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مقدمة الطبعة الثانية


�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته..... �أما بعد،،،

دولة  يف  و�لتفجرييني  �لتكفرييني  �سوكة  �نك�سار  و�لإميان  �لعلم  �أهل  به  تبا�رش  مما  فاإن 
�لتوحيد �ل�سعودية، وتبدد جموعهم ما بني قتيل، و�سجني، وهارب، وم�ستخف على ما هو 

عليه من �لتكفري، �أوم�ستخف لب�س لبا�س غريه ليحمي نف�سه. 

و�مي �هلل كنت جازماً بانك�سارهم؛ لأنها مل تكن ول كانت للخو�رج ر�ية ودولة، فكلما 
طلع لهم  قرن بُِت وُقِطع.

–  بل  يا هلل �لعجب !! �إن �أكرث تفجري�تهم مل تكن يف دول �لكفر    – مع عدم �لر�سا بذلك 
كانت يف دولة �لتوحيد �ل�سعودية مع �أنها �أح�سن �لدول �لإ�سالمية ديناً.

وهذ� مما يوؤكد �أن هوؤلء �لتكفرييني يف�سدون �لإ�سالم با�سم �لإ�سالم من حيث يدرون 
فكم  و�لأمريكان،  �لإجنليز  �سيما  ل  للكفار  �ألعوبة  �أنهم  به  �أجزم  �لذي  بل  يدرون،  ل  �أو 
��ستفادو� منهم يف �إ�سعاف منابر �لهدى حتججاً مبحاربة �لإرهابيني، لذ� جتدون دول �لكفر 
حما�سنهم وماأو�هم دون دول �لإ�سالم، وبع�سهم م�سجون يف بع�س �لدول �لإ�سالمية وممّكن 
من �لكتابة على خالف �لعادة لأمثاله من �مل�سجونني مما يدل على �أن ور�ء �لأكمة ما ور�ءها.
ومما مّن �هلل به – وهو ذو �لف�سل و�ملن – �أن �لطبعة �لأوىل من كتابي هذ� )�لربهان �ملنري( 
قد �آتت �أكلها حتى بات �لتكفرييون يت�ساقطون ما بني �رشعى، �أو قتلى، �أو جرحى من قوة 
ر�أ�س من  – بتاأثري وت�سجيع  – وكلهم كذلك   �ثنان هزيالن منهم  فانربى  �رشباته عليهم 
روؤو�سهم وهو �لتكفريي �لعنيد �جللد يف تكفريه بجهل وبغي: )�أبو حممد �ملقد�سي( فقدم 

لهما يف �لكتابني وبينهما يف �لزمان ما يقرب من �سنة.
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ويف كلتا �ملقدمتني – بحمد �هلل- بان �أثر ردي عليه يف كتابي)تبديد كو��سف �لعنيد يف 
�لعنيد(  �أ�سابه يف مقتل، وذلك لأن كتابي )تبديد كو��سف  �لتوحيد(، و�أنه  تكفريه لدولة 

جمع �أمور�ً عدة :

م – بف�سل �هلل- باحلجج و�لأدلة �لظاهرة يف �سالل طريقة �خلو�رج  �لأمر �لأول : �أنه ُدعِّ
عموماً و�أبي حممد �ملقد�سي خ�سو�ساً.

�لأمر �لثاين : تقدمي �أهل �لعلم و�لف�سل لكتابي ك�سيخنا �لعالمة �سالح �لفوز�ن – حفظه �هلل .

جهل  من  �مل�سكني  �ملقد�سي  لهذ�  خمزية  �سرية  ذكر  ت�سمن  �لكتاب  �أن   : �لثالث  �لأمر 
بالعلم، وعدم تلقيه على �أهله، و�رشقة �لأمو�ل، وجتويز �لزنا بالكافر�ت بحجة �أنهن �إماء!! 

وكل هذ� موثق ومثبت.

�لعالمة  كال�سيخ  �لع�رش  لأئمة  �ملقد�سي  تكفري  �إبر�ز  �لكتاب  ت�سمن   : �لر�بع  �لأمر 
عبد�لعزيز بن باز، و�ل�سيخ �لعالمة حممد بن �سالح �لعثيمني، و�أمثالهم.

لذ� – بحمد �هلل – ��ستد حنقه وغيظه لهذه �لأمور وغريها، فحاول �أن يذكر عني يف 
مقدمته كل ما قيل �سو�ء ثبت �أو مل يثبت؛ لأجل حماولة ت�سكيك �لنا�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 
هات مل تبلغ  �سبهات ظنها �أدلة بان حالها عند ت�سليط نور �لوحي عليها، و�أنها يف �لو�قع تُرَّ

كونها �سبهات �إل تنزًل و�فت��ساً.

وكان مما نقل عني �ملقد�سي �أين ل �أكفر �ل�ساجد لل�سنم!! وردي �أن �أقول : �سبحانك هذ� 
بهتان عظيم، فقد بينت يف مقال بعنو�ن  )كفر �ل�ساجد لل�سنم وبوذ�( ))(.

))(    وهو موجود يف �ملوقع �لذي �أ�رشف عليه �لإ�سالم �لعتيق.
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وحقيقة �لأمر، �أن من �سجد لل�سنم كفر �إجماعاً �سو�ء كان لأجل �ملال �أم ل، و�أن هذ� 
�لعتماد عليها؛ لأن  ي�سح  �ملقد�سي  وغريه ل  يتناقلها هذ�  �لتي  �لر�سالة  و�أن  بالإجماع، 
كاتبها علق ذلك بقوله )�إن �سح �لنقل( فهو مل يجزم بثبوت �لأمر عني.. �إىل �آخر �لتف�سيالت 

و�ملالب�سات حول هذه �لفرية.

يا �سبحان �هلل !! تغ�سب وت�سيح بنقلي بع�س �سريتك �ملخزية بنقل �لثقات �لذين تعرفهم 
ويعرفونك وهم جمع، وتطري بر�سالة علق �ساحبها �لقول فيها على �ل�سحة و�لثبوت  .

وبعد ذكر هذه �لإ�سارة �ملخت�رشة عن �ملقدم للكتابني �أبي حممد �ملقد�سي، فاأرجع لالإ�سارة 
ملا يف �لكتابني من �عوجاج يف �لفهم، �أو نق�س يف �لعلم بذكر عدة �أمور، وهي و�إن كانت 
خمت�رشة لكنها د�لة على ما ور�ءها، فاإن �لبعرة تدل على �لبعري، و�لأثر يدل على �مل�سري، و�إن 
– يف  �إ�ساعة �لوقت؛ لكونهم جمعو�  �إل  �لإطالة يف مناق�سة هوؤلء ل جدوى من ور�ئها 
�لعلم و�لتحقيق كما  �لعلم �لكبار با�سم  �أهل  �لتع�سب، و�جلهل و�لطعن يف  – بني  �جلملة 
�ستى – �إن �ساء �هلل –، بل بلغ من تع�سبهم �أنهم يكررون �لوقوع يف �لهفو�ت �لتي وقع 
فيها �ساد�تهم مع �سابق �لتنبيه و�لتعريف، فهل يا ترى هذ� من تع�سبهم �أو من جهلهم �لذي 

نب  ۆئ    ۆئ    �لقائل  �هلل  �أمامهم؟!! و�سدق  جعلهم ل يدركون هذه �حلقائق مع و�سوحها 
ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  ېئ       ىئ           ىئ  ىئمب ]�حلج: 4٦[.

�قتفوه من  ما  لهم على  �جللية عقوبة  �لعلمية  �حلقائق  وقد يكون �رشفهم �هلل عن هذه 
�لدين  نا�رش  حممد  و�لإمام  باز،  بن  عبد�لعزيز  كالإمام  علمائه  يف  وطعن  لل�رشع،  تبديل 
وينتقم  �أوليائه  على  يغار  �هلل  فاإن   ،   �لعثيمني  �سالح  بن  حممد  و�لإمام  �لألباين 
قال:   ☺ �هلل   ر�سول  �أن    هريرة  �أبي  من حديث  �لبخاري  �أخرج  كما   لهم، 
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هوؤلء  �ل�سنة  �أئمة  نح�سب  ول  باحلرِب(،  �آذنتُه  فقد  وليًّا  يل  عاَدى  )من   : تعاىل  �هلل  قال 
�أولياء �هلل و�أن�ساره،  فعقوبة على طعنهم فيهم، �رشفهم �هلل عن �لهدى كما قال تعاىل  �إل 
،  ](4 ]حممد:  مب  ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ     چ   چ   چ    چ   ڃ            ڃ    نب 
ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ    ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   نب   : وقال 
ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ ک   ک   ک   ک    ڑ  

مب ]�لأعر�ف: 4٦)[  . ڱ

و�إليك �لإ�سار�ت �إىل بع�س ما يف هذين �لكتابني: 

�لإ�سارة �لأوىل : �أنهم �سلكو� م�سلك �لدعاوى و�ل�سياح بها، فكم �ساحو� ونادو� �أنهم 
�أو  مرجئة،  غريهم  و�أن  وهكذ�...  �ل�سنة،  �أهل  و�أنهم  عليه،  �لغرية  و�أهل  �لتوحيد،  �أهل 
متاأثرون باملرجئة، �أو �أن�سار للطو�غيت، وهكذ�... وهذه �لدعاوى ل تثبت مبجرد �لدعوى 
كما يف �حلديث �لذي �أخرجه �ل�سيخان عن �أبي هريرة �أن ر�سول �هلل ☺: )لو يعطى �لنا�س 

بدعو�هم لدعى نا�س دماء رجال و�أمو�لهم...( ))(.

�أهل  لكن  بهذ�،  يغتون  و�لعاطفة  �حلما�سة  ذوي  �مل�ساكني  من  يدري  ل  من  كان  و�إن 
�لأدلة و�حلجج ل تنطلي عليهم �لدعاوى �خلاوية، و�إل لكان �ملعتزلة �ملبتدعة �أهل �لتوحيد 
لكونهم ��ستهرو� بالت�سمي به و�لدعوة �إليه، ومر�دهم توحيدهم �لبدعي، وهو �أنه ل �سفة هلل 
�سبحانه لذ� قال �لرببهاري: )و�إذ� �سمعت �لرجل يقول تكلم بالتوحيد و��رشح يل �لتوحيد 
فاعلم �أنه خارجي معتزيل( �.هـ لذ� ل يغت بكل من �سمى نف�سه موحد�ً ود�عياً �إىل �لتوحيد 

بل �لعربة باحلقائق ل بالدعاوى.

))(    �سحيح �لبخاري )87)4(، �سحيح م�سلم )3228(.
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ومن ذلك �دعاوؤهم تعظيم �أئمة �لدعوة �لنجدية �ل�سلفية و�أتباعهم، ومعرفة �أقو�لهم، وهم 
من �أبعد �لنا�س عن ذلك كما بينته يف ردي على كتاب )ملة �إبر�هيم( لأبي حممد �ملقد�سي))(، 
بل هم – يف �حلقيقة- �أتباع �سيد قطب �لثوري ل �أئمة �لدعوة �لنجدية �ل�سلفية، و�إن كنَت 

يف ريب من ذلك فر�جع ردِّي على كتاب )ملة �إبر�هيم(.
�لإ�سارة �لثانية : �إن كالم هوؤلء �لقوم وقح رديء يف علماء �لع�رش و�أئمته، فقال �لأول 

منهما – وهو �ملحاول �لتزين بعدم �لطعن يف علمائنا �إل تلميحاً - : 
هل هم م�سايخه �ملعا�رشون ..؟  �أم هم علماء �أهل �ل�سنة و�جلماعة على مر �لع�سور..؟

و�هلل  �أ�سولهم،  �إىل  بحاجة  ل�سنا  �هلل  بحمد  فاإنا  �ملعا�رشين،  م�سايخه  يق�سد  كان  فاإن 
�سبحانه مل يتك �لأمة على باطل حتى جاء م�سايخ هذ� ليبينو� لنا �لأ�سول �ل�سحيحة، فاإّن 
 يف كالم �ل�سلف �ل�سالح ومن �سار على نهجهم من �لعلماء �ملحققني ما فيه �لغنية و�لكفاية

عن �أ�سول م�سايخه(. �هـ 
�أ�سول علمائنا �لذي �ساق خناقه بكرثة �لنقل عنهم كالعالمة �بن باز، و�لعالمة   وكاأن 

�بن عثيمني، و�لعالمة �لألباين  ، خمالفة لأ�سول �ل�سلف !!
وقال �لثاين منهما – وهو �أجر�أ على �لوقيعة يف علمائنا- :

) كما هي طريقة �أهل �لبدع، وهذ� �لذي وقع فيه بع�س �ملعا�رشين مثل �ل�سيخني �ملذكورين 
�بن باز و�لألباين وغريهما، فاإنهما مما خلطا هنا...( �.هـ !!

م لهما �أبو حممد �ملقد�سي وكفََّر �لإمام  وقد �سبقهم �إىل ما هو �أ�سو�أ من هذ� �سيخهم �ملقدِّ
بعنو�ن:  له   كما يف ر�سالة  �لعثيمني  باز، و�لإمام حممد بن �سالح  �بن  �لعزيز   عبد 

)زل حمار �لعلم يف �لطني( )2( فقال: 
))(    وهو ملحق بكتابي تبديد كو��سف �لعنيد.

)2(    موجودة يف مكتبته يف منرب �لتوحيد و�جلهاد.
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�ملو�فق  7)4)هـ  �سفر   (٦ بتاريخ  �لأردنية  �لر�أي  جريدة  يف  قر�أت  فلقد   (
�لتفجري(  حادث  ت�سجب  بال�سعودية  �لعلماء  كبار  )هيئة  بعنو�ن  خرب�ً  99٦/7/2)م 
بيان  �ل�سعودية يف  �لعربية  �ململكة  �لعلماء يف  وجاء يف �خلرب: )�سجبت هيئة جمل�س كبار 

نقلته �سحف �ململكة �أم�س حادث �لتفجري يف �خلرب...( – ثم قال – :

) فاأقول : قد ف�سح �هلل �أمركم وك�سف �ستكم يا علماء �ل�ساللة.. وو�هلل لقد جاء علينا 
يوم كنا نكف �أل�سنتنا عن �خلو�س فيكم، ونرباأ باأنف�سنا عن �لن�سغال بكم، خوفاً من تهمي�س 
�ساللتكم..  من  �ل�سباب  بتحذير  نكتفي  وكنا  دعوتنا..  نهج  عن  و�لنحر�ف   �رش�عنا 
�أو تغريو�  �أن تر�جعو�  ناأمل  حتى كفرنا من كفرنا لتكنا �خلو�س يف تكفريكم.. وقد كنا 
�أو تبدلو� �أو تتوبو� �أو ت�ستحيو�.. ونعر�س عنكم متمثلني بحديث �لنبي ☺ : )دعهم 
عماية  �إل  تزد�دو�  مل  لالأ�سف  يا  ولكنكم  �أ�سحابه(،  يقتل  حممد�ًُ  �أن  �لنا�س  يتحدث  ل 
وطغياناً و�نحر�فاً عن �حلق و�ن�سالخاً عن �لتوحيد، و�نحياز�ً �إىل �لطو�غيت و�إىل �ل�رشك 

و�لتنديد...(. – ثم قال – :

) فم�سريكم �إن مل تتوبو� وت�سلحو� وتبينو� م�سري من قال �هلل تعاىل فيه:نب ڱ  ڱ  
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ڭ   ڭ    ڭڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

ې        ېې  ې   ى  ى  ائ مب ]�لأعر�ف: 75)-7٦)[  ( �.هـ 
�إل لر�ساهما به على حالته  �أبي حممد �ملقد�سي لهما  ومل يرت�س �ساحب �لكتابني تقدمة 

�ل�سيئة �مل�سينة. 
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 �لإ�سارة �لثالثة : �إ�رش�رهما على فهم ��سطالحات �أهل �لعلم على غري معناها عندهم؛ 
كا�سطالح �لتبديل وعدم �للتز�م، وقد �أبنت معنى هذين �ل�سطالحني عند �أهل �لعلم مبا 
يكفي، لكنهم م�رشون على عدم �لفهم وتغيري �حلقائق �سو�ء بجهل �أو بق�سد، وكررو� �أمثال 
هذ� يف عدة م�سائل، وهذ� من �أعظم �أ�سباب �لتبا�س �لأمور عندهم و�إلبا�سها على غريهم، 
ويخاجلني �أمر يف نف�سي وهو �أنهما يتعمد�ن هذ�؛ لأنه بانك�ساف معاين هذه �ل�سطالحات 
و�ل�ستعمالت عند �أهل �لعلم تزول �سبهتهم برمتها، ول يبقى عندهم �سيء يتم�سكون به، 
و�لذي يورث هذ� يف نف�سي �أنهم م�رشون على عدم �لقناعة، مع �أن بيان �أهل �لعلم لها من 
�أو�سح �لو��سحات كما نقلت ذلك عنهم، و�أجدين م�سطر�ً لإعادة ما نقلته عنهم يف معنى 

م�سطلح �لتبديل، ثم �لإجابة على �عت��ساتهما �لباردة لتكون دلياًل على غريها. 

 قلت يف �لربهان �ملنري يف �لطبعة �لأوىل: )وذلك يف حق من بدل حكم �هلل بحكم غريه، 
وبع�س �لنا�س ل يعرف معنى كلمة )بّدل( فيظنها ت�سمل كل من حكم بغري حكم �هلل، وكلمة 
ل( يف كالم �أهل �لعلم هو �أن ي�سع حكماً غري حكم �هلل ز�عماً �نه حكم �هلل، �أما من و�سع  )بدَّ

حكماً غري حكم �هلل، ومل يزعم �أنه حكم �هلل فلي�س مبدًل. 

�أنه من عند �هلل فهو تبديل له  �إن حكم مبا عنده على  �لعربي: )وهذ� يختلف:  �بن  قال 
يوجب �لكفر(.�هـ ))(  ومبثله قال �لقرطبي )2( و�إليه �أ�سار �لإمام �بن تيمية   فقال :

) ولفظ �ل�رشع يقال يف عرف �لنا�س على ثالثة معان :

�لأول : )�ل�رشع �ملنزل(، وهو ما جاء به �لر�سول ☺، وهذ� يجب �تباعه، ومن خالفه 
وجبت عقوبته. 

))(    �أحكام �لقر�آن )٦24/2(. 
)2(    �لتف�سري )٦/)9)(.  
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ونحوه.  مالك  فيها كمذهب  �ملجتهدين  �لعلماء  �آر�ء  وهو  �ملوؤول(،  )�ل�رشع   : و�لثاين 
مينع  به، ول  �لنا�س  يلزم عموم  �أن  يحرم، ولي�س لأحد  �تباعه ول يجب ول  ي�سوغ  فهذ� 

عموم �لنا�س منه.

ب�سهاد�ت  �لنا�س  على  �أو  ور�سوله  �هلل  على  �لكذب  وهو  �ملبدل(،  )�ل�رشع   : و�لثالث 
�لزور ونحوها، و�لظلم �لبني فمن قال �إن هذ� من �رشع �هلل فقد كفر بال نز�ع. كمن قال: �إن 

�لدم و�مليتة حالل -ولو قال هذ� مذهبي- ونحو ذلك( �. هـ ))( 

تغيري  ل  �هلل  �رشع  من  �أنه  بزعم  �هلل  على  �لكذب  �ملبدل  �ل�رشع  جعل  �أنه   فالحظ 
�حلكم مطلقاً.

قال �لأول منهما – وهو �ل�سابق زمناً يف كتابة رده- :

�أقول : �إّن زعم �ملوؤلف �أن �لذي ي�سع حكماً غري حكم �هلل ل يعترب مبدًل �إل �إذ� زعم �أنه 
حكم �هلل باطل من وجوه:

ي حكم   �لأول : �أن �لذي ي�سع قو�نني من عنده، �أو من عند غريه خمالفة حلكم �هلل ويُنحِّ
�هلل ويقيم حكم غريه مقامه؛ يعترب مبّدًل حلكم �هلل �رشعاً وعقاًل؛ لأن �لتبديل هو �أن يجعل 
�أنه مبدٌل،  بدًل عن �سيء، و�لذي يُزيح حكم �هلل ويجعل مكانه حكم غريه ل �سّك  �سيئاً 

جعل حكم غري �هلل بدًل عن حكم �هلل، وهذ� �أمر يف غاية �لو�سوح. 

�ل�سجن  �ل�سارق  حكم  ويجعل  �ملبّدل  فياأتي  �لقطع،  �ل�سارق  يف  �هلل  ُحكم   : مثاله   
ى حكم �هلل �ألي�س هذ� قد نَحَّ �ألي�س هذ� قد جعل حكمه بدياًل عن حكم �هلل؟   �أيام،   ب�سعة 

و�أقام غريه مقامه؟ 

))(    جمموع �لفتاوى )2٦8/3(.
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 �لثاين : �أّن �خت�ع �لقو�نني �ملخالفة حلكم �هلل منازعٌة هلل يف �سيء من خ�سو�سياته �سبحانه 
وهو �حلكم و�لت�رشيع وهذ� كفر يف حدِّ ذ�ته، و�لكذب على �هلل كفر يف حدِّ ذ�ته ول يخت�س 
باحلكم، ويو�سح ذلك �أّن كل فعٍل خمالف ل�رشيح �ل�رشع لو زعم فاعله �أنه حكم �هلل يكفر، 
�ملوؤلف  ذكره  �لذي    تيمية  �بن  ويو�سحه كالم  فقط،  باحلكم  خمت�ساً  �لأمر  ولي�س 
)و�لثالث: )�ل�رشع �ملبدل( وهو �لكذب على �هلل ور�سوله �أو على �لنا�س ب�سهاد�ت �لزور 

ونحوها، و�لظلم �لبني فمن قال �إن هذ� من �رشع �هلل فقد كفر بال نز�ع [

 فالحظ قوله يف �ل�رشع �ملبّدل: ]هو �لكذب على �هلل ور�سوله[ فاإنه يدل على �أن �لكاذب 
غري  وهذ�  كافر  ور�سوله  �هلل  �إىل  لل�رشع  �ملخالف  �لفعل  ن�سبة  يف   ☺ ور�سوله  �هلل  على 
�سمن  يف  د�خل  �ل�رشع  �إىل  �لقو�نني  ن�سبة  كان  و�إن  فقط،  بالقو�نني  �حلكم  مب�ساألة  خمت�س 
باملعروف حمرم يف  �أن �لأمر  �أو  �أن �رشب �خلمر جائز يف �ل�رشع،  �سور �مل�ساألة، فمن زعم 
�ل�رشع فهو قد كذب على �هلل ور�سوله وهو كافر بذلك، �إذ�ً فلي�س �لأمر خمت�ساً فيمن زعم 
�أن حكمه بغري �ل�رشع هو حكم �هلل، ولكن �حلكم بغري ما �أنزل �هلل له مناط م�ستقل يف �حلكم 

وهو منازعة �هلل يف �لت�رشيع، وتعبيد �لنا�س لغري �هلل يف �لتحاكم، وهذ� كفر يف حد ذ�ته. 

 ثّم قال �بن تيمية  :] �أو �لكذب على �لنا�س ب�سهاد�ت �لزور ونحوها [ �أي لو 
زعم �أن ما يفعله من �لكذب ومن �سهادة �لزور �أنه مو�فق ل�رشع �هلل؛ فاإنه يكفر لأنه كذب 

على �هلل يف ن�سبة ما يخالف �رشعه �إليه. 

 ثّم قال:]و�لظلم �لبني[ �أي ومن زعم �أن �لظلم �لو��سح مو�فق ل�رشع �هلل فاإنه يكفر لأنه 
كذب على �هلل. 

 ثّم قال:] فمن قال �إن هذ� من �رشع �هلل فقد كفر بال نز�ع [ �أي من زعم �أن �لكذب على 
�هلل ور�سوله ☺، �أو �لكذب على �لنا�س، �أو �لظلم، �أنه مو�فق ل�رشع �هلل فاإنه يكفر. 
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 وبهذ� تعلم �أّن �لكذب على �هلل كفر يف حّد ذ�ته �سو�ء كان يف �حلكم بالقو�نني �أو يف 
�ملحرمات �لو��سحة، فمناط �لكفر هنا �لكذب على �هلل.

و�أما �حلكم بالقو�نني �لو�سعية فلها مناط م�ستقل وهو �لت�رشيع مع �هلل، ومنازعة �هلل يف 
ربوبيته و�ألوهيته و�أ�سمائه و�سفاته، وتاأخري حكمه وتقدمي حكم غريه على حكمه، وتعبيد 

�لنا�س لغري �هلل يف �لتحاكم، و�إخ�ساع �لنا�س حلكم �لطاغوت و�إلز�مهم به. 

�إّن �سيخ �لإ�سالم بنّي �أن من حلل �حلر�م �ملجمع عليه �أو حرم �حلالل �ملجمع عليه   ثّم 
�لتبديل  �أو  �لتحرمي  �أو  �لتحليل  ين�سب  �أن  ي�ستط  ومل  كفر،  عليه  �ملجمع  �ل�رشع  بّدل   �أو 

�إىل �ل�رشع. 

�ملجمع �حلر�م  حلَّل  متى  )و�لإن�سان   :   تيمية  �بن  �لإ�سالم  �سيخ  قال    
مرتد�ً  كافر�ً  كان  عليه  �ملجمُع  �ل�رشع  ل  بدَّ �أو  عليه  �ملجمُع  �حلالل  م  وحرَّ باتّفاق �لفقهاء(....�لخ. �هـ عليه 

�لذي ذكره  �لأول  �لوجه  �أن  �إليه، وذلك  منه ول حاجة  فائدة  �أورده ل  �لذي  �إن هذ� 
يريده ما  ل  )بدل(  لفظ  با�ستعمال  �لعلم  �أهل  مر�د  عن  كالمنا  �أن  ب�سبب  منه  فائدة   ل 

هو بهذ� �للفظ.

�أما �لوجه �لثاين �لذي ذكره فهذ� مبني على ت�سوره �لباطل عن م�ساألة �حلكم بغري ما �أنزل 
�هلل،   لغري  عبادة  يعترب ك�رشف  �لتقنني  �هلل على وجه  �أنزل  ما  بغري  �حلكم  �أن جمرد  �هلل وهو 
وت�سوره هذ� �سيء وبحثنا يف حترير مر�د �أهل �لعلم بالتبديل �سيء �آخر لكن �لقوم ل يفقهون.   

ثم تكملة �لوجه �لثاين بد�أ بالكالم على مر�د �بن تيمية وهو �ل�ساهد و�ملفت�س �أنه يبد�أ به 
ويقت�رش عليه، فلما مل ي�ستطع �أن يجيب عليه فزع �إىل �لت�سغيب على معنى  �لتبديل يف كالم 
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�بن تيمية وجعله �أعم من م�ساألة �حلكم بغري ما �أنزل �هلل وهذ� حق ولي�س حمل خالف بيننا، 
لكن كل من بّدل �سيئاً من �ل�رشع  كفر، ومن ذلك �حلكم بغري ما �أنزل �هلل، لذ� �إذ� كفرو� 
من بدل �ل�رشع �أر�دو� به �لكذب على �هلل ور�سوله ☺ ل مطلق �حلكم كما يظن هوؤلء 
ل ل�رشع �هلل على �أنهم يقولون بكفر من حكم  �لغالطون، فعليه ل يتم�سك بكالمهم يف �ملبدِّ

بغري ما �أنزل �هلل، وهذ� ما كنت بينته قبل وعار�سوه ببغيهم �أو جهلهم.

ومن مزيد جهلهم �أو بغيهم �أنهم ي�رشون على تف�سري كالم �أهل �لعلم مبر�دهم وقناعاتهم 
ل مبر�د �أهل �لعلم، فهو م�رش على �أن �لتبديل �لكفري حلكم �هلل  يف كالم �أهل �لعلم لي�س 
�لكذب على �هلل ور�سوله يف حكم �ل�رشع، بدللة �أن �حلكم بغري ما �أنزل �هلل كفر مطلقاً ولو 

بدون تبديل.

فيقال جو�باً على هذ�: هذه م�سادرة للبحث وهو ��ستدلل مبورد �لنز�ع و�إل فال �أو�فقك 
�أن �أهل �لعلم يكفرون مبجرد �حلكم، ول دليل يدل على ذلك �إل كالمهم يف �ملبدل فعليه 
يقال: دليلكم لي�س دلياًل لأنه ل يوجد ما ي�سنده �إل �عتقادكم �لباطل �ملبني على غري دليل.

وملا كان و��سحاً �سعب تو�سيحه، وكما قيل: تو�سيح �لو��سحات من �مل�سكالت، لكني 
��ستعني باهلل يف ذلك بتقريبه مبثال:

فلو �ختلف رجالن يف معنى �لتبديل: 

قال �لأول: �حلكم بغري ما �أنزل �هلل تقنيناً كفر مطلقاً كالذبح لغري �هلل.

قال �لثاين : ما �ساهدك من كالم �أهل �لعلم؟

قال �لأول : كالمهم يف كفر �حلاكم بغري ما �أنزل �هلل تبدياًل.

قال �لثاين : �لتبديل غري جمرد �حلكم بغري ما �أنزل �هلل، وذلك �أنه ترك �حلكم مبا �أنزل �هلل 
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مع زعم �أنه من عند �هلل، فهو كذب على �هلل ور�سوله ☺ ثم �أتى بالنقولت عن �بن �لعربي 
و�لقرطبي و�بن تيمية.

قال �لأول : �إن مر�دهم بالتبديل جمرد �حلكم ل �لزعم �أنه من عند �هلل، بدليل �أن �حلكم 
بغري ما �أنزل �هلل بو�سع قانون كفر �أكرب لذ�ته ك�رشف عبادة لغري �هلل.

قال �لثاين : �أثبت �لعر�س ثم �أنق�س!!

فهذ� ما ل �أ�سلم لك به، وذلك �أنني ل �أ�سلم �أن �أهل �لعلم يكفرون مبجرد �حلكم بغري ما 
�أنزل �هلل، و�إمنا باحلكم بغري ما �أنزل �هلل تبدياًل.

قال �لأول : بلى! لأين �أرى كفر من حكم بغري ما �أنزل �هلل مبجرد و�سع قانون كفر �أكرب. 

قال �لثاين : هذ� مورد �لنز�ع ومل ن�سلم لك بعد، فهل عندك دليل على �لتكفري مبجرد 
�حلكم بدون قيد �لتبديل؟

هذه �ملناظرة �لتقريبية هي و�قع حالهم ملن مل يعرفه، و�إن كنَت يف �سك يف ذلك فارجع �إىل 
قر�ءة كالمه بعد ت�سورك لهذه �ملناظرة،  علماً �أن �ساحب �لرد �لأول مما �بتلي بكرثة �لكتابة 
وت�سويد �لأور�ق  مبا ل فائدة منه، وكاأنه �أخذ على نف�سه تكثري �لأور�ق للتهويل وما علم 
�أن هذ� ل يروج على �أهل �لعقول و�لعلوم وهم �ملق�سودون �أ�ساًل، وما تقدم نقله عنه �أحد 

�لأدلة على ذلك و�سياأتي �ملزيد - �إن �ساء �هلل - .   

�أما �لثاين منهما – وهو �ملتاأخر زمناً – فقال وهو يتكلم عني :

)فقد كان نقل كالماً لبن �لعربي �ملالكي، و�آخر لبن تيمية �حلنبلي – �سيخ �لإ�سالم- ، 
�ل�رشع  يبدل  �لذي  �أن  مبعنى  �لعك�س،  �أو  �هلل،  حرم  ما  حتليل  هو  �ملبّدل  �ل�رشع  �أن  مفاده 
با�سم �ل�رشع، فيّدعي �أن هذ� هو �ل�رشع،فهذ� هو �لتبديل دون �سو�ه، ولي�س هذ� مما نحن 
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منه، �أعم  عنه  نتكلم  نحن  �لذي  ل  �ملبدَّ و�ل�رشع  �ل�رشع،  تبديل  بع�س �سور  هذ�  فاإن   فيه، 
هذ� وظن  جيد�ً،  حترير�ً  وحّرره  هذ�  نقل  تيمية  �بن  �لدين  تقي  �لإمام  �أن  ذلك   برهان 
كما �لدين  تقي  قال  فقد  �لباطل،  من  عليه  هو  ما  ين�رش  �لإمام  كالم  �أن   �جلويهل 

يف فتاويه )2٦8/3( ما ن�سه :

) ولفظ �ل�رشع يُقال يف عرف �لنا�س على ثالثة معان :

�لأول : )�ل�رشع �ملنزل( وهو ما جاء به �لر�سول ☺ .

و�لثاين : )�ل�رشع �ملوؤّول( وهو �آر�ء �لعلماء �ملجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه...

ل( وهو �لكذب على �هلل ور�سوله �أو على �لنا�س ب�سهاد�ت �لزور  و�لثالث : )�ل�رشع �ملبدَّ
، فمن قال �إن هذ� من �رشع �هلل فقد كفر بال نز�ع، كمن قال: �إن �لدم  ونحوها، و�لظلم �لبنيِّ

و�مليتة حالل –ولو قال هذ� مذهبي- ونحو ذلك( �.هـ

قلت : فقد فهم من ذلك �ملعت�س، �أن �لإمام �بن تيمية �إمنا يريد ح�رش �لكفر بالتبديل بهذ� 
�ل�رشط، وهذ� خطاأ مل يرده �لإمام قطعاً، ومل يخطر هذ� بباله �لبتة، ولو كان هذ� �لإمام على 
وجه �لب�سيطة لأكذب هذ� �ملفتي عليه وعلى �ل�رشيعة، و�أنا �أك�سف هذه �ل�سبهة مبا ل يدع 
جماًل لل�سك لأحد، برهان ذلك ما حكاه �سيخ �لإ�سالم قبل هذ� بقليل، حيث قال كما يف 

نف�س �ملو�سع من فتاويه )�س2٦7(، ما ن�سه:

)و�لإن�سان متى حلل �حلر�م �ملجمع عليه، �أو حّرم �حلالل �ملجمع عليه......(.

ل، وهو ي�سبه قوله �سابقاً، حيث قال: )�ل�رشع �ملبّدل: وهو  قلت: وهذ� هو �ل�رشع �ملبدَّ
�لكذب على �هلل ور�سوله... كمن قال: �إن �لدم و�مليتة حالل...(. �هـ

ل �أخ�سُّ من تبديل �ل�رشع فالأول �سورة من �سوره، و�لثاين �أعم منه،  قلت : فال�رشع �ملبدَّ
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ل، بنّي �حلكم يف تبديل �ل�رشع ب�سكل عام فقال: ولذلك ملا ذكر �سيخ �لإ�سالم �ل�رشع �ملبدَّ

)�أو بّدل �ل�رشع �ملجمع عليه كان كافر�ً مرتد�ً باتفاق �لفقهاء( �.هـ فتاأّمل.

قلت : يدلُّك على ذلك، �أن �سيخ �لإ�سالم، قرر يف كثري من م�سنفاته، �أن �لتحاكم �إىل غري 
�ل�رشيعة، وعدم �لتز�م ذلك، كفر خمرج من �مللة...( �هـ كالم �لثاين منهما.

حاول - �لثاين منهما- حماولة م�سينة فا�سلة �أل يجعل مر�دهم �لعلماء بالتبديل �لكذب 
�لتفريق بني تبديل �ل�رشع و�ل�رشع �ملبدل يف  �أحكام �ل�رشع، فحاول  على �هلل ور�سوله يف 
�إىل كالم �لإمام �بن تيمية، فحاول �أن يجعل �ل�رشع �ملبدل �أخ�س  كالم �أهل �لعلم ��ستناد�ً 
وتبديل �ل�رشع �أعم، ومعنى هذ� �أنه يريد �أن يجعل معنى بدل �ل�رشع �أي غري �ل�رشع بدون 
�هلل  على  �لكذب  مع  �ل�رشع  تغيري  فهو  �ملبدل  �ل�رشع  بخالف  ور�سوله،  �هلل  على  �لكذب 
ور�سوله، وهو بهذ� و�فق �أن �أهل �لعلم يطلقون �لتبديل ويريدون �لتغيري مع �لكذب على 

�هلل ور�سوله، لكن مل ي�سلم �أن هذ� معنى تبديل �ل�رشع يف كالمهم كابن تيمية. 

وجو�ب هذ� �أن يقال: نحن و�إياك متنازعون يف معنى )بدل �ل�رشع( ومتفقون على �أنهم 
�أطلقو� �لتبديل مبعنى تغيري �ل�رشع مع �لكذب على �هلل ور�سوله فحمل لفظ على ما ف�رشوه 
يف مو�سع �آخر �أوىل من حمله على ما مل يف�رشوه يف مو�سع �آخر؛ لأن �ل�رشع �ملبدل – �إن 
�سلم �أنه �أخ�س – �سمي تبدياًل مع �لكذب على �هلل ور�سوله ولي�س عندك ما يدل على �أنهم 
�سمو� تبدياًل على ما لي�س كذباً على �هلل ور�سوله، فوجب حمله على ذلك �ملعنى هذ� �أوًل.

