن االن�ضمام �إىل هيئة الأمم املتحدة من احلكم بغري ما �أنزل اهلل ملا كفرت
الدولة ال�سعودية بفعلها ؛ لأنه تقدم بيان �أن احلكم بغري ما �أنزل اهلل على �شناعته وكونه �سبباً
لل�ضعف وت�سلط الأعداء� ،إال �أنه ال يخرج من امللة ،وبهذا كان يفتي �شيخنا عبدالعزيز بن
باز وال�شيخ الألباين – رحمهما اهلل – كما تقدم.
فعلى هذا ال ي�صح لهذا املقد�سي العنيد �أن يكفر باحلكم بغري ما �أنزل اهلل بالد التوحيد؛
لأنه لي�س موجوداً ولو كان موجوداً فالتكفري به من املتنازع فيه ،وامل�سائل املتنازع فيها ال
يكفر بها عيناً كما تقدم تقريره من كالم �أهل العلم.
تنبيه  :لو كان االن�ضمام �إىل هيئة الأمم املتحدة من احلكم بغري ما �أنزل اهلل لر�أيت علماءنا
كال�شيخ حممد بن �إبراهيم ,وال�شيخ �سعد العتيق ,وال�شيخ عبدالعزيز ابن باز ,وال�شيخ حممد
العثيمني � أنكروه وبينوا حرمته بل ن�ص على جوازه بع�ضهم فقد �سئل ال�شيخ
حممد بن �صالح بن عثيمني:
(.)198/2( )1
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بع�ض النا�س يقول �إن االن�ضمام �إىل الأمم املتحدة حتاكم �أي�ضاً �إىل غري اهلل ،
فهل هذا �صحيح ؟
ف�أجاب ( :هذا لي�س ب�صحيح ،فكل يحكم يف بلده مبا يقت�ضيه النظام عنده ،ف�أهل
الإ�سالم يحتكمون �إىل الكتاب وال�سنة ،وغريهم �إىل قوانينهم ،وال جترب الأمم املتحدة �أحداً
�أن يحكم بغري ما يحكم به يف بالده ،ولي�س االن�ضمام �إليها �إال من باب املعاهدات التي تقع
(((
بني امل�سلمني والكفار) ا.هـ
وملا رددوا ما بني حني و�آخر �أن الدولة ال�سعودية – حر�سها اهلل – حتكم مبا �أنزل اهلل،
وزكوها بهذا – كما �سي�أتي النقل عن بع�ضهم . -

( )1جملة الدعوة – العدد  10 – 1608جمادى الأوىل 1418هـ � 11 -سبتمرب 1997م.
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الشبهة الثالثة

إن هؤالء الح ّكام قد كفروا إلعانتهم
الكفار على المسلمين في عدة وقائع
واجلواب على هذه ال�شبهة من �أوجه:
�أو ًال � :أن التكفري لي�س �أمراً هيناً ،وال تقبل فيه الإ�شاعات التي ال زمام لها وال خطام
ال�سيما ووالة الأمر خا�صة يف هذا البلد ينفون عن �أنف�سهم �إعانة الكفار على امل�سلمني ،بل
و�رصحت بذلك بع�ض ال�صحف الغربية الكافرة ،واحلق ما �شهدت به الأعداء.
ثانياً � :أنه لو قدر ح�صوله فال يتعجل يف التكفري به ؛ لأن للإكراه م�ساغاً ال �سيما والغلبة
للدول الكافرة ،فالإكراه يكون مانعاً من التكفري كما قال تعاىل  :ﱭ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﱬ [النحل. ]١٠٦ :
ف�إن قلت � :إن الإكراه ال يقبل بالإجماع يف �إزهاق �أنف�س الآخرين ال�ستبقاء نف�سه؟
فيقال  :هذا �صحيح ،لكن غاية ما يف هذا الإجماع �إثبات �أن الإكراه لإبقاء النف�س مقابل
�إزهاق �أنف�س الآخرين غري معترب ،و�أن �صاحبه �آثم ،لكن لي�س معنى هذا �أنه ال يكون عذراً
يف منع احلاق الكفر به ،ففرق بني الت�أثيم والتكفري ،فالإكراه – يف هذا – لي�س مانعاً من
الت�أثيم لكنه مانع من التكفري.
ثالثاً � :إن التكفري مبطلق الإعانة ال ي�سلم به لأنها م�س�ألة نزاعية – كما �سي�أتي بيانه .-
رابعاً � :إن �أ�صح �أقوال �أهل العلم – فيما يظهر – �أن التكفري بالإعانة لي�س كفراً لذات
الإعانة ،و�إليك ت�أ�صيل امل�س�ألة وبحثها:
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�إن التعامل مع الكفار لي�س كفراً مطلقاً بل على درجات ثالث:
الدرجة ا لأوىل  :معاملة كفرية وهي توليهم :قال تعاىل  :ﱭ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﱬ [املائدة ، ]٥١ :قال ابن حزم �( :صح �أن قوله تعاىل  :ﱭ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﱬ �إمنا هو على ظاهره ب�أنه كافر من جملة الكفار ،وهذا حق ال يختلف
(((
فيه اثنان من امل�سلمني).اهـ
و�ضابط الوالء الكفري (التويل) :حمبة الكفار لأجل دينهم �أو ن�رصتهم لأجله والر�ضا به،
ف�إن وجدت ن�رصة بدون هذا الدافع و�إمنا حلظ دنيوي فهو حمرم ولي�س كفراً.
طالب
والدليل على هذا ال�ضابط ما رواه ال�ستة �إال ابن ماجه من حديث على بن �أبي ٍ
 يف ق�صة حاطب بن �أبي بلتعة �إذ �أر�سل الر�سالة �إىل قري�ش يخربهم بقدوم
ر�سول اهلل ☺ فقال له ر�سول اهلل ☺ ( :يا حاطب ما هذا؟

علي �إين كنت امر�أً مل�صقاً يف قري�ش ومل �أكن من �أنف�سهم وكان من معك
قال  :ال تعجل ِّ
من املهاجرين لهم قرابات يحمون �أهليهم مبكة ف�أحببت �إذ فاتني ذلك من الن�سب فيهم
دين وال ر�ضاً
�أن اتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفراً وال ارتداداً عن ٍ
بالكفر بعد الإ�سالم ؛ فقال ر�سول اهلل ☺� :إنه �صدقكم ) (((.
جمرد فعل حاطب لي�س كفراً لذا
فكالم حاطب مع �إقرار ر�سول اهلل ☺ �رصيح يف �أن َّ
قال مل �أفعله كفراً وال رد ًة عن الدين ولو كان جمرد فعل حاطب كفراً ملا احتاج �إىل قوله مل
كفر كما �أنه ال ي�صح مل�ستهزئ باهلل �أن يقول مل �أقله كفراً لأن جمرد
�أفعله كفراً لأن جمرد الفعل ٌ
كفر.
اال�ستهزاء ٌ

( )1املحلى (.)138/11
(� )2صحيح البخاري (.)2785
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وقال ال�شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن ح�سن :
( فدخل حاطب يف املخاطبة با�سم الإميان وو�صفه به ،وتناوله النهي بعمومه وله
خ�صو�ص ال�سبب الدال على �إرادته مع �أن يف الآية الكرمية ما ي�شعر �أن فعل حاطب
نوع مواالة و�أنه �أبلغ �إليهم باملودة ،ف�إن فاعل ذلك قد �ضل �سواء ال�سبيل لكن قوله
(�صدقكم خلوا �سبيله) ظاهر يف �أنه ال يكفر بذلك �إذا كان م�ؤمناً باهلل ور�سوله غري �شاك
وال مرتاب ،و�إمنا فعل ذلك لغر�ض دنيوي ولو كفر ملا قيل(خلوا �سبيله).
ال يقال قوله ☺ لعمر (وما يدريك لعل اهلل اطلع على �أهل بدر فقال :اعملوا ما
�شئتم فقد غفرت لكم) هو املانع من تكفريه؛ لأنا نقول لو كفر ملا بقي من ح�سناته ما
مينعه من حلاق الكفر و�أحكامه ،ف�إن الكفر يهدم ما قبله لقوله تعاىل  :ﱭ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﱬ [املائدة ، ]٥ :وقوله تعاىل  :ﱭ ﮰ ﮱ ﯓﯔ
ﯕ ﯖ ﯗﱬ [الأنعام ]٨٨ :والكفر حمبط للح�سنات والإميان بالإجماع فال يظن هذا.
و�أما قوله  :ﱭ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﱬ [املائدة ، ]٥١ :وقوله  :ﱭ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﱬ [املجادلة]٢٢ :
وقوله تعاىل  :ﱭ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﱬ [املائدة , ]٥٧ :فقد ف�سرَّ ته ال�سنَّة
احلب والنُّ�رصة وال�صداقة ودون
وقيَّدته وخ�صته باملواالة املطلقة العامة ،و�أ�صل املواالة هو ُّ
ذنب حظه وق�سطه من الوعيد والذم ،وهذا عند ال�سلف
ذلك مراتب متعدد ٌة ولكل ٍ
(((
ٌ
معروف يف هذا الباب وغريه) .اهـ
الرا�سخني يف العلم من ال�صحابة والتابعني
( )1الر�سائل وامل�سائل النجدية ( .)10-9/3وانظر الدرر ال�سنية (.)474/1
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ثم يف كالم حاطب بن �أبي بلتعة �إبان ٌة لل�ضابط الكفري �إذ قال (وال ر�ضاً بالكفر
بعد الإ�سالم).
ف�إن قيل  :حكى بع�ض العلماء الإجماع على �أن مطلق الإعانة كفر.
فيقال :هذا الإجماع املحكي ما بني حالتني:
الأوىل � :أن يكون خارج حمل النزاع مثل قول ابن حزم  -يف املحلى �( : -صح �أن قوله
تعاىل  :ﱭ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﱬ [املائدة� ، ]٥١ :إمنا هو على ظاهره ب�أنه كافر من جملة
الكفار ،وهذا حق ال يختلف فيه اثنان من امل�سلمني) .اهـ
وذلك �أننا ال نختلف يف كفر املتويل لكن ما التويل؟ ومن املتويل؟ هذا حمل البحث وفيه
التنازع ،وكالم ابن حزم ال يفيد �شيئاً يف بيان معنى التويل ،و�إمنا �أفاد كفر فاعله ،وهذا
وا�ضح ال �إ�شكال فيه وال نزاع ،ثم على افرتا�ض �أن ابن حزم حكى �إجماعاً ف�إنه يقال فيه ما
يقال يف احلالة الثانية الآتية.
الثانية � :أن الذين حكوا �إجماعاً جعلوا املظاهرة الكفرية كل �إعانة للكفار حتى القولية،
من�صف عامل بخرمه.
وهذا الإجماع خمروم بيقني وال يعول عليه
ٌ
وبرهان خرم الإجماع املحكي ما يلي:
�أوالً� :أن الإمام ال�شافعي � رصح ب�أن حاطباً مل يكفر مع �أن فعله �إعانة قوية للكفار
�أمام جي�ش الإ�سالم الذي يتقدمه ر�سول اهلل ☺.
قيل لل�شافعي � :أر�أيت امل�سلم يكتب �إىل امل�رشكني من �أهل احلرب ب�أن امل�سلمني يريدون
غزوهم �أو بالعورة من عوراتهم هل يحل ذلك دمه ويكون يف ذلك داللة على ممالأة
امل�رشكني؟
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قال ال�شافعي( : ال يحل دم من ثبتت له حرمة الإ�سالم �إال �أن يقتل �أو يزين بعد
�إح�صان �أو يكفر كفراً بيناً بعد �إميان ثم يثبت على الكفر ولي�س الداللة على عورة م�سلم
وال ت�أييد كافر ب�أن يحذر �أن امل�سلمني يريدون منه غرة ليحذرها �أو يتقدم يف نكاية امل�سلمني
بكفر بني ).
فقلت لل�شافعي� :أقلت هذا خرباً �أم قيا�ساً؟
قال( :قلته مبا ال ي�سع م�سلماً علمه عندي �أن يخالفه بال�سنة املن�صو�صة بعد اال�ستدالل
بالكتاب فقيل لل�شافعي فاذكر ال�سنة فيه) – ثم �ساق خرب حاطب ثم قال – :
قال ال�شافعي ( : يف هذا احلديث مع ما و�صفنا لك طرح احلكم با�ستعمال
الظنون لأنه ملا كان الكتاب يحتمل �أن يكون ما قال حاطب كما قال من �أنه مل يفعله �شاكاً يف
الإ�سالم ،و�أنه فعله ليمنع �أهله ،ويحتمل �أن يكون زلة ال رغبة عن الإ�سالم ،واحتمل املعنى
الأقبح ،كان القول قوله فيما احتمل فعله ،وحكم ر�سول اهلل فيه ب�أن مل يقتله ومل ي�ستعمل
عليه الأغلب وال �أحد �أتى يف مثل هذا �أعظم يف الظاهر من هذا لأن �أمر ر�سول اهلل ☺
مباين يف عظمته جلميع الآدميني بعده ف�إذا كان من خابر امل�رشكني ب�أمر ر�سول اهلل ☺
ور�سول اهلل ☺ يريد غرتهم ف�صدقه ما عاب عليه الأغلب مما يقع يف النفو�س فيكون
لذلك مقبو ًال كان من بعده يف �أقل من حاله و�أوىل �أن يقبل منه مثل ما قبل منه).
قيل لل�شافعي� :أفر�أيت �إن قال قائل� :إن ر�سول اهلل ☺ قال قد �صدق �إمنا تركه ملعرفته
ب�صدقه ال ب�أن فعله كان يحتمل ال�صدق وغريه؟
فيقال له  ( :قد علم ر�سول اهلل ☺ �أن املنافقني كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان
حكم النبي ☺ يف حاطب بالعلم ب�صدقه كان حكمه على املنافقني القتل بالعلم بكذبهم
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ولكنه �إمنا حكم يف كل بالظاهر وتوىل اهلل عز وجل منهم ال�رسائر ,ولئال يكون حلاكم بعده
�أن يدع حكماً له مثل ما و�صفت من علل �أهل اجلاهلية.
وكل ما حكم به ر�سول اهلل ☺ فهو عام حتى ي�أتي عنه داللة على �أنه �أراد به خا�صاً �أو
عن جماعة امل�سلمني الذين ال ميكن فيهم �أن يجهلوا له �سنة �أو يكون ذلك موجوداً يف كتاب
اهلل تعاىل).اهـ ((( فكيف يقال بعد ذلك :ب�أن �أي �إعانة تويل وهي كفر بالإجماع؟
وهذا ال�شافعي ينق�ض الإجماع  ب�رصاحة وو�ضوح.
ثانياً� :أن الإمام القرطبي �رصح بو�ضوح �أن من كرث �إطالعه الكفار على عورات
امل�سلمني ال يكفر �إذا كان اعتقاده �سليماً ودافعه �أمراً دنيوياً مع �أن هذه �إعانة قوية للكفار
قال : 
من كرث تطلعه على عورات امل�سلمني وينبه عليهم ويعرف عدوهم ب�أخبارهم مل يكن
بذلك كافراً�( :إذا كان فعله لغر�ض دنيوي واعتقاده على ذلك �سليم ؛ كما فعل حاطب
(((
حني ق�صد بذلك اتخاذ اليد ومل ينو الردة عن الدين) ا.هـ
�أفلي�س هذا �رصيحاً يف خرم الإجماع الذي ين�ص على �أن �أدنى �إعانة قولية �أو فعلية تولٍ
كفري؟
ثالثاً  :قال ابن اجلوزي ( : قوله تعاىل:ﱭ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﱬ [املائدة]٥١ :

فيه قوالن:

�أحدهما :من يتولهم يف الدين ،ف�إنه منهم يف الكفر.
( )1كتاب الأم (.)250-249/4
( )2التف�سري (.)52/18
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والثاين :من يتولهم يف العهد ف�إنه منهم يف خمالفة العهد).اهـ

(((

فالحظ – �أيها القارئ الكرمي – �أن ابن اجلوزي بقوله هذا مل يخرم الإجماع املزعوم
فح�سب ,بل مل يحك القول الذي يدعي عليه الإجماع وهو� :أن التويل الكفري يكون
ب�أدنى الإعانة ولو قولية – مل يحكه ابن اجلوزي من الأقوال يف امل�س�ألة ،مع حماولة ابن
اجلوزي – املعروف ب�سعة االطالع – ا�ستق�صاء �أقوال املف�رسين يف تف�سريه( :زاد امل�سري)،
كما كتب البنه نا�صحاً ومبيناً له عظم تف�سريه( :وما ترك املغني ،وزاد امل�سري حاجة �إىل �شيء
(((
من التفا�سري) ا.هـ
رابعاً  :قال �أبو الف�ضل حممود الألو�سي :وقيل :املراد ﱭ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﱬ
[املائدة ، ]٥١ :كافر مثلهم حقيقة ،وحكي عن ابن عبا�س – ر�ضي اهلل تعاىل عنهما – ولعل ذلك
(((
�إذا كان توليهم من حيث كونهم يهوداً �أو ن�صارى ..ا.هـ
خام�ساً � :أن �أئمة املذاهب الأربعة �أبا حنيفة ومالكاً وال�شافعي و�أحمد  ال يرون
كفر اجلا�سو�س الذي يف�شي �رس امل�سلمني �إىل الكفار ،وهذا ما اختاره ابن تيمية – و�سي�أتي
نقل مهم عنه يف �آخر البحث يتعلق ب�آية التويل – وابن القيم
قال ابن القيم ( : ثبت �أن حاطب بن �أبي بلتعة ملا ج�س عليه� ،س�أله عمر 

�رضب عنقه فلم ميكنه وقال( :ما يدريك لعل اهلل اطلع على �أهل بدر فقال :اعملوا ما �شئتم
فقد غفرت لكم) وقد تقدم حكم امل�س�ألة م�ستوفى.
واختلف الفقهاء يف ذلك ،فقال �سحنون� :إذا كاتب امل�سلم �أهل احلرب قتل ومل ي�ستتب
وماله لورثته وقال غريه من �أ�صحاب مالك  : يجلد جلداً وجيعاً ويطال حب�سه
( )1زاد امل�سري (.)378/2
( )2ر�سالة لفتة الكبد �ص.66
( )3روح املعاين (.)157/3
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وينفى من مو�ضع يقرب من الكفار .وقال ابن القا�سم :يقتل وال يعرف لهذا توبة وهو
كالزنديق .وقال ال�شافعي و�أبو حنيفة و�أحمد  : ال يقتل ،والفريقان احتجوا
بق�صة حاطب وقد تقدم ذكر وجه احتجاجهم ووافق ابن عقيل من �أ�صحاب �أحمد مالكاً
(((
و�أ�صحابه) .اهـ
�ساد�ساً :ال�شيخ املحقق عبد الرحمن ال�سعدي ،يف تف�سريه �سورة املائدة �آيةﱭ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﱬ [املائدة ]٥١ :حيث قال:
(لأن التويل التام يوجب االنتقال �إىل دينهم ،والتويل القليل يدعو �إىل الكثري ثم يتدرج
�شيئاً ف�شيئاً حتى يكون العبد منهم ا.هـ ،فهذا �رصيح يف �أن الكفر ال يكون �إال بالتويل التام
وما عداه لي�س كفراً ،والتويل التام راجع للأديان وهي �أمور اعتقادية) (((.
�سابعاً  :العالمة الأ�صويل واملف�رس ال�شيخ حممد الأمني ال�شنقيطي  حيث قال
يف تف�سريه عند قوله �سبحانه  :ﱭ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﱬ قال( :ويفهم من ظواهر
(((
الآيات �أن من توىل الكفار عامداً اختياراً ،رغبة فيهم �أنه كافر مثلهم) .اهـ
فلم يجعل التكفري مطلقاً ،بل قرنه ب�أمر قلبي �أو اعتقادي وهو� :أن يتوىل الكفار
رغبة فيهم.
ثامناً :ال�شيخ املحقق حممد بن �صالح العثيمني  يف تف�سريه �سورة املائدة �آية
ﱭ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﱬ ذكر �أن ن�رصتهم من كبائر الذنوب كقول ر�سول اهلل
☺ ( :من غ�شنا فلي�س منا) ثم قال( :املهم على كل حال من هنا تعرف �أن كلمة املواالة
التي نهى اهلل عنها هي مواالتهم باملنا�رصة واملعاونة مما يعود عليهم بالنفع فهذا حرام لكن
( )1زاد املعاد ( .)64/5وانظر زاد املعاد ( )424-422/3والبدائع ( )941 -939 /4وال�صارم امل�سلول (.)372/2
( )2التف�سري (�ص.)235
(� )3أ�ضواء البيان (.)111/2
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قلت لكم� :إال �إذا عاونهم ونا�رصهم على من هو �أ�شد �إيذاء للم�سلمني منهم فهذا ال
ب�أ�س به).اهـ ((( فلم يحكم  على الن�رصة ب�أنها كفر.
�أيها القراء � :ألي�س هذا الإجماع خمروماً ب�أن ه�ؤالء الأئمة الكبار مل يكفروا اجلا�سو�س
الذي يف�شي �رس امل�سلمني �إىل الكافرين الذي قد يكون م�ؤداه قتل ع�رشات بل مئات
من امل�سلمني.
فبهذا يظهر لك جلياً �أن الإجماع املزعوم خمروم ال ي�صح التعويل عليه عند �أهل الإن�صاف
العاملني بخرمه.
وحماولة بع�ضهم جعل م�س�ألة اجلا�سو�س م�س�ألة خا�صة ال يخرم بها الإجماع حماولة
فا�شلة لوجوه:
�أوالً� :أن الذين حكوا الإجماع �أكدوا كل �صورة حتى ال�صور القولية ومل ي�ستثن �أحد
منهم ولو مرة �صورة اجلا�سو�س ،ولو كانت هذه م�ستثناة – عندهم  -لأبانوها وما تركوها،
وي�ؤكد هذا الوجه الذي يليه.
ثانياً� :أن مما يتمايز به دليل الإجماع �أنه قطعي الداللة فلي�س هو من الأدلة املجملة حتى
يحتاج �إىل بيان.
إجماع ملا �أغفله
ثالثاً� :أن الذين نقلوا الإجماع علماء مت�أخرون ،ولو كان يف امل�س�ألة � ٌ
الأولون من املف�رسين والفقهاء مع كرثتهم ودقتهم.
رابعاً� :أن يف كالم العلماء الأوائل واملت�أخرين من علق التكفري باالعتقاد كما �سبق ،
ال على العمل ،فه�ؤالء �إذا ذكروا م�س�ألة اجلا�سو�س ذكروها متثي ً
ال  -قطعاً  -ال تخ�صي�صاً
( )1املائدة (�رشيط رقم ()51الوجه الثاين).
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لأنهم ال يكفرون مبجرد العمل.

(((

يردد بع�ضهم �شبهة وهي �أن حاطباً كان مت�أو ًال ولواله لكفر ،وتفنيد هذه ال�شبهة من
�أوجه:
�أ� -أن ر�سول اهلل ☺ ملا �س�أل حاطباً عن عذره ،مل يعتذر حاطب ب�أنه ت�أول دلي ً
ال �رشعياً
بل ذكر �أنه فعل ما فعل حلظ دنيوي.
ب� -أن ر�سول اهلل ☺ مل يفهم �أن حاطباً كان مت�أو ًال لذلك مل يك�شف �شبهة كان
حاطب متم�سكاً بها ،ودواء ال�شبه ك�شفها.
ج� -أن ر�سول اهلل ☺ �أقر ب�أنه عا�ص ،لكنه مغفور له لكونه من �أهل بدر ال
لأجل الت�أويل.
بيان ذلك �أن املت�أولني غري �آثمني ،وعليه فهم غري حمتاجني �إىل ح�سنات – كح�ضور
بدر – تغفر بها �سيئاتهم ،وقد حكى ابن حزم الإجماع على ذلك (الف�صل (،)270 /3
وانظر كالم ابن تيميه يف اال�ستقامة ( )143 /2جمموع الفتاوى ()284/3()113/1
( )180/12والرد على البكري �ص( )329 ،259والأ�صفهانية (.)145 -144
الثانية  :املواالة املحرمة ,وهذا يختلف باختالف �أ�صناف الكفار – كما تقدم – �إال
�أن جميعهم يعادي ويبغ�ض بغ�ضاً دينياً ،ويعتقد بطالن دينهم و�أن م�صريهم النار ،وهناك
م�سائل فقهية اختلف فيها �أهل العلم خالفاً معترباً كحكم تعزية الكافر وحدود جزيرة
العرب ،فمثل هذه امل�سائل من اعتقد حرمتها فال يفعلها ،لكن ال ي�شنع به على املخالف،
( )1قد ا�ستفدت من ر�سالة (الوقفات على �شيء مما يف كتاب التبيان من املغالطات) الرد الأول والثاين مل�ؤلفه �أبي عبد اهلل اليمني – جزاه
اهلل خرياً–.
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و�إن كان له حق �أن يبني قوله ويدعو �إليه لأن قوله �أي�ضاً يف حيز امل�سائل التي ي�سوغ املخالفة
فيها ،ولهذا �ضوابط مذكورة يف م�ضانها من كتب وكالم �أهل العلم.
الثالثة  :جائزة ,وهي املعاملة احل�سنة لغري احلربيني والأ�صل يف هذا الباب ،قوله تعاىل :
ﱭﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﱬ [املمتحنة ، ]٨ :ومنه الزواج من الكتابيات دون العك�س،
و�أكل ذبائح �أهل الكتاب ،ومنه وهو �أمر م�ستحب �إن مل يجب دعوتهم �إىل الإ�سالم وترك
ما هم عليه من دين من�سوخ حمرف وهكذا. ...
تنبيه � :إن كثرياً من الأحكام يف هذا الباب تختلف بح�سب امل�صلحة ،فحالة القوة لها
�أحكام مغايرة حلالة ال�ضعف ،كما تقدم ذكر هذا.
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الشبهة الرابعة