على  كذب  فهو  تبديل  كل  �أن  يف  عام  تاأ�سيل  و�لقرطبي  �لعربي  �بن  فكالم  ثانياً  �أما 
باأفهامنا تف�سريها  من  �أوىل  ببع�س  بع�سها  �لعلماء  �أقو�ل  وتف�سري   ،☺ ور�سوله   �هلل 

�بتد�ء بال بينة.
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وملا �سعر ب�سعف حجته يف توجيه كالم �لإمام �بن تيمية يف تف�سري �لتبديل فزع �إىل غري 
مفزع وهو �ل�ستدلل بكالم �لإمام �بن تيمية يف تكفري من حكم بغري ما �أنزل �هلل؛ لأنه غري 
ملتزم فجعله م�ستند�ً له يف �أن �بن تيمية يكفر مبجرد �حلكم بغري ما �أنزل �هلل، وهذ� عليه ل له 
لو كان يعقل، وذلك �أن �للتز�م من كالم �بن تيمية هو ترك حكم �هلل �إباء و��ستكبار�ً �لخ... 

ل جمرد �لتك كما بينت ذلك يف �لربهان �ملنري �لطبعة �لأوىل فقلت:

 ،  بيان معنى )عدم �للتز�م( من كالم �أهل �لعلم ل �سيما �لإمام �أحمد بن تيمية
و�أنه ل ير�دف �لتك �مل�ستمر كما يت�سوره بع�سهم قال  : وتكفري تارك �ل�سالة هو 

�مل�سهور �ملاأثور عن جمهور �ل�سلف من �ل�سحابة و�لتابعني.

ومورد �لنز�ع هو فيمن �أقر بوجوبها و�لتزم فعلها ومل يفعلها. �هـ ))( 

لحظ قوله )�لتزم فعلها ومل يفعلها( يفيد �أن معنى �للتز�م غري معنى �ملد�ومة على �لفعل، 
فقد يكون �لرجل ملتزماً لها لكنه ل يفعلها.

تيميه  �بن  �أر�د  ملا  �أمر عقدي قلبي ل فعلي؛ لذ�  �لكفر  ينبني على تركه  فاللتز�م �لذي 
�لتعبري باللتز�م �لفعلي قيده بو�سف )�لفعلي( ثم مل يجعله مكفر�ً لذ�ته بل لأمر �آخر عقدي 

فقال - بعد �لنقل �ملتقدم- :

)�أن ل يجحد وجوبها، لكنه ممتنع من �لتز�م فعلها كرب�ً �أو ح�سد�ً �أو بغ�ساً هلل ور�سوله، 
فيقول: �علم �أن �هلل �أوجبها على �مل�سلمني، و�لر�سول �سادق يف تبليغ �لقر�آن، ولكنه ممتنع 
عن �لتز�م �لفعل ��ستكبار�ً �أو ح�سد�ً للر�سول، �أو ع�سبية لدينه، �أو بغ�ساً ملا جاء به �لر�سول، 
فهذ� �أي�ساً كفر بالتفاق، فاإن �إبلي�س ملا ترك �ل�سجود �ملاأمور به مل يكن جاحد�ً لالإيجاب، فاإن 

�هلل تعاىل با�رشه باخلطاب، و�إمنا �أبى و��ستكرب وكان من �لكافرين(. �هـ 

))(    �لفتاوى )97/20(. 
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فالحظ �أنه مل يجعل ترك �للتز�م �لفعلي مكفر�ً لذ�ته، بل ملا �حتف به �عتقاد كفري، وهو 
�لكرب و�حل�سد �أو بغ�س �هلل ور�سوله. 

ترك  بل  �لإ�رش�ر  وجه  على  ولو  للفعل  تركاً  لي�س  �للتز�م  ترك  �أن  بجالء  يتبني  فبهذ� 
لالعتقاد.

فاإن قيل: ما معنى )عدم �للتز�م(؟

فيقال: معناه ترك �ملاأمور لد�فع عقدي كفري كالإباء و�ل�ستكبار وهكذ�... مع �عتقاد 
وجوبه على نف�سه وعلى �مل�سلمني كما يف كالم �بن تيمية �ملتقدم - قريباً - : لكنه ممتنع من 

�لتز�م فعلها كرب�ً �أو ح�سد�ً �أو بغ�ساً هلل ور�سوله.

�إباء  ترك  لكنه  نف�سه  على  �هلل  طاعة  موجب  وهو  �مللتزم  لغري  مثاًل  �إبلي�س  ذكر  ثم 
و��ستكبار�ً. �هـ

لكنه خلط يف �للتز�م كما خلط يف معنى �لتبديل فاحلمد هلل �لذي هد�نا ملا �ختلف فيه 
من �حلق باإذنه.

�لإ�سارة �لر�بعة : �إن �لكتاب �لثاين قرر قول �خلو�رج �ملكفرين بالكبرية بزعمهم �أنها من 
�لكفر �لأكرب وهو بهذ� يقرر تقريرهم  فقد ذكر �أن �مل�رش على ترك �لو�جب و�لفري�سة كافر 

ومت�سك – توهماً - يف ذلك باأثر لالإمام �سفيان بن عيينة.

�لباب، و�أن  �لرجل مرجىء يف هذ�  �أن  �لظاهرة على  �لثاين منهما: هذ� من �لأدلة  قال 
كالمه فيه غريب عن �أقاويل علماء �ل�سنة، ذلك �أن �ملرجئة – �أي�سا- يح�رشون �لكفر يف 
هذ� �لباب بال�ستحالل، ول يفّرقون بني ترك �لفر�ئ�س، و�رتكاب �ملحارم، وهذ� مما �فتق 
عنهم به �أهل �ل�سنة، حيث مل يجعلو� ترك �لفر�ئ�س من جن�س ترك �ملحرمات، فتك �لفر�ئ�س 
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كفر، بخالف �قت�ف �لكبائر فهي ف�سٌق عندهم حتى ي�ستحلها �ساحبُها.

قال �سفيان بن عيينة  كما يف )�ل�سنة( لعبد �هلل بن �أحمد، قال :

)و�ملرجئة �أوجبو� �جلنة ملن �سهد �أن ل �إله �إل �هلل م�رش�ً بقلبه على ترك �لفر�ئ�س، و�سمو� 
غري  من  �ملحارم  ركوب  لأن  �سو�ء،  ولي�سو�  �ملحارم،  ركوب  مبنزلة  ذنبا  �لفر�ئ�س  ترك 

��ستحالل مع�سية، وترك �لفر�ئ�س من غري جهل ول عذر هو كفر...(. �هـ

وهذ� هو عني قول �خلو�رج �ملكفرين بالذنوب �لذي بر�أ �هلل منه �أئمة �ل�سنة ومنهم �بن 
عيينة، وقد �أجبت عليه يف �لربهان �ملنري يف �لطبعة �لأوىل مبا يكفي، وبينت معنى �أثر �سفيان 

بن عيينة فلري�جعه من �ساء.

�إىل غري ذلك من �ل�ستدر�كات �لكثرية �لتي تدل على جهل عري�س �أو بغي مقيت.

كتابه  يف  �ملقد�سي  حممد  �أبو  فعله  ما  يكرر  �أن  منهما  �لأول  حاول   : �خلام�سة  �لإ�سارة 
�لكو��سف �جللية يف تكفري �لدولة �ل�سعودية و�لذي رددت عليه يف تبديد كو��سف �لعنيد 
من �أن �لدولة �ل�سعودية حتكم بغري ما �أنزل �هلل وقد رددت على هذ� يف �لتبديد مبا يغني عن 

�إعادته فمن �ساء فليطالعه.

�لإ�سارة �ل�ساد�سة : حاول �لكاتبان �أن يجعال كفر �ليا�سة �أو �ليا�سق ملجرد �لتحكيم، ل 
لأنهم جعلو� �لتحكيم باليا�سة �أو �ليا�سق طريقاً �إىل �هلل.

فهم حللو� وحرمو� من دون �هلل وقد نقلت يف �لربهان �ملنري �لطبعة �لأوىل كالم �بن تيمية 
وغريه يف نقل هذ� عنهم فقلت يف �لطبعة �لأوىل :

�إن معرفتنا بحال �لتت وو�قع �ليا�سق معني على فهم هذ� �لإجماع �ملحكي وذلك �أنهم 
وقعو� يف �لتبديل �لذي هو �لتحليل و�لتحرمي. 
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قال �بن تيمية  : )�إنهم يجعلون دين �لإ�سالم كدين �ليهود و�لن�سارى و�أن هذه 
كلها طرق �إىل �هلل مبنزلة �ملذ�هب �لأربعة عند �مل�سلمني ثم منهم من يرجح دين �ليهود �أو 

دين �لن�سارى ومنهم من يرجح دين �مل�سلمني(. �هـ ))( 

 ☺ بالر�سول  ويقرنونه  خان  جنكز  يعظمون  �أنهم  كيف  تيمية  �بن  بني   وقد 
�سوغ من  �أن  �مل�سلمني  جميع  باتفاق  �لإ�سالم  دين  من  بال�سطر�ر  ومعلوم   (: قال   ثم 
)�أي جوز( �تباع غري دين �لإ�سالم فهو كافر وهو ككفر من �آمن ببع�س �لكتاب وكفر ببع�س 

�لكتاب (. �هـ 

ومما يدل على �أن �لإجماع �لذي حكاه �بن كثري ر�جٌع �إىل �لتحليل و�لتحرمي ما قاله �بن 
كثري نف�سه: 

�رش  كل  عن  �لناهي  خري،  كل  على  �مل�ستمل  �هلل  حكم  عن  خرج  من  على  تعاىل  )ينكر 
م�ستند  بال  �لرجال  �لتي و�سعها  �لآر�ء و�لأهو�ء و�ل�سطالحات  من  �سو�ه  ما  �إىل  وَعَدَل 
من �رشيعة �هلل، كما كان �أهل �جلاهلية يحكمون به من �ل�ساللت و�جلهالت مما ي�سعونها 
باآر�ئهم و�أهو�ئهم، وكما يحكم به �لتتار من �ل�سيا�سات �مللكية �ملاأخوذة عن َمِلِكِهْم جنكيز 
من  �قتب�سها  قد  �أحكام  من  جمموع  كتاب  عن  عبارٌة  وهو  �ليا�سق،  لهم  و�سع  �لذي  خان 
�رش�ئع �ستى من �ليهودية و�لن�رش�نية و�مللة �لإ�سالمية وغريها، وفيه كثري من �لأحكام �أخذه 
فعل ذلك يقدمونه على �حلكم، فمن  متبعاً  بنيه �رشعاً  ف�سارت يف  نظره وهو�ه،   من جمرد 
قليل �سو�ه يف  يحكم  فال  �هلل ور�سوله،  �إىل حكم  يرجع  قتاله حتى  يجب  كافر  فهو   منهم 

ول كثري( �. هـ )2( 

))(    جمموع �لفتاوى )523/28(. و�نظر ما يو�سح حالهم لك �أكرث )28 / 520- 527(. 
)2(    �لتف�سري )3/)3)(. 



في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير

2(

وقال �أحمد بن علي �لفز�ري �لقلق�سندي: )ثم �لذي كان عليه جنكيز خان يف �لتدين 
من  �سمنها  قو�نني  وهي  قررها،  �لتي  يا�سقه  منهاج  على  �جلري  بعده  �أعقابه  عليه  وجرى 
عقله وقررها من ذهنه، رتب فيها �أحكاماً وحدد فيها حدود�ً رمبا و�فق �لقليل منها �ل�رشيعة 

�ملحمدية و�أكرثه خمالف لذلك �سماها �ليا�سة �لكربى( ))(. �هـ

فمن كالم �بن كثري و�سيخه �أبي �لعبا�س �بن تيمية وغريهما، يت�سح �أن �لإجماع �ملحكيَّ 
�ليا�سق كدين  �إذ جعلو�  �هلل،  �أي جتويز حكم غري حكم  �لتحليل و�لتحرمي؛  فيمن وقع يف 
�لعت�ف  مع  �هلل  �أنزل  ما  بغري  حكم  فيمن  �ملطروحة  وم�ساألتنا  �هلل،  �إىل  مو�ساًل  �لإ�سالم 

بالع�سيان ل مع �لقول باأنه جائز ل حمظور فيه �أو باأنه طريق للر�سو�ن. �هـ

ف�رشح �لقلق�سندي باأنهم جعلوه ديناً يتدينون به �أي يتعبدون �هلل به.

له مبا نحن فيه، كما  �لكاتبان فقال �لأول منهما كالماً طوياًل ل �سلة  �سغب على هذ� 
هي عادته يف هذ� �لكتاب يطيل �لكالم بال فائدة ويف غري ما نحن ب�سدده قال: )هذ� كالم 
باطل من وجوه(، ثم ذكر �لوجه �لأول فنقل كالماً طوياًل عن �لطائفة �ملمتنعة وكفرها وهذ� 
ما ل�سنا ب�سدده ول عالقة له بتحديد حال �ليا�سق عند قومه علماً �أين رددت على ما يتعلق 

بالطائفة �ملمتنعة يف �لكتاب نف�سه يف �لطبعة �لأوىل.

ثم ذكر �لوجه �لثاين و ذكر كالماً هو من مورد �لنز�ع بيننا وهو �أن �حلاكم بغري ما �أنزل 
�هلل تقنيناً كالذي عبد غري �هلل.

ومثله �لوجه �لثالث، وكل هذ� ��ستدلل  مبورد �لنز�ع بيننا وهذ� خطاأ من �جلهة �لعلمية 
فهو �إذ�ً ل يح�سن �ملباحثة و�لرد.

))(    �خلطط )4/ 0)3 -))3(، وهذ� �لقلق�سندي من �أعيان �لقرن �لثامن. وتنبه -�أيها �لقارئ - كيف �أنه و�سفه باأنه دين عندهم وما 
كان كذلك فهو خارج حمل �لنز�ع لأن مثل هذ� كفر بالإجماع وهو �لتبديل. 
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لكن ذكر يف ثنايا �لوجه �لثالث نقاًل عن �بن تيمية يح�سن �لوقوف معه وبيان معناه مع 
�أنه و��سح فقال : 

)وتاأمل قول �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية   يتبني لك �أّن من ترك حكم �هلل وحكم 
�لفتاوى يف    قال  حيث  �هلل  حكم  على  �هلل  غري  حلكم  مقّدماً  يعترب  فاإنه   بغريه 

)جـ 35 �س40٦( :
�لذين  �لتتار  من جن�س  فهو  ذلك  يعلم  ور�سوله وهو  �هلل  يخالف �رشع  مبا  )ومن حكم 

يقدمون حكم �ليا�سق على حكم �هلل ور�سوله (. 
مت�سك بهذ� �لن�س من �بن تيمية لأنه يوهم �أن حال �لتتار �لذين كفرهم  يف مو�سع �آخر 
�إكمال  عند  به  مت�سكه  ويتبني عدم �سحة  ي�سح  �لن�س ل  بهذ�  �لتحكيم ومت�سكه  هو جمرد 
�لنقل قال �بن تيمية بعد ذلك: ومن تعمد ذلك فقد قدح يف عد�لته ودينه ووجب �أن مينع 

من �لنظر يف �لوقف و�هلل �أعلم( �.هـ 
فهو �إذ�ً مل يكفره و�إمنا جعل هذ� �لفعل قدحاً يف �لعد�لة؛ �أي نق�ساً يف �لديانة فمنه يعرف 

�أن �بن تيمية مل يكفر مبجرد �لتحكيم، كما يعزوه �إليه.
ولزم هذ� �لنقل عن �بن تيمية �أنه ل يكفر �لتتار وهذ� ما ل يقربه �ساحب �لرد �لأول بل 

هو يرجع على كالمه كله بالنق�س فعالم ينقله. 
�أما قوله: )جن�س �لتتار(؛ �أي من جن�سهم عموماً يف عدم حتكيم �ل�رشع، ل �أنه هو و�إياهم 

�سو�ء و�إل لكفرهم كما كفر �لتتار.
�أما �لكاتب �لثاين ف�سغب على ما ذكرته من �سبب تكفري �بن تيمية وغريه للتتار بال�سبب 

و�ل�ستم و�ل�ستدلل مبورد �لنز�ع فح�سب.
فاحلمد هلل �لذي رد كيده �إىل مثل هذ�.
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�لإ�سارة �ل�سابعة : ردد �لكاتبان كثري�ً �أنه ل ي�سح �إرجاع �لتكفري باحلكم بغري ما �أنزل �هلل 
�إىل �لعتقاد �لكفري؛ لأن �لعتقاد �لكفري كفر ولو من غري حتكيم.

فيقال يف �لإجابة على هذه �ل�سبهة : �إن جعل هذه �ل�سبهة دلياًل من �أعجب �لعجاب، 
�أن  منه  يلزم  �لكفري  ل  بالعتقاد  �إل  لي�س كفر�ً  �هلل  �أنزل  ما  بغري  �أن كون �حلكم  وذلك 
يكون كفر�ً لذ�ته ول �أن يكون من قال هذ� مرجئاً، وذلك مثل �رشب �خلمر و�لزنا وترك 
�لزكاة و�ل�سيام �ملفرو�سني، فلي�س كفر�ً �إل باعتقاده �لكفري؛ لأنه ل دليل �سحيح على �أن 
فعل هذه �لأمور كفر لذ� مل يكفر بها �إل  بالعتقاد �لكفري و�إل لكفرنا بها، فلما مل يوجد 
دليل على �أنها كفر و�لأ�سل عدم �لكفر مل نكفر بها �إل �إذ� �حتف بها �عتقاد كفري ودللة 
�لآية  نب  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھمب  ]�ملائدة: 44[  على �لكفر 

�لأ�سغر ملا تقدم بيانه يف �لربهان �ملنري و�حلمد هلل.

وتتبع كالمهم يطول للغاية ويخرجنا عن �ملق�سود وهو �لإ�سارة �إىل عدم �لعتماد على 
كالمهم �ل�ساقط حجة ودلياًل وتنبيه من �غت بهم ليترب�أ من هذ� �لفكر �لغايل �لبدعي و�أهله.

و�أخري�ً .. يف مناق�سة هذين �لكتابني �إين لأنظر �إىل هوؤلء �لقوم بنظرتني:

�لنظرة �لأوىل : نظرة بغ�س وعد�وة لتحريفهم �لكلم و�إ�ساللهم �خللق و�إ�سعافهم قوة 
�لدول �لإ�سالمية و�مل�سلمني، ف�سارو� مر�ساً م�سعفاً معدياً يف �لأمة لبد من بته و��ستئ�ساله.

�لنظرة �لثانية : نظرة رحمة كيف تالعبت بهم �ل�سياطني فاأوقعتهم يف هذه �لأفكار �لغالية 
�ل�سالة، بل كيف ��ستطاع �أعد�ء �لإ�سالم و�مل�سلمني من �لدول �لكافرة كاأمريكا وبريطانيا 

وفرن�سا و�أ�سباههم �أن ي�سريو� هوؤلء مل�ساحلهم.

فكلما �أر�دو� حرب �لإ�سالم و�مل�سلمني يف �أر�س زرعو� هوؤلء فيها ليكونو� حجة لهم 
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�أمام �لر�أي �لعام لذ� �نظرو� كيف يرحبون بهم يف �أر�سيهم ويهيئون لهم �سبل �ملعي�سة بل 
ويفتحون لهم �ملجال لن�رش �أفكارهم.

وبعد هذه �ملقدمة للطبعة �لثانية لكتاب ) �لربهان �ملنري يف دح�س �سبهات �أهل �لتكفري 
و�لتفجري ( ، و�لتي زدت فيها بع�س �لزياد�ت �ملفيدة يف �مل�ساألة �مل�سماة �حلاكمية.

�أ�ساأل �هلل �لكرمي بكرمه وجوده �أن يقمع كل مبطل ويرفع ر�ية �لتوحيد و�ل�سنة ويجعلنا 
برحمته من �أن�سارها �أن�سار �حلق �سوكة يف حلوق �أهل �لباطل حتى نلقاه. 

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته    

      

د/ عبد�لعزيز بن ري�س �لري�س        
)dr_alraies( :ح�ساب �لتويت                      

             28 / )) / )43) هـ
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مقدمة الطبعة األوىل


�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته..... �أما بعد،،،
فاإن للتكفرييني و�لتفجرييني و�ملتاأثرين باأفكارهم �سبهات يرددونها يف كتب يوؤلفونها، 
ومو�قع يف �ل�سبكات �لعنكبوتية يبثونها، فاأدخلو� يف نفو�س كثري من ذوي �حلما�سة �لدينية 
ي�رش  مبا  ع�رش  �لأحد  �سبهاتهم  �أ�سهر  بك�سف  �هلل  �إىل  �لزلفى  فاأحببت  وريباً،  �سكاً  �ملفرطة 

�سبحانه من �أدلة �رشعية، ونقول علمية عن �أهل �لعلم من �أرباب �لدعوة �ل�سلفية.
)�ل�سعودية(- حر�سها �هلل- مبزيد دفاع ونفاح؛ لأنها  �لتوحيد  �ساأخ�س دولة  �أين  علماً 
متيزت من بني دول �لعامل برفع ر�ية �لتوحيد و�ل�سنة، ولأنها �أر�س �حلرمني ومهبط �لوحي.

ومما يجدر �لتنبيه �إليه �أن �ملذموم هو �لتكفري بغري حق، �أما �لتكفري بحق على �أ�سول �أهل 
�ل�سنة �ل�سلفيني فلي�س مذموماً.

ر�أيت  �ملعينني كما  تكفري  �ل�سلفيني عدم  �ل�سنة  �أهل  منهج  �أن من  يظن ظان  �أن  وحذ�ر 
بع�سهم فاه بهذه �لفرية، بل هم  – عليهم رحمة �هلل ور�سو�نه – حذرون من �لتعجل و�لغلو 
يف �لتكفري، لكن من تو�فرت يف حقه �ل�رشوط و�نتفت عنه �ملو�نع  كفروه؛ لأنه بهذ� يكون 

مكفر�ً بالأدلة �ل�رشعية.
�أبيه  �مر�أة  فرج  ��ستحل  �لذي   ☺ �هلل  ر�سول  تكفري  هذ�  على  �لأدلة  �أو�سح  ومن 
  فتزوجها باأن خّم�س ماله – و�سياأتي – ، وتكفري �أبي بكر �ل�سديق و�ل�سحابة
�لذين    �لزكاة و�سموهم مرتدين ، وتهديد عمر بن �خلطاب  للممتنعني عن دفع 
مظعون  بن  قد�مة  منهم  وكان  كفرو�،  يرجعو�  مل  �إن  باأنهم  متاأولني  �خلمر  �رشب  ��ستحلو� 

 .  لبدري�
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وقد �سميت هذ� �لكتاب : 

)�لربهان �ملنري يف دح�س �سبهات �أهل �لتكفري و�لتفجري(

من  و�إياهم  يحمينا  و�أن  �لدين  يف  و�لتفريط  �لإفر�ط  �رش  �مل�سلمني  يكفي  �أن  �هلل  �أ�ساأل 
�رشور هوؤلء �لتكفرييني و�ملفجرين �إنه بالإجابة جدير.

و�ل�سالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته    

د/ عبد�لعزيز بن ري�س �لري�س      
�مل�رشف على موقع �لإ�سالم �لعتيق      

www.islamancient.net      
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الشبهة األوىل

�جلو�ب على هذه �ل�سبهة بجو�بني جممل ومف�سل

�أما �جلو�ب �ملجمل : �أن �لتكفري مب�ساألة �حلكم بغري ما �أنزل �هلل – تنزًل – من �مل�سائل 
عثيمني  و�بن  و�لألباين،  باز،  و�بن  �إبر�هيم،  بن  حممد  �لأئمة  ذهب  فقد  فيها،  �ملختلف 

  �إىل �أنه كفر �أ�سغر ل �أكرب. 

عام  حياته  �أو�خر  يف   )80/(( فتاو�ه  يف    �إبر�هيم  بن  حممد  �لإمام  قال  فقد 
)385)هـ( : )وكذلك حتقيق معنى حممد ر�سول �هلل: من حتكيم �رشيعته، و�لتقيد بها، ونبذ 
ما خالفها من �لقو�نني و�لأو�ساع و�سائر �لأ�سياء �لتي ما �أنزل �هلل بها من �سلطان، و�لتي من 
حكم بها �أو حاكم �إليها معتقد�ً �سحة ذلك وجو�زه فهو كافر �لكفر �لناقل عن �مللة، و�إن 

فعل ذلك بدون �عتقاد ذلك وجو�زه فهو كافر �لكفر �لعملي �لذي ل ينقل عن �مللة(. �هـ

))( ل�سيخه �لإمام  ن�سب يف جمموع فتاو�ه ومقالته    و�لإمام عبد�لعزيز بن باز 
حممد بن �إبر�هيم �أنه ل يكفر �إل �إذ� �حتف به �عتقاد كفري.

  هل �ل�سيخ حممد بن �إبر�هيم :  سئل �سيخنا �لعالمة عبد�لعزيز بن باز�
يرى تكفري �حلكام على �لإطالق؟

�جلو�ب : )يرى تكفري من ��ستحل �حلكم بغري ما �أنزل �هلل فاإنه يكون بذلك كافر�ً.

فعله  من  �أما  كفر،  �هلل  �أنزل  ما  بغري  �حلكم  ��ستحل  من   : �لعلم جميعاً  �أهل  �أقو�ل  هذه 
ل�سبهة �أو لأ�سباب �أخرى ل ي�ستحله، يكون كفر�ً دون كفر(. �هـ

))(    جمموع �لفتاوى )28/)27( .
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ول�سماحة �ملفتي عبد �لعزيز بن باز مقال  قال فيه:

)�طلعت على �جلو�ب �ملفيد �لقيم �لذي تف�سل به �ساحب �لف�سيلة �ل�سيخ حممد نا�رش 
�لدين �لألباين – وفقه �هلل- �ملن�سور يف جريدة �ل�رشق �لأو�سط و�سحيفة �مل�سلمون �لذي 
�أجاب به ف�سيلته من �ساأله عن تكفري من حكم بغري ما �أنزل �هلل من غري تف�سيل، فاألفيتها كلمة 

قيمة قد �أ�ساب فيها �حلق،و�سلك فيها �سبيل �ملوؤمنني.

 و�أو�سح – وفقه �هلل- �أنه ل يجوز لأحد من �لنا�س �أن يكفر من حكم بغري ما �أنزل �هلل 
مبجرد �لفعل من دون �أن يعلم �أنه ��ستحل ذلك بقلبه، و�حتج مبا جاء يف ذلك عن �بن عبا�س 

 وغريه من �سلف �لأمة.

ول �سك �أن ما ذكره يف جو�به يف تف�سري قوله تعاىل :

نب  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھمب       ]�ملائدة: 44[ 
نب  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئمب    ]�ملائدة: 45[ 
نب   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چمب     ]�ملائدة: 47[ 

هو �ل�سو�ب، وقد �أو�سح – وفقه �هلل – �أن �لكفر كفر�ن �أكرب و�أ�سغر،كما �أن �لظلم 
ظلمان، وهكذ� �لف�سق ف�سقان �أكرب و�أ�سغر.

 فمن ��ستحل �حلكم بغري ما �أنزل �هلل �أو �لزنا �أو �لربا �أو غريهما من �ملحرمات �ملجمع 
على حترميها فقد كفر كفر�ً �أكرب، ومن فعلها بدون ��ستحالل كان كفره كفر�ً �أ�سغر وظلمه 

ظلماً �أ�سغر، وهكذ� ف�سقه( �هـ ))(

))(    جمموع فتاوى �بن باز )24/9)( .
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و�أجابت �للجنة �لد�ئمة للبحوث �لعلمية و�لإفتاء يف فتوى رقم ))574( على �سوؤ�ل 
�أورد �إليك ن�سه وجو�به: 

�س : من مل يحكم مبا �أنزل �هلل هل هو م�سلم �أم كافر كفر�ً �أكرب وتقبل منه �أعماله؟

ھمب  ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ    ۀ   ۀ   نب    : تعاىل  قال   :  ج 
]�ملائدة: 44[   ،  نب  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئمب  ،  ]�ملائدة: 45[  

�إن  لكن    ،   ]47 ]�ملائدة:  چمب      چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   نب   
��ستحل ذلك و�عتقده جائز�ً فهو كفر �أكرب، وظلم �أكرب، وف�سق �أكرب يخرج من �مللة.

 �أما �إن فعل ذلك من �أجل �لر�سوة �أو مق�سد �آخر وهو يعتقد حترمي ذلك ؛ فاإنه �آثم يعترب 
كافر�ً كفر�ً �أ�سغر، وفا�سقاً ف�سقاً �أ�سغر ل يخرجه من �ملّلة ؛ كما �أو�سح ذلك �أهل �لعلم يف 

تف�سري �لآيات �ملذكورة. ))(
وقال �سماحة �سيخنا عبد�لعزيز بن باز  )من حكم بغري ما �أنزل �هلل فال يخرج 

عن �أربعة �أمور :
�ل�رشيعة  من  �أف�سل  – لأنه  �لو�سعي  �لقانون  – يعني  بهذ�  �أحكم  �أنا  قال:  من   : �أوًل 

�لإ�سالمية فهو كافر كفر�ً �أكرب.
جائز  بهذ�  فاحلكم  �لإ�سالمية،  �ل�رشيعة  مثل  لأنه  بهذ�؛  �أحكم  �أنا  قال:  ومن   : ثانياً   

وبال�رشيعة جائز، فهو كافر كفر�ً �أكرب.
ثالثاً : ومن قال: �أنا �أحكم بهذ�، و�حلكم بال�رشيعة �لإ�سالمية �أف�سل، لكن �حلكم بغري ما 

�أنزل �هلل جائز، فهو كافر كفر�ً �أكرب.
رئي�س  نائب  باز   بن  �هلل  عبد  بن  �لعزيز  عبد  �لرئي�س:   ، بن غديان  �هلل  عبد  و�لإفتاء ع�سو:  �لعلمية  للبحوث  �لد�ئمة  �للجنة      )((
عن �لفرقان  جملة  نقلته  وما  باز)992-990/3(  �بن  ومقالت  فتاوى  جمموع  لال�ستز�دة   و�نظر  عفيفي  �لرز�ق  عبد   �للجنة: 

�ل�سيخ �بن باز �لعدد )82، 94(.
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ر�بعاً: ومن قال: �أنا �أحكم بهذ�، وهو يعتقد �أن �حلكم بغري ما �أنزل �هلل ل يجوز، ويقول: 
�حلكم بال�رشيعة �أف�سل، ول يجوز �حلكم بغريها، ولكنه مت�ساهل، �أو يفعل هذ� لأمر �سادر 

من حكامه فهو كافر كفر�ً �أ�سغر ل يخرج من �مللة، ويعترب من �أكرب �لكبائر(. �هـ ))( 

باز �بن  �لإمامان  قرره  ما  حياته  �آخر  يف  �لعثيمني  �سالح  بن  حممد  �ل�سيخ   وقرر 
و�لألباين فقال: 

�آله و�أ�سحابه ومن تبعهم  )�حلمد هلل رب �لعاملني و�أ�سلي و�أ�سلم على نبينا حممد وعلى 
باإح�سان �إىل يوم �لذين �أما بعد،،،

و�أربعمائة  ع�رشين  عام  �لأول  ربيع  �سهر  من  و�لع�رشين  �لثاين  �لثالثاء  �ليوم  هذ�  ففي 
فاأقول: علي  بال�سالم  بقول:  م�سجله  �بتد�أه  م�سجل  �رشيط  �إىل  ��ستمعت   و�ألف، 

عليك �ل�سالم ورحمة �هلل وبركاته.

وما ذكره من جهة �لتكفري فهي م�ساألة كبرية عظيمة، ول ينبغي �إطالق �لقول فيها �إل 
مع طالب علم يفهم ويعرف �لكلمات مبعانيها، ويعرف �لعو�قب �لتي تتتب على �لقول 
بالتكفري �أو عدمه، �أما عامة �لنا�س فاإن �إطالق �لقول بالتكفري �أو عدمه يف مثل هذه �لأمور 

يح�سل فيه مفا�سد.

�أو غري كافر؟  �ل�سباب بهذه �مل�ساألة، وهل �حلاكم كافر؟  �أل ي�ستغل  �أوًل:  �أرى  و�لذي 
وهل يجوز �أن نخرج عليه �أو ل يجوز؟ على �ل�سباب �أن يهتمو� بعباد�تهم �لتي �أوجبها �هلل 
�أو حترمياً، و�أن يحر�سو� على  �إليها، و�أن يتكو� ما نهاهم �هلل عنه كر�هة  �أو ندبهم  عليهم 
�لتاآلف بينهم و�لتفاق و�أن يعلمو� �أن �خلالف يف م�سائل �لدين و�لعلم قد جرى يف عهد 

�ل�سحابة   ولكنه مل يوؤد �إىل �لفرقة، و�إمنا �لقلوب و�حدة و�ملنهج و�حد. 
))(    ق�سية �لتكفري بني �أهل �ل�سنة وفرق �ل�سالل �س72 – 73
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�أما فيما يتعلق باحلكم بغري ما �أنزل �هلل فهو كما يف �لكتاب �لعزيز ينق�سم �إىل ثالثة �أق�سام: 
كفر وظلم وف�سق، على ح�سب �لأ�سباب �لتي بني عليها �حلكم ؛ فاإذ� كان �لرجل يحكم 
بغري ما �أنزل �هلل تبعاً لهو�ه مع علمه باأن �حلق فيما ق�سى �هلل به، فهذ� ل يكفر لكنه بني فا�سق 
وظامل. و�أما �إذ� كان ي�رشع حكماً عاماً مت�سي عليه �لأمة، يرى �أن ذلك من �مل�سلحة، وقد 
لب�س عليه فال يكفر �أي�ساً لأن كثري�ً من �حلكام عندهم جهل يف علم �ل�رشيعة، ويت�سل بهم 

من ل يعرف �حلكم �ل�رشعي وهم يرونه عاملاً كبري�ً فيح�سل بذلك �ملخالفة.

�لنا�س  مي�سي  د�ستور�ً  هذ�، وجعله  �رشع  �أو  بهذ�،  ولكنه حكم  �ل�رشع  يعلم  كان  و�إذ� 
�أن  ن�ستطيع  فاإننا ل  �لكتاب و�ل�سنة  به  فيما جاء  �أنه ظامل يف ذلك، و�أن �حلق  يعتقد  عليه، 

نكفر هذ�.

�هلل حكم  مثل  �أو  عليه،  �لنا�س  يكون  �أن  �أوىل  �هلل  غري  حكم  �أن  يرى  من  نكفر   و�إمنا 
عز وجل فاإن هذ� كافر لأنه مكذب لقول �هلل تبارك وتعاىل: نبڃ  ڃ  ڃ    ڃمب 

وقوله :  نب ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبمب ]�ملائدة: 50[.

 ثم هذه �مل�سائل ل يعني �أننا �إذ� كفرنا �أحد�ً فاإنه يجب �خلروج عليه، لأن �خلروج يتتب 
فيما وقع يف  �أمثاًل  �أن ن�رشب  �لآن  ن�ستطيع  �ل�سكوت، ول  �أكرب من  عليه مفا�سد عظيمة 
�لأمة �لعربية وغري �لعربية. و�إمنا �إذ� حتققنا جو�ز �خلروج عليه �رشعاً فاإنه لبد من ��ستعد�د 
وقوة تكون مثل قوة �حلاكم �أو �أعظم. و�أما �أن يخرج �لنا�س عليه بال�سكاكني و�لرماح ومعه 

�لقنابل و�لدبابات وما �أ�سبه هذ� فاإن هذ� من �ل�سفه بال �سك وهو خمالف لل�رشع(.�هـ

فلو قدر �أنها م�ساألة �جتهادية فاإن �لتكفري لالأعيان ل يكون يف �مل�سائل �ملتنازع فيها  بني 
�أهل �ل�سنة �أنف�سهم، و�إن �خلالف مانع من تكفري �ملعينني. 
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قال �لإمام حممد بن عبد�لوهاب  : )�أركان �لإ�سالم خم�سة، �أولها �ل�سهادتان، 
ثم �لأركان �لأربعة، فالأربعة �إذ� �أقر بها وتركها تهاوناً، فنحن و�إن قاتلناه على فعلها، فال 
نكفره بتكها، و�لعلماء: �ختلفو� يف كفر �لتارك لها ك�ساًل من غري جحود، ول نكفر �إل ما 

�أجمع عليه �لعلماء كلهم، وهو �ل�سهادتان( �.هـ ))(

يحتمل  ل  ظاهر�ً  )�أي  )بو�حاً(:  تف�سري  يف  �ل�ساحلني(  )ريا�س  كتابه  يف  �لنووي  وقال 
تاأوياًل(.

وتنازُع �أهل �لعلم تاأويٌل مينع �لتكفري ؛ لأن للمكفر �أن ياأخذ قول �لعلماء �لآخرين مبا �أن 
�خلالف �سائغ بني �أهل �ل�سنة وهم من �أهل �ل�سنة. 