إلغاء شرعية الجهاد
ومن ت�أكيد الأ�س�س وتثبيتها �أن جهاد الدفع �أو الطلب �أمران م�رشوعان من �أنكر
�رشعيتهما ارتد وخرج من امللة ،لأنه �أنكر �شيئاً مقرراً يف كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ☺ ،
لكن من املهم �أن يعرف �أن لهذا اجلهاد وقتاً و�رشوطاً ومقا�صد من �أجلها �رشع� ،أنبه على
هذه التمهيدات فيما يلي:
التمهيد ا لأول � :أن جهاد ا لأعداء وقتالهم يف ال�رشيعة م�رشوع لغريه ال لذاته،
وهو �إقامة دين اهلل يف ا لأر�ض ،كما قال تعاىل :ﱭ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﱬ [البقرة.]١٩٣ :
قال ابن جرير الطربي  : فقاتلوهم حتى ال يكون �رشك ،وال يعبد �إال اهلل وحده
ال �رشيك له ،فريتفع البالء عن عباد اهلل من الأر�ض وهو الفتنة ،ويكون الدين كله هلل،
يقول :وحتى تكون الطاعة والعبادة كلها هلل خال�صة دون غريه ،وبنحو الذي قلنا قال �أهل
الت�أويل .ذكر من قال ذلك ،ثم �ساقه ب�إ�سناده عن ابن عبا�س ،واحل�سن ،وقتادة ،وال�سدي،
(((
وابن جريج ،وغريهم  ا.هـ
وقال �أبو عبد اهلل القرطبي ( : فدلت الآية واحلديث على �أن �سبب
القتال هو الكفر؛ لأنه قال ﱭ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﱬ �أي كفر ،فجعل الغاية عدم الكفر
(((
وهذا ظاهر) ا.هـ
( )1التف�سري (.)162 /9
( )2التف�سري(.)354/2
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وقال ابن دقيق العيد ( : لأن اجلهاد و�سيلة �إىل �إعالن الدين ون�رشه و�إخماد
(((
الكفر ودح�ضه فف�ضيلته بح�سب ف�ضيلة ذلك).ا.هـ
وقال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي  يف تف�سريه( :ثم ذكر تعاىل املق�صود من
القتال يف �سبيله ،و�أنه لي�س املق�صود به �سفك دماء الكفار و�أخذ �أموالهم ،ولكن املق�صود به
�أن يكون الدين هلل تعاىل فيظهر دين اهلل تعاىل ،على �سائر الأديان ،ويدفع كل ما يعار�ضه من
ال�رشك وغريه ،وهو املراد بالفتنة ،ف�إذا ح�صل هذا املق�صود فال قتل وال قتال) ا.هـ
ويف حديث �أبي مو�سى قال ر�سول اهلل ☺(:من قاتل لتكون كلمة اهلل هي العليا فهو
يف �سبيل اهلل) متفق عليه.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية  : فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل املحرمات
(((
هي مق�صود اجلهاد يف �سبيل اهلل ا.هـ
وقال ابن القيم ( : ولأجلها �أي التوحيد جردت �سيوف اجلهاد) ا.هـ (((.
ولو كان اجلهاد مق�صوداً لذاته ملا �سقط ب�أخذ اجلزية كما قال تعاىل  :ﱭﭽ
ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖﮗ
ﮘ ﮙ ﱬ [التوبة ,]٢٩ :ويف حديث بريدة يف �صحيح م�سلم( :كان ر�سول اهلل ☺
�إذا �أمر �أمرياً على جي�ش �أو �رسية �أو�صاه يف خا�صته بتقوى اهلل ومن معه من امل�سلمني خرياً
ثم قال  :اغزوا با�سم اهلل يف �سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا وال تغلوا وال تغدروا
( )1فتح الباري (كتاب اجلهاد باب ف�ضل اجلهاد).
( )2جمموع الفتاوى (.)308 /28
( )3زاد املعاد ( )34/1و�أعالم املوقعني (.)4 /1
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وال متثلوا وال تقتلوا وليداً ،و�إذا لقيت عدوك من امل�رشكني فادعهم �إىل ثالث خ�صال
�أو خالل فذكر الإ�سالم ،ف�إن مل ي�ستجيبوا فاجلزية ،ف�إن مل يعطوا فالقتال) (((.
التمهيد الثاين� :إذا تبني �أن اجلهاد م�رشوع لغريه ،وهو �إقامة دين اهلل يف الأر�ض فقبل
الدعوة �إليه ال بد من الفقه ال�رشعي الدقيق والنظر املتعمق الطويل هل الدعوة بهذه الو�سيلة
حتقق الغاية املق�صودة وهي �إقامة دين اهلل �أم ال؟
ومن الأمور املعينة على �إدراك واقع امل�سلمني �أنهم �إذا كانوا يف �ضعف من جهة العدة
والعتاد بالن�سبة لعدوهم فال ي�صح لهم �أن ي�سلكوا م�سلك جهاد العدو وقتاله لكونهم
�ضعفاء ،ويو�ضح ذلك �أن اهلل مل ي�أمر ر�سوله ☺ وال�صحابة بقتال الكفار ملا كانوا يف مكة،
ل�ضعفهم من جهة العدة والعتاد بالن�سبة لعدوهم.
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ( : وكان م�أموراً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز
امل�سلمني عن ذلك ،ثم ملا هاجر �إىل املدينة و�صار له بها �أعوان �أذن له يف اجلهاد ،ثم ملا قووا
كتب عليهم القتال ومل يكتب عليهم قتال من �ساملهم؛ لأنهم مل يكونوا يطيقون قتال جميع
الكفار .فلما فتح اهلل مكة وانقطع قتال قري�ش وملوك العرب ،ووفدت �إليه وفود العرب
بالإ�سالم �أمره اهلل تعاىل بقتال الكفار كلهم �إال من كان له عهد م�ؤقت ،و�أمره بنبذ العهود
(((
املطلقة ،فكان الذي رفعه ون�سخه ترك القتال) ا.هـ
وقال ( :و�سبب ذلك �أن املخالفة لهم ال تكون �إال مع ظهور الدين وعلوه كاجلهاد،
و�إلزامهم باجلزية وال�صغار ،فلما كان امل�سلمون يف �أول الأمر �ضعفاء مل ت�رشع املخالفة لهم،
(((
فلما كمل الدين وظهر وعال� ،رشع ذلك) ا.هـ
(� )1صحيح م�سلم (.)3261
( )2اجلواب ال�صحيح (.)237 /1
( )3اقت�ضاء ال�رصاط امل�ستقيم (.)420 /1
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وقال ( :فكان ذلك عاقبة ال�صرب والتقوى اللذين �أمر اهلل بهما يف �أول الأمر ،وكان �إذ
ذاك ال ي�ؤخذ من �أحد من اليهود الذين باملدينة وال غريهم جزية ،و�صارت تلك الآيات يف
حق كل م�ؤمن م�ست�ضعف ال ميكنه ن�رص اهلل ور�سوله بيده وال بل�سانه ،فينت�رص مبا يقدر عليه
من القلب ونحوه ،و�صارت �آية ال�صغار على املعاهدين يف حق كل م�ؤمن قوي يقدر على
ن�رص اهلل ور�سوله بيده �أو ل�سانه ،وبهذه الآية ونحوها كان امل�سلمون يعملون �آخر ُع ُمر
ر�سول اهلل ☺ وعلى عهد خلفائه الرا�شدين ،وكذلك هو �إىل قيام ال�ساعة ،ال تزال طائفة
من هذه الأمة قائمني على احلق ين�رصون اهلل ور�سوله الن�رص التام ،فمن كان من امل�ؤمنني
ب�أر�ض هو فيها م�ست�ضعف �أو يف وقت هو فيه م�ست�ضعف فليعمل ب�آية ال�صرب وال�صفح عمن
ي�ؤذي اهلل ور�سوله من الذين �أوتوا الكتاب وامل�رشكني.
و�أما �أهل القوة ف�إمنا يعملون ب�آية قتال �أئمة الكفر الذين يطعنون يف الدين ،وب�آية قتال
(((
الذين �أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم �صاغرون) ا.هـ
وقال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي ( : هذه الآيات تت�ضمن الأمر بالقتال يف
�سبيل اهلل ،وهذا كان بعد الهجرة �إىل املدينة ،ملا قوي امل�سلمون للقتال �أمرهم اهلل به ،بعدما
(((
كانوا م�أمورين بكف �أيديهم) ا.هـ
وقال ( : ومنها� :أنه لو فر�ض عليهم القتال – مع قلة عددهم وعددهم ،وكرثة
�أعدائهم -لأدى ذلك �إىل ا�ضمحالل الإ�سالم ،فروعي جانب امل�صلحة العظمى على ما
دونها ،ولغري ذلك من احلكم .وكان بع�ض امل�ؤمنني يودون �أن لو فر�ض عليهم القتال يف
تلك احلال غري الالئق فيها ذلك ،و�إمنا الالئق فيها القيام مبا �أمروا به يف ذلك الوقت من
( )1ال�صارم امل�سلول (.)413 /2
( )2التف�سري �ص .89
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التوحيد وال�صالة والزكاة ونحو ذلك ،كما قال تعاىل  :ﱭ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﱬ [الن�ساء ، ]٦٦:فلما هاجروا �إىل املدينة ،وقوي الإ�سالم،
(((
كتب عليهم القتال يف وقته املنا�سب لذلك).اهـ
وقال ال�شيخ حممد بن �صالح العثيمني ( : البد فيه من �رشط وهو �أن
يكون عند امل�سلمني قدرة وقوة ي�ستطيعون بها القتال ،ف�إن مل يكن لديهم قدرة ف�إن
�إقحام �أنف�سهم يف القتال �إلقاء ب�أنف�سهم �إىل التهلكة ،ولهذا مل يوجب اهلل 
على امل�سلمني القتال وهم يف مكة ،لأنهم عاجزون �ضعفاء فلما هاجروا �إىل املدينة
وكونوا الدولة الإ�سالمية و�صار لهم �شوكة �أمروا بالقتال ،وعلى هذا فالبد من هذا
ال�رشط ،و�إال �سقط عنهم ك�سائر الواجبات لأن جميع الواجبات ي�شرتط فيها القدرة
لقوله تعاىل  :ﱭ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﱬ [التغابن ، ]١٦ :وقوله :ﱭ ﯗ ﯘ
(((
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﱬ [البقرة .]٢٨٦ :اهـ
وقال رداً على �س�ؤال يتعلق بحاجة املجتمع الإ�سالمي للجهاد يف �سبيل اهلل بعد
بيانه  ف�ضل اجلهاد ومنزلته العظيمة يف ال�رشع الإ�سالمي ليكون الدين كله
هلل ،و�أ�ضاف:
هل يجب القتال �أو يجوز مع عدم اال�ستعداد له؟
فاجلواب  :ال يجب وال يجوز ونحن غري م�ستعدين له ،واهلل مل يفر�ض على نبيه وهو يف
مكة �أن يقاتل امل�رشكني ،و�أن اهلل �أذن لنبيه يف �صلح احلديبية �أن يعاهد امل�رشكني ذلك العهد
الذي �إذا تاله الإن�سان ظن �أن فيه خذالناً للم�سلمني.
( )1التف�سري �ص .188
( )2ال�رشح املمتع (. )9/8
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كثري منكم يعرف كيف كان �صلح احلديبية حتى قال عمر بن اخلطاب : 
يا ر�سول اهلل �أل�سنا على احلق وعدونا على الباطل؟ .قال :بلى .قال :فلم نعطي الدنية يف
ديننا؟ ،فظن �أن هذا خذالن ،ولكن الر�سول ☺ ما يف �شك �أنه �أفقه من عمر ،و�أن اهلل
تعاىل �أذن له يف ذلك وقال� :إين ر�سول اهلل ول�ست عا�صيه وهو نا�رصي … و�إن كان ظاهر
ال�صلح خذالناً للم�سلمني.
وهذا يدلنا يا �إخواين على م�س�ألة مهمة وهو قوة ثقة امل�ؤمن بربه ..املهم �أنه يجب على
امل�سلمني اجلهاد حتى تكون كلمة اهلل هي العليا ويكون الدين كله هلل ،لكن الآن لي�س ب�أيدي
امل�سلمني ما ي�ستطيعون به جهاد الكفار حتى ولو جهاد مدافعة وجهاد املهاجمة ما يف �شك
الآن غري ممكن حتى ي�أتي اهلل ب�أمة واعية ت�ستعد �إميانياً ونف�سياً ،ثم ع�سكرياً� ،أما نحن على
(((
هذا الو�ضع فال ميكن �أن جناهد) ا.هـ
ومما يزيد �أن القوة �رشط لإقامة جهاد الطلب ابتداء �أن اهلل ا�شرتط يف العدد للوجوب
�أن يكون الرجل امل�سلم مقابل اثنني ،كما قال تعاىل ﱭﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﱬ [الأنفال ، ]٦٦ :فلو كان الكفار ثالثة
�أ�ضعاف امل�سلمني ملا وجب عليهم القتال ،ول�صح لهم الفرار ،كما فعل ال�صحابة يف م�ؤتة.
فهذا ي�ؤكد �أن القوة �رشط ،ومن هذا – �أي�ضاً – ما �أخرج م�سلم عن النوا�س بن �سمعان
يف ق�صة قتل عي�سى عليه ال�سالم للدجال قال :قال ر�سول اهلل ☺ ( :بينما هو كذلك� ،إذ
�أوحى اهلل �إىل عي�سى� :إين قد �أخرجت عباداً يل ال يدان (�أي ال قدرة) لأحد بقتالهم ،فحرز
عبادي �إىل الطور (�أي �ضمهم �إىل جبل الطور) ويبعث اهلل ي�أجوج وم�أجوج …)
( )1لقاء اخلمي�س الثالث والثالثني يف �شهر �صفر 1414 /هـ..
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قال النووي  : قال العلماء معناه ال قدرة وال طاقة – ثم قال – لعجزه عن دفعه،
(((
ومعنى حرزهم �إىل الطور �أي �ضمهم واجعل لهم حرزاً ا.هـ
ففي هذا احلديث �أنه ملا كانت قوة عي�سى� ضعيفة بالن�سبة لي�أجوج وم�أجوج
�أمره اهلل �أال يقاتلهم ويجاهدهم ،فدل هذا على �أن القدرة �رشط.
التمهيد الثالث :بالإ�ضافة �إىل قوة العدة والعتاد ،فالبد من قوة الإميان والإ�سالم عند
امل�سلمني ،و�إال ف�إذا كانت ذنوب امل�سلمني ظاهرة �شاهرة متكاثرة ،وكان قيامهم بالدين
�ضعيفاً ال �سيما يف �أمر التوحيد وال�سنة ب�أن يكون ال�رشك والبدع وعموم املعا�صي �شائعاً عند
امل�سلمني م�ألوفاً ،ويكون �أهلها غالبني ،ف�إذا كان حال امل�سلمني كذلك ،ف�إنهم عن ن�رص اهلل
حمجوبون �إال �أن ي�شاء اهلل بف�ضله ورحمته.
قال تعاىل  :ﱭ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋﰌ ﱬ [�آل عمران. ]١٦٥ :
قال ابن جرير  ( : ﱭ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﱬ يعني قلتم ملا �أ�صابتكم م�صيبتكم ب�أحد
ﱭ ﰄ ﰅﰆ ﱬ من �أي وجه هذا ومن �أين �أ�صابنا هذا الذي �أ�صابنا ونحن م�سلمون وهم
م�رشكون وفينا نبي اهلل ☺ ي�أتيه الوحي من ال�سماء وعدونا �أهل كفر باهلل و�رشك قل
يا حممد للم�ؤمنني بك من �أ�صحابك ﱭ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ
ﰒﱬ يقول :قل لهم� :أ�صابكم هذا الذي �أ�صابكم من عند �أنف�سكم بخالفكم �أمري
(((
وترككم طاعتي ال من عند غريكم وال من قبل �أحد �سواكم) ا.هـ
ونقله عن جماعة من ال�سلف كعكرمة واحل�سن وابن جريج وال�سدي.
(� )1رشح م�سلم (.)68 /18
( )2جامع البيان يف تف�سري القر�آن (.)108 /4
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وقال �أبودرداء �( :إمنا تقاتلون ب�أعمالكم).