�ل�سيخ حممد بن �سالح  فيه  �ملتنازع  �لتكفري ل يكون يف  �أن   – �أي�ساً - على  وقد ن�س 
�إىل  ينت�سبون  ممن  �ليوم  �لنا�س  من  )وكثري  قال:  �إذ  �ملثلى  �لقو�عد  على  �رشحه  يف  �لعثيمني 
�لدين و�إىل �لغرية يف دين �هلل عز وجل جتدهم يكّفرون من مل يكّفره �هلل  عز وجل ور�سوله، 
بل -مع �لأ�سف-  �إن بع�س �لنا�س �سارو� يناق�سون يف ولة �أمورهم، ويحاولون �أن يطلقو� 
عليهم �لكفر، ملجرد �أنهم فعلو� �سيئا يعتقد هوؤلء �أنه حر�م، وقد يكون من �مل�سائل �خلالفية، 
 وقد يكون هذ� �حلاكم معذور�ً بجهله؛ لأن �حلاكم يجال�سه �ساحب �خلري و�ساحب �ل�رش،
ولكل حاكم بطانتان: �إما بطانة خري، و�إما بطانة �رش، فبع�س �حلكام  -مثال-  ياأتيه  بع�س 

�أهل �خلري ويقولون:

هذ� حر�م، ول يجوز �أن تفعله، وياأتيه �آخرون، ويقولون:

هذ� حالل ولك �أن تفعله! ولن�رشب مثال يف �لبنوك :

))(    �لدرر �ل�سنية ))/02)(.
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وموكله،  �آكله،   ☺ �لنبي  لعن  �لذي  �لربا  يف  و�قعة  �لبنوك  باأن  ن�سك  ل  نحن  �لآن 
و�ساهديه، وكاتبه، و�أنه يجب �إغالقها و��ستبد�ل هذه �ملعامالت باملعامالت �حلالل، حتى 

يقوم- �أوًل- ديننا ثم �قت�سادنا - ثانياً-... 

فالتعجيل يف تكفري �حلكام �مل�سلمني يف مثل هذه �لأمور خطاأ عظيم،  ول بد �أن ن�سرب  
فقد ميكن �أن يكون �حلاكم معذور�! 

�أرى  لكن  حر�م،  �لربا  هذ�  و�أن  �ل�رشع،  هو  هذ�  نعم  وقال:  �حلجة  عليه  قامت  فاإذ� 
�عتقد  لأنه  كافر�ً  يكون  حينئذ   ! �لربا  هذ�  �إل  �حلا�رش  �لوقت  �لأمة يف  هذه  ي�سلح  ل  �أنه 
 – هذ� حالل  ويقال:-  عليه  ي�سبّه  �أن  �أما  للع�رش،  �سالح  �لوقت غري  هذ�  �هلل يف  دين   �أن 
من  قد يكون معذور�ً؛ لأن كثري�ً  فهذ�  قال- كذ�-!!  �هلل  قالو� كذ�! ولأن  �لفقهاء  يعنى: 
– فاأنا  �ل�رشعية  �لأحكام  من  �أو كثري�ً  �ل�رشعية-  �لأحكام  �لآن يجهلون  �مل�سلمني  �حلكام 
�رشبت هذ� �ملثل حتى يتبني �أن �لأمر خطري،و�أن �لتكفري يجب �أن يعرف �لإن�سان �رشوطه 

قبل كل �سيء(. �هـ ))(

ومثله �لتف�سيق ل يكون فيما تنازع فيه علماء �ل�سنة، فمن ر�أى �أن علة جريان �لربا يف 
�لأ�سناف �لأربعة هي �لطعم مع �لكيل �أو �لوزن، فلي�س له �أن يف�سق �لعامي �ملقلد لعامل معترب 
يرى �أن علة �لربا يف �لأ�سناف �لأربعة هي �لدخار زيادة على �لطعم مع �لكيل �أو �لوزن  

�إذ� تبادل على وجه �لزيادة فيما لي�س مما يدخر.

ومما يوؤكد هذ� �أن �حلدود تدر�أ بال�سبهات، فالتكفري من باب �أوىل يدر�أ عن �ملعني ب�سبهة 
�خلالف، و�هلل �أعلم.  

 
))(    �س35٦
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�أما �جلو�ب �ملف�سل : 

�أ�سغر كما  هو  و�إمنا  �أكرب،  لي�س كفر�ً  �سناعته و�سوئه  �هلل على  �أنزل  مبا  �حلكم  ترك  �إن 
�أكرب لي�س  �أ�سغر ل  – كما �سياأتي -، وكونه  �رشح بذلك �ساد�ت �لأمة من علماء �ل�سنة 
فاإليك  باأنه كفر لكفى،  له  �ل�رشيعة  �إل و�سف  لو مل يكن من قبحه  به؛ لأنه  �لت�ساهل  معناه 
�لأدلة و�أقو�ل علماء �لأمة ومنهم �لإمامان عبد�لعزيز �بن باز، وحممد نا�رش �لدين �لألباين 

 يف تقرير كونه كفر�ً �أ�سغر ل �أكرب.

�تفق �لعلماء على �أن ِمْن �حلكم بغري ما �أنزل �هلل كفر�ً خمرجاً من �مللة كاأن يكون جحود�ً 
�أو ��ستحالًل  - على ما �سياأتي تف�سيله – ومنه ما لي�س كفر�ً كاأن يظلم �لأُب �أحَد �بنيه ول 
يعدل بينهما؛ فاإنه بهذ� يكون قد حكم بينهما بغري ما �أنزل �هلل �إذ �حلكم بني �لأبناء من جملة 

�حلكم فاإن كان عدًل فهو مبا �أنزل �هلل و�إن كان ظلماً فهو بغري ما �أنزل �هلل، قال �بن تيمية:

)وكل من حكم بني �ثنني فهو قا�ٍس �سو�ًء كان �ساحب حرٍب �أو متويل ديو�ن �أو منت�سباً 
لالحت�ساب بالأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر حتى �لذي يحكم بني �ل�سبيان يف �خلطوط 

ونه من �حلكام …(. �هـ ))(   فاإن �ل�سحابة كانو� يعدُّ

و�حلكم بغري ما �أنزل �هلل حالٌت، لكن هناك حالٌة كرُث �لكالم فيها وهي �إذ� حكم �حلاكم 
بغري ما �أنزل �هلل هوًى و�سهوًة باأن ي�سع قو�نني من نف�سه �أو يتبنى قو�نني ُو�سعت َقبله وهو 

مع هذه �حلالة معتٌف بالع�سيان و�خلطيئة فهل مثُل هذ� يُعد كفر�ً خمرجاً من �مللَّة �أم ل؟ 

باز  �لإمام عبد�لعزيز بن  �لنز�ع  من كالم �سيخنا  ر حمل  �أحرِّ �أدلة كل طائفة  وقبل ذكر 
�لتي و�سعها  �لو�سعية  بالقو�نني  فيمن يحكم    �أذكره تف�سياًل قال   ثم   ،  

�لرجال من �لن�سارى �أو �ليهود �أو غريهم: 
))(    جمموع �لفتاوى )8)/70)(.
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و�أنه خالف  �هلل،  �أنزل  مبا  �أنه يجب عليه �حلكم  يعلم  �هلل وهو  �أنزل  ما  بغري  )من حكم 
�ل�رشع ولكن ��ستباح هذ� �لأمر، ور�أى �أنه ل حرج عليه يف ذلك، و�أنه يجوز له �أن يحكم 
�لتي  �لو�سعية  بالقو�نني  �لعلماء؛ كاحلكم  عند جميع  �أكرب  كفر�  كافر  فهو  �هلل  �رشيعة  بغري 
و�سعها �لرجال من �لن�سارى �أو  �ليهود �أو غريهم ممن زعم �أنه يجوز �حلكم بها، �أو زعم �أنها 
�أف�سل من حكم �هلل، �أو زعم �أنها ت�ساوي حكم �هلل، و�أن �لإن�سان خمري �إن �ساء حكم بالقر�آن 
و�ل�سنة، و�إن �ساء حكم بالقو�نني �لو�سعية. من �عتقد هذ� كفر باإجماع �لعلماء كما تقدم. 

�أما من حكم بغري ما �أنزل �هلل لهوى �أو حلظ عاجل وهو يعلم �أنه عا�س هلل ولر�سوله، و�أنه 
فعل منكر� عظيما، و�أن �لو�جب عليه �حلكم ب�رشع �هلل فاإنه ل يكفر بذلك �لكفر �لأكرب، 
لكنه قد �أتى منكر� عظيما ومع�سية كبرية وكفر� �أ�سغر، كما قال ذلك �بن عبا�س وجماهد 
وغريهما من �أهل �لعلم ، وقد �رتكب بذلك كفر� دون كفر، وظلما دون ظلم، وف�سقا دون 

ف�سق، ولي�س هو �لكفر �لأكرب(. �هـ ))(  

وهو يتلخ�س فيما يلي:

�أن  وينكر  ب  يكذِّ �أنه  �جلحود  ومعنى    �هلل  حكَم  �حلاكُم  يجحد  �أن   -( 
ٻ   ٻ   ٱ   نب   : تعاىل  قال  بالتفاق  كفٌر  وهذ�  وجل  عز  �هلل  حكم  هذ� 
ۈ   ۈ     ۆ      ۆ   نب   : �سبحانه  وقال   ،   ](4 ]�لنمل:  مب  پپ     ٻ   ٻ  
 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  مب ]�لأنعام: 33[ ، وكفُر �جلحود نوعان: كفٌر مطلٌق عامٌّ وكفٌر
حمرم حترمي  �أو  �لإ�سالم  فرو�س  من  فر�ساً  يجحد  �ملقيَّد:�أن  و�خلا�س  خا�س.   مقيٌَّد 

من حمرماته(. �هـ )2(

))(    جمموع فتاوى ومقالت �ل�سيخ �بن باز )355/5(
)2(    �أفاده �بن �لقيم يف �ملد�رج ))/3٦7(.
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و�لفرق بني �لتكذيب و�جلحود من وجهني: 

�أن كفر �جلحود تكذيب �لل�سان مع علم �لقلب، قاله �خلفاجي ))(.   �أ - 

ب -  �أن كفر �جلحود م�سحوب بالعناد )2(.

ز �حلاكم �حلكم بغري ما �أنزل �هلل  :-  وهذ� هو �ل�ستحالل  ثانياً : �أن يجوِّ
م  وهو كفٌر بالتفاق، قال �بن تيمية  : )و�لإن�سان متى حلَّل �حلر�م   �ملجمع عليه �أو حرَّ
 �حلالل �ملجمع عليه �أو بدل �ل�رشع �ملجمع عليه كان كافر�ً مرتد�ً باتفاق �لفقهاء ويف مثل
نب  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   �لقولني  �أحد  تعاىل على  قوله  نزل   هذ� 

ھمب  ]�ملائدة: 44[   ، �أي هو �مل�ستحلُّ للحكم بغري ما �أنزل �هلل(. �هـ )3( 
وقال  : )وبيان هذ� �أن من فعل �ملحارم م�ستحاًل لها فهو كافٌر بالتفاق فاإنه ما 

�آمن بالقر�آن َمْن ��ستحلَّ حمارمه(. �هـ )4( 

وقال   : )ول ريب �أن من مل يعتقد وجوب �حلكم مبا �أنزل �هلل على ر�سوله فهو 
كافٌر فمن ��ستحل �أن يحكم بني �لنا�س مبا ير�ه عدًل من غري �تباع ملا �أنزل �هلل فهو كافٌر …( 

� هـ)5(، ومما يدل على �أن �ل�ستحالل كفٌر �أي�ساً ما يلي: 

�أ- قوله تعاىل: نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ                 ڀ  
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  مب  ]�لتوبة: 37[

))(    �رشح �خلفاجي لل�سفاء مطبوع يف �حلا�سية )2/)0))( .
)2(    ر�جع �ملد�رج ))/3٦٦( ونو� ق�س �لإميان �لإعتقادية )٦0/2(. 

)3(    جمموع �لفتاوى )2٦7/3(.
)4(    �ل�سارم �مل�سلول )2/)97(.

)5(    منهاج �ل�سنة )30/5)(.
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 قال �بن حزم   : ) وبحكم �للغة �لتي نزل بها �لقر�آن �أن �لزيادة يف �ل�سيء ل تكون
حتليل وهو  �لأعمال  من  عمل  وهو  كفٌر  �لن�سيء  �أن  ف�سحَّ  غريه  من  ل  منه  �إل   �لبتة 
ما حرم �هلل تعاىل فمن �أحّل ما حرم �هلل تعاىل وهو عاملٌ باأن �هلل تعاىل حرمه فهو كافٌر بذلك 

ِه …( �هـ ))( �لفعل نف�سِ

گ   کک  ک  ک   ڑ  ڑ  ژ   نب   : تعاىل  قوله  ب- 
بن  �لرحمن  عبد  بن  �للطيف  عبد  �ل�سيخ  قال   ،  ](2( ]�لأنعام:  گمب  گ   گ  
ح�سن: ) كيف حكم على �أن من �أطاع �أولياء �ل�سيطان يف حتليل ما حرم �هلل �أنه م�رشك و�أكـد 

ذلك باإن �ملوؤكدة …( �.هـ )2(                                  

ۇ ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   نب  تعاىل  قوله   ج- 
  ۆۆ مب ]�ل�سورى: )2[ 

قال �بن كثري  : )�إنهم ل يتبعون ما �رشع �هلل لك من �لدين �لقومي، بل يتبعون 
ما �رشع لهم �سياطينهم من �جلن و�لإن�س من حترمي ما حرمو� عليهم من �لبحرية و�ل�سائبة 
و�لو�سيلة و�حلام وحتليل �مليتة و�لدم و�لقمار … �إىل قوله من �لتحليل و�لتحرمي و�لعباد�ت 

�لباطلة و�لأقو�ل �لفا�سدة(. �هـ )3(

وقال �بن جرير  : )يقول تعاىل ذكره �أم لهوؤلء �مل�رشكني باهلل �رشكاء يف �رشكهم 
 و�ساللتهم �رشعو� لهم من �لدين ما مل ياأذن به �هلل يقول �بتدعو� لهم من �لدين ما مل يُبِح �هلل لهم

�بتد�عه(. �هـ )4(  

ل )204/3(. ))(    �لِف�سَ
ه �بن كثري يف تف�سريه )329/3( . )2(    �لر�سائل و�مل�سائل �لنجدية )4٦/3( وبنحو هذ�  ف�رشَّ

)3(    �لتف�سري )98/7)(.

)4(    �لتف�سري )4/25)(.
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لذ� درج جماعٌة من �لعلماء ))( على ذكر �لآية من �لأدلة على حترمي �لبدع – �لتي هي 
خطاأ  يتبني  هذ�  ومن   - بها  �هلل  ليُتعبد  �لدين  من  �أنها  �ساحبها  يزعم  جديدة  �أمور  ت�رشيع 
�مل�ستدلني بالآية على تكفري من �رشع �أحكاماً غري حكم �هلل ووجه خطاأ ��ستدللهم �أن �لآية 
كفرت من جمع بني و�سف �لت�رشيع و�لزعم �أنه من �لدين وهذ� هو �مل�سمى بالتبديل - كما 

�سياأتي- �أما �لت�رشيع وحده دون زعم �أنه من �لدين فلم حتِك �لآية كفره فتنبه.

من خمرٌج  كفٌر  وهذ�   :   �هلل  بحكم  �هلل  غري  حكم  �حلاكم  ي  ي�سوِّ �أن   -3 
ٿ ٺ   نب   وقال   ،  ]74 ]�لنحل:  مب  ٿٿ   ٿ   ٿ   ٺ   نب  تعاىل  قال  كما   �ملّلة 
ۈ   نب   وقال    ،  ]٦5 مب]مرمي:  ڀ  ڀ     ڀ    ڀ   نب  وقال   ،   ](( ]�ل�سورى:  مب  ٿ   

ۈ  ٴۇ  ۋ مب ]�لبقرة: 22[  .
: وهذ� كفٌر خمرٌج من �مللَّة     ل حكم غري �هلل على حكم �هلل  4- �أن يف�سِّ

�إذ هو �أوىل من �لذي قبله فهو تكذيٌب لكتاب �هلل  قال �هلل تعاىل نب ی   
ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   مب ]�ملائدة: 50[ .

بالإجماع �أكرب  كفر  وهذ�  هلل،  حكم  �أنه  على  �هلل  �أنزل  ما  بغري  يحكم  �أن   -5 
ۇ ڭ   ڭ   ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   نب   : تعاىل   قال 

ۇ  ۆۆ    مب ]�ل�سورى: )2[   فجمعو� بني �لت�رشيع وزعمه من �لدين فهذ� ي�سمى تبدياًل.
�إذ� حكم �حلاكم فيه �خلالف، وهو  �إىل ما كرُث  �نتقل  �لنـز�ع  �أظنُّه مورد  ما   وبعد حترير 
قبله  و�سعت  قو�نني  يتبنَّى  �أو  نف�سه  من  قو�نني  ي�سع  باأن  و�سهوًة  هوًى  �هلل  �أنزل  ما  بغري    
كافر�ً  ي�سري  �حلاكم  هذ�  مثل  فهل  �سبحانه  �لرحمن  �أمر  وخمالفة  بالع�سيان  �عت�فه   مع 

مرتد�ً عن �لدين ؟ 

))(    كما فعله �بن تيمية يف مو��سع منها يف �أو�ئل كتاب �ل�ستقامة ))/5( و�لقت�ساء )582/2(.
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�ساأورد �مل�ساألة على وجه �ملناظرة لي�سهل ت�سورها من حيث �لدليل ومن ل يكفر يف هذه 
ق( ومن يكفِّر �أ�سفه بــــ )�ملكفِّر(. �مل�ساألة �أ�سفه بــــ )�ملف�سِّ

ق : �إن �لأ�سل يف �ملعا�سي و�لذنوب عدم �لكفر �إل بدليل �رشعي خا�س، فاإن  قال �ملف�سِّ
ذكرت دلياًل يدل على �لتكفري �لكفر �لأكرب ومل �أ�ستطع �لإجابة عليه، فلي�س يل �إل �مل�سري 
�إىل قولك ويكفيك يف �إثبات �لكفر دليٌل و�حٌد �سحيٌح من جهة �لثبوت و�لدللة، و�إن مل 
ت�سح �أدلتك �إما من جهة �لثبوت �أو من جهة �لدللة، فاإنه يلزمك �لرجوع �إىل �لأ�سل وهو 
عدم �لتكفري مع �تفاقنا �أنه و�قٌع يف ذنٍب خطري؛ ح�سب هذ� �لذنب خطورة ت�سمية �ل�رشيعة 

�ساحبه كافر�ً وتنازع �لنا�س يف �إخر�جه من �مللة.

قال �ملكفِّر : عندي �أدلٌة كثرية متنوعٌة من �لكتاب و�ل�سنة و�لإجماع و�لعقل د�لٌة على 
�أن �لكفر �أكرب ولكن لتكن طريقتنا يف �ملباحثة در��سة كلِّ دليٍل وحده، فاإن �سلَّمَت ب�سحة 
دللة دليٍل و�حٍد من حيث �لثبوت و�لدللة فليتوقف �لبحث لأن �ملق�سود قد ح�سل. وقد 

ذكرَت �أن دلياًل و�حد�ً يكفي لإثبات ما �أريد.

ق : هات �لأدلة م�ستعيناً باهلل.  قال �ملف�سِّ

قال �ملكفِّر: �لدليل �لأول قوله تعاىل:  نب  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھمب       ]�ملائدة: 44[

باأنه �لكافر فرتَّب و�سفه  �أنزل �هلل  �أن �هلل حكم على �لذي مل يحكم مبا  وجه �لدللة :  
بالكافر على جمرد �حلكم بغري ما �أنزل �هلل دون نظٍر لعتقاد، فدلَّ على �أن علَّة هذ� �حلكم كونه 
مل يحكم مبا �أنزل فح�سب ول ي�سحُّ لك �أن حتمل و�سف �لكافر هنا على �لكفر �لأ�سغر؛ لأن 
�حلافظ �لإمام �بن تيمية حكى بعد �ل�ستقر�ء لن�سو�س �ل�رشيعة �أن �لكفر �ملعرَّف ل ين�رشف 
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�إذ� �أطلق �ن�رشف �إىل �لأكرب �إل  �إل �إىل �لأكرب))( ، ثم ذكر هو وغريه �أن �لأ�سل يف �لكفر 
بدليل �إذ �لأ�سل يف �للفظ �إذ� �أُطلق يف  �لكتاب و�ل�سنة �ن�رشف �إىل م�سماه �ملطلق وحقيقته 

�ملطلقة )2(.                                                         

ق : لقد ذكرت يف ثنايا كالمك حججاً ثالثاً: قال �ملف�سِّ

�أوًل : �أن �ل�سارع علَّق �حلكم مبجرد �لتحكيم دون �لنظر لالعتقاد.

ثانياً : �أن �للفظ �إذ� �أُطلق يف �ل�رشيعة �ن�رشف �إىل حقيقته �ملطلقة �إل بدليل.

ثالثاً : �أن �بن تيمية ��ستقر�أ لفظ �لكفر يف �ل�رشيعة وتبني له �أنها ل تن�رشف �إل �إىل �لأكرب 
دون �لأ�سغر. 

و�جلو�ب على �حلجة �لأوىل يكون مبا يلي:

�أن �ل�سارع عّلق �حلكم بو�سف)�لكافر( على جمرد �لتحكيم بغري ما  �أخالفك  �أوًل : ل 
�أنزل �هلل، لكنني �أقول باأن �لكفر هنا �أ�سغر ل �أكرب لالأدلة �لتالية : 

))( -  �أن �لأخذ بعموم �لآية يلزم منه تكفري �مل�سلمني يف �أي حادثٍة مل يعدلو� فيها بني 
�ثنني، حتى �لأب مع �أبنائه، بل و�لرجل يف نف�سه �إذ� ع�سى ربه ؛ لأن و�قعه �أنه ملا ع�سى ربه 
مل يحكم مبا �أنزل �هلل يف نف�سه )3( ووجه هذ� �لالزم �أن لفظة )َمْن( عامٌة ت�سمل كل عامل )4( ، 

))(    �نظر �لقت�ساء ))/))2( و�رشح �لعمدة ق�سم �ل�سالة )82(.
)2(    �نظر جمموع �لفتاوى )٦٦8/7( و�لر�سائل و�مل�سائل �لنجدية )7/3( و�رشح �لعمدة ق�سم �ل�سالة لبن تيمية �س 82.

)3(    قال �بن حزم يف �لف�سل )3/ 234(: فاإن �هلل عز وجل قال: ومن مل يحكم مبا �أنزل �هلل فاأولئك هم �لكافرون، ومن مل يحكم مبا 
�أنزل �هلل فاأولئك هم �لفا�سقون، ومن مل يحكم مبا �أنزل �هلل فاأولئك هم �لظاملون. فليلزم �ملعتزلة �أن ي�رشحو� بكفر كل عا�س وظامل وفا�سق 

لأن كل عامل باملع�سية فلم يحكم مبا �أنزل �هلل �.هـ 
)4(    درج كثري من �لعلماء �أن يعرب بكلمة )عاقل( بدل )عامل(لكن عامل �أدق لأن )َمْن( �أطلقت على �هلل، فاهلل يو�سف بالعلم ول يو�سف 
ملا  �أ�سمائه �لعليم ومن �سفته �لعلم، فال يجوز قيا�ساً عليه �أن ي�سمى عارفاً  بالعقل. قال �خلطابي يف كتاب �ساأن �لدعاء �س3)): ويف 

تقت�سيه �ملعرفة من تقدمي �لأ�سباب �لتي بها يتو�سل �إىل علم �ل�سيء وكذلك ل يو�سف بالعاقل..�.هـ. 
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)وما( عامة ت�سمل كل ما لي�س بعامل ومن مل يعدل بني بنيه د�خٌل يف عموم )من( وم�ساألته �لتي 
مل يعدل فيها د�خلٌة يف عموم )ما(. 

�لأكرب  من  لالآية  �سارفًة  تكون  عا�ٍس  وكل  هذ�  مثل  كفر  عدم  على  �لد�لة  فالن�سو�س 
�إىل �لأ�سغر،  لأجل هذ� �أجمع �لعلماء على عدم �لأخذ بعموم هذه �لآية، �إذ �خلو�رج هم 
�ملتم�سكون بعمومها يف تكفري �أهل �ملعا�سي و�لذنوب ومل يلتفتو� �إىل �ل�سو�رف من �لأدلة 

�لأخرى. 

    قال �بن عبد �لرب: )وقد �سلَّت جماعة من �أهل �لبدع من �خلو�رج و�ملعتزلة يف هذ� 
ۀ   ۀ   نب    : تعاىل  قوله  مثل  ظاهرها  على  لي�ست  �هلل  كتاب  من  باآيات  فاحتجو�  �لباب 

ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھمب. �هـ ))(.
ذلك د  تعمَّ ملن  �لكبائر  من  �حلكم  يف  �جلور  �أن  على  �لعلماء  )�أجمع   :  وقال 

عاملاً به …(. �هـ)2(  

وقال حممد ر�سيد ر�سا:)�أما ظاهر �لآية مل يقل به �أحٌد من �أئمة �لفقه �مل�سهورين. بل مل يقل 
به �أحٌد قط( �. هـ )3(  فلعلَّه ل يرى �خلو�رج �أي�ساً متم�سكني بظاهر �لآية لكون �مل�سهور عنهم 

�لتكفري بالكبرية ل بال�سغرية وظاهر �لآية ت�سمل حتى �ل�سغائر. 

وقال �لآجري: )ومما يتبع �حلرورية من �ملت�سابه قول �هلل عز وجل: نب  ۀ  ۀ  ہ   
ڀ        ڀ   ڀ   نب    : معها  ويقرءون   ، ھمب   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ  
 ٺ  ٺمب ]�لأنعام: )[ ، فاإذ� ر�أو� �لإمام �حلاكم يحكم بغري �حلق قالو�: قد كفر،
؛  �لأئمة م�رشكون، فيخرجون فيفعلون ما ر�أيت  �أ�رشك، فهوؤلء  ومن كفر عدل بربه فقد 

))(    �لتمهيد )7)/٦)(.
)2(    �لتمهيد )75-74/5(. 
)3(    تف�سري �ملنار )40٦/٦(.
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لأنهم يتاأولون هذه �لآية(. �هـ ))(

ا�س: )وقد تاأولت �خلو�رج هذه �لآية على تكفري من ترك �حلكم مبا �أنزل �هلل  وقال �جل�سّ
من غري جحود(. �هـ )2(  

وقال �أبو حيان : )و�حتجت �خلو�رج بهذه �لآية على �أن كل من ع�سى �هلل تعاىل فهو كافٌر 
وقالو� هي ن�س يف كل من حكم بغري ما �أنزل �هلل فهو كافر(. �هـ )3(

�نظر – يا رعاك �هلل – تو�رد كلمات علماء �لأمة يف ذم �لأخذ بعموم �لآية و�أنه مذهب 
�خلو�رج،  فكن حذر�ً.

ولي�س �لأكرب  دون  �لأ�سغر  بالكفر  �لآية  تف�سري  �لقر�آن  ترجمان  عن  ثبت  �أنه    -  )2( 
لنا �أن نخالفه.  

قال �ملكفِّر : ل �أ�سلِّم لك �سحة �ل�ستدلل باأثر �بن عبا�س ل من حيث �ل�سند ول �ملنت. 

ند؛ فاإن ما جاء عن �بن عبا�س �رشيحاً يف �إر�دة �لكفر �لأ�سغر ل يثبت  �أما من حيث �ل�سَّ
كقوله : )كفٌر ل ينقل عن �مللة( فاإن هذ� �لأثر رو�ه �بن ن�رش)4( من طريق عبد �لرز�ق عن 
�أنو�ع  من  فهو  ُمبهٌم  �إ�سناده رجل  به، ويف  عبا�س  �بن  عن  طاوو�س  رجٍل عن  �سفيان عن 
�ملجهول، ورو�ية �ملجهول �سعيفٌة ل يُحتُج بها،  وكقوله  ) لي�س بالكفر �لذي 
تذهبون �إليه( فقد رو�ه �بن ن�رش)5( من طريق �بن عيينة عن ه�سام بن حجري عن طاوو�س عن 

�بن عبا�ٍس به وه�سام بن حجري قد �سعفه يحيى �لقطان و�بن معني وغريهما.

))(    �ل�رشيعة �س27.
)2(    �أحكام �لقر�آن )534/2(.
)3(    �لبحر �ملحيط )493/3(.

)4(    تعظيم قدر �ل�سالة رقم )573(.
)5(    رقم )5٦9(.
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فعلى هذ� يكون �لأثر �سعيفاً وكقوله  : )كفٌر دون كفٍر ( فقد �أخرجه �حلاكم 
من طريق �بن عيينة عن ه�سام بن حجري عن طاوو�س عن �بن عبا�س به وهذ� �لأثر �سعيٌف 

ل�سعف ه�سام بن حجري(. 

و�أما ما ثبت عن �بن عبا�س يف تف�سري �لآية كقوله )هي به كفٌر(  كما رو�ه عبد �لرز�ق))( 
عن معمر عن �بن طاوو�س عن �أبيه عن �بن عبا�س به فلي�س �رشيحاً يف �لأ�سغر، �إذ قد يُحمل 

على �لأكرب.

�أخرجه �لطربي يف تف�سريه من طريق �سفيان عن معمر بن ر��سد عن �بن  ومثل هذ� ما 
طاوو�س عن �أبيه عن �بن عبا�س قوله )هي به كفٌر ولي�س كفر�ً باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله(. 

ق : ما ذكرته من �لبحث �لإ�سنادي �أنا م�سلٌِّم به ومل يكن �عتمادي على هذه   قال �ملف�سِّ
�لآثار �ل�سعيفة يف تثبيت هذ� �لقول عن �بن عبا�س و�إمنا ُمعتَمدي ما يلي : �أن هذين �لأثرين 
�إر�دة  �حتمال  فرجحت  �لأكرب،  �أو  �لأ�سغر  للكفر  حمتمالن  عبا�س  �بن  عن  �ل�سحيحني 

�لأ�سغر لثالثة �أمور: 

�مللة  ينقل عن  بالآية كفر ل  �ملر�د  باأن  �بن عبا�س كطاوو�س �رشَّحو�  �أ�سحاب  �أن  �أ -  
باإ�سناد �سحيح رو�ه �بن ن�رش)2(  و�بن جرير يف تف�سريه، فهذ� يغلِّب جانب �حتمال �إر�دة 
�أ�سحاب  �أقو�ل  فاإن  �لغالب وهو كاٍف لال�ستدلل،  �لظن  باب  في�سري من  �لأ�سغر  �لكفر 
ح قوله بل قد يُعلُّ ويُ�سعَّف قول �لرجل �إذ� كان �أ�سحابه على خالف قوله كما  �لرجل تو�سِّ

فعل يحيى بن �سعيد يف ت�سعيف قوٍل لبن م�سعود لأن �أ�سحابه على خالفه)3(.

                
))(    �لتف�سري ))/8٦)( رقم )3)7(.

)2(    كتاب تعظيم قدر �ل�سالة رقم )574(.
)3(    �نظر �لإميان لأبي عبيد �لقا�سم بن �سالم  �س 22.
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ب - �أنني ل �أعرف �أحد�ً من �لعلماء �ملا�سني جعل قول �آخر لبن عبا�س بناًء على هذه 
�أنه ف�رش  �آخر �عتمد على ما روي عنه من  �لرو�ية ، و�إمنا من جعل منهم لبن عبا�س قول 
�أن  �إر�دة �بن عبا�س �لكفر �لأكرب  ي عدم  �أي�ساً مما يقوِّ �لآية باجلحود و�إ�سناده �سعيٌف، ثم 
فتنة �خلو�رج يف زمانه وكانو� متم�سكني بهذه �لآية يف �لتكفري وكانت له معهم مناظر�ٌت، 

�سد. فتف�سري �لآية بالكفر �لأكرب ل فائدة منه يف �لرد عليهم. فتنبه ُهديت �لرُّ

ج- �أن �لرو�ية �ل�سعيفة �لتي فيها �لت�رشيح باأنه كفر دون كفر لي�س �سعفها �سديد�ً، فاإنه 
قد وثق بع�س �أهل �لعلم ه�سام بن حجري فيعت�سد بها يف بيان معنى �لآثار �ل�سحيحة و�أن 

�ملر�د بها كفر �أ�سغر ))(.

قال �ملكفِّر : لقد �أجبت على �حلجة �لأوىل فما جو�بك على �حلجة �لثانية؟ 

ق : �إنك جتعل �لأ�سل يف لفظ �لكفر �أنه لالأكرب �إل بدليل ي�رشفه عن ذلك، وقد  قال �ملف�سِّ
ذكرُت لك �لدليل �ل�سارف من �لأكرب �إىل �لأ�سغر وهو فهم �ل�سحابي �أوًل. 

))(    قال �ل�سيخ �بن عثيمني  يف تعليقه على كالم �ل�سيخ �لألباين: �حتج �لألباين بهذ� �لأثر عن �بن عبا�س  وكذلك 
غريه من �لعلماء �لذين تلقوه بالقبول ل�سدق حقيقته على كثري من �لن�سو�س، فقد قال �لنبي ☺ :) �سباب �مل�سلم ف�سوق وقتاله كفر(  
َا �مْلُوؤِْمنُوَن  ِلُحو� بَْينَُهَما (،  �إىل �أن قال) �إِمنَّ ومع ذلك فاإن قتاله ل يخرج �لإن�سان من �مللة لقوله تعاىل ) َو�إِْن َطاِئَفتَاِن ِمَن �مْلُوؤِْمِننَي �ْقتَتَُلو� َفاأَ�سْ
�إِْخَوٌة  ( لكن ملا كان هذ� ل ير�سي هوؤلء �ملفتونني بالتكفري �سارو� يقولون: هذ� �لأثر غري مقبول، ول ي�سح عن �بن عبا�س، فيقال لهم: 

كيف ل ي�سح ؟ وقد تلقاه من هو �أكرب منكم و�أف�سل و�أعلم باحلديث وتقولون ل يقبل ؟! 
فيكفينا �أن علماء ك�سيخ �لإ�سالم �بن تيمية و�بن �لقيم وغريهما وغريهما تلقوه بالقبول، ويتكلمون به وينقلونه، فالأثر �سحيح، ثم هب 
�أن �لأمر كما قلتم �أنه ل ي�سح عن �بن عبا�س فلدينا ن�سو�س �أخرى تدل على �أن �لكفر قد يطلق ول ير�د به �لكفر �ملخرج عن �مللة كما يف 
�لآية �ملذكورة، وكما يف قوله ☺: ) �ثنتان يف �لنا�س هما بهم كفر: �لطعن يف �لن�سب، و�لنياحة على �مليت ( وهذه ل تخرج عن �مللة 
بال �إ�سكال، لكن كما قال �ل�سيخ �لألباين   يف �أول كالمه: قلة �لب�ساعة من �لعلم، وقلة فهم �لقو�عد �ل�رشعية �لعامة هي �لتي 
توجب هذ� �ل�سالل، ثم �سيء �آخر ن�سيفه �إىل ذلك وهو �سوء �لإر�دة �لتي ت�ستلزم �سوء �لفهم ؛ لأن �لإن�سان �إذ� كان يريد �سيئاً لزم من 
ذلك �أن ينتقل فهمه �إىل ما يريده ثم يحرف �لن�سو�س على ذلك، وكان من �لقو�عد �ملعروفة عند �لعلماء �أنهم يقولون: ��ستدل ثم �عتقد، 

ول تعتقد ثم ت�ستدل فت�سل، فاملهم �أن �لأ�سباب ثالثة :
�لأوىل: قلة �لب�ساعة من �لعلم �ل�رشعي.

�لثانية: قلة �لفقه يف �لقو�عد �ل�رشعية �لعامة.
�لثالثة: �سوء �لفهم �ملبني على �سوء �لإر�دة �.هـ �نظر تعليق �ل�سيخ �بن عثيمني يف كتاب ) فتنة �لتكفري لل�سيخ �لألباين ( �س24 – 25.
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وثانياً : كل دليل يدل على عدم كفر من ظلم بني �ثنني ومل يعدل بل ومن ظلم مطلقاً غريه 
و�أي�ساً ما ذكر �بن عبد �لرب من �لإجماع على �أن �جلور يف �حلكم لي�س كفر�ً بل كبريٌة من 

كبائر �لذنوب. 