(((

وقال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي ( : قلتم �أنى هذا �أي من �أين �أ�صابنا ما
�أ�صابنا وهزمنا؟ قل هو من عند �أنف�سكم حني تنازعتم وع�صيتم من بعد ما �أراكم ما حتبون،
(((
فعودوا على �أنف�سكم باللوم واحذروا من الأ�سباب املردية) .اهـ
وقال ابن تيمية ( : وحيث ظهر الكفار ،ف�إمنا ذاك لذنوب امل�سلمني
التي �أوجبت نق�ص �إميانهم ،ثم �إذا تابوا بتكميل �إميانهم ن�رصهم اهلل ،كما قال تعاىل:
ﱭ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﱬ [�آل عمران، ]١٣٩ :
وقال ﱭ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
(((
ﰋﰌ ﱬ [�آل عمران .) ] ١٦٥ :اهـ
وقال( :و�أما الغلبة ف�إن اهلل تعاىل قد يديل الكافرين على امل�ؤمنني تارة ،كما يديل امل�ؤمنني
على الكافرين ،كما كان يكون لأ�صحاب النبي ☺ مع عدوهم ،لكن العاقبة للمتقني
ف�إن اهلل يقول  :ﱭ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
�ضعف ،وكان عدوهم م�ستظهراً عليهم
ﭯ ﱬ [غافر ، ]٥١ :و�إذا كان يف امل�سلمني
ٌ
كان ذلك ب�سبب ذنوبهم وخطاياهم؛ �إما لتفريطهم يف �أداء الواجبات باطناً وظاهراً،
و�إما لعدوانهم بتعدي احلدود باطناً وظاهراً ،قال اهلل تعاىل  :ﱭﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﱬ [�آل عمران, ]١٥٥ :
وقال تعاىل  :ﱭ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋﰌ ﱬ [�آل عمران , ] ١٦٥ :وقال تعاىل :ﱭﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ
( )1علقه البخاري (كتاب اجلهاد ،باب عمل �صالح قبل القتال).
( )2التف�سري �ص .156
( )3اجلواب ال�صحيح (.)450 /6
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ﮁ ﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌ
(((
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﱬ [احلج .)]٤١ – ٤٠ :اهـ
وقال ابن القيم( :فلو رجع العبد �إىل ال�سبب واملوجب لكان ا�شتغاله بدفعه �أجدى
عليه ،و�أنفع له من خ�صومة من جرى على يديه ،ف�إنه – و�إن كان ظاملاً – فهو الذي �سلطه
على نف�سه بظلمه .قال اهلل تعاىل  :ﱭ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﱬ [�آل عمران ، ] ١٦٥ :ف�أخرب �أن �أذى عدوهم لهم،
وغلبتهم لهم� :إمنا هو ب�سبب ظلمهم .وقال اهلل تعاىل  :ﱭﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
(((
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﱬ [ال�شورى .)]٣٠ :اهـ
وقال( :وكذلك الن�رص والت�أييد الكامل� ،إمنا هو لأهل الإميان الكامل ،قال تعاىل :ﱭ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﱬ [غافر، ]٥١ :
وقال:ﱭ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﱬ [ال�صف. ]١٤ :
فمن نق�ص �إميانه نق�ص ن�صيبه من الن�رص ،والت�أييد ،ولهذا �إذا �أ�صيب العبد مب�صيبة يف
نف�سه �أو ماله� ،أو ب�إدالة عدوه عليه ،ف�إمنا هي بذنوبه� ،إما برتك واجب� ،أو فعل حمرم.
وهو من نق�ص �إميانه.
وبهذا يزول الإ�شكال الذي يورده كثري من النا�س على قوله تعاىل :ﱭ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﱬ [الن�ساء ، ]١٤١ :ويجيب عنه كثري منهم ب�أنه لن يجعل لهم
ال يف الآخرة ،ويجيب �آخرون ب�أنه لن يجعل لهم عليهم �سبي ً
عليهم �سبي ً
ال يف احلجة.
والتحقيق � :أنها مثل هذه الآيات ،و�أن انتفاء ال�سبيل عن �أهل الإميان الكامل ،ف�إذا �ضعف
( )1جمموع الفتاوى ( )645 /11وانظر (.)424 /14( )239 /8
( )2مدارج ال�سالكني (.)240 /2
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الإميان �صار لعدوهم عليهم من ال�سبيل بح�سب ما نق�ص من �إميانهم ،فهم جعلوا لهم عليهم
ال�سبيل مبا تركوا من طاعة اهلل تعاىل .فامل�ؤمن عزيز غالب م�ؤيد من�صور ،مكفي ،مدفوع عنه
بالذات �أينما كان ،ولو اجتمع عليه من ب�أقطارها� ،إذا قام بحقيقة الإميان وواجباته ،ظاهراً
وباطناً .وقد قال تعاىل للم�ؤمنني  :ﱭ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﱬ [�آل عمران ,]١٣٩ :وقال تعاىل  :ﱭ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﱬ [حممد.]٣٥ :
فهذا ال�ضمان �إمنا هو ب�إميانهم و�أعمالهم ،التي هي جند من جنود اهلل ،يحفظهم بها ،وال
يفردها عنهم ويقتطعها عنهم ،كما يَ رِ ُت الكافرين واملنافقني �أعمالهم� ،إذ كانت لغريه ،ومل
(((
تكن موافقة لأمره) .اهـ
و�إن امل�سلمني �إذا رجعوا �إىل دينهم احلق القائم على الكتاب وال�سنة بفهم �سلف الأمة،
ف�إن اهلل ين�رصهم ،ويجعل لهم العزة والتمكني كما قال تعاىل  :ﱭ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﱬ [النور. ]٥٥ :
قال ال�شيخ عبد الرحمن ال�سعدي ( : هذا من �أوعاده ال�صادقة ،التي �شوهد
ت�أويلها وخمربها ،ف�إنه وعد من قام بالإميان والعمل ال�صالح من هذه الأمة� ،أن ي�ستخلفهم يف
الأر�ض ،يكونون هم اخللفاء فيها ،املت�رصفني يف تدبريها ،و�أنه ميكن لهم دينهم الذي ارت�ضى
لهم ،وهو دين الإ�سالم ،الذي فاق الأديان كلها ،ارت�ضاه لهذه الأمة ،لف�ضلها و�رشفها
ونعمته عليها ،ب�أن يتمكنوا من �إقامته ،و�إقامة �رشائعه الظاهرة والباطنة ،يف �أنف�سهم ويف
(� )1إغاثة اللهفان (.)182 /2
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غريهم ،لكون غريهم من �أهل الأديان و�سائر الكفار مغلوبني ذليلني ،و�أنه يبدلهم من بعد
خوفهم الذي كان الواحد منهم ال يتمكن من �إظهار دينه ،وما هو عليه �إال ب�أذى كثري من
الكفار ،وكون جماعة امل�سلمني قليلني جداً بالن�سبة �إىل غريهم ،وقد رماهم �أهل الأر�ض
عن قو�س واحدة ،وبغوا لهم الغوائل .فوعدهم اهلل هذه الأمور وقت نزول الآية ،وهي
مل ت�شاهد اال�ستخالف يف الأر�ض والتمكني فيها ،والتمكني من �إقامة الدين الإ�سالمي،
والأمن التام ،بحيث يعبدون اهلل وال ي�رشكون به �شيئاً ،وال يخافون �أحداً �إال اهلل ،فقام �صدر
هذه الأمة ،من الإميان والعمل ال�صالح مبا يفوقون على غريهم ،فمكنهم من البالد والعباد،
وفتحت م�شارق الأر�ض ومغاربها ،وح�صل الأمن التام والتمكني التام.
فهذا من �آيات اهلل العجيبة الباهرة ،وال يزال الأمر �إىل قيام ال�ساعة ،مهما قاموا بالإميان
والعمل ال�صالح ،فال بد �أن يوجد ما وعدهم اهلل ،و�إمنا ي�سلط عليهم الكفار واملنافقني،
ويديلهم يف بع�ض الأحيان ،ب�سبب �إخالل امل�سلمني بالإميان والعمل ال�صالح) .اهـ
�أيها امل�سلمون ال�صادقون وامل�ؤمنون املوقنون هذا �سبيل عز الإ�سالم وامل�سلمني ،ومتكينه
يف الأر�ض ،فا�سلكوه واجتهدوا يف تكثري �سالكيه ،وال يغرنكم ال�شيطان ،ويخذلنكم ب�أن
هذا الطريق بعيد منتهاه تفنى الأعمار دونه ،كما لب�س على كثريين؛ لأننا مل ن�ؤمر من ربنا
�إال ب�إبالغ ما يحبه اهلل ور�سوله ☺ وال�سري على الطريق النبوي ،ومل نطالب بالنتائج،
وقطف الثمار قال تعاىل :ﱭ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﱬ [ال�شورى , ]٤٨ :ولنكن على علم �أن
اهلل لو �أراد هداية املدعوين ،وعز الإ�سالم وامل�سلمني لفعل كما قال تعاىل  :ﱭ ﯻ ﯼﯽ
ﯾﯿﰀﰁﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋ
ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﱬ [الأنعام، ]٣٥ :
وكن على ذكر من �أن من تعجل �شيئاً قبل �أوانه عوقب بحرمانه.
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تنبيه � :إن من لديه معرفة ولو قليلة بحال الأمة الإ�سالمية اليوم وكان نا�صحاً �أميناً لريى
�أن ما يقوم به بع�ضهم من دعوة الأمة جلهاد الكفار جهاد الطلب هو من �إهالكها والرتدي
بها يف الهاوية لأن �أمتنا – و�إىل اهلل امل�شتكى – تفقد يف هذه الأزمان قوتها الدينية ،فرايات
ال�رشك من دعاء الأولياء والتقرب �إليهم مرفوعة ،و�أطناب الت�صوف والبدع م�رضوبة،
ناهيك عن الإحلاد والتحريف لأ�سماء اهلل و�صفاته من جهة الأ�شاعرة واملعتزلة واجلهمية،
فهو ال�شيء املقرر يف �أكرث جامعاتها ومعاهدها امل�سماة �إ�سالمية.
�أما يف الدعوة �إىل اهلل فتحزب وجماعات جاهلية توايل وتعادي على احلزب ،مييلون
مع الأهواء حيث مالت :جماعة هدفها احلكم فح�سب ف�سعت لتكثري النا�س ولو على
غري الدين با�سم امل�صلحة؛ ليقفوا معها لنيل الهدف املن�شود كجماعة الإخوان امل�سلمني،
وجماعة هدفها هداية املدعوين ولو على غري ال�سبيل والطريق امل�ستقيم؛ لذا تراهم ال
يتورعون عن الوقوع يف احلرام لهداية غريهم فرتى كثرياً من �أتباعها جها ًال ال علم لهم
كجماعة التبليغ .ومن عجيب �أمر هاتني اجلماعتني �أنهما ال يدعوان �إىل التوحيد ونبذ
ال�رشك كي ال يفرقوا النا�س عنهم.
�أما الف�ساد الأخالقي والتتبع ل�سنن الغرب الكافر فهو هدي الكثري ال�سيما ال�شباب
وال�شابات ،ف�إذا كانت هذه حال �أكرث �أمتنا – اليوم – فهي �أمة ظاملة ال يوىل عليها
�إال �أمثالها من الظلمة كما قال تعاىل  :ﱭ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﱬ [الأنعام ، ]١٢٩ :فكما تكونوا يوىل عليكم ،بل وهم عن ن�رص اهلل بعيدون؛
لأنهم مل ين�رصوا اهلل كما قال تعاىل  :ﱭ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱬ [حممد� ، ]٧ :إال �أن يتف�ضل
اهلل بف�ضله ورحمته الوا�سعة.
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ثم من جهة العدة والعتاد فنحن – كما ال يخفى – �ضعفاء بالن�سبة لعدونا الكافر فهو
امل�صنع للأ�سلحة واملحتكر ،ونحن امل�ستهلكون لرديء ما �صنع؛ لذا الو�سيلة الناجعة
الناجحة لعز الأمة ومتكينها الرجوع �إىل اهلل والدعوة بالكلمة رويداً رويداً ،ف�إن �أغلق باب
ولج الداعية من باب �آخر وهكذا ﱭ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﱬ [الطالق.]٢ :
والذين يدعون الأمة – الآن – جلهاد العدو الكافر هم يف احلقيقة ي�سعون لهالكها من
حيث ال يدرون.
قال ال�شيخ العالمة حممد بن �صالح العثيمني ( : ولهذا لو قال لنا قائل :الآن
ملاذا ال نحارب �أمريكا ورو�سيا وفرن�سا واجنلرتا ؟؟!! ملاذا؟؟
لعدم القدرة الأ�سلحة التي قد ذهب ع�رصها عندهم هي التي يف �أيدينا وهي عند
�أ�سلحتهم مبنزلة �سكاكني املوقد عند ال�صواريخ ما تفيد �شيئاً فكيف ميكن �أن نقاتل ه�ؤالء؟
ولهذا �أقول � :إنه من احلمق �أن يقول قائل�:أنه يجب علينا �أن نقاتل �أمريكا وفرن�سا واجنلرتا
ورو�سيا كيف نقاتل هذا ت�أباه حكمة اهلل عز وجل وي�أباه �رشعه لكن الواجب علينا �أن نفعل
ما �أمر اهلل به  :ﱭ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﱬ [الأنفال ،]٦٠ :هذا الواجب علينا
(((
�أن نعد لهم ما ا�ستطعنا من قوة ،و�أهم قوة نعدها هو الإميان والتقوى) …ا.هـ
بل حتى �إحياء روح اجلهاد يف �أر�ض م�سلمني متكنت منها الكفار ال ي�صح �إذا كان يرتتب
عليه مفا�سد �أعظم من �إهالك امل�سلمني وزيادة ت�سليط للكافرين كما نراه من حولنا.
فائدة :اعرت�ض بع�ضهم على القول بعدم م�رشوعية اجلهاد -الآن -لأننا نعي�ش حالة
�ضعف مبا روى ال�شيخان عن معاوية بن �أبي �سفيان �أن ر�سول اهلل ☺ قال:
(� )1رشح بلوغ املرام من كتاب اجلهاد ال�رشيط الأول الوجه (�أ).
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(وال تزال ع�صابة من امل�سلمني يقاتلون على احلق ظاهرين على من ناو�أهم �إىل
يوم القيامة).
ويف �صحيح م�سلم قال عبد اهلل بن عمرو بن العا�ص:
(ال تقوم ال�ساعة �إال على �رشار اخللق ،هم �رش من �أهل اجلاهلية ،ال يدعون اهلل ب�شيء
�إال رده عليهم .فبينما هم على ذلك �أقبل عقبة بن عامر فقال له م�سلمة :يا عقبة! ا�سمع
ما يقول عبد اهلل ،فقال عقبة :هو �أعلم و�أما �أنا ف�سمعت ر�سول اهلل ☺ يقول(:ال تزال
ع�صابة من �أمتي يقاتلون على �أمر اهلل ،قاهرين لعدوهم ،ال ي�رضهم من خالفهم ،حتى ت�أتيهم
ال�ساعة ،وهم على ذلك) فقال عبد اهلل�( :أجل ثم يبعث اهلل ريحاً كريح امل�سك م�سها م�س
احلرير ،فال ترتك نف�ساً يف قلبه مثقال حبة من الإميان �إال قب�ضته ،ثم يبقى �رشار النا�س عليهم
تقوم ال�ساعة).
فقال املعرت�ض :يف هذين احلديثني وما يف معناهما ت�أكيد ا�ستمرار اجلهاد يف كل زمان،
و�أن امل�سلمني ال ينقطعون عنه �إىل �أن تهب هذه الريح الطيبة.
وما فهمه هذا املعار�ض من ا�ستمرار اجلهاد مردود من ثالثة �أوجه:
�أو ًال � :أن �سنة ر�سول اهلل ☺ العملية �أكرب �شاهد ،و�أظهر دليل على �أن قتاله مل يكن
دائماً م�ستمراً ،بل كان ينقطع ما بني غزوة و�أخرى ،وهذا رد وا�ضح على امل�ستدلني بظاهر
هذه الن�صو�ص.
ثانياً�( :أن عي�سى عليه ال�سالم �إذا نزل ف�سيقاتل اليهود وغريهم ،ف�إذا �أخرج اهلل ي�أجوج
وم�أجوج �أوحى �إليه �أال تقاتلهم وخذ من معك �إىل جبل الطور؛ لأنه ال قوة لك عليهم)
�أخرجه م�سلم عن النوا�س بن �سمعان –وقد تقدم – فها هو عي�سى عليه ال�سالم ال ي�ستمر
مقات ً
ال �إىل �أن يبعث اهلل الريح الطيبة.

104

في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير
ثالثاً� :أن ال�سنة يف�رس بع�ضها بع�ضاً فال ي�صح لأحد �أن ي�أخذ بع�ضاً من كالم ر�سول اهلل
☺ ويبني عليه دون النظر يف كالمه الآخر الذي يف�رسه ،فقد تقدم من الدالئل على �أن
جهاد الطلب ال ي�صح يف حالة ال�ضعف ،وجهاد الدفع ي�سقط بعد متكن العدو.
ف�إن قيل :فما معنى هذين احلديثني؟
فيقال :معناهما �أنه ال تزال ع�صابة قائمة ب�أمر اهلل ومنه اجلهاد �إذا جاء وقته وهو وجود
القوة الإميانية والع�سكرية وكانت م�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني يف �إقامته.
واعرت�ض بع�ضهم بجهاد امل�سلمني للتتار وانت�صارهم عليهم.
فيقال :الرد على هذا من �أوجه و�أكتفي بوجهني:
�أوالً� :إن جهاد امل�سلمني للتتار من جن�س جهاد الدفع ال الطلب.
ثانياً  :هذا حدث تاريخي واقعي منقول ،فعلى فر�ض التعار�ض فالأدلة ال�رشعية ال ترد
بالأحداث التاريخية.
�إذا تقررت هذه التمهيدات وات�ضحت ف�إن من املعلوم عند �أهل ال�سنة �أن ترك الطاعة
الواجبة �إثم وال يلزم منه �إنكار �رشعيته ،فمن ترك �صلة الأرحام �أو بر الوالدين وغريها ف�إنه
يكون �آثماً ال كافراً لأنه لي�س الزم الرتك �إنكار ال�رشعية �إال عند اخلوارج واملعتزلة واملت�أثرين
بهم .وقد تقدمت الإ�شارة �إىل هذه امل�س�ألة عند الكالم على ترك احلكم مبا �أنزل اهلل.
ترجح القيام به ،فكيف و�أنه ال
هذا كله �إذا كان الرتك مع القدرة على اجلهاد وامل�صلحة ّ
قدرة على اجلهاد وامل�صلحة تدعو �إىل تركه يف مثل هذه احلالة كما تقدم بيانه.
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التمهيد الرابع� :أن �أمر اجلهاد مناط بوالة الأمر ال بغريهم ،فال يجوز جهاد جماهد �إال
ب�إذنهم ،ملا �ست�أتي من الأدلة.
و�إليك طرفاً من كالم �أهل العلم يف تعليق اجلهاد بويل الأمر:
قال ابن قدامة ( : و�أمر اجلهاد موكول �إىل الإمام واجتهاده ،ويلزم الرعية
(((
طاعته فيما يراه من ذلك) ا.هـ
وقال القرطبي ( : وال تخرج ال�رسايا �إال ب�إذن الإمام ليكون متج�س�ساً لهم
(((
ع�ضداً من ورائهم ،ورمبا احتاجوا �إىل درئه) ا.هـ
قال احلطاب ( : م�س�ألة:قال ابن عرفة ال�شيخ عن املوازية� :أيغزى بغري �إذن الإمام؟
قال � :أما اجلي�ش واجلمع فال �إال ب�إذن الإمام وتولية والٍ عليهم – ثم قال – قال ابن حبيب:
�سمعت �أهل العلم يقولون� :إن نهى الإمام عن القتال مل�صلحة حرمت خمالفته �إال �أن يدهمهم
(((
العدو) ا.هـ
وقال �صاحب املحرر ( : وال يجوز الغزو �إال ب�إذن الإمام �إال �أن يفاجئهم عدو
(((
يخ�شى كلبه بالإذن في�سقط) ا.هـ
وقال البهوتي �( : أما �إذا كان الكفار قا�صدين امل�سلمني بالقتال فللم�سلمني
قتالهم دعوة دفعاً عن نفو�سهم وحرميهم .و�أمر اجلهاد موكول �إىل الإمام واجتهاده ،لأنه
�أعرف بحال النا�س وبحال العدو ونكايتهم وقربهم وبعدهم ،ويلزم الرعية طاعته فيما يراه
(((
من ذلك) ا.هـ
()1
()2
()3
()4
()5