قال �ملكفِّر : ما جو�بك على �حلجة �لثالثة؟ 

ق : �جلو�ب من وجهني:  قال �ملف�سِّ

�أ – �أن ��ستقر�ء �بن تيمية كان على لفظ )�لكفر( وهي م�سدٌر و�لذي ورد يف �لآية لي�س 
م�سدر�ً و�إمنا ��سم فاعل وفرق بينهما ))( �إذ �مل�سدر يدل على �حلدث وحده، �أما ��سم �لفاعل 

مة حممد بن �سالح �لعثيمني )2(. فهو يدل على �حلدث و�لفاعل �أفاده مبعناه �لعالَّ

   ومما يدل على �أن ��ستقر�ءه ر�جع �إىل �مل�سدر دون ��سم �لفاعل �أنه هو نف�سه جعل �لآية 
من �لكفر �لأ�سغر قال   : )و�إذ� كان من قول �ل�سلف:�إن �لإن�سان يكون فيه �إميان 
ونفاق، فكذلك يف قولهم: �إنه يكون فيه �إميان وكفر، لي�س هو �لكفر �لذي ينقل عن �ملّلة، 

كما قال �بن عبا�س و�أ�سحابه يف قوله تعاىل : نب  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  
ھ  ھمب  ، قالو�: كفرو� كفر�ً ل ينقل عن �مللة، وقد �أتبعهم على ذلك �أحمد بن 

حنبل وغريه من �أئمة �ل�سنة(. �هـ)3(

ب - على فر�س �أن ��ستقر�ء �بن تيمية ي�سمل ��سم �لفاعل ف�ُسيقال �إن ��ستقر�ء �بن تيمية 

))(    و�لفرق بينهما مقرر عند �أهل �للغة  ففي حا�سية �ل�سبان  )) / )٦)(:
�إذ �مل�سدر �إمنا يدل على جمرد �حلدث �.هـ وقال )) / 2(: وجه �ل�سبه بينها وبني ��سم �لفاعل �أنها تدل على حدث ومن قام به �.هـ ويف 

�رشح قطر �لندى - )) / 278(: لأنه ل يدل على حدث و�ساحبه كا�سم �لفاعل �.هـ
)2(    قال:  و�أما �لقول �ل�سحيح عن �سيخ �لإ�سالم فهو تفريقه  بني �لكفر �ملعرفة ب )�ل( وبني " كفر " منكر�ً، فاأما �لو�سف 
في�سلح �أن نقول فيه " هوؤلء كافرون " �أو هوؤلء �لكافرون "، بناء على ما �ت�سفو� به من �لكفر �لذي ل يخرج من �مللة، ففرق بني �أن 

يو�سف �لفعل، و�أن يو�سف �لفاعل �.هـ )فتاوى �لأئمة يف �لنو�زل �ملدلهمة �س227.
)3(    جمموع �لفتاوى )2/7)3( و�نظر فتح �لباري لبن رجب ))/ 2٦)( .
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فًة و�أريَد بها �لكفر �لأ�سغر دون �لأكرب  قا�رش ناق�س لي�س تاماً لكون هذه �لآية جاءت معرَّ
ملا �سبق من �لأدلة. 

وبعد �لإجابة على حججك �لثالث و�إثبات �أن �لآية حممولٌة على �لكفر �لأ�سغر �ألفت 
نظرك – يا �ساحبي – �إىل �أن �لآية قد يُر�د بها �لكفر �لأكرب، وذلك يف حق من بدل حكم 
ل( فيظنها ت�سمل كل من حكم بغري  �هلل بحكم غريه وبع�س �لنا�س ل يعرف معنى كلمة )بدَّ
ل( يف كالم �أهل �لعلم هو �أن ي�سع حكماً غري حكم �هلل ز�عماً �نه حكم  حكم �هلل و كلمة )بدَّ

�هلل، �أما من و�سع حكماً غري حكم �هلل ومل يزعم �أنه حكم �هلل فلي�س مبدًل. 

قال �بن �لعربي : )وهذ� يختلف: �إن حكم مبا عنده على �أنه من عند �هلل فهو تبديل له 
يوجب �لكفر …( �.هـ ))( 

قال �لقرطبي: )وهذ� يختلف �إن حكم مبا عنده على �أنه من عند �هلل فهو تبديل له يوجب 
�لكفر و�إن حكم به هوى ومع�سية فهو ذنب تدركه �ملغفرة على �أ�سل �أهل �ل�سنة يف �لغفر�ن 

للمذنبني( )2(  و�إليه �أ�سار �لإمام �بن تيمية فقال: 

) ولفظ �ل�رشع يقال يف عرف �لنا�س على ثالثة معان:

�لأول : )�ل�رشع �ملنزل( وهو ما جاء به �لر�سول ☺ ، وهذ� يجب �تباعه، ومن خالفه 
وجبت عقوبته. 

و�لثاين : )�ل�رشع �ملوؤول( وهو �آر�ء �لعلماء �ملجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه. فهذ� 
�لنا�س به، ول مينع عموم  �أن يلزم عموم  �تباعه ول يجب ول يحرم، ولي�س لأحد  ي�سوغ 

�لنا�س منه. 
))(    �أحكام �لقر�آن )٦24/2(.

)2(    �لتف�سري  )٦/)9)(.
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و�لثالث : )�ل�رشع �ملبدل( وهو �لكذب على �هلل ور�سوله �أو على �لنا�س ب�سهاد�ت �لزور 
ونحوها، و�لظلم �لبني فمن قال �إن هذ� من �رشع �هلل فقد كفر بال نز�ع. كمن قال: �إن �لدم 

و�مليتة حالل – ولو قال هذ� مذهبي – ونحو ذلك �.هـ ))(

تغيري ل  �هلل  �رشع  من  �أنه  بزعم  �هلل  على  �لكذب  �ملبدل  �ل�رشع  جعل  �أنه   فالحظ 
�حلكم مطلقاً.  

وما رو�ه م�سلم �سبباً لنزول هذه �لآية من حديث �لرب�ء بن عازب هو تبديٌل �إذ زعم �ليهود 
�أنهم يجدون حد �لزنى يف كتابهم �لتحميم و�لو�قع �أن حد �لزنى يف كتابهم �لرجم لكنهم 
غريوه �إىل �لتحميم مدعني �أن �لتحميم حكم �هلل �ملنزل فالآية �إما �أن حتمل على �لأ�سغر كما 
�سبق �أو على �لأكرب يف حق �ملبدل قال �بن تيمية : ) و�لإن�سان متى حلل �حلر�م �ملجمع عليه 
�أو حرم �حلالل �ملجمع عليه، �أو بّدل �ل�رشع �ملجمع عليه كان كافر�ً مرتد�ً باتفاق �لفقهاء، 

ويف مثل هذ� نزل قوله على �أحد �لقولني نب  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  
ھمب      �أي هو �مل�ستحل للحكم بغري ما �أنزل �هلل �.هـ)2(

فائدة : كثري�ً ما يذكر �أهل �لعلم يف كالمهم ل �سيما �لإمام �أحمد بن تيمية  �أن 
من مل يلتزم هذ� فهو كافر. فظن بع�سهم �أنه يريد �ملد�ومة على ترك �لو�جب �أو �ملد�ومة على 
�ل�سيطان  خطو�ت  من  وخطوة  خطاأ،  �لظن  وهذ�  ملتزم،  غري  هذ�  وي�سمون  �حلر�م،  فعل 

ليجعلهم على فكر �خلو�رج يف مرتكب �لكبرية، ورد هذ� �لظن من �أوجه:

بن  �لإ�سالم  �سيخ  �سيما  ل  �لعلم  �أهل  كالم  من  �للتز�م(  )عدم  معنى  بيان  �أوًل: 
 :   قال  بع�سهم  يت�سوره  كما  �مل�ستمر  �لتك  ير�دف  ل  و�أنه   ،   تيمية  
و�لتابعني. �ل�سحابة  من  �ل�سلف  جمهور  عن  �ملاأثور  �مل�سهور  هو  �ل�سالة  تارك   )وتكفري 

. )2٦8/3(    )((
)2(    جمموع �لفتاوى )3/ 2٦7( و�نظر )70/7-)7(.
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ومورد �لنز�ع هو فيمن �أقر بوجوبها و�لتزم فعلها ومل يفعلها( �.هـ))(

لحظ قوله : )�لتزم فعلها ومل يفعلها( يفيد �أن معنى �للتز�م غري معنى �ملد�ومة على �لفعل 
�أمر  �لكفر  تركه  على  ينبني  �لذي  فاللتز�م  يفعلها،  ل  لكنه  لها  ملتزماً  �لرجل  يكون  فقد 
عقدي قلبي ل فعلي ؛ لذ� ملا �أر�د �بن تيميه �لتعبري باللتز�م �لفعلي قيده بو�سف )�لفعلي( 
ثم مل يجعله مكفر�ً لذ�ته بل لأمر �آخر عقدي فقال – بعد �لنقل �ملتقدم - : )�أن ل يجحد 
وجوبها، لكنه ممتنع من �لتز�م فعلها كرب�ً �أو ح�سد�ً �أو بغ�ساً هلل ور�سوله، فيقول: �علم �أن 
�هلل �أوجبها على �مل�سلمني، و�لر�سول �سادق يف تبليغ �لقر�آن، ولكنه ممتنع عن �لتز�م �لفعل 
��ستكبار�ً �أو ح�سد�ً للر�سول، �أو ع�سبية لدينه، �أو بغ�ساً ملا جاء به �لر�سول، فهذ� �أي�ساً كفر 
بالتفاق، فاإن �إبلي�س ملا ترك �ل�سجود �ملاأمور به مل يكن جاحد�ً لالإيجاب، فاإن �هلل تعاىل با�رشه 

باخلطاب، و�إمنا �أبى و��ستكرب وكان من �لكافرين(. �هـ 

فالحظ �أنه مل يجعل ترك �للتز�م �لفعلي مكفر�ً لذ�ته، بل لالعتقاد �لكفري �لذي �حتف 
به، وهو �لكرب و�حل�سد �أو بغ�س �هلل ور�سوله.

قيل: فاإن  لالعتقاد،  ترك  بل  للفعل  تركاً  لي�س  �للتز�م  ترك  �أن  بجالء  يتبني   فبهذ� 
ما معنى )عدم �للتز�م(؟ 

كما  �لتك  جمرد  ل  و�ل�ستكبار  كالإباء  عقدي  لد�فع  �لفعل  ترك   :  )2( معناه  فيقال   
ح�سد�ً  �أو  كرب�ً  فعلها  �لتز�م  من  ممتنع  لكنه  قال:  ملا  تيمية  �بن  �لإمام  عبارة  يف   تقدم 

))(    �لفتاوى )97/20(.
)2(    معنى �للتز�م هذ� تبني يل بعد تقدمي �مل�سايخ. وكنت قبل ح�رشته يف �أحد �سوره وهو عدم �لإيجاب على �لنف�س.
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�أو بغ�ساً هلل ور�سوله ☺. ))(
تركاً  �ملع�سية  على  �لإ�رش�ر  �ل�سنة  �أهل  عند  �ملكفر�ت  من  �أن  قولهم  على  يلزم   : ثانياً 
لو�جب �أو فعاًل ملحرم فاأين هو من كالمهم؟ بل �إن كالمهم �مل�سطور يف كتب �ملعتقد �أنه ل 
يكفر �أحد من �أهل �لقبلة بذنب ما مل ي�ستحله، وذلك رد�ً على �خلو�رج �ملكفرين بارتكاب 

�لكبائر. فهو من باب �لرد ل �لتاأ�سيل. 
ثالثاً : يلزم على قولهم �أن �مل�رش على �ملع�سية بفعل �ملحرم �أو ترك �لو�جب كافر. وهذ� 
خمالف ملا ثبت عن �بن عبا�س �أنه قال: )ل �سغرية مع �لإ�رش�ر ول كبرية مع �ل�ستغفار( )2(. 
ر�بعاً : �أنه ل دليل من �لكتاب و�ل�سنة على �لتكفري مبجرد �لإ�رش�ر على �لذنب، و�لتكفري 
حق هلل ور�سوله ☺ ل مدخل للعو�طف ول للحما�سات فيه، بل �لن�سو�س دلت على عدم 

تكفري �مل�رش كحديث �ساحب �لبطاقة وغريه.
))(    �إذ� عرفت معنى �للتز�م مبا تقدم بيانه عرفت معنى كالم �لإمام �سفيان بن عيينة  فقد روى عبد �هلل بن �أحمد    يف كتابه 
�ل�سنة)348( قال: حدثنا �سويد بن �سعيد قال �ساألنا �سفيان بن عيينة عن �لأرجاء فقال: يقولون �لإميان قول، ونحن نقول �لإميان قول 
وعمل، و�ملرجئة �أوجبو� �جلنة ملن �سهد �أن ل �إله �إل �هلل م�رش�ً بقلبه على ترك �لفر�ئ�س و�سمو� ترك �لفر�ئ�س ذنباً مبنزلة ركوب �ملحارب 

ولي�س ب�سو�ء؛ لأن ركوب �ملحارم من غري ��ستحالل مع�سية وترك �لفر�ئ�س متعمد�ً من غري جهل ول عذر هو كفر.
وبيان ذلك يف �أمر �آدم �سلو�ت �هلل عليه و�إبلي�س وعلماء �ليهود �أما �آدم فنهاه �هلل عز وجل عن �أكل �ل�سجرة وحرمها عليه فاأكل منها 
فاإنه فر�س عليه �سجدة و�حدة فجحدها  لعنه �هلل  �إبلي�س  �أو يكون من �خلالدين ف�سمي عا�سياً من غري كفر، و�أما  ليكون ملكاً  متعمد�ً 

متعمد�ً ف�سمي: كافر�ً. 
و�أما علماء �ليهود فعرفو� نعت �لنبي ☺ و�أنه نبي ر�سول كما يعرفون �أبناءهم و�أقرو� به بالل�سان ومل يتبعو� �رشيعته ف�سماهم �هلل عز 

وجل: كفار�ً.
فركوب �ملحارم مثل ذنب �آدم عليه �ل�سالم وغريه من �لأنبياء.

و�أما ترك �لفر�ئ�س جحود�ً فهو كفر مثل كفر �إبلي�س لعنه �هلل وتركها على معرفة من غري جحود فهو كفر مثل كفر علماء �ليهود. �هـ
فمعنى �جلحود يف كالمه هو عدم �للتز�م وهو ترك �ملاأمور لد�فع كفري كالإباء و�ل�ستكبار ويوؤكد ذلك �أنه هو كفر �إبلي�س كما �أخربنا 
�إل  يكفر  �أنه ل  �لفقهاء  من  �طلق  )ومن   : تيمية)98/20(  �بن  قال  �ملعنى معروف  بهذ�  �لعلماء  و��ستعمال �جلحود عند  كتابه  �هلل يف 

من يجحد وجوبها فيكون �جلحد عنده متناول للتكذيب باليجاب ومتناول لالمتناع عن �لقر�ر و�للتز�م كما قال تعاىل : نب  ۆ  
نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ    : تعاىل  ]�لأنعام:33[، وقال  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   مب 
پ  پ       ڀ         ڀ  ڀمب  ]�لنمل: 4)[، و�ل فمتى مل يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالتفاق( �.هـ و�أثر �لإمام �سفيان و�إن 

كان يف �إ�سناده �سعف �إل �أن معناه �سحيح قطعاً و�إل ملا نقله �أئمة �ل�سنة يف كتب �لعتقاد من غري نكري لكنه حممول على ما تقدم بيانه. 
)2(    �أخرجه �بن �أبي حامت و�بن جرير يف تف�سريهما ل�سورة �لن�ساء.
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لذ� �ملرجو �لتنبه خلطوة �ل�سيطان هذه و�أل ين�ساق ور�ءها.    

 قال �ملكفر : �إن هناك �أثر�ً ثابتاً عن علقمة وم�رشوق �أنهما �ساأل عبد�هلل بن م�سعود   
عن �لر�سوة، فقال: من �ل�سحت. 

قال : فقال: �أيف �حلكم؟ قال: ذ�ك �لكفر. ثم تال هذه �لآية نب  ۀ  ۀ  ہ   ہ  
ہ  ہ  ھ  ھ  ھمب ))(  . فهذ� يفيد �لتكفري مبجرد �حلكم بغري ما �أنزل �هلل.
    قال �ملف�سق : �إنك لو تاأملت �أثر �بن م�سعود ولو قلياًل لعلمت �أنه ل يدل على ما تريد 

ول مم�سك لك به، وذلك لوجهني:

�أوًل : �أن �لأخذ بظاهره على ما تظن يقت�سي �لكفر �لأكرب ملن �أخذ �لر�سوة ليحكم بغري 
ما �أنزل �هلل يف م�ساألة و�حدة. وهذ� �لظاهر ل تقول به، وقطعاً غري مر�د لالإجماعات �لتي 

�سبق نقلها عن �بن عبد�لرب وغريه من �أن هذ� قول �خلو�رج دون غريهم.

ثانياً : �أن �بن م�سعود مل يبني �أي �لكفر �ملر�د: �لأكرب �أو �لأ�سغر.

بني  �خلالف  جعل  ي�سح  فال  �لأكرب  دون  �لأ�سغر  �إر�دة  يف  ف�رشيح  عبا�س  �بن  �أثر  �أما 
�ل�سحابة مبا هو مظنون، فاإن �لأ�سل عدم خالفهم لقلته بينهم كما قرره �سيخ �لإ�سالم )2(.

يف �لطربي  �أخرج  كما  �أكرب  كفر�ً  �لر�سوة  جعل  �أنه  �ل�سدي  عن  جاء  قد  �ملكفر:   قال 
�أنزلُت، �أنزل �هلل(، يقول: ومن مل يحكم مبا  )3(  عن �ل�سدي : )ومن مل يحكم مبا    تف�سريه 

 فتكه عمًد� وجار وهو يعلم، فهو من �لكافرين. 

))(    �أخرجه �لطربي يف تف�سريه .
)2(    كتاب �ل�سيام من �رشح �لعمدة ))/05)( . 

. )357 / (0(    )3(
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قال �ملف�سق: ل �أ�سلِّم من وجهني:

�لوجه �لأول : �أن يف �لأثر �سعفاً ففي �إ�سناده �أحمد بن �ملف�سل وهو متكلم فيه قد تكلم 
فيه �أحمد بن حنبل وغريه.

�لأكرب  �لكفر  هو  �ل�سدي  عناه  �لذي  �لكفر  �أن  على  يدل   دليل  �أنه ل   : �لثاين  �لوجه 
لالإجماع �لذي تقدم عن �بن عبد �لرب وغريه.

قال �ملكفِّر: �إنّك – يا �أخي – �أوردت كالم �لعلماء من �ل�سحابة ومن بعدهم على �أّن 
هذ� كفر �أ�سغر وهوؤلء �لعلماء يتكلمون يف و�قع غري و�قعنا �إذ تنحية �رشع �هلل كلية مل يوجد 

�إل موؤخر�ً فال ي�سح تنزيل كالمهم على و�قعنا فتنبه. 

قال �ملف�سق: �إذ� كنت - يا �أخي – ل ترى �ل�ستدلل بالآية وكالم �ل�سلف على م�ساألتنا 
�ملطروحة لكونها حادثة، فكذلك ل ي�سح مت�سكك بالآية : نب  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  
ہ  ھ  ھ  ھمب   ، دلياًل على تكفري من وقع يف هذه �لأزمان �ملتاأخرة من 
�حلكم بغري ما �أنزل �هلل بجعل قانون و�سعي وهو �لذي نبحثه فكن يقظاً؛ لأن هذه �لآية بفهم 
�ل�سحابة و�لتابعني حتى على قولك  حممولة على من خالف يف بع�س �لوقائع فهي ل تخرج 

عن �لكفر �لأ�سغر. 

ۅ   ۋ    ۋ    ٴۇ   نبۈ    : تعاىل  قوله  وهو  ثاٍن  دليل  عندي  �ملكفِّر:  قال 
ۅ  ۉ  ۉ  ېمب ]�لن�ساء: ٦5[ 

وجه �لدللة : �أن �لأ�سل يف �لنفي هنا �أن ين�رشف �إىل �أ�سل �لإميان فيكون �حلاكم بغري 
ما �أنزل �هلل مبجرد حتكيمه كافر�ً كفر�ً �أكرب لأن �لإميان قد نفي عنه. �إل �أن يكون هناك دليل 
يدل على �أن �ملنفي كمال �لإميان �لو�جب كقول ر�سول �هلل ☺  : )  ل يوؤمن �أحدكم حتى 
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�أكون �أحب �إليه من ولده وو�لده و�لنا�س �أجمعني( ))( متفق عليه من حديث �أن�س و�للفظ 
مل�سلم و�أنا ل �أعلم دلياًل ي�رشفه �إىل كماله �لو�جب. 

ق : جز�ك �هلل خري�ً على هذ� �لتاأ�سيل �لقومي، لكن عندي ما يدل على �أن �لإميان  قال �ملف�سِّ
�حلّكام،  �ملتحاكمني ل يف  �لآية يف  هذه  �أن  �لعلم  مع  �أ�سله،  ل  �لو�جب  كماله  هنا  �ملنفي 

وبحثنا يف �حلّكام ل �ملتحاكمني، ثم �لإميان �ملنفي كماله �لو�جب ل �أ�سله.

ويدل عليه �أن درجة �لت�سليم درجة عالية و�أكرث �لنا�س ل يدركونها فهي لأهل �لإح�سان، 
�لنا�س كفار�ً، قال �بن �لقيم:  )فالتحكيم: يف مقام �لإ�سالم  �أكرث  �أن يكون  فيلزم من هذ� 

و�نتفاء �حلرج: يف مقام �لإميان و�لت�سليم: يف مقام �لإح�سان(. �هـ )2(

ثم �إن �إنز�ل هذه �لآية على �حلكام هي طريقة �خلو�رج.

قال �بن تيمية : )فمن مل يلتزم حتكيم �هلل ور�سوله فيما �سجر بينهم فقد �أق�سم �هلل بنف�سه 
�أنه ل يوؤمن، و�أما من كان ملتزما حلكم �هلل ور�سوله باطنا وظاهر� لكن ع�سى و�تبع هو�ه 
فهذ� مبنزلة �أمثاله من �لع�ساة، وهذه �لآية مما يحتج بها �خلو�رج على تكفري ولة �لأمر �لذين 
ل يحكمون مبا �أنزل �هلل، ثم يزعمون �أن �عتقادهم هو حكم �هلل، وقد تكلم �لنا�س مبا يطول 

ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه �سياق �لآية(. �هـ )3(

ومن �أ�رش وجعل �لآية يف �حلكام يلزم منه تكفري �لأب �لذي حكم بني �بنيه ظلماً، وهذ� 
خمالف لإجماع �أهل �ل�سنة كما تقدم �لنقل عن �بن عبد �لرب وغريه.

لذ� قال �بن تيمية : )و�ملق�سود هنا �أن كل ما نفاه �هلل ور�سوله من م�سمى �أ�سماء �لأمور 

))(    �سحيح �لبخاري )3)(، �سحيح م�سلم )٦2(.
)2(    مد�رج �ل�سالكني )2 / 92)( .

)3(    منهاج �ل�سنة �لنبوية )5 / )3)( .
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و�حلج،  و�لطهارة،  و�ل�سيام،  و�ل�سالة،  و�لدين،  و�لإ�سالم،  �لإميان،  كا�سم  �لو�جبة 
ۈ   نب    : تعاىل  قوله  هذ�  ومن  �مل�سمى  ذلك  من  و�جٍب  لتك  يكون  فاإمنا  ذلك،  وغري 
ى   ې       ې   ې   ې     ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ       ۋ    ٴۇ  
]�لن�ساء: ٦5[ ،  فلما نفى �لإميان حتى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئمب  
�أهل من  كان  تركها  فمن  �لنا�س،  على  فر�س  �لغاية  هذه  �أن  على  دل  �لغاية  هذه   توجد 

�لوعيد … (. �هـ ))( )2(  
))(    جمموع �لفتاوى )37/7( و�نظر )22/ 530( و�لقو�عد �لنور�نية �س)٦.

)2(    قد ذكرت يف  �لطبعة �ل�سابقة ثالثة �أحاديث يف بيان �أن �ملنفي يف �لآية كمال �لإميان �لو�جب ل �أ�سله  
�لدليل �لأول: �سبب نزول �لآية وهو ما رو�ه �ل�سيخان عن عبد �هلل بن �لزبري �أن رجاًل من �لأن�سار خا�سم �لزبري عند ر�سول �هلل ☺ يف 
�رش�ج �حلرة … �إلخ ، وفيه �أن �لأن�ساري مل ير�س بحكم ر�سول �هلل ☺ فغ�سب ثم قال �أن كان �بن عمتك … �إلخ ، فقال �بن �لزبري: 

و�هلل �إين لأح�سب هذه �لآية ما نزلت �إل يف ذلك نبۈ  ٴۇ  ۋ   ۋمب ]�لن�ساء: ٦5 [ 
وجه �لدللة : �أنه وجد يف نف�س �لأن�ساري �لبدري حرج ومل ي�سلم ت�سليماً حلكم ر�سول �هلل ومع ذلك مل يكفر، ويوؤكد عدم كفره �أن 
�لرجل بدري و�لبدريون مغفورة لهم ذنوبهم كما يف حديث علي يف ق�سة حاطب ملا قال ر�سول �هلل ☺ :" وما يدريك �أن �هلل �طلع 
"  و�لكفر �لأكرب ل يغفر، فدل هذ� على �أن �لبدريني مع�سومون من �أن يكفرو�، ثم  على �أهل بدر فقال:�عملو� ما �سئتم فقد غفرت لكم 

�إن ر�سول �هلل ☺ مل يطالبه بالإ�سالم.
و�إىل �لقول باأن �لأن�ساري مل يكفر ذهب بع�س �ل�سافعية و�بن عقيل كما عز�ه �إليهم �بن تيمية يف �ل�سارم ))/52٦(. و�إىل هذ� ذهب 
�بن �لتني كما نقله  �بن حجر يف �لفتح )5 / 3٦( فقال: وقال �بن �لتني �إن كان بدريا فمعنى قوله ل يوؤمنون ل ي�ستكملون �لإميان و�هلل 

�أعلم �.هـ
و�لذي ظهر يل بعد - و�هلل �أعلم – �أن هذ� �لأن�ساري �رتد وكفر ملا مل ير�س بحكم ر�سول �هلل ☺ كما قرر هذه �لإمام �بن تيمية يف 

�ل�سارم �مل�سلول، وهذ� �لتقرير يتبني مبا يلي:
�لأول: �أن �سب �لنبي ☺ كفر بالإجماع على �أي وجه كان وقول �لأن�ساري )�أن كان �بن عمتك( فيه ن�سبة �لظلم �إىل ر�سول �هلل ☺ 
باأنه حمابي لبن عمته، وما كان كذلك فهو �سب و�نتقا�س لر�سول �هلل ☺ وكفر  �ل�ساب �أمر م�ستيقن و�لأدلة فيه �سحيحة �رشيحة فما 

كان ظاهره يخالفه �أول فاإن �ل�سحيح �ل�رشيح ل يرد بغري �ل�رشيح.
�لثاين: �أن ر�سول �هلل ☺ مل يقتله لأن هذ� حقه وله �لتنازل عن حقه.

( مل يطالب ر�سول �هلل ☺ باأن يجددو�  �لثالث: �أن جمعاً من �ملنافقني ومنهم �لقائلون )لَِئْن َرَجْعنَا �إِىَل �مْلَِدينَِة لَيُْخِرَجنَّ �ْلأََعزُّ ِمْنَها �ْلأََذلَّ
�إ�سالمهم لأنهم منافقون ومل يقتلهم لأنه حقه ول يريد �لنا�س �أن يتحدثو� �أن حممد�ً يقتل �أ�سحابه.

�لر�بع: يجاب على كونه بدرياً و�أن �أهل بدر مع�سومون من �أن يكفرو� باأحد جو�بني:
�أحدها: �أن زيادة كونه بدرياً �سعيفة قد �سعفها �لإمام �بن تيمية. 

�لد�ودي للوجه �لأول و�رشح  �لق�سة قبل بدر كما ذكر هذين �جلو�بني �سيخ �لإ�سالم و�أ�سار  بعد ذلك وهذه  �أنه �سار بدرياً  وثانيها: 
بالوجه �لثاين كما يف  فتح �لباري لبن حجر )5 / 3٦(.

ينظر من �ل�سارم �مل�سلول )) /238،240، 243، 245، 52٦، 532( 
�أربعة  بني  فق�سمها  بذهيبة   ☺ �لنبي  �إىل  باليمن  وهو  طالب  �أبي  بن  على  بعث  قال  �خلدري  �سعيد  �أبي  حديث  من  �لثاين:  �لدليل 
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يا ر�سول  �لوليد  بن  فقال خالد  �لرجل  ثم وىل  يتقي �هلل  �أن  �لأر�س  �أهل  �أحق  �أل�ست  " ويلك  فقال   �تق �هلل  يا ر�سول �هلل:  فقال رجل 
قلبه، لي�س يف  ما  بل�سانه  يقول  م�سٍل  من  قال خالد: وكم   ،" ي�سلي  يكون  �أن  لعلَّه  :" ل   ☺ �هلل  ر�سول  قال  عنقه؟  �أ�رشب  �أل   �هلل 

فقال ر�سول �هلل ☺:" �إين مل �أوؤمر �أن �أنقب عن قلوب �لنا�س ول �أ�سق بطونهم "�حلديث. 
وجه �لدللة: �أن هذ� �لرجل �عت�س على حكم ر�سول �هلل ☺ ومل ير�س به وي�سلِّم، ووجد يف نف�سه َحَرجاً ومل يكفِّره �لر�سول ☺، 
و�متنع عن قتله خ�سية �أن يكون م�سلياً ولو كان و�قعاً يف �أمٍر كفريٍّ مل تنفعه �سالته لأن �ل�رشك و�لكفر �لأكربين يحبطان �لأعمال، فال 
تنفع �ل�سالة معهما، و�أي�ساً مما يدل على �أن �لرجل مل يقع يف �أمر كفري عند ر�سول �هلل ☺ �أن خالد�ً �أر�د �أن يحيله على �أمر كفري خفي 
يف �لقلب فلم يرت�س هذ� ر�سول �هلل ☺ ولو كان قوله كفر�ً لتم�سك به خالد بن �لوليد وملا قال ر�سول �هلل ☺: �إين مل �أوؤمر �أن �أنقب 
عن قلوب �لنا�س.. " لأن هذ� �لقول –�ملدعى �أنه مكفر – قد ظهر منه، ومما يو�سح �أن هذه �لكلمة لي�ست كفر�ً �أنه ثبت يف �ل�سحيحني 

عن عائ�سة �أن �أزو�ج �لنبي ☺ جئنه ينا�سدنه �لعدل يف بنت �أبي قحافة، ومل يكن هذ� منهن كفر�ً. 
ثم ظهر يل بعد – و�هلل �أعلم – �أن هذ� �لرجل كفر و�رتد مبقولته هذه، لأنه �سب ر�سول �هلل ☺ ملا قال: �عدل يا حممد. فمقت�سى هذه 
�ملقولة ن�سبة �لظلم �إىل ر�سول �هلل ☺ لذ� طالبه بالعدل، وما كان كذلك فهو كافر بالإجماع.ل�سيما ويف لفظ للبخاري)4٦٦7(: ما 

عدلت.
وما كان كذلك فهو �سب و�نتقا�س لر�سول �هلل ☺ وكفر  �ل�ساب �أمر م�ستيقن و�لأدلة فيه �سحيحة �رشيحة فما كان ظاهره يخالفه 

�أول فاإن �ل�سحيح �ل�رشيح ل يرد بغري �ل�رشيح.
و�جلو�ب على كون �ل�سالة مانعاً من تكفريه فيدل على �إ�سالمه هو �أن �لرجل حم�سوب من �مل�سلني فقتله يفنت �لنا�س وي�سدهم عن �لدين 
كما قال ☺:" حتى ل يتحدث �لنا�س �أن حممد�ً يقتل �أ�سحابه " فتكون �ل�سالة مانعاً من قتله ل تكفريه. هذ� خال�سة ما قرره �سيخ 
�لإ�سالم يف �ل�سارم �مل�سلول - )) / 23٦( فقال: و مثل هذ� �لكالم ل ريب �أنه يوجب �لقتل لو قاله �ليوم �أحد و �إمنا مل يقتله �لنبي ☺  
لأنه كان يظهر �لإ�سالم و هو �ل�سالة �لتي يقاتل �لنا�س حتى يفعلوها و �إمنا كان نفاقه مبا يخ�س �لنبي ☺ من �لأذى و كان له �أن يعفو 

عنه و كان يعفو عنهم تاأليفا للقلوب لئال يتحدث �لنا�س �أن حممد� يقتل �أ�سحابه و قد جاء ذلك مف�رش� يف هذه �لق�سة �أو يف مثلها �.هـ
وقويل قبل: و�أي�ساً مما يدل على �أن �لرجل مل يقع يف �أمر كفري عند ر�سول �هلل ☺ �أن خالد�ً �أر�د �أن يحيله على �أمر كفري خفي يف 

�لقلب...�.هـ 
فيقال: �إن هذ� �لكالم حمتمل لهذ� �لحتمال وحمتمل �أن خالد�ً �أر�د تاأ�سياًل عاماً وهو �أنه ل يلزم �أن كل من �سلى يكون �سادقاً يف �سالته. 
فاأجابه ر�سول �هلل ☺ تاأ�سياًل عاماً �أنه مل يوؤمر �أن ينقب عما يف قلوب �لنا�س. وهذ� �لحتمال و�إن كان مرجوحاً لكن بدللة �أن كالمه 

�سب مكفر، و�لإجماع على �أن �ل�ساب كافر رجح هذ� �لحتمال �ملرجوح.
ول ي�سح �أن يقال �إن قوله )�عدل( من باب �ملر�جعة يف �لجتهاد �لدنيوي لأن ر�سول �هلل ☺ فهم ن�سبته �إىل عدم �لعدل وهو �لظلم لذ� 

غ�سب ل �سيما وقد حكم �أنه يخرج من �سئ�سئه �خلو�رج، فهذ� يدل على �سوئه و�سوء فعله.
ثم لو كان مريد�ً بذلك �ملر�جعة يف �لأمور �لجتهادية لعتذر بهذ� حتى ل يغ�سب عليه ر�سول �هلل ☺. 

وقويل: ومما يو�سح �أن هذه �لكلمة لي�ست كفر�ً �أنه ثبت يف �ل�سحيحني عن عائ�سة... ومل يكن هذ� منهن كفر�ً �.هـ
هذ� �ل�ستدلل  ل ي�سح بحال وذلك �أن �لعدل �لذي ينا�سدنه �أزو�ج �لنبي ☺ مما مل يوجبه �هلل وتركه لي�س ظلماً وهو �لعدل يف حمبة 
�لقلب ، قال �لنووي يف �رشحه  على م�سلم )5) / 205(: معناه ي�ساألنك �لت�سوية بينهن يف حمبة �لقلب وكان ☺ ي�سوي بينهن يف 
�لفعال و�ملبيت ونحوه و�أما حمبة �لقلب فكان يحب عائ�سة �أكرث منهن و�أجمع �مل�سلمون على �أن حمبتهن ل تكليف فيها ول يلزمه �لت�سوية 

فيها لأنه ل قدرة لأحد عليها �إل �هلل  و�إمنا يوؤمر بالعدل يف �لأفعال  �.هـ
�لدليل �لثالث / ما روى �ل�سيخان عن �أن�س بن مالك �أن نا�ساً من �لأن�سار قالو� يوم حنني حني �أفاء �هلل على ر�سوله من �أمو�ل هو�زن ما �أفاء 
فطفق ر�سول �هلل ☺ يعطي رجاًل من قري�س �ملائة من �لإبل فقالو� يغفر �هلل لر�سول �هلل يعطي قري�ساً و�سيوفنا تقطر من دمائهم " ويف 

رو�ية ملا ُفتحت مكة ق�سم �لغنائم يف قري�س فقالت �لأن�سار �إن هذ� لهو �لعجب �إن �سيوفنا تقطر من دمائهم…" 
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وهو �أل  ثالثاً  دلياًل  عندي  فاإن  �لدليل  بهذ�  �ل�ستدلل  عنك  دع   : �ملكفِّر   قال 
نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ     : تعاىل  قوله 
ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ      ٿ     ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ  

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦمب    ]�لن�ساء: ٦0[ 

وجه �لدللة / �أن هوؤلء ��ستنكرو� فعل ر�سول �هلل ☺ ووجدو� يف �أنف�سهم حرجاً ومل يكفِّرهم ☺.
ثم ظهر يل بعد – و�هلل �أعلم – �أن كالم هذ� �لأن�ساري لي�س �عت��ساً على ر�سول �هلل ☺ و�إمنا من باب �ملر�جعة يف �لجتهاد يف �لأمور 
�لدنيوية، قال �بن تيمية يف �ل�سارم �مل�سلول )) / 97)(: و ذوو �لر�أي من �لقبيلتني ـ و هم �جلمهور ـ مل يتكلمو� ب�سيء �أ�سال بل قد 
ر�سو� ما �آتاهم �هلل و ر�سوله و قالو�: ح�سبنا �هلل �سيوؤتينا �هلل من ف�سله و ر�سوله كما قالت فقهاء �لأن�سار ]�أما ذوو ر�أينا فلم يقولو� �سيئا[ 
و �أما �لذين تكلمو� من �أحد�ث �لأ�سنان و نحوهم فر�أو� �أن �لنبي ☺  �إمنا يق�سم �ملال مل�سالح �لإ�سالم و ل ي�سعه يف حمل �إل لأن و�سعه 

فيه �أوىل من و�سعه يف غريه و هذ� مما ل ي�سكون فيه 
 و كان �لعلم بجهة �مل�سلحة قد تنال بالوحي و قد تنال بالجتهاد و مل يكونو� علمو� �أن ذلك مما فعله �لنبي ☺ و قال: �إنه بوحى من �هلل 

فاإن من كره ذلك �أو �عت�س عليه بعد �أن يقول ذلك فهو كافر مكذب 
 و جوزو� �أن يكون ق�سمه �جتهاد� و كانو� ير�جعونه يف �لجتهاد يف �لأمور �لدينوية �ملتعلقة مب�سالح �لدين و هو باب يجوز �لعمل فيه 
�ملر�جعة  يعلمو� علتها و كانت  ليتثبتو� وجهه ويتفقهو� يف �سننه و  فيه لكن  �لأمر ل ملر�جعته  �ساألوه عن  �لأمة و رمبا  باتفاق  باجتهاده 
�مل�سهورة منهم ل تعدو هذين �لوجهني: و �إما لتكميل نظره ☺ يف ذلك �إن كان من �لأمور �ل�سيا�سية �لتي لالجتهاد فيها م�ساغ �أو 

ليتبني لهم وجه ذلك �إذ� ذكر و يزد�دو� علما و �إميانا و ينفتح لهم طريق �لتفقه فيه �.هـ 
ولقائل �أن يقول: �إذ� كانت �لآية نزلت فيمن كفر كفر�ً �أكرب، فهي �إذ�ً يف نفي �لإميان بالكلية بحيث من نفي عنه يكون كافر�ً.

وجو�ب هذ� �أن يقال: �إن �لآية كما تقدم يف نفي كمال �لإميان �لو�جب وكون من نزلت فيه نفي عنه كل �لإميان فال يلزم �أن تكون �لآية 
لنفي �أ�سل �لإميان، وذلك �أن من نزلت فيه نفي عنه �أ�سل �لإميان لأمر غري ترك �لتحكيم �أل وهو �سب ر�سول �هلل ☺، ومن مل يكن 

كذلك فينفي عنه كمال �لإميان �لو�جب ل �أ�سله ملا تقدم بيانه يف �أن �لآية يف نفي كمال �لإميان �لو�جب.
لذ� قال �بن تيمية كما يف جمموع �لفتاوى )37/7( )و�نظر )22/ 530( و�لقو�عد �لنور�نية �س)٦(: و�ملق�سود هنا �أن كل ما نفاه �هلل 
ور�سوله من م�سمى �أ�سماء �لأمور �لو�جبة كا�سم �لإميان و�لإ�سالم و�لدين و�ل�سالة و�ل�سيام و�لطهارة و�حلج وغري ذلك فاإمنا يكون لتك 

و�جٍب من ذلك �مل�سمى ومن هذ� قوله تعاىل : نب ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      
فر�س على  �لغاية  �أن هذه  �لغاية دل على  توجد هذه  �لإميان حتى  نفى  فلما  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئمب        

�لنا�س، فمن تركها كان من �أهل �لوعيد … �. هـ 
)2( وقال �بن تيمية يف منهاج �ل�سنة )5/)3)(.: فمن مل يلتزم حتكيم �هلل ور�سوله فيما �سجر بينهم فقد �أق�سم �هلل بنف�سه �أنه ل يوؤمن، 
َوَربَِّك  �لع�ساة. وهذه �لآية( َفال  �أمثاله من  باطناً وظاهر�ً، لكن ع�سى و�تبع هو�ه، فهذ� مبنزلة  و�أما من كان ملتزماً حلكم �هلل ور�سوله 
�عتقادهم هو حكم �هلل. �أن  ثم يزعمون  �أنزل �هلل،  مبا  �لذين ل يحكمون  �لأمر  بها �خلو�رج على تكفري ولة  يُوؤِْمنُوَن... )مما يحتج   ل 

وقد تكلم �لنا�س مبا يطول ذكره هنا، وما ذكرته يدل عليه �سياق �لآية. �هـ
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وجه �لدللة : �أنهم �سارو� منافقني لكونهم يريدون �لتَّحاكم �إىل �لطاغوت وجعل �إميانهم 
مزعوماً. 

تتحقق  ل  ما  قول  يف  يُ�ستعمل  ما  و�أكرث  لغتان  عم  و�لزُّ عم  )و�لزَّ  : �جلوزي  �بن   قال 
�سحته(. �هـ ))(

�أنزل �هلل،  �لو�قِع يف �حلكم بغري ما  �إن هذه �لآية عاريُة �لدللة عن تكفري  ق:  قال �ملف�سِّ
وذلك يت�سح من �أوجه:

 �لوجه �لأول :  �أن �لآية حمتملٌة لأمرين: 

�أوًل : �أن �إميانهم �سار مزعوماً لكونهم �أر�دو� �حلكم بالطاغوت وهذ� ما مت�سكت به.

ثانياً : �أن من �سفات �أهل �لإميان �ملزعوم – �ملنافقني – كونهم يريدون �لتحاكم للطاغوت 
وم�سابهة �ملنافقني يف �سفٍة من �سفاتهم ل توجب �لكفر)2( ، فعلى هذ� من حكم بغري ما �أنزل 
�هلل فقد �سابه �ملنافقني يف �سفٍة من �سفاتهم وهذ� ل يوجب �لكفر �إل بدليل �آخر كمن �سابه 
�ملنافقني يف �لكذب مل يكن كافر�ً فاإذ� تو�رد �لحتمال يف �أمٍر بني كونه مكفِّر�ً �أو غري مكفِّر 
مل يكفر بهذ� �لأمر لكون �لأ�سل هو �لإ�سالم فالنـتيجة �أنه ل ي�سح مت�سكك بالآية يف �لتكفري 

لكونها من �ملحتمل.

�لوجه �لثاين : �أن هوؤلء يريدون �حلكم بالطاغوت ولي�ست �إر�دتهم هذه �إر�دًة مطلقًة 
بل هي �إر�دٌة تنايف �لكفر به �لكفر �لعتقادي ومن مل يعتقد وجوب �لكفر بالطاغوت فال 

�سك يف كفره �لكفر �لأكرب قال تعاىل نب يب  جت  حت  خت مت  ىت   
يت  جث  مثمب  ]�لبقرة: 25٦[.

))(    ز�د �مل�سري )20/2)(.
)2(    �نظر جامع �لبيان يف تف�سري �لقر�آن )99/5(.
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قال �بن جرير: )يريدون  �أن يتحاكمو� يف خ�سومتهم �إىل �لطاغوت يعني �إىل من يعظمونه 
وي�سدرون عن قوله وير�سون بحكمه من دون حكم �هلل وقد �أمرو� �أن يكفرو� به يقول وقد 
�أمرهم �أن يكذبو� مبا جاءهم به �لطاغوت �لذي يتحاكمون �إليه فتكو� �أمر �هلل و�تبعو� �أمر 

�ل�سيطان(. �هـ ))(

فاإن �أبيت �إل �أن حتملها على مطلق �لإر�دة فيُقال �إن �لإر�دة هنا حمتملٌة ملا قلَت وقلُت 
و�لكفر ل يكون يف �لأمور �ملحتملة - كما �سبق -

گمب  گ   گ   گ   نب   : تعاىل  قال  �لر�بع  �لدليل  �إليك  �ملكفِّر:   قال 
]�لأنعام: )2)[.

وجه �لدللة : �أن طاعة غري �هلل يف �لأحكام �لو�سعية �رشك.

�إىل  ر�جعٌة  �لآية  هذه  �أن  بيان  �سبق  قد  – ن�سيت؟  �أخي  – يا  �أر�ك  ملاذ�   : ق  �ملف�سِّ قال 
�لتحليل و�لتحرمي ثم �إياك �أن تن�سى مرًة ثانيًة فت�ستدلَّ بقوله تعاىل : نب ھ  ے      ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ مب ]�ل�سورى: )2[ ، فقد �سبق �لكالم عنها و�أن 
�ملر�د بها من جمع بني �لت�رشيع وزعم �أن هذ� من �لدين �لذي موؤد�ه �إىل �لتحليل و�لتحرمي 

وهو �مل�سمى بالتبديل. 

قال �ملكفِّر: �لدليل �خلام�س قوله تعاىل نب  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئمب ]�لكهف: 2٦[.

يقولون  �هلل  �أنزل  ما  بغري  �لذين يحكمون  – هل هوؤلء  �أخي  يا  �نتظر -   : ق  �ملف�سِّ قال 
كانو� �إن  ؟  حكمه  و�سع  يف  له  م�ساركني  يكونو�  حتى  �هلل  حكم   هذ� 
�ل�ستدلل ي�سح  فال  كذلك  يكونو�  مل  و�إن  فيه  �سك  ل  كفٌر  هذ�  �أن  �سبق  فقد   كذلك 

عليهم بالآية. فتاأمل! 
.)9٦/5(    )((
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قال �ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سعدي  : )هذ� ي�سمل �حلكم �لكوين �لقدري و�حلكم 
�ل�رشعي �لديني فاإنه �حلاكم يف خلقه ق�ساًء وقدر�ً وخلقاً وتدبري�ً و�حلاكم فيهم باأمره ونهيه 

وثو�به وعقابه(. �هـ ))(

�لكونية  كالإر�دة  حمٍب  غري  �أو  له  حمباً  �سبحانه  �هلل  كان  �سو�ًء  و�قع  �لكوين  �هلل  فحكم 
ي�سارك �هلل يف هذ� فقد وقع يف  �أحد�ً  �أن  �عتقد  فيه ومن  ي�ساركه  �أحد  وهذ� بال �سك  ل 
�ل�رشك �لأكرب �إذ �إنه �سوى غري �هلل باهلل يف �أمٍر خا�ٍس باهلل وهو �رشك يف  �لربوبيَّة �أما �حلكم 
�ل�رشعي، فاإن �أريد به �لتحليل و�لتحرمي فهذ� ل�سك كفٌر كما �سبق، و�إن �أريد خمالفة �أمر 
�أنه لي�س كفر�ً كما هو �حلال يف باقي �لذنوب، و�إل  �هلل مع �لعت�ف باخلطاأ فهذ� ل�سك 
كنا كاخلور�ج مكفرين بالذنوب فالأجل هذ� – يا �ساحبي – ل ي�سح لك �ل�ستدلل بهذه 

�لآية.  

ک ک   ڑ   ژڑ    ژ   ڈ     ڈ      نب   تعاىل  قوله  �ل�ساد�س  �لدليل  �ملكفِّر:   قال 
مب    ]يو�سف: 40[    ک     کگ

به  خا�ٍس  �أمر  يف  �هلل  نازعو�  و�سعية  �أحكاماً  و�سعو�  �لذين  هوؤلء  �أن    : �لدللة  وجه 
�سبحانه فيكون �رشكاً �أكرب. 

ق : �لقول يف هذ� �لدليل هو �لقول نف�سه يف �لدليل �لذي قبله �إذ �حلكم هنا  قال �ملف�سِّ
ي�سمل �لكوين �لقدري و�ل�رشعي �لديني قال �بن تيمية:)وقد يجمع �حلكمني – �أي �لكوين 

و�ل�رشعي – مثل ما يف قوله تعاىل: نب  ڈ     ڈ    ژ  ژگ    مب ]يو�سف: 40[( �. هـ )2(  

))(    كتاب تي�سري �لكرمي �لرحمن.
)2(    جمموع �لفتاوى )3/2)4(.
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وقال �ل�ساطبي  : )وميكن �أن يكون من خفيِّ هذ� �لباب مذهب �خلو�رج يف زعمهم 
�أن ل حتكيم ��ستدلًل بقوله تعاىل  نب  ڈ     ڈ    ژ  ژگ    مب فاإنه مبنيٌّ على �أن �للفظ ورد 

ب�سيغة �لعموم فال يلحقه تخ�سي�ٌس فلذلك �أعر�سو� عن قوله تعاىل : نب ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  مب ]�لن�ساء: 35[ وقوله نب     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ مب ]�ملائدة: 95[  
و�إل فلو علمو� حتقيقاً قاعدة �لعرب يف �أن �لعموم يُر�د به �خل�سو�س مل ي�رشعو� �إىل �لإنكار 

ولقالو� يف �أنف�سهم : لعلَّ هذ� �لعام خم�سو�ٌس فيتاأولون(. �هـ ))(

ۆ   ۆ    نبۇ    : تعاىل  قوله  �ل�سابع  �لدليل  �ملكفِّر:  قال 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋمب  ]�لتوبة: )3[.

وجه �لدللة : �أن �أهل �لكتاب ملا �أطاعو� علماءهم وعبَّادهم و�سفهم �هلل باأنهم �تخذوهم 
�أرباباً من دون �هلل. 

ق : �أن طاعة هوؤلء ل تخرج عن حالتني: قال �ملف�سِّ

�لأوىل : طاعتهم يف مع�سية �هلل بدون حتليل ول حترمي وهذ� لي�س كفر�ً قطعاً و�إل للزم منه 
 . تكفري �أهل �لذنوب و�ملعا�سي لأنهم �أطاعو� هو�هم يف مع�سية �هلل

�لثانية : طاعتهم يف �لتحليل و�لتحرمي وهذ� ل�سك �أنه كفر خمرٌج من �مللة كما �سبق ذكره 
يف حترير حمل �لنز�ع )2(.

ۈئ    ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   نب   : تعاىل  قوله  �لثامن  �لدليل   : �ملكفِّر  قال 
مب    ]�ل�سورى: 0)[  ېئ   ېئ ۈئ  

وجه �لدللة : �أن هوؤلء حتاكمو� لغري �هلل  فخالفو� ما �أمر �هلل جل وعال به.
))(    �لعت�سام ))/303(.

)2(    هذ� ملخ�س ما قرره �أبو �لعبا�س �بن تيمية )70/7( جمموع �لفتاوى.
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�أنزل �هلل  ما  بغري  �حلاكمني  �أن هوؤلء  �أمنلة  بقيد  ولو  �أختلف معك  ل�ست   : ق  �ملف�سِّ قال 
�أن  يل  لي�س  لكن  و�سعفها  �أمتنا  هزمية  �أ�سباب  من  و�أنهم  عظيٍم  ذنٍب  يف  وو�قعون  �آثمون 
ٌر -  وغاية ما يف  �أحكم عليهم بكفٍر �إل بدليٍل ؛ لأن �لتكفري حٌق هلل �سبحانه – كما هو متقرِّ
هذ� �لدليل �أنه يجب عليهم �لرجوع �إىل كتاب �هلل و�سنة ر�سول �هلل ☺  ولي�س فيه �حلكم 

بكفرهم مطلقاً عند ترك ذلك. 

�ل�سنة  من  �أدلٌة  عندي  ز�لت  فال  �نتهى  �لبحث  – �أن  �أخي  – يا  تظن  ل  �ملكفِّر:  قال 
و�لإجماع و�لعقل. 

�لدليل �لتا�سع : �سبب نزول قوله تعاىل : نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  
پ  پ  ڀ مب ]�لن�ساء: ٦0[  ، قال �ل�سعبي : )كان بني رجل من �ملنافقني ورجل من �ليهود 
خ�سومة فقال �ليهودي نتحاكم �إىل حممد ☺ لأنه عرف �أنه ل ياأخذ �لر�سوة وقال �ملنافق 
نتحاكم �إىل �ليهود لعلمه �أنهم  ياأخذون �لر�سوة،  فاتفقا �أن ياأتيا كاهناً يف جهينة فيتحاكما 

�إليه فنزلت �لآية نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ         ڀ  ڀ  
ڀ  ٺمب ( ))(.

�إن هذ� �لأثر ل ي�سح �ل�ستدلل به ل من جهة �لإ�سناد ول �ملنت ولعلَّي  ق :  قال �ملف�سِّ
من  وهو  منقطعاً  �لأثر  فيكون  تابعي  �ل�سعبي  فاإن  و��سٌح  وهو  �ل�سند  �سعف  ببيان  �أكتفي 

�أنو�ع �ل�سعيف. 

�إىل  �أحدهما: نت�فع  �أن رجلني �خت�سما فقال  �آخر وهو  قال �ملكفِّر: هناك �سبب نزول 
�لنبي ☺ وقال �لآخر �إىل كعب بن �لأ�رشف ثم تر�فعا �إىل عمر فذكر له �أحدهما �لق�سة 

فقال للذي مل ير�س بر�سول �هلل ☺ �أكذلك قال نعم ف�رشبه بال�سيف فقتله(.

))(    �أخرجه �لطربي )97/5(.
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�إذ هو من قبله  �لذي  من  �أ�سد �سعفاً  بل هو  �أي�ساً  ي�سح  �لأثر ل  �إن هذ�   : ق  �ملف�سِّ  قال 
ريق �لكلبي عن �أبي �سالح باذ�م عن �بن عبا�س  به ))(  فقد جمع هذ� �ل�سند بني 

كذ�ب ومتوك و�نقطاع. 

بردة  �أبو  كان  قال    عبا�س  �بن  عن  نزول)2(  �سبب  هناك   : �ملكفِّر   قال 
فاأنزل �مل�سلمني  �أنا�ٌس من  �إليه  فتنافر  �إليه  يتنافرون  فيما  �ليهود  يق�سي بني   �لأ�سلمي كاهناً 

�هلل تعاىل نب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻمب  ]�لن�ساء: ٦0[ .

قال �لهيثمي  : رجاله رجال �ل�سحيح)3(. 

وقال �حلافظ  : )�إ�سناده جيد()4(. 

قد  لكنه  ترجمته  ما وجدت  �لطرب�ين  )�سيخ   :   �لو�دعي)5(  مقبل  �ل�سيخ  وقال 
تابعه �إبر�هيم بن �سعيد �جلوهري عند �لو�حدي(. �هـ  

�سالح �أبي  عن  �لكلبي  ورو�ية  �ل�سعبي  �أثر  يزيد  هذ�  �لنزول  �سبب   و�سحة 
عن �بن عبا�س  �سعفاً.

 فبهذ� يتبني �سحة �إ�سناده فما قولك فيه؟ 

ق : قد �سلمت ب�سحة هذ� �لأثر لكن مل �أ�سلِّم بدللته على ما نحن فيه وذلك ملا يلي:   قال �ملف�سِّ
    �أوًل:  �أن هوؤلء �لذين �أتو� �أبا بردة منافقون كما يدل عليه �سياق �لآيات فمن ثم تكون 
هم  بل  يزعمون  كونهم  يف  بب  �ل�سَّ هو  حتاكمهم  ولي�س  �سفاتهم،  من  �سفة  ذ�كرة  �لآية 

))(    كما علقه �لو�حدي يف �أ�سباب �لنزول �س 07) – 08) و�لبغوي يف معامل �لتنـزيل )242/2(.
)2(    رو�ه �لطرب�ين يف �لكبري )24)/5( و�لو�حدي يف �أ�سباب �لنزول �س0٦)- 07).

)3(    جممع �لزو�ئد )7/٦(.
)4(    �لإ�سابة )8/7)(.

)5(    بعد �أن �أورده يف �ل�سحيح من �أ�سباب �لنزول �س ٦9.
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يزعمون �لإميان من قبل �لتحاكم فعليه من �سابه �ملنافقني يف �سفٍة مل يكن منافقاً �إل باإثبات �أن 
هذه �ل�سفة مكفرٌة بن�س خارجيٍّ �آخر فاأين هو؟ 

ثانياً :  �أن هوؤلء �لنفر يريدون �لتحاكم �إىل غري ما �أنزل �هلل و�إر�دتهم هذه لي�ست مطلقًة 
بل �إر�دٌة تنايف �لكفر بالطاغوت �لذي يعد �لكفر به ركناً من �أركان �لإميان، ول �سك �أن من 

مل يََر وجوب �لكفر بالطاغوت فهو كافر – كما �سبق- . 

ثالثاً : �أن ��ستدللك بهذ� �لأثر يلزم منه لزٌم ل تقول به �أنت وهو �أن تكفِّر من مل يحكم 
مبا �أنزل �هلل ولو يف م�سالٍة و�حدٍة.

قال �ملكفر: �لدليل �لعا�رش: ما رو�ه �خلم�سة وغريهم عن �لرب�ء بن عازب ولفظه عند �أبي 
د�ود و�لن�سائي قال:)لقيت – وعند �لن�سائي �أ�سبت – عمي ومعه ر�ية، فقلت له �أين تريد؟ 

قال : بعثني ر�سول �هلل ☺ �إىل رجل نكح �مر�أة �أبيه فاأمرين �أن �أ�رشب عنقه و�آخذ ماله(.

وعند �لتمذي و�بن ماجه ورو�ية للن�سائي �أنه )خاله(.

و�أخرجه �لن�سائي و�لطحاوي من حديث معاوية بن قرة عن �أبيه وفيه: )و�أ�سفى ماله(.

ففي هذ� �حلديث ما يفيد �رش�حة باأن �لرجل قتل كافر�ً لأنه �أخذ ماله وهذ� مبجرد عمل 
عمله، فكيف مبن يحكم بغري ما �أنزل �هلل، وي�سع له حماكم، ويلزم �لنا�س بالرجوع �إليها؟ �أو 

مبن ي�سع �لربا ويحميه؟ وهكذ�...

قال �ملف�سق : �إن هذ� �حلديث من رو�ية معاوية بن قرة عن �أبيه عن جده �سحيح، �سححه 
�لإمام يحيى بن معني ))( - وكفى به من �إمام – لكن ثبوت �حلديث ل يكفي لثبوت �لدعوى 
بل لبد من ثبوت �لدللة –�أي�ساً- و�لدعوى �لتي �دعيتها – يا �أخي – ل يدل عليها �حلديث 
))(    ز�د �ملعاد )5/5)( و�حتج باحلديث �لإمام �أحمد كما نقله �بن �لقيم يف رو�سة �ملحبني ))/374( و�سححه �بن �لقيم يف �لإعالم 

.)34٦/2(
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�ألبته، وذلك �أن �حلديث يف حق من ��ستحل حمرماً، فاإن هذ� �لرجل �ملتزوج بامر�أة �أبيه قد 
��ستحل فرجها بعقد �لزو�ج، وفرق بني �لزنى بامر�أة �لأب وتزوجها، فاإن �لزنى بها حر�م 
ولي�س كفر�ً �أما �لتزوج بها فهو كفر من جهة ��ستحالل فرج حمرم ؛ لأن �لزو�ج معناه جعل 

فرجها حالًل وهذ� بخالف �لزنى. 

ويف م�سائل �لإمام �أحمد قال �بنه �سالح: قلت �لذي تزوج �مر�أة �أبيه �أو �أمته ي�ستتاب؟ 
قال : )ل هذ� على ��ستحالل يقتل �إذ� عر�س(.))(

وقال �سيخ �لإ�سالم  �بن تيمية  : )وحترم بنته من �لزنا قال �لإمام �أحمد يف رو�ية 
�أبي طالب يف �لرجل يزين بامر�أة فتلد منه �بنة فيتزوجها فا�ستعظم ذلك وقال يتزوج �بنته 
�أنه �أوجب حد  �أبو �لعبا�س كالم �أحمد يقت�سي  – ثم قال - وقال  عليه �لقتل مبنزلة �ملرتد 
�ملرتد ل�ستحالل ذلك، ل َحدَّ �لزنى وذلك �أنه ��ستدل بحديث �لرب�ء وهذ� يدل على �أن 

��ستحالل هذ� كفر عنده(. �هـ )2(

بعثه ملا  نيار  بن  بردة  �بى  حديث  )و�أي�سا   :   تيمية  �بن  �لإ�سالم  �سيخ   وقال 
�لنبى ☺ �إىل من تزوج �مر�أة �بيه فامرة �ن ي�رشب عنقه ويخم�س ماله فاإن تخمي�س �ملال 

دل على �أنه كان كافر� ل فا�سقا وكفره باأنه مل يحرم ما حرم �هلل ور�سوله(. )3( �هـ

�ملتزوج، فعل ما فعل ذلك، على  �أن ذلك  : )وهو    �لطحاوي  �أبو جعفر  قال 
�ل�ستحالل، كما كانو� يفعلون يف �جلاهلية، ف�سار بذلك مرتد�ً، فاأمر ر�سول �هلل �أن يفعل به 

ما يفعل باملرتد()4(.�هـ

))(    م�سائل �سالح )3/)3)(.
)2(    �لختيار�ت �لفقهية  �س3٦0 .

)3(    جمموع �لفتاوى )20/)92-9( .
)4(    �رشح معاين �لآثار )49/3)(  و�نظر �لختيار�ت �لفقهية  �س3٦0.
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قال �ملكفِّر : �لدليل �حلادي ع�رش: هو �إجماع �لعلماء على كفر من حكم بغري ما �أنزل �هلل 
وجعله قانوناً. 

وقد حكى �لإجماع �حلافظ �بن كثري فقال:)ويف ذلك كله خمالفٌة ل�رش�ئع �هلل �ملنـزلة على 
عباده �لأنبياء عليهم �ل�سالة و�ل�سالم، فمن ترك �ل�رشع �ملحكم �ملنزل على حممد بن عبد 
�هلل خامت �لأنبياء وحتاكم �إىل غريه من �ل�رش�ئع �ملن�سوخة كفر، فكيف مبن حتاكم �إىل �ليا�سق 

وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر باإجماع �مل�سلمني(. �هـ ))(

ق : �إن معرفتنا بحال �لتت وو�قع �ليا�سق معني على فهم هذ� �لإجماع �ملحكي  قال �ملف�سِّ
وذلك �أنهم وقعو� يف �لتبديل �لذي هو �لتحليل و�لتحرمي. 

قال �بن تيمية  : )�إنهم يجعلون دين �لإ�سالم كدين �ليهود و�لن�سارى و�أن هذه 
كلها طرق �إىل �هلل مبنزلة �ملذ�هب �لأربعة عند �مل�سلمني ثم منهم من يرجح دين �ليهود �أو 

دين �لن�سارى ومنهم من يرجح دين �مل�سلمني(. �هـ)2(

ثم  -  ☺ بالر�سول  ويقرنونه  خان  جنكز  يعظمون  �أنهم  كيف  تيمية  �بن  بني   وقد 
قال - : )ومعلوم بال�سطر�ر من دين �لإ�سالم باتفاق جميع �مل�سلمني �أن من �سوغ ) �أي جوز 
جتويز�ً �رشعياً مبعنى حلل ما حرم �هلل �عتقاد�ً( �تباع غري دين �لإ�سالم فهو كافر وهو ككفر 

من �آمن ببع�س �لكتاب وكفر ببع�س �لكتاب( �.هـ 

ومما يدل على �أن �لإجماع �لذي حكاه �بن كثري ر�جٌع �إىل �لتحليل و�لتحرمي ما قاله �بن 
كثري نف�سه : ) ينكر تعاىل على من خرج عن حكم �هلل �مل�ستمل على كل خري، �لناهي عن كل 
�رش وَعَدَل �إىل ما �سو�ه من �لآر�ء و�لأهو�ء و�ل�سطالحات �لتي و�سعها �لرجال بال م�ستند 

))(   كتاب �لبد�ية و�لنهاية )3)/28)(.
)2(    جمموع �لفتاوى )523/28(. و�نظر ما يو�سح حالهم لك �أكرث )28 / 520- 527(.
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�أهل �جلاهلية يحكمون به من �ل�ساللت و�جلهالت مما ي�سعونها  من �رشيعة �هلل كما كان 
باآر�ئهم و�أهو�ئهم وكما يحكم به �لتتار من �ل�سيا�سات �مللكية �ملاأخوذة عن َمِلِكِهْم جنكيز 
خان �لذي و�سع لهم �ليا�سق وهو عبارٌة عن كتاب جمموع من �أحكام قد �قتب�سها من �رش�ئع 
�ستى من �ليهودية و�لن�رش�نية و�مللة �لإ�سالمية وغريها وفيه كثري من �لأحكام �أخذه من جمرد 
نظره وهو�ه ف�سارت يف بنيه �رشعاً متبعاً يقدمونه على �حلكم فمن فعل ذلك منهم فهو كافر 

يجب قتاله حتى يرجع �إىل حكم �هلل ور�سوله فال يحكم �سو�ه يف قليل ول كثري(. �هـ ))( 

وقال �أحمد بن علي �لفز�ري �لقلق�سندي: )ثم �لذي كان عليه جنكيز خان يف �لتدين 
وجرى عليه �أعقابه بعده �جلري على منهاج يا�سة �لتي قررها، وهي قو�نني �سمنها من عقله 
�ل�رشيعة  منها  �لقليل  و�فق  رمبا  حدود�ً  فيها  وحدد  �أحكاماً  فيها  رتب  ذهنه،  من  وقررها 

�ملحمدية و�أكرثه خمالف لذلك �سماها �ليا�سة �لكربى(.�هـ )2(

ف�رشح �لقلق�سندي �أنهم يتدينون به �أي يتعبدون به  

فمن كالمه وكالم �بن كثري و�سيخه �أبي �لعبا�س �بن تيمية وغريهما يت�سح  �أن �لإجماع 
�ملحكيَّ فيمن وقع يف �لتحليل و�لتحرمي؛ �أي جتويز حكم غري حكم �هلل، �إذ جعلو� �ليا�سق 
كدين �لإ�سالم مو�ساًل �إىل �هلل، وم�ساألتنا �ملطروحة فيمن حكم بغري ما �أنزل �هلل مع �لعت�ف 

بالع�سيان ل مع �لقول باأنه جائز ل حمظور فيه، �أو باأنه طريق للر�سو�ن.

قال �ملكفر: ما ذكرته وجيه ومقنع لكن جاء عن �بن تيمية ما يدل على �أن �لتتار وقعو� 
يف جمرد حتكيم غري كتاب �هلل فيجب على �مل�سلمني �أن يحكمو� �هلل ور�سوله يف كل ما �سجر 
بينهم ومن حكم بحكم �لبندق و�رشع �لبندق �أو غريه مما يخالف �رشع �هلل ور�سوله وحكم 

))(    �لتف�سري )3/)3)(.
)2(    �خلطط )4/ 0)3 -))3(، وهذ� �لقلق�سندي من �أعيان �لقرن �لثامن. وتنبه –�أيها �لقارئ – كيف �أنه و�سفه باأنه دين عندهم 

وما كان كذلك فهو خارج حمل �لنز�ع لأن مثل هذ� كفر بالإجماع وهو �لتبديل.
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)�ليا�سق(على  حكم  يقدمون  �لذين  �لتتار  جن�س  من  )فهو   : ذلك  يعلم  وهو  ور�سوله  �هلل 
 حكم �هلل ور�سوله ومن تعمد ذلك فقد قدح يف عد�لته ودينه ووجب �أن مينع من �لنظر يف

�لوقف( ))(. �هـ و�هلل �أعلم.

قال �ملف�سق : �إنك لو تاأملت كالم �سيخ �لإ�سالم هذ� تبني بيقني �أنه ل مم�سك لك يف كالم 
�لإمام �بن تيمية، وذلك �أن نهاية كالمه د�ل على �أنه مل يكفره وهذ� خالف ما تقرره وتريد 
�لو�سول �إليه، وذلك �أنه قال: )ومن تعمد ذلك فقد قدح يف عد�لته ودينه ووجب �أن مينع 

من �لنظر يف �لوقف(. �هـ

�أر�د  و�إمنا  �لتتار،  بالتتار من كل وجه و�إل لكفره كما كفر  ت�سبيهه  بيقني  يريد  ما  وهو 
�مل�سابهة من وجه وهو �أن جميعهم ترك حكم �هلل.

قال �ملكفِّر: قد تذكرت دلياًل من كتاب �هلل وهو قوله تعاىل : نب ی   ی  جئحئ  
مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مبمب ]�ملائدة: 50[.

ق : �إ�سافُة �ل�سيء �إىل �جلاهلية �أو و�سفه به ل يدل على �لكفر فمن ثم ل يكون  قال �ملف�سِّ
كفر�ً �إل بدليٍل خارجي د�ٍل على �لكفر ويو�سح ذلك قول ر�سول �هلل ☺ لأبي ذر: )�إنك 
�مروؤٌ فيك جاهلية( متفق عليه  وقال يف حديث �أبي مالك �لأ�سعري عند م�سلم )�أربع يف 

�أمتي من �أمر �جلاهلية ل يتكونهن …( )2(  

قال �أبو عبيد �لقا�سم بن �سالم   : ) �أل ت�سمع قوله  نب ی   ی  جئحئمب  
�لإ�سالم كان بذلك  �أنزل �هلل وهو على ملة  ما  �أن من حكم بغري  �لتف�سري  �أهل  تاأويله عند 

�حلكم كاأهل �جلاهلية، و�إمنا هو �أن �أهل �جلاهلية كذلك كانو� يحكمون(. �هـ )3( 
))(   جمموع �لفتاوى - )35 / 408(

)2(    �سحيح م�سلم )550)(.
)3(    �لإميان �س 45.
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ي �ل�رشع  قال �ملكفِّر : �سلَّمت لك مبا ذكرَت ولكن بحكم �لعقل هذ� �لرجل �لذي ينحِّ
ويحكم باأحكام �لإفرجن �أل يكون كافر�ً لكونه وقع يف كفر �لإعر��س وفعله هذ� يدل على 

��ستحالله؟ و�إل ملاذ� يتك �أحكام رب �لأرباب؟ 

ق : �إنك تريد تكفري هذ� �مل�سلم لكونك ت�سف فعله باأنه كفُر �إعر��س. قال �ملف�سِّ

و�أرجو قبل و�سفك فعله باأنه كفر �إعر��س �أن تكون م�ستح�رش�ً ل�سابط كفر �لإعر��س 
�لذي هو �لإعر��س بالكلية عن �أ�سل �لدين �أو عدم �ملبالة بالر�سول ☺ و�لدين فال يحبه 

ول يبغ�سه ول ي�سدقه ول يكذبه، وهذ� هو �سابط كفر �لإعر��س يف �لآيات.

قال �بن �لقيم  : )و�أما كفر �لإعر��س فاأن يعر�س ب�سمعه وقلبه عن �لر�سول، ل 
ي�سدقه ول يكذبه، ول يو�ليه ول يعاديه، ول ي�سغي �إىل ما جاء به �ألبته كما قال �أحد بني 
عبد يا ليل للنبي ☺ : )و�هلل �أقول لك كلمة. �إن كنت �سادقاً، فاأنت �أجل يف عيني من �أن 

�أرد عليك. و�إن كنت كاذباً فاأنت �أحقر من �أن �أكلمك(.�هـ ))( 

وقال : )كفر �إعر��س حم�س ل ينظر فيما جاء به �لر�سول، ول يحبه ول يبغ�سه، ول يو�ليه 
ول يعاديه، بل هو معر�س عن متابعته ومعاد�ته(. �هـ )2( 

وقال �بن تيمية  : )ومن �أعر�س فلي�س يعتقد ل �سدقه ول كذبه كافر ولي�س 
مبكذب(. �هـ )3(

وعلى هذ� من ترك �حلكم مبا �أنزل �هلل مل يقع يف كفر �لإعر��س؛ لأنه مل يتك جن�س �لعمل.

�أما �إلز�مك ملن ترك �حلكم مبا �أنزل �هلل باأنه م�ستحٌل لذلك فهذ� �إلز�ٌم غري �سحيح، و�إن 
))(    مد�رج �ل�سالكني ))/3٦٦(. 

)2(    مفتاح د�ر �ل�سعادة ))/)33(.
)3(    �لت�سعينية )٦74/2(.
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مل يخرج  بيقني  �لدين  �ملحتمل؛ لأن من دخل  بالكفر  �ليقيني  �لدين  يدفع  كان حمتماًل ول 
�إل بيقنٍي مثله فاأين هو؟ ثم هذ� يفتح باباً يف تكفري �أهل �ملعا�سي. فكل من ي�ستعظم مع�سية 
يحكم على �ساحبها باأنه كافر لأنه م�ستحل لهذه �ملع�سية �إذ فعل هذه �ملع�سية عظيم ل تكون 

عنده �إل من م�ستحل لها.

قال �ملكفر: �أل ترى �أن �سحابة ر�سول �هلل ☺ كفرو� �لعرب �لذين �متنعو� عن �لزكاة 
بعد وفاة ر�سول �هلل ☺ وجعلوهم مرتدين وذلك لكونهم جماعة �متنعو� عن �رشيعة من 

�رش�ئع �لدين ومثل هذ� يقال يف �جلماعة �لتاركني للحكم ب�رشيعة �هلل �سبحانه.

على  كفار  غري  �أم  كفار  هم  هل  هوؤلء  حكم  يف  �لعلماء  �ختلف  قد  �ملف�سق:  قال 
ترجيح  وهذ�  كفار،  �أنهم  �أو�فقك  كنت  و�إن   ،   �أحمد  عن  رو�يتان  هما  قولني 
�خلو�رج  من  وقع  جماعة  �لقتال  �إذ  جماعة  كونهم  لأجل  كفرهم  لي�س  ولكن  تيمية  �بن 
 : يقول  و�هلل  يكفرو�  ومل  �لفنت  يف  �لأمة  خيار  من  ووقع  �ل�سحابة،  باتفاق  يكفرو�   ومل 
فاأثبت �لإميان  ]�حلجر�ت: 9[  ،  نب ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ مب 

مع وجود �لقتال جماعة.

ولي�س �لكفر �أي�ساً من �أجل �لتك �ملجرد لأن ر�سول �هلل ☺ مل يكفر �أبا جميل �لذي مل 
يدفعها بخاًل، و�إمنا �لكفر لأجل عدم �لتز�م هذ� �حلكم �لذي �سببه عدم �لإقر�ر بوجوبه، �إذ 
من �ملمتنع �أن يقر �أحد بوجوب حكم ثم يتكه وي�رش على تركه حتى حتت �لتهديد بالقتل 
فمثل هذ� ل يكون �إل من غري مقر بوجوبها – كما �سياأتي من كالم �بن تيمية – فبهذ� يكون 

�لقتل دلياًل على عدم �إقر�ره بهذ� �حلكم  ل �أنه �ل�سبب يف تكفريه  فتاأمل. 