املغني (.)16/13
اجلامع لأحكام القر�آن (.)275/5
مواهب اجلليل (.)349 /3
املحرر يف الفقه (.)170/2
ك�شاف القناع (.)41/3
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وقال( :وال يجوز الغزو �إال ب�إذن الأمري لأنه �أعرف باحلرب و�أمره موكول �إليه ،ولأنه �إن
(((
مل جتز املبارزة �إال ب�إذنه فالغزو �أوىل) ا.هـ
وكتب ال�شيخ �سعد بن حمد بن عتيق � إىل الإخوان من �أهل الأرطاوية والغطغط
وغريهم من عتيبة ومطري وقحطان وغريهم( :ومما انتحله بع�ض ه�ؤالء اجلهلة املغرورين
اال�ستخفاف بوالية امل�سلمني والت�ساهل مبخالفة �إمام امل�سلمني ،واخلروج عن طاعته،
واالفتيات عليه بالغزو وغريه ،وهذا من اجلهل وال�سعي يف الأر�ض بالف�ساد مبكان ،يعرف
ذلك كل ذي عقل و�إميان ،وقد علم بال�رضورة من دين الإ�سالم �أنه ال دين �إال بجماعة ،وال
جماعة �إال ب�إمامة ،وال �إمامة �إال ب�سمع وطاعة ،و�إن اخلروج عن طاعة ويل �أمر امل�سلمني من
(((
�أعظم �أ�سباب الف�ساد يف البالد والعباد ،والعدول عن �سبيل الهدى والر�شاد) ا.هـ
وقال ال�شيخ عمر بن حممد بن �سليم يف ر�سالة كتبها �إىل الإخوان من �أهل الأرطاوية نحو
كالم ال�شيخ �سعد بن حمد بن عتيق (((.
وال�شواهد من كالم �أئمة الدعوة كثرية.
ومن الأدلة على وجوب �إذن ويل الأمر والإمام يف اجلهاد ما يلي:
�أ – ما روى البخاري وم�سلم عن �أبي هريرة �أن ر�سول اهلل ☺ قال�(:إنمَّ ا الإمام جنة
يقاتل من ورائه ويتقى به ،ف�إن �أمر بتقوى اهلل تعاىل وعدل كان له بذلك �أجر ،و�إن ي�أمر
بغريه كان عليه منه).
فهذا خرب بمِ عنَى الأمر وهو ن�ص فيِ امل�س�ألة.
( )1ك�شاف القناع (. )72/3
( )2الدرر ال�سنية كتاب اجلهاد (ط ،)302/7( 2ط.))139/9( 5
( )3املرجع ال�سابق (ط ،)313 /7( 2ط.))166/9( 5
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قال النووي ( : الإمام جنة)� :أي كال�سرت؛ لأنه يمَ نع العدو من �أذى امل�سلمني ،ويمَ نع
النا�س بع�ضهم من بع�ض ،ويحمي بي�ضة الإ�سالم ،ويتقيه النا�س ،ويخافون �سطوته ،ومعنَى
يقاتل من ورائه� :أي يقاتل معه الكفار والبغاة واخلوارج و�سائر �أهل الف�ساد والظلم) (((.
وقال ابن حجر ( :لأنه يمَ نع العدو من �أذى امل�سلمني ،ويكف �أذى بع�ضهم عن
بع�ض ،واملراد بالإمام :كل قائم ب�أمور النا�س) (((.
ب -ما روى ال�شيخان �أن حذيفة بن اليمان قال :قلت :يا ر�سول اهلل ،فما ترى �إن
�أدرك ِني ذلك؟ قال :تلزم جماعة امل�سلمني و�إمامهم .فقلت :ف�إن لمَ تكن لَ ُهم جماعة وال
�إمام .قال :فاعتزل تلك الفرق كلها ،ولو �أن تع�ض على �أ�صل �شجرة حتَّى ي�أتيك املوت
و�أنت على ذلك).
وجه الداللة � :أنه م�أمور بالتزام جماعة امل�سلمني و�إمامهم و�أالَّ يفارقهم.
ف�إن قيل :الذي يذهب -الآن� -إىل اجلهاد هو ينتقل من جماعة م�سلمني و�إمامهم �إىل
جماعة م�سلمني �آخرين و�إمامهم ،فهو �إذن مالزم جلماعة امل�سلمني و�إمامهم.
قيل :هذا ال يجوز وهو عني الغدر الذي نَهى عنه ر�سول اهلل ☺ فيما رواه ال�شيخان
عن عبد اهلل بن عمر� ،أن ر�سول اهلل ☺ قال�(:إن الغادر ين�صب له لواء يوم القيامة،
يقال :هذا غدرة فالن) .وقد ا�ستدل به ابن عمر على حرمة خلع البيعة من يزيد �إىل ابن
مطيع وابن حنظلة.
(� )1رشح م�سلم (.)230 /12
( )2فتح الباري (.)136 /6
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أي�ضا على حرمة مثل هذا ما خرجه م�سلم عن ابن عمر �أن ر�سول اهلل ☺
ومن الأدلة � ً

قال ( :من خلع ي ًدا من طاعة لقي اهلل يوم القيامة ال حجة له).
ج -قاعدة ( :ما ال يتم الواجب �إال به فهو واجب).

فهذه القاعدة دليل على تعليق �أمر اجلهاد بويل الأمر و�إال ل�صار الأمر فو�ضى ،ولتنازع
بع�ضا ،فهذا ال يرى اجلهاد منا�سبًا ،والآخر يقاتله
النا�س فيما بينهم ،بل لعل بع�ضهم يقتل ً
لت�صوره �أنه ينكر �رشعيته ،و�آخرون يقاتلون طائفة م�سلمة ابتداء لظنهم كفرهم وهكذا. ...
تنبيه  :طار جمع من الغالة يف باب اجلهاد بكلمة فرحوا ملا ظفروا بها وهي ظنهم �أن
الإمام العالمة عبدالرحمن بن ح�سن  ينكر �إيجاب �إذن ويل الأمر يف اجلهاد ،وبنوا
ذلك على قوله  : وبلغنا�( :أن ابن نبهان ،ملا �أ�رشف على الن�سخة ،كتب اعرتا�ضات
و�أ�صل فيها �أ�صوالً ،ال يدري هل �سبقه �إليها مبتدع �أم ال؟ فلو قيل لهم :من هذا مذهبه؟ ومن
قال به؟ مل يجب عن ذلك مبا ي�صلح �أن يعد جواباً .فمن ذلك فيما بلغنا عنه� :أنه ال جهاد �إال
(((
مع �إمام ،ف�إذا مل يوجد �إمام فال جهاد) ا.هـ
ولي�س مراد ال�شيخ الإمام عبدالرحمن بن ح�سن �إنكار مطلق �إذن ويل الأمر يف اجلهاد
بل مراده �شيء غري ما يذكره ه�ؤالء وهو ا�شرتاط �إذن ويل الأمر يف جهاد الدفع مع عدم
وجوده لذا ن�ص على قوله( :ف�إذا مل يوجد �إمام فال جهاد) ا.هـ
وي�ؤكد هذا �أن الإمام عبد الرحمن بن ح�سن جعل القول الذي جاء به ابن نبهان قو ًال
حمدثاً مبتدعاً مل ي�سبقه �إليه �أحد.
( )1املغني (.)16/13
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وال ميكن �أن يكون هذا يف مطلق �إيجاب �إذن الإمام يف اجلهاد لأن �إيجاب �إذن الإمام
يف اجلهاد م�شهور يف كتب احلنابلة كاملغني وغريه وال ميكن يخفى عليه ف�ض ً
ال عن
�أقوال بقية �أهل العلم من املالكية وغريهم.
ثم �أخرياً لنفر�ض  -جد ًال – �أن كالم الإمام عبد الرحمن بن ح�سن يدل على ما ذهبوا
�إليه فقد تقدم ذكر الأدلة على خالفه و�إثبات اخلالف يف امل�س�ألة فما الذي دعاهم �إىل �أن
يتم�سكوا به دون �أقوال بقية �أهل العلم والأدلة ال�رشعية ؟؟
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الشبهة اخلامسة

محاربة الدين بسجن الدعاة والمجاهدين وهذا كفر
والرد على هذه ال�شبهة من �أوجه :
الوجه الأول � :أن �أكرث الذين ذهبوا �إىل اجلهاد وعادوا مل ي�سجنوا ومل مي�سوا ب�سوء ،وخري
برهان هو الواقع امل�شاهد الذي نعاي�شه ،وهو �أو�ضح من �أن ميثل عليه ،فلو كان هذا هو
�سبب ال�سجن ملا ترك ه�ؤالء.
الوجه الثاين� :أن علماء ال�سنة الكبار كالإمام ابن باز وابن عثيمني  كانوا
يدعون ويحثون على اجلهاد الأفغاين الأول ،ولو كان ال�سبب ما تزعم لكانوا �أوىل بال�سجن
هم وطالبهم ال�سائرون على طريقتهم.
الوجه الثالث� :أن الدولة ال�سعودية – حماها اهلل – وقفت مع اجلهاد الأفغاين الأول
وقفة م�رشفة و�صدعت بالت�أييد حتى يف هيئة الأمم املتحدة.
و�إليك مقتطفات من كلمة �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن عبدالعزيز يف هيئة
الأمم املتحدة التي �ألقاها نيابة عن خادم احلرمني ال�رشيفني بتاريخ 1406/1/17هـ يف
اجلمعية العامة للأمم املتحدة:
(�إننا من على هذا املنرب نعرب عن ارتياحنا ملوقف الواليات املتحدة الأمريكية امل�ؤيد
لل�شعب الأفغاين يف حقه يف تقرير م�صريه...
كما نعرب عن ارتياحنا ملوقف االحتاد ال�سوفيتي امل�ؤيد لل�شعب الفل�سطيني يف حقه
يف تقرير م�صريه� ،إال �أن م�ؤازرة االحتاد ال�سوفيتي للق�ضية العربية وت�أييده للحق العربي
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يف فل�سطني ال يربر �إطالق يده يف �أفغان�ستان واحتاللها ع�سكرياً و�سلب ال�شعب الأفغاين
ا�ستقالله وكرامته...
كما �أن معار�ضة الواليات املتحدة لالحتالل ال�سوفيتي لأفغان�ستان ومطالبتها مبنح حق
تقرير امل�صري لل�شعب الأفغاين ال يربر دعمها غري املحدود وغري امل�رشوط لإ�رسائيل وعدم
ت�أييدها حلق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه بنف�سه و�إقامة دولته على �أر�ضه ،ويجب
على الواليات املتحدة ت�أييد احلق والعدل وال�رشعية الدولية ,ثم قال:
�إن م�صداقية هذه املنظمة معر�ضة لالهتزاز �إذا هي ا�ستمرت باالكتفاء ب�إ�صدار
القرارات والتو�صيات ،لقد حثت الأمم املتحدة و�أدانت مبا فيه الكفاية ومع ذلك مل
تتحقق الت�سوية ال�شاملة والعادلة لهذه الق�ضية (ق�ضية فل�سطني) ،ونت�ساءل بعد ذلك هل
بقي �أمام الأمم املتحدة �سوى دفع هذا الإجماع من م�ستوى الإدانة �إىل م�ستوى الإجراء
امللمو�س للو�صول �إىل تلك الت�سوية� .إن هذه املنظمة مل يعد �أمامها من خيار �سوى ا�سرتجاع
م�صداقيتها والت�أكيد عليها ب�إعطاء قراراتها �صفة اجلدية وال جدية دون تنفيذ .ثم قال:
�إن ما حدث يف �أفغان�ستان لهو م�ؤ�رش خطري ملا ميكن �أن يحدث يف العامل ،والعامل الثالث
ب�صفة خا�صة� ،إذا ا�ستمر هذا التوجه دون وقفة حا�سمة من املجتمع الدويل.
فمن يدافع عن �شعوب دول العامل الثالث �إزاء احتالل مبا�رش مماثل ملا تعر�ضت له
ال�شقيقة �أفغان�ستان.
لقد دخل التواجد ال�سوفيتي يف �أفغان�ستان عامه ال�ساد�س وما زال املجاهدون الأفغان
يخو�ضون حرباًَ �ضارية دفاعاً عن دينهم وبالدهم وحقوقهم.
ولقد بذلت منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي جهوداً مكثفة لإزالة مظاهر القهر واالحتالل التي
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تعر�ض لها ال�شعب الأفغاين ليتمكن من حترير �إرادته وت�أمني حقه يف احلرية واال�ستقالل ،كما
بذلت منظمة الأمم املتحدة جهوداً م�شكورة لإيجاد حل لهذه الق�ضية.
�إن اململكة العربية ال�سعودية �إذ ت�ؤيد تلك امل�ساعي ،ف�إنها تلفت النظر �إىل �أن �أية جهود
تبذل يف هذا الإطار البد و�أن ت�أخذ بعني االعتبار حقوق املجاهدين الأفغان ومطالبهم،
وهي �إذ حتيي �أولئك املجاهدين ،ف�إنها ت�ؤيد ت�أييداً كام ً
ال مطالب ال�شعب الأفغاين باجلالء عن
(((
�أرا�ضيه و�إقامة حكم يرت�ضيه لنف�سه يحافظ به على حياده ويحفظ عقيدته) اهـ
فباهلل عليكم – �أهل الإن�صاف – هل يقال ملن هذا موقفهم �إنهم ي�سجنون املجاهدين،
ولأنهم جماهدون يقولون :ربنا اهلل !!؟
�إذاً بقي �أن نت�ساءل  :ملاذا �سجنت دولة التوحيد – حماها اهلل – بع�ض الدعاة والقادمني
من اجلهاد الأفغاين؟
ال�سبب هو �أن كثرياً من ال�شباب املوحد ملا جاء �إىل �أر�ض �أفغان�ستان للجهاد والدفاع
عن �أر�ض امل�سلمني تلقفتهم � ٍأيد تكفريية مف�سدة ت�سعى �إىل �إف�ساد �أفكارهم والتلبي�س عليهم
جتاه علمائهم ووالتهم ،فتحاول �إقناعهم بف�ساد علمائهم وكفر حكامهم ،والبع�ض يحاول
�إقناعهم حتى بكفر علمائهم ،ولي�س هذا تقو ًال وافرتاء بل هو ما دلت عليه الوقائع و�أقر
به القائمون بالتفجريات يف بالد التوحيد بدءاً بتفجري العليا عام 1417هـ مروراً بتفجري
�رشق الريا�ض ثم جممع املحيا.
�إذا عرفت حال بع�ض ال�شباب امل�شاركني يف اجلهاد بعد ذهابهم �إىل �أر�ض �أفغان�ستان
عرفت �سبب �سجن بالد التوحيد لهم .وكما قيل� :إذا عرف ال�سبب بطل العجب.
( )1جملة الفي�صل العدد ( )106ربيع الآخر 1406هـ �ص.20
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وبهذا تعرف �أن اتهام بالد احلرمني ب�أنها ت�سجن املجاهدين والدعاة وهي يف الواقع �إمنا
ت�سجن �أ�صحاب الأفكار الفا�سدة ال�شاذة عرفت �أن هذا الإطالق من جن�س �إطالق اللفظ
املجمل ليتم لب�س احلق بالباطل ،كما هو �صنيع �أهل البدع يف كل زمان وحني ؛ لذا �إذا
�سمع هذه املقولة من ال دراية له ا�ستقر يف نف�سه �أن بالد احلرمني عدوة للإ�سالم وامل�سلمني
قاتل اهلل الظاملني.
قال �شيخنا حممد بن �صالح العثيمني ( : والدرو�س يف امل�ساجد قائمة �إال
من ح�صل منه خمالفة� ،أو خ�شي منه فتنة ،فهنا البد �أن مينع ال�رش �أو ما هو من �أ�سباب
(((
ال�رش) اهـ