وتنبه �أن هذ� مّطرد يف كل حكم �رشعي.
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قال �لإمام �بن تيمية  : )و�ل�سحابة مل يقولو� هل �أنت مقر بوجوبها �أو جاحد لها، 
وهذ� مل يعهد عنه �خللفاء و�ل�سحابة، بل قال �ل�سديق لعمر  : )و�هلل لو منعوين 
عقاًل  �أو عناقاً كانو� يوؤودنها �إىل ر�سول �هلل  ☺  لقاتلتهم على منعه( فجعل �ملبيح للقتال 
جمرد �ملنع ل جحد �لوجوب. وقد روي �أن طو�ئف منهم كانو� يقرون بالوجوب لكن بخلو� 
ذر�ريهم  و�سبي  مقاتلتهم  و�حدة وهي  �سرية  فيهم جميعهم  �خللفاء  ف�سرية  هذ�  بها، ومع 
�لردة. وكان من  �أهل  بالنار و�سموهم جميعهم  قتالهم  �أمو�لهم، و�ل�ساهدة على  وغنيمة 
�أعظم ف�سائل �ل�سديق  عندهم �أن ثبته �هلل على قتالهم ومل يتوقف كما يتوقف غريه 
فناظرهم حتى رجعو� �إىل قوله. و�أما قتال �ملقرين بنبوة م�سيلمة، فهوؤلء مل يقع بينهم نز�ع يف 
قتالهم – ثم قال- وكفر هوؤلء و�إدخالهم يف �أهل �لردة قد ثبت باتفاق �ل�سحابة �مل�ستند �إىل 

ن�سو�س �لكتاب و�ل�سنة(. �هـ ))( 

عليه  �أوجب  �هلل  باأن  مقر�ً  بقلبه،  موؤمناً  يكون  رجاًل  �أن  �لعادة  يف  يت�سور  )ول  وقال: 
�ل�سالة، ملتزماً ل�رشيعة �لنبي ☺ وما جاء به، ياأمره ويل �لأمر بال�سالة فيمتنع، حتى يقتل، 
ويكون مع ذلك موؤمناً يف �لباطن قط ل يكون �إل كافر�ً، ولو قال �أنا مقر بوجوبها غري �أين ل 

�أفعلها كان هذ� �لقول مع هذه �حلال كذباً منه(�.هـ )2(

ي�رش  �أن  ميتنع  لوجوبها  معتقد�ً  �لباطن،  يف  بال�سالة  مقر�ً  كان  )فاإن   :   وقال 
يقع هذ�  مل  ولهذ�  �آدم وعادتهم  بني  من  يعرف  ي�سلي، هذ� ل  يقتل ول  تركها حتى  على 
قط يف �لإ�سالم، ول يعرف �أن �أحد�ً يعتقد وجوبها ويقال له: �إن مل ت�سل و�إل قتلناك وهو 
ي�رش على تركها مع �إقر�ره بالوجوب، فهذ� مل يقع قط يف �لإ�سالم. ومتى �متنع �لرجل من 

))(    �لنقل بو��سطة �لإمام حممد بن عبد �لوهاب   يف كتابه مفيد �مل�ستفيد يف كفر تارك �لتوحيد �س 7).
)2(    جمموع �لفتاوى )7/ 5)٦(.



في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير

70

 �ل�سالة حتى يقتل : �إن مل يكن يف �لباطن مقر�ً بوجوبها، ول ملتزماً بفعلها، فهذ� كافر باتفاق
 �مل�سلمني(  �.هـ ))(. 

فعل  عدم  على  ذلك  بعد  و�إ�رش�ره  بالقتل  �لطاعة  ترك  على  �مل�رش  تهديد  �أن  تبني  فاإذ� 
�لطاعة دليل على عدم �إقر�ره فيقال :

لو �أن �أحد�ً قوتل على فعل طاعة ومل يفعلها ل لأجل ذ�ت �لطاعة، و�إمنا من �أجل خوفه ممن 
هو �أقوى منه فهذ� ل يكفر؛ لأن �لقتال هنا لي�س دلياًل على عدم �إقر�ره بوجوبها، �إذ هو مقر 
لكنه خائف من غريه �لذي هو �أقوى منه، وهذ� مغاير ملن ترك لذ�ت �لطاعة نف�سها ولي�س 
هناك �سبب �آخر �إذ هذ� �ل�سنف كافر لأنه دليل على عدم �إقر�ره بوجوبها. ومثل هذ� يقال 

فيمن ترك �حلكم مبا �أنزل �هلل وقوتل على ذلك فهم �سنفان:

�لأول : تارك لذ�ت �حلكم وهو م�رش على �لتك مع مقاتلته على �حلكم مبا �أنزل �هلل فهذ� 
كافر –ول كر�مة – لأنه دليل على عدم �إقر�ره بوجوبها.

�لثاين: تارك �حلكم مبا �أنزل �هلل خوفاً من غريه �إذ هو و�إن كان حاكماً �إل �أنه حمكوم من 
جهة من هو �أقوى منه فمثل هذ� ل يدل قتاله على �أنه غري مقر بالوجوب. و�هلل �أعلم

قال �ملكفر : لكن – يا �أخي – قد �سمعت غري و�حد، بل وقر�أت لبع�سهم ك�سفر �حلو�يل 
يف كتابه ظاهرة �لإرجاء )2(، يقول باأن من قال باأن �حلكم بغري ما �أنزل �هلل كفره �أ�سغر ل �أكرب 

))(    جمموع �لفتاوى )22/ 48(.و�نظر كتاب �ل�سالة لبن �لقيم �س٦3.
)2(    )2/ ٦95-٦9٦(. ون�س كالمه: جاء �ملرجئة �ملعا�رشون فقالو�: �إن من كان ل يحكم بكتاب �هلل و�سنة ر�سوله ☺ ول يقيم من 
�رشيعة �هلل �إل جزء�ً قد يقل �أو يكرث، ل يقيمه لأنه من �أمر �هلل و�متثاًل له و�إمياناً بدينه – ثم قال – وما مل نطلع على ذلك فكل �أعماله هي 
على �سبيل �ملع�سية – ثم قال – كل ذلك معا�س ل تخرجه من �لإ�سالم ما مل نطلع على ما يف قلبه فنعلم �أنه يف�سل �رشعاً وحكماً غري �رشع 
�هلل وحكمه على �رشع �هلل وحكمه، �أو ي�رشح بل�سانه �أنه يق�سد �لكفر ويعتقده، و�أنه م�ستحل للحكم بغري ما �أنزل �هلل !! فمرجئة ع�رشنا 
�أكرث غلو�ً من جهة �أنهم مل يحكمو� له ب�سيء من �أحكام �لكفر ل ظاهر�ً ول باطناً... �.هـ فالحظ جعلهم �أ�سد غلو�ً من �ملرجئة �لأو�ئل 
فابن باز و�لألباين – رحمهما �هلل – �أ�سد غلو�ً من �ملرجئة �لأو�ئل، و�إن يف هذ� �لكتاب عدة �سنائع عقدية �أذكر بع�سها تنبيهاً على غريها:



في دحض شبهات أهل التكفير والتفجير

7(

�إل �إذ� ��ستحل فهو مرجئ.

قال �ملف�سق : �إن �لتنابز بالألقاب وو�سف �لآخرين باأو�ساف �أهل �لبدع �سهل ي�ستطيعه 
كل �أحد و�إمنا �لأمر �لع�رش وهو �لذي عليه �ملعول �إبانة �لربهان على هذه �لدعاوى �إذ كيف 

يقال ذلك وقد ف�رش �لآية بالكفر �لأ�سغر �بن عبا�س و�أ�سحابه و�لأئمة كاأحمد وغريه؟ 

ثم مما يزيدك يقيناً على وهاء هذ� �لو�سف �خلطاأ �أن �أكرب �أئمة �أهل �ل�سنة يف هذ� �لع�رش 
كال�سيخ حممد بن �إبر�هيم، و�ل�سيخ عبد �لعزيز بن باز، و�ل�سيخ حممد بن عثيمني، و�ل�سيخ 

�لألباين، على هذ� �لقول))(. 

ق حا�رش�ً – جز�ك �هلل خري�ً فقد �ت�سح يل �حلق و�أنا ر�جع  قال �ملكفِّر : – �سابقاً و�ملف�سِّ
عن قويل �ل�سابق، فقد قال �هلل تعاىل : نب ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  

ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ    مب  ]�لأحز�ب: 3٦ [.

�أ/ �أجمع �أهل �ل�سنة �ل�سلفيون على �أن �لإميان يزول بزو�ل عمل �لقلب ولو بقي ت�سديق �لقلب، ومل يخالف يف ذلك �إل جهم بن �سفو�ن، 
ومن �سذ من �أهل �لبدع، قال �بن تيمية )550/7(: فلي�س جمرد �لت�سديق بالباطن هو �لإميان عند عامة �مل�سلمني �إل من �سذ من �تباع 
جهم و�ل�ساحلي، ويف قولهم من �ل�سف�سطة �لعقلية و�ملخالفة يف �لأحكام �لدينية �أعظم مما يف قول �بن كر�م �إل من �سذ من �أتباع �بن كر�م، 
وكذلك ت�سديق �لقلب �لذي لي�س معه حب هلل ول تعظيم، بل فيه بغ�س وعد�وة هلل ور�سله لي�س �إمياناً باتفاق �مل�سلمني �.هـ  قال �بن �لقيم 
يف كتاب �ل�سالة �س 54: فاأهل �ل�سنة جممعون على زو�ل �لإميان، و�أنه ل ينفع �لت�سديق، مع �نتفاء عمل �لقلب وحمبته و�نقياده �.هـ، 
ومع كون هذ� جممعاً عليه عند �أهل �ل�سنة �ل�سلفيني �إل �أن �سفر�ً �حلو�يل خالف فيه وقال )527/2(: فمن �رتكب هذه �لفاح�سة بجو�رحه 
فاإن عمل قلبه مفقود بال �سك، خا�سة حني �لفعل ؛ لأن �لإر�دة �جلازمة على �لتك ي�ستحيل معها وقوع �لفعل، فمن هنا نفى �ل�سارع عنه 
�لإميان تلك �للحظة " ل يزين �لز�ين حني يزين وهو موؤمن "، لكن وجود قول �لقلب عنده منع من �حلكم بخروجه من �لإميان كله �.هـ  
فريى �أن �لز�ين لي�س عنده �سيء من �أعمال �لقلوب، ومع ذلك ل يز�ل م�سلماً، فهو بهذ� يو�فق �جلهم بن �سفو�ن و�ل�ساحلي ونحوهما من 

غالة �ملرجئة. ف�سبحان �هلل �ملنتقم لأوليائه كابن باز و�لألباين، فاأظهر �لإرجاء �لغايل فيمن رماهم زور�ً بالإرجاء!!
ب/ جعل �لإ�رش�ر على عدم �لفعل)�أي على �لتك( جحود�ً لاللتز�م )٦32/2(: وملا �حتيج لال�ستدلل على كفرهم �إىل قيا�س ول غريه، 
�إمنا جحدو� �للتز�م بها، �أي �أ�رشو� على �أل يدفعوها، مع �لإقر�ر باأنها من �لدين �.هـ وهذه لوثة خارجية لأنه كفر بكبرية �لإ�رش�ر على 
عدم �لفعل، وجعله جحود�ً وردة، وتقدم رد هذ� وبيان معنى �للتز�م فلري�جع. و�إن بهذ� �لكتاب عدة �أخطاء و�سنائع بني جملة منها 

�لإمام �لألباين  كما يف كتاب " �لدرر �ملتالألئة بنق�س �لإمام �لعالمة حممد بن نا�رش �لدين �لألباين فرية مو�فقة �ملرجئة ".
))(    تقدم نقل �أقو�لهم. 
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وبعد هذه �ملناظرة �لتي �أردت منها بيان حكم �مل�ساألة بالدليل �ل�سحيح ثبوتاً ودللًة �أ�ساأل 
ر �ملحكم فاإن به عزهم دنيا و�أخرى  �هلل �أن يقرَّ �أعيننا برجوع حكام �مل�سلمني �إىل �ل�رشع �ملطهَّ

قال تعاىل : نب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ مب  ]�جلن: ٦)[.
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الشبهة الثانية
التكفير بالتحاكم إلى هيئة األمم 

�لرد على هذه �ل�سبهة من �أوجه :

�لوجه �لأول :  ت�سور حال هيئة �لأمم �ملتحدة، فاإن �حلكم على �ل�سيء فرع عن ت�سوره: 
ومنها  �لعامل،  دول  �أكرث  �إليها  �ن�سمت  ومو�ثيق   وعهود  وقر�ر�ت  �أنظمة  ذ�ت  هيئة  فهي 
�لدولة �ل�سعودية – حر�سها �هلل ورعاها، وقد ن�ساأت �إبان �حلرب �لعاملية �لثانية، و�لهدف 
بني  تن�ساأ  قد  �لتي  �لثغر�ت  وت�سييق  �لأمم،  بني  �لنظر  تقريب وجهات  �إن�سائها  من  �لرئي�س 
�إىل  �لدوليني  و�لأمن  �ل�سلم  على  ت�سكل خطر�ً  �أن  ��ستمرت  �إن  �ساأنها  من  و�لتي  �لدول، 

جانب حتقيق �ل�سالم، ومنع �للجوء �إىل ��ستخد�م �لقوة كحل للم�سكالت �لعاملية. 

وقد جاء ن�س مقا�سد هيئة �لأمم �ملتحدة يف �مليثاق، وذلك على �لنحو �لآتي:

�أوًل : حفظ �ل�سلم و�لأمن �لدويل: ورد هذ� �لهدف يف �أجز�ء متفرقة من �مليثاق. فقد 
بد�أت �لفقرة �لأوىل من �لديباجة )نحن �سعوب �لأمم �ملتحدة وقد �آلينا على �أنف�سنا: �أن ننقذ 
�لأجيال �ملقبلة من ويالت �حلروب �لتي يف خالل جيل و�حد جلبت على �لإن�سانية مرتني 
�ل�سلم  نحافظ على  قو�نا كي  ن�سم  )و�أن  �لديباجة  �لو�سف(  وذكرت  يعجز عنها  �أحز�ناً 

و�لأمن �لدوليني(

ويف �مليثاق ن�ست �لفقرة �لأوىل من �ملادة �لأوىل على هذ� �لهدف، �إذ ن�ست على �لآتي 
�لفعالة  �مل�ستكة  �لتد�بري  �لهيئة  تتخذ  �لغاية  لهذه  �لدوليني، وحتقيقاً  �ل�سلم و�لأمن  )حفظ 
�لعدو�ن وغريها من  �أعمال  �إز�لتها، وتقمع  �ل�سلم و�لعمل على  تهدد  �لتي  �لأ�سباب  ملنع 
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وجوه �لإخالل بال�سلم، وتتذرع بالو�سائل �ل�سلمية وفقاً ملبادئ �لعدل و�لقانون �لدويل حلل 
�ملنازعات �لدولية �لتي قد توؤدي �إىل �لإخالل بال�سلم وت�سويتها( �.هـ ))( 

هذ�  على  �ملتحدة  �لأمم  هيئة  يف  �ألقاها  �لتي  كلمته  يف    في�سل  �مللك  ن�س  وقد 
�لهدف فكان مما قال: �ليوم يتجه موؤمترنا �لتاريخي هذ� �لذي ��ستكت فيه دول عديدة نحو 
تاأ�سي�س ودعم �ل�سالم �لعاملي. لقد �سهد هذ� �ليوم �إكمال ما ميكن �أن ي�سمى مبيثاق �لعدل 
و�ل�سالم بعد عمل �ساق ومناق�سات طويلة ومد�ولت. �لهدف هو خلق منظمة ذ�ت فعالية 
ق�سوى للمحافظة على �ل�سالم و�لعدل يف عامل �مل�ستقبل. هذ� �مليثاق ل ميثل �لكمال �لذي 
تتوق �إليه �لدول �ل�سغرى، لكنه بال �سك �أف�سل ما ميكن �أن تتفق عليه خم�سون دولة �.هـ )2(

�لعزيز  عبد  بن  �سلطان  �لأمري  �مللكي  �ل�سمو  – �ساحب  – �أي�ساً  هذ�  على  ن�س  وقد 
على  عاماً  �أربعني  مرور  مبنا�سبة  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  يف  �ألقاها  كلمة  يف   
�لإ�سالمي  بالدين  تدين  �ل�سعودية وهي  �لعربية  �ململكة  )فاإن  فقال:  �ملتحدة  �لأمم  تاأ�سي�س 
ت�سطلع بدور دويل متميز لأن �سيا�ستها �خلارجية ت�سري على �أ�سا�س �أن �ملبادئ �لأ�سا�سية 
فيها  ميثاقها  و�سع  �أجلها  من  �لتي  �لنبيلة  و�لأهد�ف  �ملنظمة  هذه  عليها  �رتكزت  �لتي 

))(    كتاب هيئة �لأمم �ملتحدة منذ �لن�ساأة حتى �ليوم �س43-44، تاأليف طالل حممد نور عطار.
�إىل �لأمم  تن�سم  �ل�سعودية  �لعربية  �إن �حلكومة  �لتا�سعة وكان مما قال:  �ل�سنة  �لعدد )0٦)( ربيع �لآخر 40٦)هـ  �لفي�سل  )2(    جملة 
�ملتحدة يف ت�رشيحها �لقائل باأن مبادئ �ل�سلم و�لعد�لة و�حلق يجب �أن ت�سود �أنحاء �لعامل، و�أن �لعالقات �لدولية يجب �أن تقوم على 
هذه �ملبادئ و�إن من دو�عي �غتباطي �لعظيم، �أن �أقول: �إن هذه �ملبادئ تطابق تعاليم �لدين �لإ�سالمي �لذي يعتنقه 400 مليون م�سلم 
يف �لعامل، وهي �لتعاليم �لتي �تخذت �حلكومة �ل�سعودية منها د�ستور�ً ت�سري على هديه �.هـ )كتاب �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ل�سعودية 
– نعمل يف �ملحيط �لدويل  – �أيها �لأخوة �ملو�طنون  – وفقه �هلل لهد�ه -: ونحن  و�ملنظمات �لدولية �س42-43( وقال �مللك فهد 
�أي ت�رشف �ساذ ي�سعى لإ�سعافها  �ل�سامل د�خل د�ئرة هيئة �لأمم �ملتحدة وفروعها ومنظماتها نلتزم مبيثاقها وندعم جهودها ونحارب 
وتقلي�س قوة �لقانون �لدويل لتحل حمله قوة �ل�سالح ولغة �لإرهاب �.هـ و�أ�ساف خادم �حلرمني �ل�رشيفني: ولقد كانت ت�رشفاتنا و�ستبقى 
تعك�س �إح�سا�سنا بالنتماء �إىل �ملجموعة �لدولية كاأ�رشة و�حدة مهما �ختلفت م�ساحلها، وت�سور �إمياننا مببادئ �ل�سالم �ملبني على �حلق 
�ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �.هـ  منها  ومنبعثان  �لقت�سادية  بالعد�لة  مرتبطان  �ل�سيا�سي  و�ل�ستقر�ر  �لدويل،  �لأمن  �أن  ونعتقد  و�لعدل، 

و�ملنظمات �لدولية �س48.  
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تاأكيد ملا تقرره �ل�رشيعة �لإ�سالمية من تنظيم للعالقات بني �لدول. – ثم قال – �إذ� كان 
�إقر�ر  هو  �أ�سا�س حتقيقه  على  �مليثاق  فل�سفة  قامت  و�لذي  �ملتحدة  لالأمم  �لرئي�سي  �لهدف 

�ل�سالم و�لأمن �لدوليني( �.هـ ))(.  

عار�ست  فلذ�  ؛  �ل�رشع  تو�فق  ل  �أنظمة  بها  فاإن  للكفار  �لهيئة  هذه  يف  �لغلبة  �أن  ومبا 
�ل�سعودية بع�س �لأنظمة، ومل تو�فق على كل ما فيها – كما تقدمت �لإ�سارة �إىل هذ� باإقر�ر 

من �ملقد�سي نف�سه. 

  و�إليك جملة من �لعهود و�ملو�ثيق �لتي مل تقبلها �لدولة �ل�سعودية – حر�سها �هلل – :

)- مل تو�فق �ململكة �لعربية �ل�سعودية على �لتفاقية �لتي تن�س على �لق�ساء على جميع 
�أ�سكال �لتميز �سد �ملر�أة. قال طالل حممد نور عطا: حتفظت �ململكة �لعربية �ل�سعودية على 

هذه �لتفاقية، ول تلزم نف�سها مبا يتعار�س مع �أحكام �ل�رشيعة �لإ�سالمية �.هـ )2( 

�أ�سباب  �مليثاق من  �أو جهاًل، وجعل هذ�  �لعنيد وكتمه عناد�ً  �ملقد�سي  يبينه  مل  ما  وهذ� 
تكفري دولة �لتوحيد كما يف كتابه �لكو��سف.

�لإن�سان  �ل�ساد�سة ع�رشة يف حقوق  �ملادة  �ل�سعودية على  �لعربية  �ململكة  تو�فق  مل   -2
�لقائلة )للرجل و�ملر�أة متى بلغا �سن �لزو�ج �حلق بالتزوج بدون قيد ب�سبب �لدين( فقالت 
�إن زو�ج �مل�سلم من �مر�أة وثنية وغري  �إىل �لأمم �ملتحدة:  �أر�سلتها  دولة �لتوحيد يف مذكرة 
م�سيحية  �أم  يهودية  كتابية  من  �مل�سلم  زو�ج  و�أي�ساً  �لإ�سالم،  �أمر حرمه  �هلل  بوجود  موؤمنة 

�أباحه �لإ�سالم، �أما زو�ج غري �مل�سلم مب�سلمة فغري مباح.)3(
))(    �ملرجع �ل�سابق. 

)2(    حا�سية كتابه �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�ملنظمات �لدولية �س)8).
)3(    مذكرة �حلكومة �ل�سعودية �إىل منظمة �لأمم �ملتحدة حول تطبيق حقوق �لإن�سان يف �ململكة عماًل بال�رشيعة �لإ�سالمية. ن�رش يف �لعدد 

�لأول من �ملجلة �لعربية �س82)، و�نظر كتاب موقف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من �لق�سايا �لعاملية يف هيئة �لأمم �ملتحدة �س98.
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3- مل تو�فق دولة �لتوحيد على �ملادة �لعا�رشة من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�سان �لتي 
�أعطت كل �سخ�س حرية تغيري دينه.))(

4- �أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية مل تنظم �إىل �ملعاهدتني �لدوليتني: �لأوىل �خلا�سة باحلقوق 
ب�سبب  و�ملدنية،  �ل�سيا�سية  باحلقوق  �ملتعلقة  و�لثانية  و�لثقافية.  و�لجتماعية  �لقت�سادية 

�حتو�ء كل من هاتني �ملعاهدتني على مو�د ل ت�ساير تعاليم �ل�رشيعة �لإ�سالمية �ل�سمحة. )2( 

فاإذ� كانت هذه حال �لدولة �ل�سعودية مع هيئة �لأمم �ملتحدة، من �أنها ل تقبل �لأنظمة �لتي 
تخالف �ل�رشيعة �لإ�سالمية باعت�ف قاد�ت هذه �لدولة – وفقهم �هلل ملا فيه هد�ه ، وبتطبيقهم 

لها عملياً، وذلك باأن يتحفظو� على �لأنظمة و�لقر�ر�ت �ملخالفة لل�رشيعة �لإ�سالمية.

– ي�سنع عليها  – يا من�سفون  �إذ� كان هكذ� حال �لدولة مع هيئة �لأمم �ملتحدة فلماذ� 
ويكفرها؟! 

�ألي�س من حقها �أن ت�سكر بدل �أن تكفر، من �أجل �متناعها عن �لقر�ر�ت �ملخالفة لل�رشيعة؟ 

�ألي�س من حقها �أن توؤ�زر وت�ساند على �عتز�زها وحدها من بني جميع �لدول �لإ�سالمية 
ب�رشيعة �لإ�سالم وحتفظها على كل ما يخالفه؟ لكن و��أ�سفاه كيف ��ستطاع �ملقد�سي �لعنيد 

و�أمثاله �أن يحجبو� هذه �ملحامد ويقلبو� �ملحا�سن م�ساوئ.  

�لوجه �لثاين من �لرد على هذه �ل�سبهة:

من لنف�سها  حماية  �لهيئة  لهذه  �ل�سعودية  �لدولة  �ن�سمام  تقت�سي  �مل�سلحة  �أن    
�أعد�ئها �لكفار. 

))(    �ملرجع �ل�سابق. 
)2(    موقف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من �لق�سايا �لعاملية يف هيئة �لأمم �ملتحدة �س98.  
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بل وبع�س �لدول �لإ�سالمية �ملخالفة للمعتقد �ل�سلفي، فاإنهم يتب�سون بدولة �لتوحيد 
�لدو�ئر لدو�فع متعددة معلومة، ومن �أو�سح �لرب�هني حرب �خلليج �لأوىل، فدولة تهجم 

و�أخرى عن �أنيابها تك�رش.  

خري  �حلديبية  �سلح  وبنود  �لقوة،  حلالة  مغايرة  �أحكاماً  لل�سعف  �أن  �رشعاً  �ملتقرر  ومن 
�ساهد ودليل على هذ�.

�لتاريخي )تذكرة  �آل عبد�ملح�سن يف كتابه  �إبر�هيم بن عبيد  �ملوؤرخ  �ل�سيخ  وقد ذكر 
�أويل �لنهى و�لعرفان باأيام �هلل �لو�حد �لديان( كتب معاهد�ت مع بريطانيا ظاهرها �لر�سا 

فقال:  بال�سيم 

�أقطار  على  �لعتد�ء  يتحا�سى  �أن  قبل  من  �آباوؤه  تعهد  �سعود كما  �بن  يتعهد   : )�ساد�ساً 
�لكويت و�لبحرين وم�سايخ قطر و�سو�حل عمان �لتي هي حتت حماية �حلكومة �لربيطانية، 
�لأقطار  وتخوم  �سوؤونها  يف  يتدخل  ل  و�أن  �ملذكورة،  �حلكومة  مع  عهدية  �سالت  ولها 
�خلا�سة بهوؤلء �ستعني فيما بعد. وجرى توقيعها يف )8) �سفر من هذه �ل�سنة �ملو�فق 2٦ 

دي�سمرب 5)9)(، ول ريب �أن هذه �لتفاقية جائرة... (. 

وقد �نتقدها �لكتاب فقال عنها �ل�سليع فوؤ�د حمزة ملا �أ�رشف عليها �أنها معاهدة جائرة. 

�لعقل و��ستقالل  �لفكر ورجاحة  �مل�سهور بحرية  �لذكي حافظ وهبة  �ملاهر  وقال عنها 
�لر�أي ما ن�سه: 

)جتلى ق�رش نظر م�ست�ساري �بن �سعود مبا يجري يف �لعامل و�ل�ستفادة من �لفر�س ولكن 
�سعود  �بن  خلى  وملا  توقيعها.  �إىل  دعت  �لوقت  ذلك  و�لأحو�ل  �لظروف  �أن  عنها  يقال 
و�أ�ساليب  �ل�سيا�سة  لغة  يعرفون  ل  �أنهم  غري  و�لقوة  و�لدين  �ل�رشف  فيهم  �لذين  و�سحبه 
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�ل�ستعمار ول ي�سدقون بالظفر لغري �ل�سارم �لبتار و��ست�سارهم كعادته �أجابوه باأننا يف حال 
�سعف وخ�سمنا قوي جبار، فرن�ها تنفعنا باإذن �هلل يف �حلال ول ت�رشنا �إذ� كنا يف حالة منعة 
وقوة، وميكن تعديلها فيما بعد، فالعربة بالقوة يف كل وقت وحال، فقم وتوكل على �هلل 
نيته ح�سن �جلو�ر، وت�سهيل  يبيع ول يتخلى ول يرهن من  باأنه ل  �أدرك  �أنه  ووقعها، كما 
طرق �حلجاج. فما �أح�سن نتائج هذه �لآر�ء و�لأفكار، ولنا �أ�سوة يف �سلح �حلديبية، �أ�سف 
�إىل ذلك �أنها لغت بعد �سبع �سنو�ت وعدلت فيما بعد ذلك ملا فتح �هلل له �حلجاز و�عتفت 

له بريطانيا بال�ستقالل �لتام يفعل ما ي�ساء ويحكم ما يريد(. �هـ ))( 

�لوجه �لثالث من �لرد على هذه �ل�سبهة :

�أنه لو قدر جدًل �أن �لن�سمام �إىل هيئة �لأمم �ملتحدة من �حلكم بغري ما �أنزل �هلل ملا كفرت 
�لدولة �ل�سعودية بفعلها ؛ لأنه تقدم بيان �أن �حلكم بغري ما �أنزل �هلل على �سناعته وكونه �سبباً 
لل�سعف وت�سلط �لأعد�ء، �إل �أنه ل يخرج من �مللة، وبهذ� كان يفتي �سيخنا عبد�لعزيز بن 

باز و�ل�سيخ �لألباين – رحمهما �هلل – كما تقدم. 

فعلى هذ� ل ي�سح لهذ� �ملقد�سي �لعنيد �أن يكفر باحلكم بغري ما �أنزل �هلل  بالد �لتوحيد؛ 
لأنه لي�س موجود�ً ولو كان موجود�ً فالتكفري به من �ملتنازع فيه، و�مل�سائل �ملتنازع فيها ل 

يكفر بها عيناً كما تقدم تقريره من كالم �أهل �لعلم.

تنبيه : لو كان �لن�سمام �إىل هيئة �لأمم �ملتحدة من �حلكم بغري ما �أنزل �هلل لر�أيت علماءنا 
كال�سيخ حممد بن �إبر�هيم، و�ل�سيخ �سعد �لعتيق، و�ل�سيخ عبد�لعزيز �بن باز، و�ل�سيخ حممد 
�ل�سيخ  �أنكروه وبينو� حرمته  بل ن�س على جو�زه بع�سهم فقد �سئل     �لعثيمني 

حممد بن �سالح بن عثيمني:

 .)(98/2(    )((
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 ، بع�س �لنا�س يقول �إن �لن�سمام �إىل �لأمم �ملتحدة حتاكم �أي�ساً �إىل غري �هلل 
فهل هذ� �سحيح ؟ 

فاأهل  عنده،  �لنظام  يقت�سيه  مبا  بلده  يف  يحكم  فكل  ب�سحيح،  لي�س  )هذ�   : فاأجاب 
�لإ�سالم يحتكمون �إىل �لكتاب و�ل�سنة، وغريهم �إىل قو�نينهم، ول جترب �لأمم �ملتحدة �أحد�ً 
�أن يحكم بغري ما يحكم به يف بالده، ولي�س �لن�سمام �إليها �إل من باب �ملعاهد�ت �لتي تقع 

بني �مل�سلمني و�لكفار( �.هـ ))(

وملا رددو� ما بني حني و�آخر �أن �لدولة �ل�سعودية – حر�سها �هلل – حتكم مبا �أنزل �هلل، 
وزكوها بهذ� – كما �سياأتي �لنقل عن بع�سهم - .

))(    جملة �لدعوة – �لعدد ٦08) – 0) جمادى �لأوىل 8)4)هـ - )) �سبتمرب 997)م.
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الشبهة الثالثة
إن هؤالء الحّكام قد كفروا إلعانتهم 
الكفار على المسلمين في عدة وقائع

و�جلو�ب على هذه �ل�سبهة من �أوجه:

�لتي ل زمام لها ول خطام  فيه �لإ�ساعات  هيناً، ول تقبل  �أمر�ً  لي�س  �لتكفري  �أن   : �أوًل 
ل�سيما وولة �لأمر خا�سة يف هذ� �لبلد ينفون عن �أنف�سهم �إعانة �لكفار على �مل�سلمني، بل 

و�رشحت بذلك بع�س �ل�سحف �لغربية �لكافرة، و�حلق ما �سهدت به �لأعد�ء.

ثانياً : �أنه لو قدر ح�سوله فال يتعجل يف �لتكفري به ؛ لأن لالإكر�ه م�ساغاً ل �سيما و�لغلبة 
نب  ڍ  ڌ  ڌ     : تعاىل  قال  كما  �لتكفري  من  مانعاً  يكون  فالإكر�ه  �لكافرة،  للدول 

ڎ  ڎ  ڈمب  ]�لنحل: 0٦)[ .
فاإن قلت : �إن �لإكر�ه ل يقبل بالإجماع يف �إزهاق �أنف�س �لآخرين ل�ستبقاء نف�سه؟ 

فيقال : هذ� �سحيح، لكن غاية ما يف هذ� �لإجماع �إثبات �أن �لإكر�ه لإبقاء �لنف�س مقابل 
�إزهاق �أنف�س �لآخرين غري معترب، و�أن �ساحبه �آثم، لكن لي�س معنى هذ� �أنه ل يكون عذر�ً 
–  يف هذ� – لي�س مانعاً من  يف منع �حلاق �لكفر به، ففرق بني �لتاأثيم و�لتكفري، فالإكر�ه 

�لتاأثيم لكنه مانع من �لتكفري.

ثالثاً : �إن �لتكفري مبطلق �لإعانة ل ي�سلم به لأنها م�ساألة نز�عية – كما �سياأتي بيانه -.

ر�بعاً : �إن �أ�سح �أقو�ل �أهل �لعلم – فيما يظهر – �أن �لتكفري بالإعانة لي�س كفر�ً لذ�ت 
�لإعانة، و�إليك تاأ�سيل �مل�ساألة وبحثها:
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�إن �لتعامل مع �لكفار لي�س كفر�ً مطلقاً  بل على درجات ثالث:

ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   �لدرجة �لأوىل : معاملة كفرية وهي توليهم: قال تعاىل : نب  
ٿ ٺ   ٺ   ٺ   ن قوله تعاىل : نب   ]�ملائدة: )5[ ، قال �بن حزم : )�سح �أ مب  ٿ   ٿ
يختلف  ل  حق  وهذ�  �لكفار،  جملة  من  كافر  نه  باأ ظاهره  على  هو  منا  �إ مب  ٿ ٿ

 )(( �مل�سلمني(.�هـ من  �ثنان  فيه 

و�سابط �لولء �لكفري )�لتويل(: حمبة �لكفار لأجل دينهم �أو ن�رشتهم لأجله و�لر�سا به، 
فاإن وجدت ن�رشة بدون هذ� �لد�فع و�إمنا حلظ دنيوي فهو حمرم ولي�س كفر�ً.

�أبي طالٍب  بن  �بن ماجه من حديث على  �إل  �ل�ستة  ما رو�ه  �ل�سابط  و�لدليل على هذ� 
بقدوم يخربهم  قري�س  �إىل  �لر�سالة  �أر�سل  �إذ  بلتعة  �أبي  بن  حاطب  ق�سة  يف    

ر�سول �هلل ☺  فقال له ر�سول �هلل ☺ : )يا حاطب ما هذ�؟ 

قال : ل تعجل عليِّ �إين كنت �مر�أً مل�سقاً يف قري�س ومل �أكن من �أنف�سهم وكان من معك 
فيهم  �لن�سب  من  فاتني ذلك  �إذ  فاأحببت  �أهليهم مبكة  قر�بات يحمون  لهم  �ملهاجرين  من 
�أن �تخذ فيهم يد�ً يحمون بها قر�بتي وما فعلت ذلك كفر�ً ول �رتد�د�ً عن ديٍن ول ر�ساً 

بالكفر بعد �لإ�سالم ؛ فقال ر�سول �هلل ☺: �إنه �سدقكم ( )2(.

د فعل حاطب لي�س كفر�ً لذ�  فكالم حاطب مع �إقر�ر ر�سول �هلل ☺ �رشيح  يف �أن جمرَّ
قال مل �أفعله كفر�ً ول ردًة عن �لدين ولو كان جمرد فعل حاطب كفر�ً ملا �حتاج �إىل قوله مل 
�أفعله كفر�ً لأن جمرد �لفعل كفٌر كما �أنه ل ي�سح مل�ستهزئ باهلل �أن يقول مل �أقله كفر�ً لأن جمرد 

�ل�ستهز�ء كفٌر. 

))(    �ملحلى )))/38)(.
)2(    �سحيح �لبخاري )2785(.
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: وقال �ل�سيخ عبد �للطيف بن عبد �لرحمن بن ح�سن

وله  بعمومه  �لنهي  وتناوله  به،  وو�سفه  �لإميان  با�سم  �ملخاطبة  يف  حاطب  فدخل   (
حاطب  فعل  �أن  ي�سعر  ما  �لكرمية  �لآية  يف  �أن  مع  �إر�دته  على  �لد�ل  �ل�سبب  خ�سو�س 
قوله  لكن  �ل�سبيل  �سو�ء  �سل  قد  ذلك  فاعل  فاإن  باملودة،  �إليهم  �أبلغ  و�أنه  مو�لة  نوع 
)�سدقكم خلو� �سبيله( ظاهر يف �أنه ل يكفر بذلك �إذ� كان موؤمناً باهلل ور�سوله غري �ساك 

ول مرتاب، و�إمنا فعل ذلك لغر�س دنيوي ولو كفر ملا قيل)خلو� �سبيله(.

ما  �عملو�  فقال:  بدر  �أهل  على  �طلع  �هلل  لعل  يدريك  )وما  لعمر   ☺ قوله  يقال  ل 
ما  ح�سناته  من  بقي  ملا  كفر  لو  نقول  لأنا  تكفريه؛  من  �ملانع  هو  لكم(  غفرت  فقد  �سئتم 

ی    ی   نب   : تعاىل  لقوله  قبله  ما  يهدم  �لكفر  فاإن  و�أحكامه،  �لكفر  حلاق  من  مينعه 
ڭڭ   ۓ   ۓ   نب    : تعاىل  وقوله   ،  ]5 ]�ملائدة:  مئمب   حئ   جئ   ی  

ڭ  ڭ  ۇمب ]�لأنعام: 88[ و�لكفر حمبط للح�سنات و�لإميان بالإجماع فال يظن هذ�.

نب ٱ  ٻ  ٻ    : وقوله   ، ]�ملائدة: )5[  نب  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ مب    : قوله  و�أما 
 ]22 ]�ملجادلة:  ڀمب  ڀ   ڀ   پ    پ   پ     پ   ٻ    ٻ  
نب ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت    وقوله تعاىل : 
ته �ل�سنَّة  حت  خت  مت    ىت  يتجث  مث  ىث  يث     حج    مجمب  ]�ملائدة: 57[ ، فقد ف�رشَّ
وقيَّدته وخ�سته باملو�لة �ملطلقة �لعامة، و�أ�سل �ملو�لة هو �حلبُّ و�لنُّ�رشة و�ل�سد�قة ودون 
�ل�سلف  عند  وهذ�  و�لذم،  �لوعيد  من  وق�سطه  حظه  ذنٍب  ولكل  متعددٌة  مر�تب  ذلك 

�لر��سخني يف �لعلم من �ل�سحابة و�لتابعني معروٌف يف هذ� �لباب وغريه(. �هـ ))(

))(    �لر�سائل و�مل�سائل �لنجدية )9/3-0)(. و�نظر �لدرر �ل�سنية ))/474(.
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بالكفر  ر�ساً  )ول  قال  �إذ  �لكفري  لل�سابط  �إبانٌة  بلتعة  �أبي  بن  حاطب  كالم  يف  ثم 
�لإ�سالم(.  بعد 

فاإن قيل : حكى بع�س �لعلماء �لإجماع على �أن مطلق �لإعانة كفر.

فيقال: هذ� �لإجماع �ملحكي ما بني  حالتني:

�لأوىل :  �أن يكون خارج حمل �لنز�ع مثل قول �بن حزم - يف �ملحلى - : )�سح �أن قوله 
تعاىل : نب  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ مب ]�ملائدة: )5[ ، �إمنا هو على ظاهره باأنه كافر من جملة 

�لكفار، وهذ� حق ل يختلف فيه �ثنان من �مل�سلمني(. �هـ

وذلك �أننا ل نختلف يف كفر �ملتويل لكن ما �لتويل؟ ومن �ملتويل؟ هذ� حمل �لبحث وفيه 
فاعله، وهذ�  كفر  �أفاد  و�إمنا  �لتويل،  معنى  بيان  يف  �سيئاً  يفيد  ل  �بن حزم  �لتنازع، وكالم 
و��سح ل �إ�سكال فيه ول نز�ع، ثم على �فت��س �أن �بن حزم حكى �إجماعاً فاإنه يقال فيه ما 

يقال يف �حلالة �لثانية �لآتية.

�لثانية : �أن �لذين حكو� �إجماعاً جعلو� �ملظاهرة �لكفرية كل �إعانة للكفار حتى �لقولية، 
وهذ� �لإجماع خمروم بيقني ول يعول عليه من�سٌف عامل بخرمه. 

وبرهان خرم �لإجماع �ملحكي ما يلي: 

�أوًل: �أن �لإمام �ل�سافعي  �رشح باأن حاطباً مل يكفر مع �أن فعله �إعانة قوية للكفار 
�أمام جي�س �لإ�سالم �لذي يتقدمه ر�سول �هلل ☺.

قيل لل�سافعي : �أر�أيت �مل�سلم يكتب �إىل �مل�رشكني من �أهل �حلرب باأن �مل�سلمني يريدون 
ممالأة  على  دللة  ذلك  يف  ويكون  دمه  ذلك  يحل  هل  عور�تهم  من  بالعورة  �أو  غزوهم 

�مل�رشكني؟ 
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قال �ل�سافعي : )ل يحل دم من ثبتت له حرمة �لإ�سالم �إل �أن يقتل �أو يزين بعد 
بيناً بعد �إميان ثم يثبت على �لكفر ولي�س �لدللة على عورة م�سلم  �إح�سان �أو يكفر كفر�ً 
ول تاأييد كافر باأن يحذر �أن �مل�سلمني يريدون منه غرة ليحذرها �أو يتقدم يف نكاية �مل�سلمني 

بكفر بني (.

فقلت لل�سافعي: �أقلت هذ� خرب�ً �أم قيا�ساً؟

قال: )قلته مبا ل ي�سع م�سلماً علمه عندي �أن يخالفه بال�سنة �ملن�سو�سة بعد �ل�ستدلل 
بالكتاب فقيل لل�سافعي فاذكر �ل�سنة فيه( – ثم �ساق خرب حاطب ثم قال – :

با�ستعمال  �حلكم  طرح  لك  و�سفنا  ما  مع  �حلديث  هذ�  )يف   :   �ل�سافعي  قال 
�لظنون لأنه ملا كان �لكتاب يحتمل �أن يكون ما قال حاطب كما قال من �أنه مل يفعله �ساكاً يف 
�لإ�سالم، و�أنه فعله ليمنع �أهله، ويحتمل �أن يكون زلة ل رغبة عن �لإ�سالم، و�حتمل �ملعنى 
�لأقبح، كان �لقول قوله فيما �حتمل فعله، وحكم ر�سول �هلل فيه باأن مل يقتله ومل ي�ستعمل 
عليه �لأغلب ول �أحد �أتى يف مثل هذ� �أعظم يف �لظاهر من هذ� لأن �أمر ر�سول �هلل ☺ 
 ☺ �هلل  باأمر ر�سول  �مل�رشكني  فاإذ� كان من خابر  بعده  �لآدميني  مباين يف عظمته جلميع 
فيكون  �لنفو�س  يقع يف  مما  �لأغلب  ما عاب عليه  يريد غرتهم ف�سدقه   ☺ �هلل  ور�سول 

لذلك مقبوًل كان من بعده يف �أقل من حاله و�أوىل �أن يقبل منه مثل ما قبل منه(. 

قيل لل�سافعي: �أفر�أيت �إن قال قائل: �إن ر�سول �هلل ☺ قال قد �سدق �إمنا تركه ملعرفته 
ب�سدقه ل باأن فعله كان يحتمل �ل�سدق وغريه؟

فيقال له : ) قد علم ر�سول �هلل ☺ �أن �ملنافقني كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر فلو كان 
حكم �لنبي ☺ يف حاطب بالعلم ب�سدقه كان حكمه على �ملنافقني �لقتل بالعلم بكذبهم 
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ولكنه �إمنا حكم يف كل بالظاهر وتوىل �هلل عز وجل منهم �ل�رش�ئر، ولئال يكون حلاكم بعده 
�أن يدع حكماً له مثل ما و�سفت من علل �أهل �جلاهلية.

وكل ما حكم به ر�سول �هلل ☺ فهو عام حتى ياأتي عنه دللة على �أنه �أر�د به خا�ساً �أو 
عن جماعة �مل�سلمني �لذين ل ميكن فيهم �أن يجهلو� له �سنة �أو يكون ذلك موجود�ً يف كتاب 

�هلل تعاىل(.�هـ ))( فكيف يقال بعد ذلك: باأن �أي �إعانة تويل وهي كفر بالإجماع؟ 

وهذ� �ل�سافعي ينق�س �لإجماع   ب�رش�حة وو�سوح.

عور�ت  على  �لكفار  �إطالعه  كرث  من  �أن  بو�سوح  �رشح  �لقرطبي  �لإمام  �أن   ثانياً: 
�مل�سلمني ل يكفر �إذ� كان �عتقاده �سليماً ود�فعه �أمر�ً دنيوياً مع �أن هذه �إعانة قوية للكفار 

:  قال

يكن  مل  باأخبارهم  عدوهم  ويعرف  عليهم  وينبه  �مل�سلمني  عور�ت  على  تطلعه  كرث  من 
)�إذ� كان فعله لغر�س دنيوي و�عتقاده على ذلك �سليم ؛ كما فعل حاطب  بذلك كافر�ً: 

حني ق�سد بذلك �تخاذ �ليد ومل ينو �لردة عن �لدين( �.هـ )2( 

�أفلي�س هذ� �رشيحاً يف خرم �لإجماع �لذي ين�س على �أن �أدنى �إعانة قولية �أو فعلية توٍل 
كفري؟

 ثالثاً : قال �بن �جلوزي  : )قوله تعاىل:نب  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ مب ]�ملائدة: )5[ 
 فيه قولن:

�أحدهما: من يتولهم يف �لدين، فاإنه منهم يف �لكفر.

))(    كتاب �لأم )250-249/4(.
)2(    �لتف�سري )8)/52(.
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و�لثاين: من يتولهم يف �لعهد فاإنه منهم يف خمالفة �لعهد(.�هـ ))( 

�ملزعوم  �لإجماع  مل يخرم  بقوله هذ�  �بن �جلوزي  – �أن  �لكرمي  �لقارئ  – �أيها  فالحظ 
يكون  �لكفري  �لتويل  �أن  وهو:  �لإجماع   عليه  يدعي  �لذي  �لقول  يحك  مل  بل  فح�سب، 
�بن  حماولة  مع  �مل�ساألة،  يف  �لأقو�ل  من  �جلوزي  �بن  يحكه  – مل  قولية  ولو  �لإعانة  باأدنى 
�جلوزي  – �ملعروف ب�سعة �لطالع – ��ستق�ساء �أقو�ل �ملف�رشين يف تف�سريه: )ز�د �مل�سري(، 
كما كتب لبنه نا�سحاً ومبيناً له عظم تف�سريه: )وما ترك �ملغني، وز�د �مل�سري حاجة �إىل �سيء 

من �لتفا�سري( �.هـ )2(

ر�بعاً : قال �أبو �لف�سل حممود �لألو�سي: وقيل: �ملر�د نب  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ مب 
]�ملائدة: )5[ ، كافر مثلهم حقيقة، وحكي عن �بن عبا�س – ر�سي �هلل تعاىل عنهما – ولعل ذلك 

�إذ� كان توليهم من حيث كونهم يهود�ً �أو ن�سارى.. �.هـ)3(

خام�ساً : �أن �أئمة �ملذ�هب �لأربعة �أبا حنيفة ومالكاً و�ل�سافعي و�أحمد   ل يرون 
كفر �جلا�سو�س �لذي يف�سي �رش �مل�سلمني �إىل �لكفار، وهذ� ما �ختاره �بن تيمية – و�سياأتي 

نقل مهم عنه يف �آخر �لبحث يتعلق باآية �لتويل – و�بن �لقيم 

   ثبت �أن حاطب بن �أبي بلتعة ملا ج�س عليه، �ساأله عمر( :  قال �بن �لقيم
�رشب عنقه فلم ميكنه وقال: )ما يدريك لعل �هلل �طلع على �أهل بدر فقال: �عملو� ما �سئتم 

فقد غفرت لكم( وقد تقدم حكم �مل�ساألة م�ستوفى.

و�ختلف �لفقهاء يف ذلك، فقال �سحنون: �إذ� كاتب �مل�سلم �أهل �حلرب قتل ومل ي�ستتب 
ويطال حب�سه  وجيعاً  يجلد جلد�ً   :   مالك  �أ�سحاب  من  لورثته وقال غريه  وماله 

))(    ز�د �مل�سري )378/2(.
)2(    ر�سالة لفتة �لكبد �س٦٦.

)3(    روح �ملعاين )57/3)(.
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وهو  توبة  لهذ�  يعرف  ول  يقتل  �لقا�سم:  �بن  وقال  �لكفار.  من  يقرب  مو�سع  من  وينفى 
�حتجو�  و�لفريقان  يقتل،  ل   :   و�أحمد  حنيفة  و�أبو  �ل�سافعي  وقال  كالزنديق. 
بق�سة حاطب وقد تقدم ذكر وجه �حتجاجهم وو�فق �بن عقيل من �أ�سحاب �أحمد مالكاً 

و�أ�سحابه(. �هـ ))(

�ساد�ساً: �ل�سيخ �ملحقق عبد �لرحمن �ل�سعدي، يف تف�سريه �سورة �ملائدة �آيةنب  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ  ٿٿ مب ]�ملائدة: )5[  حيث قال:

)لأن �لتويل �لتام يوجب �لنتقال �إىل دينهم، و�لتويل �لقليل يدعو �إىل �لكثري ثم يتدرج 
�سيئاً ف�سيئاً حتى يكون �لعبد منهم �.هـ، فهذ� �رشيح يف �أن �لكفر ل يكون �إل بالتويل �لتام 

وما عد�ه لي�س كفر�ً، و�لتويل �لتام ر�جع لالأديان وهي �أمور �عتقادية( )2(.

قال  حيث    �ل�سنقيطي  �لأمني  حممد  �ل�سيخ  و�ملف�رش  �لأ�سويل  �لعالمة   : �سابعاً 
يف تف�سريه عند قوله �سبحانه : نب  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ مب قال: )ويفهم من ظو�هر 

�لآيات �أن من توىل �لكفار عامد�ً �ختيار�ً، رغبة فيهم �أنه كافر مثلهم(. �هـ )3( 

فلم يجعل �لتكفري مطلقاً، بل قرنه باأمر قلبي �أو �عتقادي وهو: �أن يتوىل �لكفار 
رغبة فيهم. 

�آية  �ملائدة  �سورة  تف�سريه  يف    �لعثيمني  �سالح  بن  حممد  �ملحقق  �ل�سيخ   ثامناً: 
�هلل  ر�سول  كقول  �لذنوب  كبائر  من  ن�رشتهم  �أن  ذكر  مب  ٿٿ  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   نب  
☺  : )من غ�سنا فلي�س منا( ثم قال: )�ملهم على كل حال من هنا تعرف �أن كلمة �ملو�لة 
�لتي نهى �هلل عنها هي مو�لتهم باملنا�رشة و�ملعاونة مما يعود عليهم بالنفع فهذ� حر�م لكن 

))(    ز�د �ملعاد )٦4/5(. و�نظر ز�د �ملعاد )422/3-424( و�لبد�ئع )4/ 939- )94( و�ل�سارم �مل�سلول )372/2(.
)2(    �لتف�سري )�س235(.

)3(    �أ�سو�ء �لبيان )2/)))(.
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ل فهذ�  منهم  للم�سلمني  �إيذ�ء  �أ�سد  هو  من  على  ونا�رشهم  عاونهم  �إذ�  �إل  لكم:   قلت 
باأ�س به(.�هـ ))( فلم يحكم  على �لن�رشة باأنها كفر.

�أيها �لقر�ء : �ألي�س  هذ� �لإجماع خمروماً باأن هوؤلء �لأئمة �لكبار مل يكفرو� �جلا�سو�س 
مئات بل  ع�رش�ت  قتل  موؤد�ه  يكون  قد  �لذي  �لكافرين  �إىل  �مل�سلمني  �رش  يف�سي   �لذي 

من �مل�سلمني.

 فبهذ� يظهر لك جلياً �أن �لإجماع �ملزعوم خمروم ل ي�سح �لتعويل عليه عند �أهل �لإن�ساف 
�لعاملني  بخرمه.

حماولة �لإجماع  بها  يخرم  ل  خا�سة  م�ساألة  �جلا�سو�س  م�ساألة  جعل  بع�سهم   وحماولة 
فا�سلة لوجوه:

�أحد  ي�ستثن  �لقولية ومل  �ل�سور  �أكدو� كل �سورة حتى  �لذين حكو� �لإجماع  �أن  �أوًل: 
منهم ولو مرة �سورة �جلا�سو�س، ولو كانت هذه م�ستثناة – عندهم - لأبانوها وما تركوها، 

ويوؤكد هذ� �لوجه �لذي يليه.

ثانياً: �أن مما يتمايز به دليل �لإجماع �أنه قطعي �لدللة فلي�س هو من �لأدلة �ملجملة حتى 
يحتاج �إىل بيان.

�أغفله  ملا  �إجماٌع  �مل�ساألة  متاأخرون، ولو كان يف  نقلو� �لإجماع علماء  �لذين  �أن  ثالثاً:   
�لأولون من �ملف�رشين و�لفقهاء مع كرثتهم ودقتهم.

بالعتقاد كما �سبق ، �لتكفري  �لأو�ئل و�ملتاأخرين من علق  �لعلماء  �أن يف كالم    ر�بعاً: 
ل على �لعمل، فهوؤلء �إذ� ذكرو� م�ساألة �جلا�سو�س ذكروها متثياًل - قطعاً - ل تخ�سي�ساً 

))(    �ملائدة )�رشيط رقم ))5(�لوجه �لثاين(.
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لأنهم ل يكفرون مبجرد �لعمل.))(

�ل�سبهة من  متاأوًل ولوله لكفر، وتفنيد هذه  كان  �أن حاطباً  �سبهة وهي  بع�سهم  يردد 
�أوجه:          

�أن ر�سول �هلل ☺ ملا �ساأل حاطباً عن عذره، مل يعتذر حاطب باأنه تاأول دلياًل �رشعياً  �أ - 
بل ذكر �أنه فعل ما فعل حلظ دنيوي.

كان  �سبهة  يك�سف  مل  لذلك  متاأوًل  كان  حاطباً  �أن  يفهم  مل   ☺ �هلل  ر�سول  �أن  ب -  
حاطب متم�سكاً بها، ودو�ء �ل�سبه ك�سفها.

ل بدر  �أهل  من  لكونه  له  مغفور  لكنه  عا�س،  باأنه  �أقر   ☺ �هلل  ر�سول  �أن   ج-  
لأجل �لتاأويل.

كح�سور    – ح�سنات  �إىل  حمتاجني  غري  فهم  وعليه  �آثمني،  غري  �ملتاأولني  �أن  ذلك  بيان 
بدر – تغفر بها �سيئاتهم، وقد حكى �بن حزم �لإجماع على ذلك )�لف�سل )3/ 270(، 
�لفتاوى ))/3))()284/3(  �ل�ستقامة )2/ 43)( جمموع  تيميه يف  �بن  و�نظر كالم 

)2)/80)( و�لرد على �لبكري �س)259، 329( و�لأ�سفهانية )44)- 45)(.     

– �إل  تقدم  – كما  �لكفار  �أ�سناف  باختالف  يختلف  وهذ�  �ملحرمة،  �ملو�لة   : �لثانية 
�لنار، وهناك  دينياً، ويعتقد بطالن دينهم و�أن م�سريهم  �أن جميعهم يعادي ويبغ�س بغ�ساً 
جزيرة  وحدود  �لكافر  تعزية  كحكم  معترب�ً  خالفاً  �لعلم  �أهل  فيها  �ختلف  فقهية  م�سائل 
�لعرب، فمثل هذه �مل�سائل من �عتقد حرمتها فال يفعلها، لكن ل ي�سنع به على �ملخالف، 

))(    قد ��ستفدت من ر�سالة )�لوقفات على �سيء مما يف كتاب �لتبيان من �ملغالطات( �لرد �لأول و�لثاين ملوؤلفه �أبي عبد �هلل �ليمني – جز�ه 
�هلل خري�ً–.
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و�إن كان له حق �أن يبني قوله ويدعو �إليه لأن قوله �أي�ساً يف حيز �مل�سائل �لتي ي�سوغ �ملخالفة 
فيها، ولهذ� �سو�بط مذكورة يف م�سانها من كتب وكالم �أهل �لعلم.

�لثالثة : جائزة، وهي �ملعاملة �حل�سنة لغري �حلربيني و�لأ�سل يف هذ� �لباب، قوله تعاىل : 
نب ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
�لعك�س،  دون  �لكتابيات  من  �لزو�ج  ومنه   ،  ]8 ]�ملمتحنة:  مب   ک  ڑ   ڑ   ژ   ڈژ  
و�أكل ذبائح �أهل �لكتاب، ومنه وهو �أمر م�ستحب �إن مل يجب دعوتهم �إىل �لإ�سالم وترك 

ما هم عليه من دين من�سوخ حمرف وهكذ�... .

تنبيه : �إن كثري�ً من �لأحكام يف هذ� �لباب تختلف بح�سب �مل�سلحة، فحالة �لقوة لها 
�أحكام مغايرة حلالة �ل�سعف، كما تقدم ذكر هذ�.
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الشبهة الرابعة
إلغاء شرعية الجهاد 

�أنكر  من  م�رشوعان  �أمر�ن  �لطلب  �أو  �لدفع  جهاد  �أن  وتثبيتها  �لأ�س�س  تاأكيد  ومن 
�رشعيتهما �رتد وخرج من �مللة، لأنه �أنكر �سيئاً مقرر�ً يف كتاب �هلل و�سنة ر�سوله ☺ ، 
لكن من �ملهم �أن يعرف �أن لهذ� �جلهاد وقتاً و�رشوطاً ومقا�سد من �أجلها �رشع، �أنبه على 

هذه �لتمهيد�ت فيما يلي:

لذ�ته،  ل  لغريه  م�رشوع  �ل�رشيعة  يف  وقتالهم  �لأعد�ء  جهاد  �أن   : �لأول  �لتمهيد 
چ       چ     ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   وهو �إقامة دين �هلل يف �لأر�س، كما قال تعاىل: نب 

.](93 ]�لبقرة:  مب  ڇ  چ چ   
قال �بن جرير �لطربي   : فقاتلوهم حتى ل يكون �رشك، ول يعبد �إل �هلل وحده 
هلل،  كله  �لدين  ويكون  �لفتنة،  وهو  �لأر�س  من  �هلل  عباد  عن  �لبالء  فريتفع  له،  �رشيك  ل 
يقول: وحتى تكون �لطاعة و�لعبادة كلها هلل خال�سة دون غريه، وبنحو �لذي قلنا قال �أهل 
�لتاأويل. ذكر من قال ذلك، ثم �ساقه باإ�سناده عن �بن عبا�س، و�حل�سن، وقتادة، و�ل�سدي، 

و�بن جريج،  وغريهم  �.هـ ))( 

�سبب �أن  على  و�حلديث  �لآية  )فدلت   :   �لقرطبي  �هلل  عبد  �أبو   وقال 
�لكفر عدم  �لغاية  فجعل  كفر،  �أي  چمب  ڃ   نب ڃ  ڃ   قال  لأنه  �لكفر؛  هو  �لقتال    

وهذ� ظاهر( �.هـ )2( 

))(    �لتف�سري )9/ ٦2)(. 
)2(   �لتف�سري)354/2(.
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�لدين ون�رشه و�إخماد  �إعالن  �إىل  : )لأن �جلهاد و�سيلة    �لعيد  �بن دقيق  وقال 
�لكفر ودح�سه فف�سيلته بح�سب ف�سيلة ذلك(.�.هـ ))(  

من  �ملق�سود  تعاىل  ذكر  )ثم  تف�سريه:   يف  �ل�سعدي  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ  وقال 
�لقتال يف �سبيله، و�أنه لي�س �ملق�سود به �سفك دماء �لكفار و�أخذ �أمو�لهم، ولكن �ملق�سود به 
�أن يكون �لدين هلل تعاىل فيظهر دين �هلل تعاىل، على �سائر �لأديان، ويدفع كل ما يعار�سه من 

�ل�رشك وغريه، وهو �ملر�د بالفتنة، فاإذ� ح�سل هذ� �ملق�سود فال قتل ول قتال( �.هـ  

ويف حديث �أبي مو�سى قال ر�سول �هلل ☺:)من قاتل لتكون كلمة �هلل  هي �لعليا فهو 
يف �سبيل �هلل( متفق عليه.

قال �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية  : فالعقوبة على ترك �لو�جبات وفعل �ملحرمات 
هي مق�سود �جلهاد يف �سبيل �هلل �.هـ )2( 

وقال �بن �لقيم  : )ولأجلها  �أي �لتوحيد جردت �سيوف �جلهاد( �.هـ )3(. 

نبچ    : تعاىل  قال  كما  �جلزية  باأخذ  �سقط  ملا  لذ�ته  مق�سود�ً  �جلهاد  كان  ولو 
ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ مب ]�لتوبة: 29[، ويف حديث بريدة يف �سحيح م�سلم: )كان ر�سول �هلل ☺ 
�إذ� �أمر �أمري�ً على جي�س �أو �رشية �أو�ساه يف خا�سته بتقوى �هلل ومن معه من �مل�سلمني خري�ً 
با�سم �هلل يف �سبيل �هلل، قاتلو� من كفر باهلل، �غزو� ول تغلو� ول تغدرو�   ثم قال : �غزو� 

))(    فتح �لباري )كتاب �جلهاد باب ف�سل �جلهاد(.
)2(    جمموع �لفتاوى )28/ 308(.

)3(    ز�د �ملعاد ))/34( و�أعالم �ملوقعني ))/ 4(.
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خ�سال ثالث  �إىل  فادعهم  �مل�رشكني  من  عدوك  لقيت  و�إذ�  وليد�ً،  تقتلو�  ول  متثلو�   ول 
�أو خالل فذكر �لإ�سالم، فاإن مل ي�ستجيبو� فاجلزية، فاإن مل يعطو� فالقتال( ))(. 

فقبل  �لأر�س  �هلل يف  دين  �إقامة  لغريه، وهو  �جلهاد م�رشوع  �أن  تبني  �إذ�  �لثاين:  �لتمهيد 
�لدعوة �إليه ل بد من �لفقه �ل�رشعي �لدقيق و�لنظر �ملتعمق �لطويل هل �لدعوة بهذه �لو�سيلة 

حتقق �لغاية �ملق�سودة وهي �إقامة دين �هلل �أم ل؟ 

�إذ� كانو� يف �سعف من جهة �لعدة  �أنهم  ومن �لأمور �ملعينة على �إدر�ك و�قع �مل�سلمني 
لكونهم  وقتاله  �لعدو  جهاد  م�سلك  ي�سلكو�  �أن  لهم  ي�سح  فال  لعدوهم  بالن�سبة  و�لعتاد 
�سعفاء، ويو�سح ذلك �أن �هلل مل ياأمر ر�سوله ☺ و�ل�سحابة بقتال �لكفار ملا كانو� يف مكة، 

ل�سعفهم من جهة �لعدة و�لعتاد بالن�سبة لعدوهم.

قال �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية  : )وكان ماأمور�ً بالكف عن قتالهم لعجزه وعجز 
�مل�سلمني عن ذلك، ثم ملا هاجر �إىل �ملدينة و�سار له بها �أعو�ن �أذن له يف �جلهاد، ثم ملا قوو� 
كتب عليهم �لقتال ومل يكتب عليهم قتال من �ساملهم؛ لأنهم مل يكونو� يطيقون قتال جميع 
�لكفار. فلما فتح �هلل مكة و�نقطع قتال قري�س وملوك �لعرب، ووفدت �إليه وفود �لعرب 
بالإ�سالم �أمره �هلل  تعاىل  بقتال �لكفار كلهم �إل من كان له عهد موؤقت، و�أمره بنبذ �لعهود 

�ملطلقة، فكان �لذي رفعه ون�سخه ترك �لقتال( �.هـ )2( 

كاجلهاد،  �لدين وعلوه  مع ظهور  �إل  تكون  لهم ل  �ملخالفة  �أن  ذلك  )و�سبب   : وقال 
و�إلز�مهم باجلزية و�ل�سغار، فلما كان �مل�سلمون يف �أول �لأمر �سعفاء مل ت�رشع �ملخالفة لهم، 

فلما كمل �لدين وظهر وعال، �رشع ذلك( �.هـ )3( 
))(    �سحيح م�سلم ))32٦(.

)2(    �جلو�ب �ل�سحيح ))/ 237(.
)3(    �قت�ساء �ل�رش�ط �مل�ستقيم ))/ 420(.
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وقال : )فكان ذلك عاقبة �ل�سرب و�لتقوى �للذين �أمر �هلل بهما يف �أول �لأمر، وكان �إذ 
ذ�ك ل يوؤخذ من �أحد من �ليهود �لذين باملدينة ول غريهم جزية، و�سارت تلك �لآيات يف 
حق كل موؤمن م�ست�سعف ل ميكنه ن�رش �هلل ور�سوله بيده ول بل�سانه، فينت�رش مبا يقدر عليه 
من �لقلب ونحوه، و�سارت �آية �ل�سغار على �ملعاهدين يف حق كل موؤمن قوي يقدر على 
ُعُمر  �آخر  يعملون  �مل�سلمون  كان  ونحوها  �لآية  وبهذه  ل�سانه،  �أو  بيده  ور�سوله  �هلل  ن�رش 
ر�سول �هلل ☺ وعلى عهد خلفائه �لر��سدين، وكذلك هو �إىل قيام �ل�ساعة، ل تز�ل طائفة 
�ملوؤمنني  من  كان  فمن  �لتام،  �لن�رش  ور�سوله  �هلل  ين�رشون  �حلق  على  قائمني  �لأمة  هذه  من 
باأر�س هو فيها م�ست�سعف �أو يف وقت هو فيه م�ست�سعف فليعمل باآية �ل�سرب و�ل�سفح عمن 

يوؤذي �هلل ور�سوله من �لذين �أوتو� �لكتاب و�مل�رشكني.

�أئمة �لكفر �لذين يطعنون يف �لدين، وباآية قتال  باآية قتال  �أهل �لقوة فاإمنا يعملون  و�أما 
�لذين �أوتو� �لكتاب حتى يعطو� �جلزية عن يد وهم �ساغرون( �.هـ ))( 

وقال �ل�سيخ عبد �لرحمن �ل�سعدي  : )هذه �لآيات تت�سمن �لأمر بالقتال يف 
�سبيل �هلل، وهذ� كان بعد �لهجرة �إىل �ملدينة، ملا قوي �مل�سلمون للقتال �أمرهم �هلل به، بعدما 

كانو� ماأمورين بكف �أيديهم( �.هـ )2(  

وقال  : )ومنها: �أنه لو فر�س عليهم �لقتال – مع قلة عددهم وعددهم، وكرثة 
ما  على  �لعظمى  �مل�سلحة  جانب  فروعي  �لإ�سالم،  ��سمحالل  �إىل  ذلك  لأدى  �أعد�ئهم- 
�أن لو فر�س عليهم �لقتال يف  دونها، ولغري ذلك من �حلكم. وكان بع�س �ملوؤمنني يودون 
�أمرو� به يف ذلك �لوقت من  �لقيام مبا  تلك �حلال غري �لالئق فيها ذلك، و�إمنا �لالئق فيها 

))(    �ل�سارم �مل�سلول )2/ 3)4(.
)2(    �لتف�سري �س 89.
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�لتوحيد و�ل�سالة و�لزكاة ونحو ذلك، كما قال تعاىل : نب ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ مب  ]�لن�ساء:٦٦[  ، فلما هاجرو� �إىل �ملدينة، وقوي �لإ�سالم، 

كتب عليهم �لقتال يف وقته �ملنا�سب لذلك(.�هـ ))( 

�أن  وهو  �رشط  من  فيه  )لبد   :   �لعثيمني  �سالح   بن  حممد  �ل�سيخ  وقال 
فاإن  قدرة  لديهم  يكن  مل  فاإن  �لقتال،  بها  ي�ستطيعون  وقوة  قدرة  �مل�سلمني  عند  يكون 
  إقحام �أنف�سهم يف �لقتال �إلقاء باأنف�سهم �إىل �لتهلكة، ولهذ� مل يوجب �هلل�
�ملدينة  �إىل  هاجرو�  فلما  �سعفاء  عاجزون  لأنهم  مكة،  يف  وهم  �لقتال  �مل�سلمني  على 
هذ�  من  فالبد  هذ�  وعلى  بالقتال،  �أمرو�  �سوكة  لهم  و�سار  �لإ�سالمية  �لدولة  وكونو� 
�لقدرة فيها  ي�ستط  �لو�جبات  جميع  لأن  �لو�جبات  ك�سائر  عنهم  �سقط  و�إل   �ل�رشط، 
]�لتغابن: ٦)[  ، وقوله: نب ۇ  ۇ    لقوله تعاىل : نب ہ  ہ  ہ  ھ   ھ مب 

مب ]�لبقرة: 28٦[. �هـ )2( ۈٴۇ ۈ   ۆ   ۆ  

بعد  �هلل  �سبيل  يف  للجهاد  �لإ�سالمي  �ملجتمع  بحاجة  يتعلق  �سوؤ�ل  على  رد�ً  وقال 
كله  �لدين  ليكون  �لإ�سالمي  �ل�رشع  يف  �لعظيمة  ومنزلته  �جلهاد  ف�سل    بيانه 

هلل، و�أ�ساف:

هل يجب �لقتال �أو يجوز مع عدم �ل�ستعد�د له؟

فاجلو�ب : ل يجب ول يجوز ونحن غري م�ستعدين له، و�هلل مل يفر�س على نبيه وهو يف 
مكة �أن يقاتل �مل�رشكني، و�أن �هلل �أذن لنبيه يف �سلح �حلديبية �أن يعاهد �مل�رشكني ذلك �لعهد 

�لذي �إذ� تاله �لإن�سان ظن �أن فيه خذلناً للم�سلمني.
))(    �لتف�سري �س 88).

)2(    �ل�رشح �ملمتع )9/8( .
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:   �خلطاب  بن  عمر  قال  حتى  �حلديبية  �سلح  كان  كيف  يعرف  منكم   كثري 
يا ر�سول �هلل �أل�سنا على �حلق وعدونا على �لباطل؟. قال: بلى. قال: فلم نعطي �لدنية يف 
ديننا؟، فظن �أن هذ� خذلن، ولكن �لر�سول ☺ ما يف �سك �أنه �أفقه من عمر، و�أن �هلل 
تعاىل �أذن له يف ذلك وقال: �إين ر�سول �هلل ول�ست عا�سيه وهو نا�رشي … و�إن كان ظاهر 

�ل�سلح خذلناً للم�سلمني.

وهذ� يدلنا يا �إخو�ين على م�ساألة مهمة وهو قوة ثقة �ملوؤمن بربه.. �ملهم �أنه يجب على 
�مل�سلمني �جلهاد حتى تكون كلمة �هلل هي �لعليا ويكون �لدين كله هلل، لكن �لآن لي�س باأيدي 
�مل�سلمني ما ي�ستطيعون به جهاد �لكفار حتى ولو جهاد مد�فعة وجهاد �ملهاجمة ما يف �سك 
�لآن غري ممكن حتى ياأتي �هلل باأمة و�عية ت�ستعد �إميانياً ونف�سياً، ثم ع�سكرياً، �أما نحن على 

هذ� �لو�سع فال ميكن �أن جناهد( �.هـ ))( 

�أن �هلل ��ستط يف �لعدد للوجوب  �بتد�ء  �أن �لقوة �رشط لإقامة جهاد �لطلب  ومما يزيد 
ڻ   ں   ں   ڱ    نبڱ   تعاىل  قال  كما  �ثنني،  مقابل  �مل�سلم  �لرجل  يكون  �أن 
ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ      ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ  
ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆمب ]�لأنفال: ٦٦[ ، فلو كان �لكفار ثالثة 

�أ�سعاف �مل�سلمني ملا وجب عليهم �لقتال، ول�سح لهم �لفر�ر، كما فعل �ل�سحابة يف موؤتة.

فهذ� يوؤكد �أن �لقوة �رشط، ومن هذ� – �أي�ساً – ما �أخرج م�سلم عن �لنو��س بن �سمعان 
يف ق�سة قتل عي�سى عليه �ل�سالم للدجال قال: قال ر�سول �هلل ☺ : )بينما هو كذلك، �إذ 
�أوحى �هلل �إىل عي�سى: �إين قد �أخرجت عباد�ً يل ل يد�ن )�أي ل قدرة( لأحد بقتالهم، فحرز 

عبادي �إىل �لطور )�أي �سمهم �إىل جبل �لطور( ويبعث �هلل ياأجوج وماأجوج …( 

))(    لقاء �خلمي�س �لثالث و�لثالثني يف �سهر �سفر / 4)4)هـ..
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قال �لنووي  : قال �لعلماء معناه ل قدرة ول طاقة – ثم قال – لعجزه عن دفعه، 
ومعنى حرزهم �إىل �لطور �أي �سمهم و�جعل لهم حرز�ً �.هـ ))(

لياأجوج وماأجوج  بالن�سبة  �أنه ملا كانت قوة عي�سى �سعيفة  ففي هذ� �حلديث 
�أمره �هلل �أل يقاتلهم ويجاهدهم، فدل هذ� على �أن �لقدرة �رشط.