(� )1رشيط �أهداف احلمالت الإعالمية �ضد حكام وعلماء بالد احلرمني .وانظر كالماً مفيداً لل�شيخ عبد العزيز ابن باز يف جمموع
فتاواه (.)403/8
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الشبهة السادسة

التكفير لهذه الدولة باستحالل الربا فإن تحريم الربا معلوم من الدين
بالضرورة فمن استحله فقد كفر
وجواب هذه ال�شبهة �أن يقال:
ال�شك �أن الربا حرام ومن كبائر الذنوب ،و�سبب عظيم من �أ�سباب تدهور االقت�صاد
وذهاب الربكة وت�سلط الأعداء من الداخل واخلارج قال تعاىل  :ﱭ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﱬ [البقرة ,]٢٧٦ – ٢٧٥ :وال يكون كفراً خمرجاً من امللة مبجرد التعامل به ،وهذا مما
ال يخالف فيه حتى ه�ؤالء التكفرييني �إال �أنهم جعلوه كفراً �إذا �أذن و�رصح له وحمي – كما
�سي�أتي  ،-وهذا تكفري مبا مل يكفر اهلل به وال ر�سوله ☺  ،والتكفري – كما تقدم – حق هلل،
ف�أين من كالم اهلل ور�سوله ☺ �أن هذا كفر؟
واحلما�سة واالندفاع والعويل والتهويل لي�ست مربراً �رشعياً للتكفري مبا لي�س مكفراً ؛ لذا
ملا ا�ستعظم الفاروق �أبو حف�ص عمر بن اخلطاب  فعل حاطب وكفره به مل يوافقه
على ذلك النبي الكرمي حممد ☺ – كما تقدم يف حديث حاطب  ،-و�إنه لو فتح الباب
للحما�سة والعاطفة لكفرت خلقاً كثرياً ممن مل يكفرهم اهلل وال ر�سوله ☺ ،ولعله لو ذكر
ملتحم�س عاطفي �أن رج ً
ال ينفق على املباحات واحلرام من اخلمور والزنا املاليني ،ولو طلبت
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منه �صدقة ريال واحد ملا ت�صدق به ،لعل مثل هذا لو ذكر له لكفره بحجة �أن هذا الرجل
معاند م�ستكرب وهكذا...
والقول ب�أن حماية املحرم كفر مفتقر �إىل دليل ،وهذه دونكم م�صنفات �أهل العلم
ف�أين الدليل على �أن مثل هذا كفر؟! بل دلت الأدلة على �أن املحرمات لي�ست كفراً �إال
�إذا كانت على وجه كفري كالإباء واال�ستكبار والإعرا�ض واجلحود ،وهذه �ألفاظ �رشعية
بينتها ال�رشيعة وو�ضحها �أهل العلم ،ومل يجعلوا للحما�سات فيها مدخ ً
ال ،فاملكفر لأجل
اال�ستكبار �أو الإعرا�ض �آثم �إال �إذا كان عارفاً مبدلول هذه الألفاظ �رشعاً على طريقة �أهل
العلم الرا�سخني ،و�إال �صار متكلماً يف العلم بجهل ،واملتكلم يف العلم بجهل ال ي�رض �إال
نف�سه.
وما �أكرث اخلائ�ضني يف هذه امل�سائل بجهل ،ومن �أمثلة ذلك عبثهم مبدلول لفظ (االلتزام)
كما تقدم بيانه .ولو �س�ألت �أحدهم عن رجل �رشاب للخمر كثري الزنا قد جعل حر�ساً
يدافعون عنه �إذا جاءه رجال احل�سبة ،فهل مثل هذا يكفر لأجل �أنه حمى احلرام؟! فما
هم قائلون؟ �أمل يقر�أوا يف كتب االعتقاد ال�سلفية للأئمة ال�سلف املا�ضني �أن �أهل ال�سنة ال
يكفرون �أحداً من �أهل القبلة بذنب ما مل ي�ستحله ،رداً منهم على اخلوارج واملت�أثرين بهم؟
فليتق اهلل ه�ؤالء من �صنيعهم واعتقادهم ،وليعلموا �أن اخلط�أ يف العفو خري من اخلط�أ يف
العقوبة ،ولعلي �أ�شري �إ�شارة خفية يفهمها �أولو الألباب دون غريهم يف مو�ضوع الربا ،وهي
علة �أ�صناف الربا ال�ستة يف حديث عبادة وغريه.
�سئل �سماحة ال�شيخ عبدالعزيز بن باز  : هل وجود بع�ض املعا�صي من الكبائر
يف هذه البالد كالبنوك الربوية يجوز اخلروج على والة الأمر وعدم طاعتهم؟
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ف�أجاب ( :وجود املعا�صي ال يجوز اخلروج ،وجود املعا�صي من الوايل ومن الرعية ال
يجوز اخلروج على والة الأمور ،ولكن يجب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وعلى
والة الأمور �أن يجتهدوا يف �إزالة املنكر ،و�أن يتقوا اهلل و�أن يجتهدوا يف �إزالة املنكر
بالطرق ال�رشعية ،وعلى العلماء املنا�صحة وعلى �أفراد الرعية تقوى اهلل واال�ستقامة
واحلذر من املنكر والتوا�صي برتك املنكر ،والتوا�صي بالأمر باملعروف كما قال
عز وجل  :ﱭ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛﱬ [التوبة� ، ]٧١ :أما �شق الع�صا �أو اخلروج على والة الأمور ب�سبب
(((
املع�صية الربا وغريه ،فهذا من دين اخلوارج من �أعمال اخلوارج..ا.هـ
�سئل ف�ضيلة ال�شيخ �صالح الفوزان :ف�ضيلة ال�شيخ – وفقكم اهلل – هناك من يدعو
ال�شباب وبخا�صة يف االنرتنت �إىل خلع البيعة لويل �أمر هذه البالد ،و�سبب ذلك لوجود
البنوك الربوية وكرثة املنكرات الظاهرة يف هذه البالد .فما توجيهكم حفظكم اهلل.
ف�أجاب( :توجيهنا �أن هذا كالم باطل وال يقبل ،وهذا يدعو �إىل ال�ضالل ،ويدعو �إىل
تفريق الكلمة ،وهذا يجب الإنكار عليه ،ويجب رف�ض كالمه وعدم االلتفات �إليه لأنه
(((
يدعو �إىل باطل يدعو �إىل منكر ويدعو �إىل �رش وفتنة) .اهـ

(� )1رشيط �أهداف احلمالت الإعالمية �ضد حكام وعلماء بالد احلرمني.
( )2املرجع ال�سابق.
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الشبهة السابعة

أنه ال عهد وال أمان لهؤالء الكفار
وذلك لأمرين:
الأول� :أن ه�ؤالء احلكام كفار وال يعتد ب�أمانهم.
الثاين� :أن الكفار قتلوا امل�سلمني يف عدة �أماكن فيكونون بهذا نق�ضوا العهد.
وجواب الأمر الأول من �أوجه:
الوجه الأول � :أنه تقدم عدم �صحة التكفري حلكام هذه البالد ،و�أن غاية ما كفروهم به
– لو ثبت  -هي �أمور خمتلف يف التكفري بها ،وامل�سائل املختلف فيها ال يكفر بها الأعيان -
كما تقدم  ،-فعليه يكون التزام �أمانهم واجباً ،وقد �أخرج البخاري عن علي(:ذمة امل�سلمني
واحدة ي�سعى بها �أدناهم فمن �أخفر م�سلماً فعليه لعنة اهلل واملالئكة والنا�س �أجمعني ال يقبل
منه �رصف وال عدل) (((.
الوجه الثاين  :لو قدر �أن الأمر كفر يف ذاته بال خالف ،ف�إن تنزيله على املعني حمتاج �إىل
توافر ال�رشوط وانتفاء املوانع ،قال ابن تيمية( :ولهذا كنت �أقول للجهمية من احللولية
والنفاة الذين نفوا �أن اهلل تعاىل فوق العر�ش ملا وقعت حمنتهم� :أنا لو وافقتكم كنت كافراً
لأين �أعلم �أن قولكم كفر ،و�أنتم عندي ال تكفرون لأنكم جهال ،وكان هذا خطاباً لعلمائهم
(((
وق�ضاتهم و�شيوخهم و�أمرائهم) .اهـ
(� )1صحيح البخاري (� ,)1737صحيح م�سلم (.)2433
( )2الرد على البكري �ص .260
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وقال( :هذا مع �أين دائماً ومن جال�سني يعلم ذلك مني� :إين من �أعظم النا�س نهياً عن �أن
ين�سب معني �إىل تكفري وتف�سيق ومع�صية ؛ �إال �إذا علم �أنه قد قامت عليه احلجة الر�سالية التي
من خالفها كان كافراً تارة وفا�سقاً �أخرى وعا�صياً �أخرى ،و�إين �أقرر �أن اهلل قد غفر لهذه
(((
الأمة خط�أها :وذلك يعم اخلط�أ يف امل�سائل اخلربية القولية وامل�سائل العملية) .اهـ
وقال ال�شيخ حممد بن عبدالوهاب ( :و�إذا كنا ال نكفر من عبد ال�صنم الذي على
عبدالقادر ،وال�صنم الذي على قرب �أحمد البدوي و�أمثالهما ؛ لأجل جهلهم ،وعدم
من ينبههم ،فكيف نكفر من مل ي�رشك باهلل؟! �إذا مل يهاجر �إلينا� ،أو مل يكفر ويقاتل
(((
ﱭ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱬ [النور ) ]١٦ :اهـ
الوجه الثالث� :أن الكافر �إذا دخل بالد امل�سلمني �سيعطيه الأمان �آخرون غري ويل الأمر
كالعاملني يف اجلوازات وغريهم ،و�أمان ه�ؤالء �صحيح بالإجماع.
الوجه الرابع� :أن �شبهة الأمان وهو ظنهم الأمان كالأمان احلقيقي قال ابن تيمية( :ومعلوم
(((
�أن �شبهة الأمان كحقيقته يف حقن الدم) ا.هـ
وقال( :هذا الكالم الذي كلموه به �صار م�ست�أمناً ،و�أدنى �أحواله �أن يكون له �شبهة �أمان،
ومثل ذلك ال يجوز قتله مبجرد الكفر ،ف�إن الأمان يع�صم دم احلربي وي�صري م�ست�أمناً ب�أقل من
(((
هذا كما هو معروف يف موا�ضعه) ا.هـ
وقال ال�شافعي يف الأم يف باب الأمان( :و�إذا �أمن من دون البالغني واملعتوه قاتلوا �أم مل
يقاتلوا مل جنز �أمانهم ،وكذلك �إن �أمن ذمي قاتل �أم مل يقاتل مل جنز �أمانه ،و�إن �أمن واحد من
()1
()2
()3
()4

جمموع الفتاوى (.)229/3
الدرر ال�سنية (.)104/1
ال�صارم امل�سلول (.)522/2
ال�صارم امل�سلول (.)182/2
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ه�ؤالء فخرجوا �إلينا فعلينا ردهم �إىل م�أمنهم وال نعر�ض لهم يف مال وال نف�س من قبل �أنهم
لي�سوا يفرقون بني من يف ع�سكرنا ممن يجوز �أمانه وال يجوز وننبذ �إليهم فنقاتلهم) ا.هـ
بل قال الأوزاعي يف �أهل الذمة � ( :إن غزا الذمي مع امل�سلمني ف�أمن �أحداً ف�إن �شاء
الإمام �أم�ضاه و�إال فلريده �إىل م�أمنه) (((.قارن هذا بفعال ه�ؤالء املبطلني يف اال�ستهانة
بالذمم والأمان!!
الوجه اخلام�س � :أنه لو قدر �أنه ال �أمان لهم ف�إن قتلهم يجر على الإ�سالم وامل�سلمني
الأ�رضار اجل�سيمة من منع الدعوة �إىل اهلل ,و�إيذاء امل�سلمني املتغربني يف بالد الكفر ،بل
ويكون �سبباً لت�سلط الكفار الأقوياء على امل�سلمني ال�ضعفاء ،وما خرب حرب دولتني من
دول الإ�سالم (�أفغان�ستان والعراق) على �إثر وجراء تفجري الربجني يف نيويورك عنا ببعيد.

( )1نقله احلافظ (.)776/7
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بعض المسائل الشرعية المتعلقة باألمان ليدرى قدر تشديد الشرع فيه:
امل�س�ألة الأوىل � :أمان املر�أة
بعد �إجماعهم على �أمان الرجل العاقل البالغ ،فقد ذكر خالف يف املر �أة ،قال
احلافظ  :قال ابن املنذر �( : أجمع �أهل العلم على جواز �أمان املر�أة،
�إال �شيئاً ذكره عبدامللك – يعني ابن املاج�شون �صاحب مالك – ال �أحفظ ذلك عن
غريه قال� :إن �أمر ا لأمان �إىل ا لإمام ،وت�أول ما ورد مما يخالف ذلك على ق�ضايا خا�صة،
قال ابن املنذر( :ويف قول النبي ☺ (:ي�سعى بذمتهم �أدناهم) داللة على �إغفال
هذا القائل) انتهى.
وجاء عن �سحنون  مثل قول ابن املاج�شون فقال  ( :هو �إىل الإمام� ،إن �أجازه جاز
(((
و�إن رده رد ) .اهـ
وجوارهن ,ثم روى حديث �أم هانئ( :قد
وب ّوب البخاري  : باب �أمان الن�ساء
ّ
�أجرنا من �أجرت يا �أم هانئ ).
وقال ابن عبدالرب  ( : وكان ابن املاج�شون و�سحنون يقوالن� :أمان املر�أة موقوف
على �إجازة الإمام له ،ف�إن �أجازه له جاز ،فهو قول �شاذ ال �أعلم �أحدا قال به غريهما
(((
من �أئمة الفتوى ) .اهـ
وقال ابن قدامة  ( : وباملر�أة ،ف�إن �أمانها ي�صح يف قولهم جميعاً .قالت عائ�شة:
�إن كانت املر�أة لتجري على امل�سلمني فيجوز.
( )1الفتح (.)775/7
( )2اال�ستذكار ( )88/14وانظر اال�ستذكار (.)140/6
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وعن �أم هانئ �أنها قالت :يا ر�سول اهلل �إين �أجرت �أحمائي ،و�أغلقت عليهم ،و�إن ابن
�أمي �أراد قتلهم .فقال لها ر�سول اهلل ☺ ( :قد �أجرنا من �أجرت يا �أم هانئ� ،إمنا يجري
على امل�سلمني �أدناهم) رواهما �سعيد .و�أجارت زينب بنت ر�سول اهلل ☺ �أبا العا�ص بن
(((
الربيع ف�أم�ضاه ر�سول اهلل ☺ ) ا.هـ
وهذا هو ال�صواب لعموم حديث(:ذمة امل�سلمني واحدة ي�سعى بها �أدناهم) وحلديث
�أم هانئ.
امل�س�ألة الثانية � /أمان العبد
قال ابن عبدالرب ( : واختلف العلماء �أي�ضاً يف �أمان العبد :فقال مالك وال�شافعي
و�أ�صحابهما ,والثوري ,والأوزاعي ,والليث ,و�أحمد ,و�إ�سحاق ,و�أبو ثور ,وداود بن
علي� :أمانه جائز قاتل �أو مل يقاتل .وهو قول حممد بن احل�سن.
وقال �أبو حنيفة � : أمانه غري جائز �إال �أن يقاتل ،وهو قول �أبي يو�سف ،وروي عن
(((
عمر معناه).اهـ
وقال � ( : أما �أمان العبد فكان �أبو حنيفة ال يجيزه �إال �أن يقاتل.
واختلف على �أبي يو�سف يف ذلك .وقال حممد بن احل�سن :يجوز �أمانه و�إن مل يقاتل .وهو
قول مالك ,والثوري ,والأوزاعي ,والليث ,وال�شافعي.
وعن عمر من طرق �أنه �أجاز �أمان العبد ،وال خالف يف ذلك بني ال�سلف �إال ما خرج
(((
خمرج ال�شذوذ ) ا.هـ
( )1املغني (.)76/13
( )2التمهيد (.)188/21
( )3اال�ستذكار (.)88/14
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وقال احلافظ ( : و�أما العبد ف�أجاز اجلمهور �أمانه قاتل �أو مل يقاتل.
وقال �أبو حنيفة � : إن قاتل جاز �أمانه و�إال فال.
وقال �سحنون � : إذا �أذن له �سيده يف القتال �صح �أمانه و�إال فال) ا.هـ

(((

وال�صواب �صحة �أمانه لعموم حديث (ي�سعى بها �أدناهم).
امل�س�ألة الثالثة /ال�صبي املميز
قال ابن قدامة  ( : ف�أما ال�صبي املميز فقال ابن حامد :فيه روايتان� :إحداهما ال
ي�صح �أمانه .وهو قول �أبي حنيفة وال�شافعي؛ لأنه غري مكلف ،وال يلزمه بقوله حكم فال
يلزم غريه كاملجنون .والرواية الثانية :ي�صح �أمانه .وهو قول مالك.
وقال �أبو بكر  : ي�صح �أمانه رواية واحدة .وحمل رواية املنع على غري املميز،
واحتج بعموم احلديث ،ولأنه م�سلم مميز ف�صح �أمانه ،كالبالغ وفارق املجنون،
(((
ف�إنه ال قول له �أ�ص ً
ال) ا.هـ
قال احلافظ ( : و�أما ال�صبي فقال ابن املنذر� :أجمع �أهل العلم �أن �أمان ال�صبي
غري جائز .قلت  :وكالم غريه ي�شعر بالتفرقة بني املراهق وغريه ،وكالم املميز الذي يعقل.
(((
واخلالف عن املالكية واحلنابلة) ا.هـ
وال�صواب �صحة �أمان املميز لعموم حديث (ي�سعى بها �أدناهم) ف�إن ال�رشيعة
تو�سع باب الأمان.
( )1فتح الباري (.)776/7
( )2املغني (.)77/13
( )3الفتح (.)776/7
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امل�س�ألة الرابعة /الأ�سري
قال ابن قدامة ( : وي�صح �أمان الأ�سري �إذا عقده غري مكره لدخوله يف عموم
اخلرب ولأنه م�سلم مكلف خمتار ف�أ�شبه غري الأ�سري.
وكذلك �أمان الأجري والتاجر يف دار احلرب ,وبهذا قال ال�شافعي.
وقال الثوري  :ال ي�صح �أمان �أحد منهم .ولنا عموم احلديث والقيا�س على
(((
غريهم ) ا.هـ
وقال احلافظ ( : )776/7( وحكى ابن املنذر عن الثوري �أنه ا�ستثنى من
(((
الرجال الأحرار الأ�سري يف �أر�ض احلرب فقال :ال ينفذ �أمانه ،وكذلك الأجري) ا.هـ
وال�صواب �صحة �أمانه لعموم حديث علي ولأن ال�رشع يو�سع الأمان.
امل�س�ألة اخلام�سة  /املجنون
قال ابن قدامة( :وال ي�صح �أمان جمنون وال طفل لأنه كالمه غري معترب ،وال يثبت به حكم.
وال ي�صح �أمان زائل العقل بنوم �أو �سكر �أو �إغماء لذلك ،ولأنه ال يعرف امل�صلحة من
غريها ف�أ�شبه املجنون.
وال ي�صح من مكره لأنه قول �أكره عليه بغري حق ،فلم ي�صح كالإقرار) ا.هـ

(((

قال احلافظ ( : و�أما املجنون فال ي�صح �أمانه بال خالف كالكافر) ا.هـ
()1
()2
()3
()4

املغني (.)77/13
الفتح (.)776/7
املغني (.)77/13
الفتح (.)776/7
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امل�س�ألة ال�ساد�سة /الكافر
قال ابن قدامة ( : وال ي�صح �أمان كافر و�إن كان ذمياً لأن النبي ☺ قال:
(ذمة امل�سلمني واحدة ي�سعى بها �أدناهم) فجعل الذمة للم�سلمني،فال حت�صل لغريهم ولأنه
متهم على الإ�سالم و�أهله ،ف�أ�شبه احلربي) ا.هـ ((( وتقدم عن احلافظ ابن حجر �أنه نفى
اخلالف يف امل�س�ألة.
امل�س�ألة ال�سابعة /ب�أي �شيء يكون الأمان
قال ابن عبدالرب ( : وال خالف علمته بني العلماء يف �أن من �أمن حربياً ب�أي
كالم لهم به الأمان ،فقد مت له الأمان .و�أكرثهم يجعلون الإ�شارة الأمان �إذا كانت مفهومة
(((
مبنزلة الكالم) ا.هـ
وجواب الأمر الثاين (�أن الكفار قتلوا امل�سلمني يف عدة �أماكن فيكونون بهذا نق�ضوا
العهد) من �أوجه :
�أوالً :تقدم يف هذا الكتاب بيان بالدليل ال�رشعي ال العاطفي احلما�سي �أن كل دولة لها
حاكم هي م�ستقلة بحكمها.
ثانياً� :أن هناك فرقاً بني حال القوة وال�ضعف ,ففي حال ال�ضعف ي�صرب على كثري من
ال�ضيم دون حال القوة كما تقدم الكالم عن �صلح احلديبية.
ثالثاً� :أن يف نق�ض العهد بني امل�سلمني والكفار مطلقاً �إ�رضاراً بامل�سلمني يف �رشق
الأر�ض وغربها.
( )1املغني (.)77/13
( )2اال�ستذكار (.)87/14
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رابعاً � :أن الذي يحدد نق�ض العهد وبقاءه ويل الأمر ال عامة النا�س ،و�إال �صار الأمر
فو�ضى ،والفو�ضى حمرمة وما ال يتم ترك املحرم �إال به فهو واجب.
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الشبهة الثامنة

يجوز نقض العهد الذي التزمناه
عند دخول بالد الكفار حين ختم الجواز
بدليل �أنه روى جابر و�أبو هريرة �أن ر�سول اهلل ☺ قال( :احلرب خدعة) متفق عليه
اجلواب من وجهني :
الأول :فرق كبري يف ال�رشع بني نق�ض العهد (اخليانة) واخلدعة ،فالأول حمرم بالإجماع.
�أما الثاين :جائز يف احلرب بالإجماع ف�إن اخلدعة لي�س فيها نق�ض للعهد ،و�إمنا �إبداء
�أمر وفعل خالفه خمادعة للمحاربني ،ومن �سوى بينهما فقد �سوى بني ما فرقت ال�رشيعة
بينها فقيا�سه فا�سد لكونه خط�أ من حيث الأ�صل وملخالفته ال�رشع من جهة �أخرى ،فالآيات
القر�آنية والأحاديث النبوية متواترة يف الإيفاء بالعهد قال تعاىل :ﱭ ﯚ ﯛﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠﱬ [الإ�رساء ، ]٣٤ :وقال ﱭ ﯚ ﯛﯜ ﱬ بل وجاء النهي عن الغدر
يف احلرب ب�أدلة خا�صة منها ما خرج م�سلم عن بريدة �أن ر�سول اهلل ☺ (:اغزوا با�سم
اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل اغزوا وال تغلوا وال تغدروا ) ،ومن �أبلغ ما نحن ب�صدده احلديث
الذي خرج م�سلم عن حذيفة قال :ما منعني �أن �أ�شهد بدراً �إال �أين خرجت �أنا و�أبي ح�سيل
قال :ف�أخذنا كفار قري�ش قالوا� :إنكم تريدون حممداً؟ فقلنا :ما نريده ،ما نريد �إال املدينة.
ف�أخذوا منا عهد اهلل وميثاقه لنن�رصفن �إىل املدينة وال نقاتل معه.
ف�أتينا ر�سول اهلل ☺ ف�أخربناه اخلرب .فقال(:ان�رصفا ،نفي لهم بعهدهم ون�ستعني اهلل
عليهم) ويف لفظ (تفيا لهم بعهدهم).
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�أر�أيتم كيف الإيفاء بالعهد عند ر�سول اهلل ☺ و�أ�صحابه ،قارن واقع ه�ؤالء املبطلني
بهذه الن�صو�ص !!
الثاين� :أن هذه الفعال لو جازت جد ًال – وهذا من املحال �رشعاً  -حلرم فعله ملا يرتتب
عليه من املفا�سد العظيمة كما تقدم بيانه ،ودين اهلل قائم على جلب امل�صالح ودرء املفا�سد.
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الشبهة التاسعة

يجوز في الشرع قتل الكفار وتدمير
دورهم ولو قتل في ذلك بعض المسلمين
كما جوز العلماء الترت�س ب�إجماع ،قال القرطبي ( : قد يجوز قتل الرت�س وذلك
�إذا كانت امل�صلحة �رضوريَّة كلية وال يت�أتى لعاقل �أن يقول ال يقتل الرت�س يف هذه ال�صورة
(((
بوجه ,لأنه يلزم منه ذهاب الرت�س والإ�سالم وامل�سلمني) .اهـ
قال �شيخ الإ�سالم ابن تيمية ( : ولهذا اتفق الفقهاء على �أنه متى مل ميكن دفع
(((
ال�رضر عن امل�سلمني �إال مبا يف�ضي �إىل قتل �أولئك املترت�س بهم جاز ذلك) .اهـ
اجلواب من وجهني:
الأول � :أن قتل امل�سلمني الذين ترت�س بهم جائز باالتفاق الذي نقله ابن تيمية� ،أما تدمري
دور الكفار وقتل �أنف�سهم فهو حمرم �إذا كانوا يف بالدنا معاهدين �أو بدخولنا بالدهم ،وقد
�أخذوا العهود واملواثيق على من دخل عليهم بالتزام الأمن وذلك بتختيم جواز الدخول -
كما تقدم بيانه – فعلى هذا ال ي�صح قيا�س ما حرم اهلل مبا �أجاز.
الثاين� :أن حالة الترت�س ا�ضطرارية ،وذلك ب�أن ترت�س الكفار مب�سلمني لقتل م�سلمني �أكرث
�أو �إف�ساد مف�سدة �أكرب ؛ لذا جازت من درء املف�سدة الكربى مبا هو �أخف ،وواقع ه�ؤالء
املفجرين العك�س متاماً ،ف�إنهم يف غري حالة اال�ضطرار ،و�أي�ضاً يف�سدون �أكرث مما ي�صلحون
�إن كانوا ي�صلحون �شيئاً.
( )1اجلامع لأحكام القر�آن (.)287/16
( )2جمموع الفتاوى (.)52/20
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الشبهة العارشة

ثبت في البخاري ومسلم عن ابن عباس عن ابن عمر أن رسول الله
☺ قال ( :أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) فبقاؤهم منكر
يجب إزالته
واجلواب من �أوجه :
الوجه الأول� :أن غاية ما يفيد احلديث وجوب �إخراجهم ال قتلهم ،واملنكر ال يزال مبنكر
�أكرب منه وهو قتل املعاهد ،فقد �أخرج البخاري عن عبداهلل بن عمرو بن العا�ص قال :قال
ر�سول اهلل ☺ (:من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة) (((.
الوجه الثاين� :أن قتلهم يجر على امل�سلمني مفا�سد عظمى على م�ستوى الأفراد واجلماعات
والدول ،وما ترتب عليه مف�سدة �أكرب حرم فعله كما تقدم بيانه.
الوجه الثالث� :أن العلماء اختلفوا يف حدود جزيرة العرب التي يحرم على امل�رشكني
دخولها على �أقوال:
قال ابن عبدالرب �( : أما قوله�[ :أر�ض العرب وجزيرة العرب] يف هذا احلديث،
فذكر ابن وهب عن مالك قال �( :أر�ض العرب مكة واملدينة واليمن).
وذكر �أبو عبيد القا�سم بن �سالم عن الأ�صمعي  قال:
(جزيرة العرب من �أق�صى عدن �إىل �أبني �إىل ريف العراق يف الطول ،و�أما يف العر�ض فمن
جدة وما واالها من �سائر البحر �إىل �إطرار ال�شام).
(� )1صحيح البخاري (.)2930
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وقال �أبو عبيدة ( : جزيرة العرب ما بني حفر �أبي مو�سى �إىل �أق�صى اليمن يف
الطول ،و�أما يف العر�ض فمن بري يربين �إىل منقطع ال�سماوة) – ثم قال – :
قال مالك بن �أن�س ( : جزيرة العرب املدينة ومكة واليمامة واليمن).
قال :وقال املغرية بن عبدالرحمن ( :جزيرة العرب املدينة ومكة واليمن وقرياتها).
وذكر الواقدي عن معاذ بن حممد الأن�صاري �أنه حدثه عن �أبي وجزة يزيد بن عبيد
ال�سعدي �أنه �سمعه يقول:
(القرى العربية :الفرع ,وينبع ,واملروة ,ووادي القرى ,واجلار ,وخيرب) .قال الواقدي:
وكان �أبو وجزة ال�سعدي عاملاً بذلك.
قال �أبو وجزة ( : و�إمنا �سميت قرى عربية لأنها من بالد العرب).
وقال �أحمد بن املعذل  : حدثني ب�رش بن عمر  قال :قلت ملالك�( :إننا
لرنجو �أن تكون من جزيرة العرب يريد الب�رصة)؛ لأنه ال يحول بيننا وبينكم نهر ،فقال:
(ذلك �أن كان قومك تب�ؤوا الدار والإميان).
قال �أبو عمر ( : قال بع�ض �أهل العلم� :إمنا �سمي احلجاز حجازاً لأنه حجز
بني تهامة وجند ،و�إمنا قيل لبالد العرب جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها من �أقطارها
(((
و�إطرارها ف�صاروا فيها مثل جزيرة من جزائر البحر) ا.هـ
قال ابن قدامة ( : وال يجوز لأحد منهم �سكنى احلجاز .وبهذا قال مالك
وال�شافعي �إال �أن مالكاً قال� :أرى �أن يجلوا من �أر�ض العرب كلها؛ لأن ر�سول اهلل ☺
قال(:ال يجتمع دينان يف جزيرة العرب) – ,ثم قال – :
( )1التمهيد (.)172/1
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(وجزيرة العرب ما بني الوادي �إىل �أق�صى اليمن) .قاله �سعيد بن عبدالعزيز.
وقال الأ�صمعي و�أبو عبيد ( : هي من ريف العراق �إىل عدن طوالً ،ومن تهامة
وما وراءها �إىل �أطراف ال�شام عر�ضاً).
وقال �أبو عبيدة ( :هي من حفر �أبي مو�سى �إىل اليمن طوالً ،ومن رمل يربين �إىل
منقطع ال�سماوة عر�ضاً).
قال اخلليل �( : إمنا قيل لها جزيرة لأن بحر احلب�ش وبحر فار�س والفرات قد
�أحاطت بها ،ون�سبت �إىل العرب لأنها �أر�ضها وم�سكنها ومعدنها).
وقال �أحمد ( :جزيرة العرب املدينة وما واالها)؛ يعني �أن املمنوع من �سكنى
الكفار به املدينة وما واالها ،وهو مكة ,واليمامة ,وخيرب ,والينبع ,وفدك ,وخماليفها وما
واالها .وهذا قول ال�شافعي لأنهم مل يجلوا من تيماء وال من اليمن.
وقد روي عن �أبي عبيدة بن اجلراح �أنه قال�( :إن �آخر ما تكلم به النبي ☺ �أن
قال�(:أخرجوا اليهود من احلجاز) ,ف�أما �إخراج �أهل جنران منه فلأن النبي ☺ �صاحلهم
على ترك الربا ،فنق�ضوا عهده.
فك�أن جزيرة العرب يف تلك الأحاديث �أريد بها احلجاز ،و�إمنا �سمي حجازاً لأنه حجز
بني تهامة وجند .وال مينعون �أي�ضاً من �أطراف احلجاز ،كتيماء وفيد ونحوهما لأن عمر مل
(((
مينعهم) ا.هـ
وقال القرطبي  يف تف�سريه( :و�أما جزيرة العرب وهي مكة واملدينة واليمامة
واليمن وخماليفها.
( )1املغني (.)242/13
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فقال مالك ( : يخرج من هذه املوا�ضع كل من كان غري الإ�سالم ،وال مينعون
من الرتدد بها م�سافرين) .وكذلك قال ال�شافعي  غري �أنه ا�ستثنى من ذلك اليمن.
وي�رضب لهم �أجل ثالثة �أيام كما �رضبه لهم عمر  حني �أجالهم .وال يدفنون
(((
فيها ويلجئون �إىل احلل) ا.هـ
قال احلافظ ( : لكن الذي مينع امل�رشكون من �سكناه منها احلجاز خا�صة وهو
مكة ,واملدينة ,واليمامة ،وما واالها ،ال فيما �سوى ذلك مما يطلق عليه ا�سم جزيرة العرب
التفاق اجلميع على �أن اليمن ال مينعون منها مع �أنها من جملة جزيرة العرب ،هذا مذهب
اجلمهور ،وعن احلنفية يجوز مطلقاً �إال امل�سجد ،وعن مالك يجوز دخولهم احلرم للتجارة.
وقال ال�شافعي  : ال يدخلون احلرم �أ�ص ً
ال �إال ب�إذن الإمام مل�صلحة امل�سلمني
(((
خا�صة) .اهـ
قال ابن مفلح ( : ومينعون الإقامة باحلجاز قيل  :هو ما بني اليمامة
والعرو�ض ،وبني اليمن وجند ،و�سمي به؛ لأنه حجز بني تهامة وجند كاملدينة ،وقيل:
ن�صفها تهامي ون�صفها حجازي ،واليمامة و�سمي العرو�ض ،وكان ا�سمها حجراً،
ف�سميت اليمامة با�سم امر�أة.
وقال ابن الأثري ( : اليمامة :ال�صقع املعروف �رشقي احلجاز) .وهذا يقت�ضي �أن
ال يكون من احلجاز ،وفيه تكلف ،وخيرب �رشقي املدينة ملا روى �أبو عبيدة بن اجلراح �أن �آخر
ما تكلم به النبي ☺ قال�(:أخرجوا اليهود من احلجاز) رواه �أحمد.
وقال عمر � : سمعت النبي ☺ يقول(:لأخرجن اليهود والن�صارى من
جزيرة العرب فال �أترك فيها �إال م�سلماً) رواه الرتمذي .وقال :ح�سن �صحيح.

(.)104/8( )1
( )2فتح الباري (.)616/7
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واملراد احلجاز بدليل �أنه لي�س �أحد من اخللفاء �أخرج �أحداً من اليمن وتيماء قال �أحمد:
جزيرة العرب املدينة وما واالها ،وكذا الينبع وفدك ،وخماليفها معروف باليمن ،ت�سمى بها
القرى املجتمعة كالر�ستاق يف غريها.
وقال ال�شيخ تقي الدين ( : تبوك ونحوها وما دون املنحنى وهو عقبة ال�صوان
من ال�شام كمعان ،ولهم دخوله ،والأ�صح ب�إذن �إمام لتجارة.
ف�إن دخلوا لتجارة مل يقيموا يف مو�ضع واحد �أكرث من �أربعة �أيام ،قاله القا�ضي لأن الزائد
على الأربعة حد يتم به امل�سافر ف�صار كاملقيم ،واملذهب �أنهم ال يقيمون فوق ثالثة �أيام لأن
(((
عمر �أذن ملن دخل تاجراً �إقامة ثالثة �أيام فدل على املنع يف الزائد) ا.هـ
قال ابن القيم ( : ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك فقال مالك :
�أرى �أن يجلوا من �أر�ض العرب كلها؛ لأن ر�سول اهلل ☺ قال(:ال يجتمع دينان يف
جزيرة العرب) ,ويف �صحيح م�سلم من حديث عمر � أنه �سمع ر�سول اهلل ☺
يقول(:لأخرجن اليهود والن�صارى من جزيرة العرب ،حتى ال �أدع فيها �إال م�سلماً),
وقال ال�شافعي  :مينعون من احلجاز ،وهو مكة واملدينة واليمامة وخماليفها وهي قراها.
�أما غري احلرم منه فيمنع الكتابي وغريه من اال�ستيطان والإقامة به ،وله الدخول ب�إذن
الإمام مل�صلحة ك�أداء ر�سالة �أو حمل متاع يحتاج �إليه امل�سلمون ،و�إن (ومن) دخل
لتجارة لي�س فيها كثري حاجة مل ي�أذن له �إال ب�رشط �أن ي�أخذ من جتارته �شيئاً ،وال ميكن من
الإقامة �أكرث من ثالث.
وقد �أدخل بع�ض �أ�صحاب ال�شافعي اليمن يف جزيرة العرب ،ومنعهم من الإقامة فيها،
وهذا وهم ،ف�إن النبي ☺ بعث معاذاً قبل موته �إىل اليمن و�أمره �أن ي�أخذ من كل حامل ديناراً،
( )1املبدع (.)381/3
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و�أقرهم فيها و�أقرهم �أبو بكر  بعده و�أقرهم عمر وعثمان وعلي  ، ومل
يجلوهم من اليمن مع �أمر ر�سول اهلل ☺ ب�إخراج اليهود والن�صارى من جزيرة العرب،
فلم يعرف عن �إمام �أنه �أجالهم من اليمن.
و�إمنا قال ال�شافعي و�أحمد :يخرجون من مكة واملدينة واليمامة وخيرب وينبع وخماليفها،
ومل يذكرا اليمن ،ومل يجلوا من تيماء �أي�ضاً ،وكيف يكون اليمن من جزيرة العرب وهي
وراء البحر ،فالبحر بينها وبني اجلزيرة؟ فهذا القول غلط حم�ض.
حكم دخول �أهل الذمة احلرم :و�أما احلرم ف�إن كان حرم مكة ف�إنهم مينعون من دخوله
بالكلية ،فلو قدم ر�سول مل يجز �أن ي�أذن له الإمام يف دخوله ويخرج الوايل �أو من يثق به �إليه،
وال يخت�ص املنع بخطة مكة بل احلرم كله .و�أما حرم املدينة فال مينع من دخولهم لر�سالة �أو
جتارة �أو حمل متاع.
ف�صل :فهذا تف�صيل مذهب �أحمد  فعنده :يجوز لهم دخول احلجاز للتجارة
لأن الن�صارى كانوا يتجرون �إىل املدينة يف زمن عمر  كما تقدم.
وحكى �أبو عبداهلل بن حمدان عنه رواية� :أن حرم املدينة كحرم مكة يف امتناع دخوله.
والظاهر �أنها غلط على �أحمد ،ف�إنه مل يخف عليه دخولهم بالتجارة يف زمن عمر 

وبعده ومتكينهم من ذلك.

وال ي�أذن لهم يف الإقامة �أكرث من ثالثة �أيام ,وقال القا�ضي� :أربعة ،وهي حد ما يتم امل�سافر
لل�صالة– ثم قال – :
ف�صل :و�أما تف�صيل مذهب مالك ف�إنهم يقرون عنده يف جميع البالد �إال جزيرة
العرب :وهي مكة واملدينة وما واالهما .وروى عي�سى بن دينار عنه دخول اليمن فيها.
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وروى ابن حبيب �أنها من �أق�صى عدن وما واالها من �أر�ض اليمن كلها �إىل ريف العراق يف
الطول ،و�أما يف العر�ض فمن جدة وما واالها من �ساحل البحر �إىل �أطراف ال�شام ،م�رص يف
املغرب وامل�رشق ،وما بني املدينة �إىل منقطع ال�سماوة ،وال مينعون من االجتياز بها م�سافرين،
ولكن ال يقيمون.
ف�صل :و�أما �أبو حنيفة  فعنده :لهم دخول احلرم كله حتى الكعبة نف�سها،
ولكن ال ي�ستوطنون به .و�أما احلجاز فلهم الدخول �إليه والت�رصف فيه والإقامة بقدر ق�ضاء
حوائجهم ،وك�أن �أبا حنيفة  قا�س دخولهم مكة على دخولهم م�سجد ر�سول اهلل
☺  ،وال ي�صح هذا القيا�س ،ف�إن حلرم مكة �أحكاماً يخالف بها املدينة ،على �أنها لي�ست
(((
عنده حرماً) ا.هـ
قال النووي  ( : ويف هذا دليل على �أن مراد النبي ☺ ب�إخراج اليهود
والن�صارى من جزيرة العرب �إخراجهم من بع�ضها وهو احلجاز خا�صة لأن تيماء من جزيرة
(((
العرب لكنها لي�ست من احلجاز ) ا.هـ
والذي يظهر �أن جزيرة العرب هي احلجاز وحدها؛ لأن ر�سول اهلل ☺ وخلفاءه مل
يخرجوهم من اليمن ،ولأن عمر  مل يخرج �إال يهود خيرب �إىل تيماء ،فقد �أخرج
البخاري عن عمر � أنه �أجلى اليهود والن�صارى من �أر�ض احلجاز ،وذكر يهود
خيرب �إىل �أن قال� :أجالهم عمر � إىل تيماء و�أريحاء.
ف�إن قيل � :أمل يخرج الإمام �أحمد عن �أبي عبيدة بن اجلراح � أن ر�سول اهلل ☺

قال�( :أخرجوا يهود �أهل احلجاز و�أهل جنران من جزيرة العرب)؟
(� )1أحكام �أهل الذمة (.)392/1
(� )2رشح م�سلم (.)213-212/10
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فيقال :لعله عند من ي�صححه يحمل على �أن �إخراجهم لأمر خارجي ال لكونهم كفار
بداللة �أنه مل يخرج غريهم من الكفار يف بقية جزيرة العرب كاليمن مث ً
ال.
هذا ما رجحه �أبو عبيد  يف كتاب الأموال فقال( :و�إمنا نرى عمر ا�ستجاز �إخراج
�أهل جنران – وهم �أهل �صلح – حلديث يروى عن النبي ☺ فيهم خا�صة .يحدثونه عن
�إبراهيم بن ميمون موىل �آل �سمرة عن ابن �سمرة عن �أبي عبيدة عن النبي ☺ �أنه كان �آخر
ما تكلم به �أن قال�(:أخرجوا اليهود من احلجاز ،و�أخرجوا �أهل جنران من جزيرة العرب).
قال �أبو عبيد ( : و�إمنا نراه قال ذلك ☺ لنكث كان منهم� ،أو لأمر �أحدثوه
(((
بعد ال�صلح ،وذلك بني يف كتاب كتبه عمر �إليهم قبل �إجالئه �إياهم منها) .اهـ
ف�إذا كانت امل�س�ألة اجتهادية فال يجوز لأحد �أن يلزم غريه بقوله بالإجماع كما حكاه
ابن تيمية  فقال( :و�إما �إلزام ال�سلطان يف م�سائل النزاع التزام قولٍ بال حجة من
الكتاب وال�سنة ،فهذا ال يجوز باتفاق امل�سلمني وال يفيد حكم حاكم ب�صحة قول دون
قول يف مثل ذلك �إال �إذا كان معه حجة يجب الرجوع �إليها فيكون كالمه قبل الوالية
وبعدها �سواء ،وهذا مبنزلة الكتب التي ي�صنفها يف العلم.
علم قد كان يعجز عنه بدونها ،وباب القدرة والعجز
نعم الوالية متكنه من قول حق ون�رش ٍ
غري باب اال�ستحقاق وعدمه.
نعم للحاكم �إثبات ما قال زيد وعمرو ثم بعد ذلك �إن كان ذلك القول خمت�صاً به كان مما
(((
يحكم فيه احلكام  ،و�إن كان من الأقوال العامة كان من باب مذاهب النا�س) .اهـ
( )1كتاب " الأموال " �ص.100
( )2جمموع الفتاوى (.)240/3
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الوجه الرابع� :أن املراد باحلديث اال�ستيطان ال الإقامة حلاجة �أو غري دائمة بداللة �أن
كفاراً كانوا موجودين يف املدينة ،فمن هو �أبو ل�ؤل�ؤة املجو�سي القاتل لعمر؟ وتقدم ما يدل
على هذا من كالم �أهل العلم.
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الشبهة احلادية عرشة

أن بعض حكام المسلمين يحمي صروح الشرك
من أضرحة وأوثان تعبد من دون الله
وهذا فعل �شنيع و�إثم وجرم كبري �سبب لذهاب الدنيا والدين وتغلب الكفرة الكافرين
على امل�سلمني ،لكن الت�أثيم ال�شديد �شيء غري التكفري ،ومن كفر مبثل هذا.
فالرد عليه من وجهني:
�أوالً� :أن هناك فرقاًَ بني تكفري النوع والعني فال يلزم من تكفري الفعل تكفري الفاعل،
وهذا ما عليه حمققون مربزون كالإمام �أبي العبا�س ابن تيمية � إذ قال( :ف�إنا بعد
معرفة ما جاء الر�سول نعلم بال�رضورة �أنه مل ي�رشع لأمته �أن تدعو �أحداً من الأموات ,ال
الأنبياء ,وال ال�صاحلني ,وال غريهم ال بلفظ اال�ستغاثة وال بغريها ,وال بلفظ اال�ستعاذة
وال بغريها ,كما �أنه مل ي�رشع لأمته ال�سجود مليت وال لغري ميت ونحو ذلك ،بل �إنه نهى
عن كل هذه الأمور و�أن ذلك من ال�رشك الذي حرمه اهلل تعاىل لكن لغلبة اجلهل وقلة
العلم ب�آثار الر�سالة يف كثري من املت�أخرين مل يكن تكفريهم بذلك حتى يتبني لهم ما جاء
(((
به الر�سول ☺ مما يخالفه) .اهـ
ثانياً� :أن من حمى الكفر لذاته فهو كافر؛ لأن الزمه ر�ضاه و�إقراره له� ،أما �إذا حماه لدافع
�آخر فهذا مع كونه �إثماً وجرماً كبرياً لكنه لي�س كفراً �إذ لي�س الزمه الر�ضا.
( )1الرد على البكري �ص.377
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ثم ال دليل يدل على التكفري بحماية الكفر لغري ذاته،كما تبقى الكنائ�س �رشعاً يف
الأر�ض التي فتحها امل�سلمون �صلحاً ((( كما يدل على هذا فعل اخللفاء الرا�شدين وهم
بذلك ال ي�سمحون لأحد �أن يعتدي عليها ولو كان هذا حمرماً ملا فعله اخللفاء الرا�شدون
ف�ض ً
ال عن �أن يكون كفراً.
فيتجلى لنا بهذا �أنه اليلزم من حماية ال�رشك كفر احلاكم بل البد من النظر �إىل الدوافع
لذا مل يلزم من حماية الكني�سة التي يزاول فيها ال�رشك الأكرب كفر احلاكم ,ف�إذا وجدت
كني�سة يف �أر�ض م�سلمني فحماها ال�سلطان لدوافع غري الر�ضا ،ف�إن فعله ال يو�صف بالكفر
ف�ض ً
ال عن �أن يكفر لأنه مل يحمها لذاتها و�إمنا لأمر �آخر.

مت املق�صود واحلمد هلل
1425 / 5 / 21هـ
وراجعته املراجعة الأخرية
مع بع�ض الزيادات والإ�ضافات
1427/3/3هـ

(� )1أحكام �أهل الذمة للإمام ابن القيم()1202/3
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