�لإميان و�لإ�سالم عند  قوة  �لعدة و�لعتاد، فالبد من  قوة  �إىل  بالإ�سافة  �لثالث:  �لتمهيد 
بالدين  قيامهم  متكاثرة، وكان  �ساهرة  �مل�سلمني ظاهرة  ذنوب  كانت  فاإذ�  و�إل  �مل�سلمني، 
�سعيفاً ل �سيما يف �أمر �لتوحيد و�ل�سنة باأن يكون �ل�رشك و�لبدع وعموم �ملعا�سي �سائعاً عند 
�مل�سلمني ماألوفاً، ويكون �أهلها غالبني، فاإذ� كان حال �مل�سلمني كذلك، فاإنهم عن ن�رش �هلل 

حمجوبون �إل �أن ي�ساء �هلل بف�سله ورحمته. 

قال تعاىل : نب ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  
يب  جتحت   مب  ]�آل عمر�ن: ٦5)[ .

 قال �بن جرير  : ) نب  ىئ  يئ  جبحب   مب يعني قلتم ملا �أ�سابتكم م�سيبتكم باأحد
�أ�سابنا ونحن م�سلمون وهم  �أ�سابنا هذ� �لذي  �أين  من �أي وجه هذ� ومن  نب    يئ  جبحب  مب    
قل  باهلل و�رشك  �أهل كفر  �ل�سماء وعدونا  من  �لوحي  ياأتيه   ☺ �هلل   نبي  وفينا  م�رشكون 

جث   يت          ىت   مت   خت   جتحت   يب   ىب   مب   نب   �أ�سحابك  من  بك  للموؤمنني  حممد  يا 
مثمب يقول: قل لهم: �أ�سابكم هذ� �لذي �أ�سابكم من عند �أنف�سكم بخالفكم �أمري 

وترككم طاعتي ل من عند غريكم ول من قبل �أحد �سو�كم( �.هـ )2( 

ونقله عن جماعة من �ل�سلف كعكرمة و�حل�سن و�بن جريج و�ل�سدي. 

))(    �رشح م�سلم )8)/ ٦8(.
)2(    جامع �لبيان يف تف�سري �لقر�آن )4/ 08)(.
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وقال �أبودرد�ء : )�إمنا تقاتلون باأعمالكم(. ))( 

ما  �أ�سابنا  �أين  من  �أي  هذ�  �أنى  )قلتم   :   �ل�سعدي  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ  وقال 
�أ�سابنا وهزمنا؟ قل هو من عند �أنف�سكم حني تنازعتم وع�سيتم من بعد ما �أر�كم ما حتبون، 

فعودو� على �أنف�سكم باللوم و�حذرو� من �لأ�سباب �ملردية(. �هـ )2( 

�مل�سلمني  لذنوب  ذ�ك  فاإمنا  �لكفار،  ظهر  )وحيث    :   تيمية  �بن  وقال 
تعاىل:  قال  كما  �هلل،  ن�رشهم  �إميانهم  بتكميل  تابو�  �إذ�  ثم  �إميانهم،  نق�س  �أوجبت   �لتي 
،  ](39 عمر�ن:  ]�آل  ڭمب   ڭ  ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ     نب 
يب   ىب   مب   خب   جبحب    يئ   ىئ   مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   نب  وقال 

جتحت  مب ]�آل عمر�ن: ٦5) [ (. �هـ )3( 
وقال: )و�أما �لغلبة فاإن �هلل تعاىل قد يديل �لكافرين على �ملوؤمنني تارة، كما يديل �ملوؤمنني 
☺  مع عدوهم، لكن �لعاقبة للمتقني  على �لكافرين، كما كان يكون لأ�سحاب �لنبي 

ڦ   ڤ   ڤ        ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   نب   : يقول  �هلل  فاإن 
عليهم  م�ستظهر�ً  �مل�سلمني �سعٌف، وكان عدوهم  و�إذ� كان يف   ، ]غافر: )5[  ڦ   مب  
وظاهر�ً،  باطناً  �لو�جبات  �أد�ء  يف  لتفريطهم  �إما  وخطاياهم؛  ذنوبهم  ب�سبب  ذلك  كان 

نبۀ  ہ  ہ  ہ      : تعاىل  �هلل  قال  وظاهر�ً،  باطناً  �حلدود  بتعدي  لعدو�نهم  و�إما 
]�آل عمر�ن: 55)[ ،  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓڭ مب 
نب ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب   وقال تعاىل : 
يب  جتحت  مب ]�آل عمر�ن: ٦5) [ ، وقال تعاىل: نب چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  

))(    علقه �لبخاري  )كتاب �جلهاد، باب عمل �سالح قبل �لقتال(.
)2(    �لتف�سري �س 5٦).

)3(    �جلو�ب �ل�سحيح )٦/ 450(.
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ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  کگ   گ  گ  گمب ]�حلج: 40 – )4[(. �هـ ))( 

�أجدى  بدفعه  ��ستغاله  لكان  و�ملوجب  �ل�سبب  �إىل  �لعبد  رجع  )فلو  �لقيم:  �بن  وقال 
عليه، و�أنفع له من خ�سومة من جرى على يديه، فاإنه – و�إن كان ظاملاً – فهو �لذي �سلطه 

مئ   حئ   جئ   ی   ی   ی   نب   : تعاىل  �هلل  قال  بظلمه.  نف�سه  على 
 ىئ  يئ  جبحب   خب  مب  ىب  يب  جتحت  مب ]�آل عمر�ن: ٦5) [ ، فاأخرب �أن �أذى عدوهم لهم،
وغلبتهم لهم: �إمنا هو ب�سبب ظلمهم. وقال �هلل تعاىل : نبی  ی  ی  جئ   

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب مب   ]�ل�سورى: 30[(. �هـ )2( 
وقال: )وكذلك �لن�رش و�لتاأييد �لكامل، �إمنا هو لأهل �لإميان �لكامل، قال تعاىل: نب ٿ  
 ،  ]5( ]غافر:  مب   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ        ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    

وقال:نب  مخ  جس  حس   خس  مس     حص  مص     مب  ]�ل�سف: 4)[ .

يف  مب�سيبة  �لعبد  �أ�سيب  �إذ�  ولهذ�  و�لتاأييد،  �لن�رش،  من  ن�سيبه  نق�س  �إميانه  نق�س  فمن 
حمرم.  فعل  �أو  و�جب،  بتك  �إما  بذنوبه،  هي  فاإمنا  عليه،  عدوه  باإد�لة  �أو  ماله،  �أو   نف�سه 

وهو من نق�س �إميانه. 

وبهذ� يزول �لإ�سكال �لذي يورده كثري من �لنا�س على قوله تعاىل: نب  ڦ  ڦ    ڄ  
ڄ   ڄ  ڄ  ڃمب ]�لن�ساء: )4)[ ، ويجيب عنه كثري منهم باأنه لن يجعل لهم 

عليهم �سبياًل يف �لآخرة، ويجيب �آخرون باأنه لن يجعل لهم عليهم �سبياًل يف �حلجة. 

و�لتحقيق : �أنها مثل هذه �لآيات، و�أن �نتفاء �ل�سبيل عن �أهل �لإميان �لكامل، فاإذ� �سعف 
))(    جمموع �لفتاوى )))/ ٦45( و�نظر )8/ 239( )4)/ 424(.

)2(    مد�رج �ل�سالكني )2/ 240(.
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�لإميان �سار لعدوهم عليهم من �ل�سبيل بح�سب ما نق�س من �إميانهم، فهم جعلو� لهم عليهم 
�ل�سبيل مبا تركو� من طاعة �هلل تعاىل. فاملوؤمن عزيز غالب موؤيد من�سور، مكفي، مدفوع عنه 
بالذ�ت �أينما كان، ولو �جتمع عليه من باأقطارها، �إذ� قام بحقيقة �لإميان وو�جباته، ظاهر�ً 

نب ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     : للموؤمنني  تعاىل  قال  وباطناً. وقد 
نب ڱ  ڱ  ڱ  ں      ں     ڻ   ڻ    : تعاىل  وقال  ]�آل عمر�ن: 39)[،  ڭ مب 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہمب  ]حممد: 35[.

فهذ� �ل�سمان �إمنا هو باإميانهم و�أعمالهم، �لتي هي جند من جنود �هلل، يحفظهم بها، ول 
�إذ كانت لغريه، ومل  �أعمالهم،  �لكافرين و�ملنافقني  يَِتُ  يفردها عنهم ويقتطعها عنهم، كما 

تكن مو�فقة لأمره(. �هـ ))( 

و�إن �مل�سلمني �إذ� رجعو� �إىل دينهم �حلق �لقائم على �لكتاب و�ل�سنة بفهم �سلف �لأمة، 
فاإن �هلل ين�رشهم، ويجعل لهم �لعزة و�لتمكني كما قال تعاىل : نب ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   
چ   ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   
ڈ      ڎ    ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ      چ   چ   چ  

ڈ  ژ      ژڑ    مب ]�لنور: 55[ .
�سوهد  �لتي  �ل�سادقة،  �أوعاده  من  )هذ�   :   �ل�سعدي  �لرحمن  عبد  �ل�سيخ  قال 
تاأويلها وخمربها، فاإنه وعد من قام بالإميان و�لعمل �ل�سالح من هذه �لأمة، �أن ي�ستخلفهم يف 
�لأر�س، يكونون هم �خللفاء فيها، �ملت�رشفني يف تدبريها، و�أنه ميكن لهم دينهم �لذي �رت�سى 
و�رشفها  لف�سلها  �لأمة،  لهذه  �رت�ساه  كلها،  �لأديان  فاق  �لذي  �لإ�سالم،  دين  وهو  لهم، 
�أنف�سهم ويف  �لظاهرة و�لباطنة، يف  �إقامته، و�إقامة �رش�ئعه  يتمكنو� من  باأن  ونعمته عليها، 

))(    �إغاثة �للهفان )2/ 82)(.
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غريهم، لكون غريهم من �أهل �لأديان و�سائر �لكفار مغلوبني ذليلني، و�أنه يبدلهم من بعد 
خوفهم �لذي كان �لو�حد منهم ل يتمكن من �إظهار دينه، وما هو عليه �إل باأذى كثري من 
�أهل �لأر�س  �إىل غريهم، وقد رماهم  بالن�سبة  �مل�سلمني قليلني جد�ً  �لكفار، وكون جماعة 
�لآية، وهي  نزول  �لأمور وقت  �هلل هذه  �لغو�ئل. فوعدهم  لهم  قو�س و�حدة، وبغو�  عن 
�لإ�سالمي،  �لدين  �إقامة  من  و�لتمكني  فيها،  و�لتمكني  �لأر�س  يف  �ل�ستخالف  ت�ساهد  مل 
و�لأمن �لتام، بحيث يعبدون �هلل ول ي�رشكون به �سيئاً، ول يخافون �أحد�ً �إل �هلل، فقام �سدر 
هذه �لأمة، من �لإميان و�لعمل �ل�سالح مبا يفوقون على غريهم، فمكنهم من �لبالد و�لعباد، 

وفتحت م�سارق �لأر�س ومغاربها، وح�سل �لأمن �لتام و�لتمكني �لتام.

فهذ� من �آيات �هلل �لعجيبة �لباهرة، ول يز�ل �لأمر �إىل قيام �ل�ساعة، مهما قامو� بالإميان 
و�ملنافقني،  �لكفار  عليهم  ي�سلط  و�إمنا  �هلل،  وعدهم  ما  يوجد  �أن  بد  فال  �ل�سالح،  و�لعمل 

ويديلهم يف بع�س �لأحيان، ب�سبب �إخالل �مل�سلمني بالإميان و�لعمل �ل�سالح(. �هـ

�أيها �مل�سلمون �ل�سادقون و�ملوؤمنون �ملوقنون هذ� �سبيل عز �لإ�سالم و�مل�سلمني، ومتكينه 
يف �لأر�س، فا�سلكوه و�جتهدو� يف تكثري �سالكيه، ول يغرنكم �ل�سيطان، ويخذلنكم باأن 
هذ� �لطريق بعيد منتهاه تفنى �لأعمار دونه، كما لب�س على كثريين؛ لأننا مل نوؤمر من ربنا 
بالنتائج،  نطالب  ومل  �لنبوي،  �لطريق  على  و�ل�سري   ☺ ور�سوله  �هلل  يحبه  ما  باإبالغ  �إل 
وقطف �لثمار قال تعاىل:   نب   ں    ڻ  ڻ  ڻڻ  مب ]�ل�سورى: 48[ ، ولنكن على علم �أن 

�هلل لو �أر�د هد�ية �ملدعوين، وعز �لإ�سالم و�مل�سلمني لفعل كما قال تعاىل : نب ىئ  یی 
ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ       يئ  جب  حب  خب    مب  ىب  يب  جت  
،  ]35 ]�لأنعام:  محمب  جح   مج   حج   ىثيث   مث   جث   يت   ىت     مت    حتخت  

وكن على ذكر من �أن من تعجل �سيئاً قبل �أو�نه عوقب بحرمانه.
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تنبيه : �إن من لديه معرفة ولو قليلة بحال �لأمة �لإ�سالمية �ليوم وكان نا�سحاً �أميناً لريى 
�أن ما يقوم به بع�سهم من دعوة �لأمة جلهاد �لكفار جهاد �لطلب هو من �إهالكها و�لتدي 
بها يف �لهاوية لأن �أمتنا – و�إىل �هلل �مل�ستكى – تفقد يف هذه �لأزمان قوتها �لدينية، فر�يات 
م�رشوبة،  و�لبدع  �لت�سوف  و�أطناب  مرفوعة،  �إليهم  و�لتقرب  �لأولياء  دعاء  من  �ل�رشك 
ناهيك عن �لإحلاد و�لتحريف لأ�سماء �هلل و�سفاته من جهة �لأ�ساعرة و�ملعتزلة و�جلهمية، 

فهو �ل�سيء �ملقرر يف �أكرث جامعاتها ومعاهدها �مل�سماة �إ�سالمية. 

�أما يف �لدعوة �إىل �هلل فتحزب وجماعات جاهلية تو�يل وتعادي على �حلزب، مييلون 
على  ولو  �لنا�س  لتكثري  ف�سعت  فح�سب  �حلكم  هدفها  مالت: جماعة  �لأهو�ء حيث  مع 
غري �لدين با�سم �مل�سلحة؛ ليقفو� معها لنيل �لهدف �ملن�سود كجماعة �لإخو�ن �مل�سلمني، 
ل  تر�هم  لذ�  �مل�ستقيم؛  و�لطريق  �ل�سبيل  غري  على  ولو  �ملدعوين  هد�ية  هدفها  وجماعة 
�أتباعها جهاًل ل علم لهم  يتورعون عن �لوقوع يف �حلر�م لهد�ية غريهم فتى كثري�ً من 
ونبذ  �لتوحيد  �إىل  يدعو�ن  ل  �أنهما  �جلماعتني  هاتني  �أمر  عجيب  ومن  �لتبليغ.  كجماعة 

�ل�رشك كي ل يفرقو� �لنا�س عنهم.

�ل�سباب  �لكثري ل�سيما  فهو هدي  �لكافر  �لغرب  ل�سنن  و�لتتبع  �لأخالقي  �لف�ساد  �أما 
عليها  يوىل  ل  ظاملة  �أمة  فهي   – �ليوم   – �أمتنا  �أكرث  حال  هذه  كانت  فاإذ�  و�ل�سابات، 

ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے   نب   : تعاىل  قال  كما  �لظلمة  من  �أمثالها  �إل 
بعيدون؛  �هلل  ن�رش  عن  وهم  بل  عليكم،  يوىل  تكونو�  فكما   ،  ](29 ]�لأنعام:  مب  ۇ 
لأنهم مل ين�رشو� �هلل كما قال تعاىل : نب  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ مب ]حممد: 7[ ، �إل �أن يتف�سل 

�هلل بف�سله ورحمته �لو��سعة.
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ثم من جهة �لعدة و�لعتاد فنحن – كما ل يخفى – �سعفاء بالن�سبة لعدونا �لكافر فهو 
�لناجعة  �لو�سيلة  لذ�  �سنع؛  ما  لرديء  �مل�ستهلكون  ونحن  و�ملحتكر،  لالأ�سلحة  �مل�سنع 
�لناجحة لعز �لأمة ومتكينها �لرجوع �إىل �هلل و�لدعوة بالكلمة رويد�ً رويد�ً، فاإن �أغلق باب 

ولج �لد�عية من باب �آخر وهكذ� نب  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ںمب ]�لطالق: 2[.

و�لذين يدعون �لأمة – �لآن – جلهاد �لعدو �لكافر هم يف �حلقيقة ي�سعون لهالكها من 
حيث ل يدرون.

     قال �ل�سيخ �لعالمة حممد بن �سالح �لعثيمني  : )ولهذ� لو قال لنا قائل: �لآن 
ملاذ� ل نحارب �أمريكا ورو�سيا وفرن�سا و�جنلت� ؟؟!! ملاذ�؟؟ 

عند  وهي  �أيدينا  يف  �لتي  هي  عندهم  ع�رشها  ذهب  قد  �لتي  �لأ�سلحة  �لقدرة  لعدم 
�أ�سلحتهم مبنزلة �سكاكني �ملوقد عند �ل�سو�ريخ ما تفيد �سيئاً فكيف ميكن �أن نقاتل هوؤلء؟ 

ولهذ� �أقول : �إنه من �حلمق �أن يقول قائل:�أنه يجب علينا �أن نقاتل �أمريكا وفرن�سا و�جنلت� 
ورو�سيا كيف نقاتل هذ� تاأباه حكمة �هلل عز وجل وياأباه �رشعه لكن �لو�جب علينا �أن نفعل 
ما �أمر �هلل به : نب ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  مب ]�لأنفال: ٦0[، هذ� �لو�جب علينا 

�أن نعد لهم ما ��ستطعنا من قوة، و�أهم قوة نعدها هو �لإميان و�لتقوى( …�.هـ ))(

 بل حتى �إحياء روح �جلهاد يف �أر�س م�سلمني متكنت منها �لكفار ل ي�سح �إذ� كان يتتب 
عليه مفا�سد �أعظم من �إهالك �مل�سلمني وزيادة ت�سليط للكافرين كما نر�ه من حولنا.

حالة  نعي�س  لأننا  �لآن-  �جلهاد-  م�رشوعية  بعدم  �لقول  على  بع�سهم  �عت�س  فائدة: 
�سعف مبا روى �ل�سيخان عن معاوية بن �أبي �سفيان �أن ر�سول �هلل ☺ قال:

))(    �رشح بلوغ �ملر�م من كتاب �جلهاد �ل�رشيط �لأول �لوجه )�أ(.
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�إىل ناو�أهم  من  على  ظاهرين  �حلق  على  يقاتلون  �مل�سلمني  من  ع�سابة  تز�ل   )ول 
يوم �لقيامة(.

ويف �سحيح م�سلم قال عبد �هلل بن عمرو بن �لعا�س: 

)ل تقوم �ل�ساعة �إل على �رش�ر �خللق، هم �رش من �أهل �جلاهلية، ل يدعون �هلل ب�سيء 
�إل رده عليهم. فبينما هم على ذلك �أقبل عقبة بن عامر فقال له م�سلمة: يا عقبة! ��سمع 
ما يقول عبد �هلل، فقال عقبة: هو �أعلم و�أما �أنا ف�سمعت ر�سول �هلل ☺  يقول:)ل تز�ل 
ع�سابة من �أمتي يقاتلون على �أمر �هلل، قاهرين لعدوهم، ل ي�رشهم من خالفهم، حتى تاأتيهم 
�ل�ساعة، وهم على ذلك( فقال عبد �هلل: )�أجل ثم يبعث �هلل ريحاً كريح �مل�سك م�سها م�س 
 �حلرير، فال تتك نف�ساً يف قلبه مثقال حبة من �لإميان �إل قب�سته، ثم يبقى �رش�ر �لنا�س عليهم

�ل�ساعة(. تقوم 

فقال �ملعت�س: يف هذين �حلديثني وما يف معناهما تاأكيد ��ستمر�ر �جلهاد يف كل زمان، 
و�أن �مل�سلمني ل ينقطعون عنه �إىل �أن تهب هذه �لريح �لطيبة. 

وما فهمه هذ� �ملعار�س من ��ستمر�ر �جلهاد مردود من ثالثة �أوجه:

�أوًل : �أن �سنة ر�سول �هلل  ☺ �لعملية �أكرب �ساهد، و�أظهر دليل على �أن قتاله مل يكن 
د�ئماً م�ستمر�ً، بل كان ينقطع ما بني غزوة و�أخرى، وهذ� رد و��سح على �مل�ستدلني بظاهر 

هذه �لن�سو�س.

ثانياً: )�أن عي�سى عليه �ل�سالم �إذ� نزل ف�سيقاتل �ليهود وغريهم، فاإذ� �أخرج �هلل ياأجوج 
عليهم(  قوة لك  لأنه ل  �لطور؛  �إىل جبل  تقاتلهم وخذ من معك  �أل  �إليه  �أوحى  وماأجوج 
�أخرجه م�سلم عن �لنو��س بن �سمعان –وقد تقدم – فها هو عي�سى عليه �ل�سالم ل ي�ستمر 

مقاتاًل �إىل �أن يبعث �هلل �لريح �لطيبة.
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ياأخذ بع�ساً من كالم ر�سول �هلل  �أن  �ل�سنة يف�رش بع�سها بع�ساً فال ي�سح لأحد  �أن  ثالثاً: 
☺ ويبني عليه دون �لنظر يف كالمه �لآخر �لذي يف�رشه، فقد تقدم من �لدلئل على �أن 

جهاد �لطلب ل ي�سح يف حالة �ل�سعف، وجهاد �لدفع ي�سقط بعد متكن �لعدو.

فاإن قيل: فما معنى هذين �حلديثني؟

فيقال: معناهما �أنه ل تز�ل ع�سابة قائمة باأمر �هلل ومنه �جلهاد �إذ� جاء وقته وهو وجود 
�لقوة �لإميانية و�لع�سكرية وكانت م�سلحة �لإ�سالم و�مل�سلمني يف �إقامته. 

و�عت�س بع�سهم بجهاد �مل�سلمني للتتار و�نت�سارهم عليهم.

 فيقال: �لرد على هذ� من �أوجه و�أكتفي بوجهني:

�أوًل: �إن جهاد �مل�سلمني للتتار من جن�س جهاد �لدفع ل �لطلب. 

ثانياً : هذ� حدث تاريخي و�قعي منقول، فعلى فر�س �لتعار�س فالأدلة �ل�رشعية ل ترد 
بالأحد�ث �لتاريخية.

�أن ترك �لطاعة  �أهل �ل�سنة  �إذ� تقررت هذه �لتمهيد�ت و�ت�سحت فاإن من �ملعلوم عند 
�لو�جبة �إثم ول يلزم منه �إنكار �رشعيته، فمن ترك �سلة �لأرحام �أو بر �لو�لدين وغريها فاإنه 
يكون �آثماً  ل كافر�ً لأنه لي�س  لزم �لتك �إنكار �ل�رشعية �إل عند �خلو�رج و�ملعتزلة و�ملتاأثرين 

بهم. وقد تقدمت �لإ�سارة �إىل هذه �مل�ساألة عند �لكالم على ترك �حلكم مبا �أنزل �هلل.

هذ� كله �إذ� كان �لتك مع �لقدرة على �جلهاد و�مل�سلحة ترّجح �لقيام به، فكيف و�أنه ل 
قدرة على �جلهاد و�مل�سلحة تدعو �إىل تركه يف مثل هذه �حلالة كما تقدم بيانه.
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�إل  �أمر �جلهاد مناط بولة �لأمر ل بغريهم، فال يجوز جهاد جماهد  �أن  �لر�بع:  �لتمهيد 
باإذنهم، ملا �ستاأتي من �لأدلة.

و�إليك طرفاً من كالم �أهل �لعلم يف تعليق �جلهاد بويل �لأمر:

�لرعية  ويلزم  و�جتهاده،  �لإمام  �إىل  موكول  �جلهاد  )و�أمر   :   قد�مة  �بن  قال 
طاعته فيما ير�ه من ذلك( �.هـ ))(

لهم  متج�س�ساً  ليكون  �لإمام  باإذن  �إل  �ل�رش�يا  تخرج  )ول   :   �لقرطبي  وقال 
ع�سد�ً من ور�ئهم، ورمبا �حتاجو� �إىل درئه( �.هـ  )2(

قال �حلطاب  : )م�ساألة:قال �بن عرفة �ل�سيخ عن �ملو�زية: �أيغزى بغري �إذن �لإمام؟ 
قال : �أما �جلي�س و�جلمع فال �إل باإذن �لإمام وتولية و�ٍل عليهم – ثم قال – قال �بن حبيب: 
 �سمعت �أهل �لعلم يقولون: �إن نهى �لإمام عن �لقتال مل�سلحة حرمت خمالفته �إل �أن يدهمهم 

 )3( �لعدو( �.هـ 

وقال �ساحب �ملحرر  : )ول يجوز �لغزو �إل باإذن �لإمام �إل �أن يفاجئهم عدو 
يخ�سى كلبه بالإذن في�سقط( �.هـ )4( 

فللم�سلمني  بالقتال  �مل�سلمني  قا�سدين  �لكفار  كان  �إذ�  )�أما   :   �لبهوتي  وقال 
�إىل �لإمام و�جتهاده، لأنه  قتالهم دعوة دفعاً عن نفو�سهم وحرميهم. و�أمر �جلهاد موكول 
 �أعرف بحال �لنا�س وبحال �لعدو ونكايتهم وقربهم وبعدهم، ويلزم �لرعية طاعته فيما ير�ه

من ذلك( �.هـ )5( 
))(    �ملغني )3)/٦)(. 

)2(    �جلامع لأحكام �لقر�آن )275/5(.
)3(    مو�هب �جلليل )3/ 349(.
)4(    �ملحرر يف �لفقه )70/2)(. 

)5(    ك�ساف �لقناع )3/)4(.
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وقال: )ول يجوز �لغزو �إل باإذن �لأمري لأنه �أعرف باحلرب و�أمره موكول �إليه، ولأنه �إن 
مل جتز �ملبارزة �إل باإذنه فالغزو �أوىل( �.هـ ))( 

وكتب �ل�سيخ �سعد بن حمد بن عتيق  �إىل �لإخو�ن من �أهل �لأرطاوية و�لغطغط 
�ملغرورين  �جلهلة  هوؤلء  بع�س  �نتحله  )ومما  وغريهم:  وقحطان  ومطري  عتيبة  من  وغريهم 
طاعته،  عن  و�خلروج  �مل�سلمني،  �إمام  مبخالفة  و�لت�ساهل  �مل�سلمني  بولية  �ل�ستخفاف 
و�لفتيات عليه بالغزو وغريه، وهذ� من �جلهل و�ل�سعي يف �لأر�س بالف�ساد مبكان، يعرف 
ذلك كل ذي عقل و�إميان، وقد علم بال�رشورة من دين �لإ�سالم �أنه ل دين �إل بجماعة، ول 
جماعة �إل باإمامة، ول �إمامة �إل ب�سمع وطاعة، و�إن �خلروج عن طاعة ويل �أمر �مل�سلمني من 

�أعظم �أ�سباب �لف�ساد يف �لبالد و�لعباد، و�لعدول عن �سبيل �لهدى و�لر�ساد( �.هـ )2( 

وقال �ل�سيخ عمر بن حممد بن �سليم يف ر�سالة كتبها �إىل �لإخو�ن من �أهل �لأرطاوية نحو 
كالم �ل�سيخ �سعد بن حمد بن عتيق )3(.

و�ل�سو�هد من كالم �أئمة �لدعوة كثرية.

ومن �لأدلة على وجوب �إذن ويل �لأمر و�لإمام يف �جلهاد ما يلي:

ا �لإمام جنة  �أ – ما روى �لبخاري وم�سلم عن �أبي هريرة �أن ر�سول �هلل ☺  قال:)�إمنَّ
يقاتل من ور�ئه ويتقى به، فاإن �أمر بتقوى �هلل تعاىل وعدل كان له بذلك �أجر، و�إن ياأمر 

بغريه كان عليه منه(. 

فهذ� خرب مِبعنَى �لأمر وهو ن�س يِف �مل�ساألة.

))(    ك�ساف �لقناع )72/3( .
)2(    �لدرر �ل�سنية كتاب �جلهاد  )ط2 )302/7(، ط5 )39/9)((.

)3(    �ملرجع �ل�سابق )ط2 )7/ 3)3(، ط5 )9/٦٦)((.
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قال �لنووي  : )�لإمام جنة(: �أي كال�ست؛ لأنه مَينع �لعدو من �أذى �مل�سلمني، ومَينع 
�لنا�س بع�سهم من بع�س، ويحمي بي�سة �لإ�سالم، ويتقيه �لنا�س، ويخافون �سطوته، ومعنَى 

يقاتل من ور�ئه: �أي يقاتل معه �لكفار و�لبغاة و�خلو�رج و�سائر �أهل �لف�ساد و�لظلم( ))(.

وقال �بن حجر : )لأنه مَينع �لعدو من �أذى �مل�سلمني، ويكف �أذى بع�سهم عن 
بع�س، و�ملر�د بالإمام: كل قائم باأمور �لنا�س( )2(.

�إن  ترى  فما  �هلل،  ر�سول  يا  قلت:  قال:  �ليمان  بن  حذيفة  �أن  �ل�سيخان  روى  ما  ب- 
لَُهم جماعة ول  مَل تكن  فاإن  فقلت:  و�إمامهم.  �مل�سلمني  تلزم جماعة  قال:  �أدركِني ذلك؟ 
�ملوت  ياأتيك  �أ�سل �سجرة حتَّى  تع�س على  �أن  �لفرق كلها، ولو  تلك  فاعتزل  قال:  �إمام. 

و�أنت على ذلك(.

وجه �لدللة : �أنه ماأمور بالتز�م جماعة �مل�سلمني و�إمامهم و�ألَّ يفارقهم. 

�إىل  و�إمامهم  م�سلمني  ينتقل من جماعة  �جلهاد هو  �إىل  يذهب -�لآن-  �لذي  قيل:  فاإن 
جماعة م�سلمني �آخرين و�إمامهم، فهو �إذن مالزم جلماعة �مل�سلمني و�إمامهم. 

قيل: هذ� ل يجوز وهو عني �لغدر �لذي نَهى عنه ر�سول �هلل ☺ فيما رو�ه �ل�سيخان 
�لقيامة، يوم  لو�ء  له  ين�سب  �لغادر  قال:)�إن   ☺ �هلل  ر�سول  �أن  عمر،  بن  �هلل  عبد   عن 
�إىل �بن  �لبيعة من يزيد  به �بن عمر على حرمة خلع  يقال: هذ� غدرة فالن(. وقد ��ستدل 

مطيع و�بن حنظلة. 

))(    �رشح م�سلم )2)/ 230(.
)2(    فتح �لباري )٦/ 3٦)(.
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ا على حرمة مثل هذ� ما خرجه م�سلم عن �بن عمر �أن ر�سول �هلل ☺  ومن �لأدلة �أي�سً
قال : )من خلع يًد� من طاعة لقي �هلل يوم �لقيامة ل حجة له(. 

ج- قاعدة : )ما ل يتم �لو�جب �إل به فهو و�جب(. 

فهذه �لقاعدة دليل على تعليق �أمر �جلهاد بويل �لأمر و�إل ل�سار �لأمر فو�سى، ولتنازع 
ا، فهذ� ل يرى �جلهاد منا�سبًا، و�لآخر يقاتله  �لنا�س فيما بينهم، بل لعل بع�سهم يقتل بع�سً
لت�سوره �أنه ينكر �رشعيته، و�آخرون يقاتلون طائفة م�سلمة �بتد�ء لظنهم كفرهم وهكذ�... .

�أن  تنبيه : طار جمع من �لغالة يف باب �جلهاد بكلمة فرحو� ملا ظفرو� بها وهي ظنهم 
�لإمام �لعالمة عبد�لرحمن بن ح�سن   ينكر �إيجاب �إذن ويل �لأمر يف �جلهاد، وبنو� 
ذلك على قوله   : وبلغنا: )�أن �بن نبهان، ملا �أ�رشف على �لن�سخة، كتب �عت��سات 
و�أ�سل فيها �أ�سوًل، ل يدري هل �سبقه �إليها مبتدع �أم ل؟ فلو قيل لهم: من هذ� مذهبه؟ ومن 
قال به؟ مل يجب عن ذلك مبا ي�سلح �أن يعد جو�باً. فمن ذلك فيما بلغنا عنه: �أنه ل جهاد �إل 

مع �إمام، فاإذ� مل يوجد �إمام فال جهاد( �.هـ ))(

ولي�س مر�د �ل�سيخ �لإمام عبد�لرحمن بن ح�سن �إنكار مطلق �إذن ويل �لأمر يف �جلهاد 
بل مر�ده �سيء غري ما يذكره هوؤلء وهو ��ست�ط �إذن ويل �لأمر يف جهاد �لدفع مع عدم 

وجوده لذ� ن�س على قوله: )فاإذ� مل يوجد �إمام فال جهاد( �.هـ 

ويوؤكد هذ� �أن �لإمام عبد �لرحمن بن ح�سن جعل �لقول �لذي جاء به �بن نبهان قوًل 
حمدثاً مبتدعاً مل ي�سبقه �إليه �أحد.

))(    �ملغني )3)/٦)(. 
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ول ميكن �أن يكون هذ� يف مطلق �إيجاب �إذن �لإمام يف �جلهاد لأن �إيجاب �إذن �لإمام 
يف �جلهاد م�سهور يف كتب �حلنابلة كاملغني وغريه ول ميكن يخفى عليه  ف�ساًل عن 

�أقو�ل بقية �أهل �لعلم من �ملالكية وغريهم.

ثم �أخري�ً لنفر�س - جدًل – �أن كالم �لإمام عبد �لرحمن بن ح�سن يدل على ما ذهبو� 
�أن  �إىل  �إليه فقد تقدم ذكر �لأدلة على خالفه و�إثبات �خلالف يف �مل�ساألة فما �لذي دعاهم 

يتم�سكو� به دون �أقو�ل بقية �أهل �لعلم و�لأدلة �ل�رشعية ؟؟
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الشبهة اخلامسة
محاربة الدين بسجن الدعاة والمجاهدين وهذا كفر 

و�لرد على هذه �ل�سبهة من �أوجه :

�لوجه �لأول : �أن �أكرث �لذين ذهبو� �إىل �جلهاد وعادو� مل ي�سجنو� ومل مي�سو� ب�سوء، وخري 
�أن ميثل عليه، فلو كان هذ� هو  �أو�سح من  نعاي�سه، وهو  �لذي  �مل�ساهد  �لو�قع  برهان هو 

�سبب �ل�سجن ملا ترك هوؤلء.

كانو�    عثيمني  و�بن  باز  �بن  كالإمام  �لكبار  �ل�سنة  علماء  �أن  �لثاين:  �لوجه 
يدعون ويحثون على �جلهاد �لأفغاين �لأول، ولو كان �ل�سبب ما تزعم لكانو� �أوىل بال�سجن 

هم وطالبهم �ل�سائرون على طريقتهم.

– وقفت مع �جلهاد �لأفغاين �لأول  – حماها �هلل  �ل�سعودية  �لدولة  �أن  �لثالث:  �لوجه 
وقفة م�رشفة و�سدعت بالتاأييد حتى يف هيئة �لأمم �ملتحدة. 

و�إليك مقتطفات من كلمة �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري �سلطان بن عبد�لعزيز يف هيئة 
يف  7)/)/40٦)هـ  بتاريخ  �ل�رشيفني  �حلرمني  خادم  عن  نيابة  �ألقاها  �لتي  �ملتحدة  �لأمم 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة: 

�ملوؤيد  �لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات  ملوقف  �رتياحنا  عن  نعرب  �ملنرب  هذ�  على  من  )�إننا 
لل�سعب �لأفغاين يف حقه يف تقرير م�سريه...

حقه  يف  �لفل�سطيني  لل�سعب  �ملوؤيد  �ل�سوفيتي  �لحتاد  ملوقف  �رتياحنا  عن  نعرب  كما 
�لعربي  للحق  وتاأييده  �لعربية  للق�سية  �ل�سوفيتي  �لحتاد  موؤ�زرة  �أن  �إل  م�سريه،  تقرير  يف 
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يف فل�سطني ل يربر �إطالق يده يف �أفغان�ستان و�حتاللها ع�سكرياً و�سلب �ل�سعب �لأفغاين 
��ستقالله وكر�مته...

كما �أن معار�سة �لوليات �ملتحدة لالحتالل �ل�سوفيتي لأفغان�ستان ومطالبتها مبنح حق 
تقرير �مل�سري لل�سعب �لأفغاين ل يربر دعمها غري �ملحدود وغري �مل�رشوط لإ�رش�ئيل وعدم 
تاأييدها حلق �ل�سعب �لفل�سطيني يف تقرير م�سريه بنف�سه و�إقامة دولته على �أر�سه، ويجب 

على �لوليات �ملتحدة تاأييد �حلق و�لعدل و�ل�رشعية �لدولية، ثم قال:

باإ�سد�ر  بالكتفاء  ��ستمرت  هي  �إذ�  لالهتز�ز  معر�سة  �ملنظمة  هذه  م�سد�قية  �إن 
مل  ذلك  ومع  �لكفاية  فيه  مبا  و�أد�نت  �ملتحدة  �لأمم  حثت  لقد  و�لتو�سيات،  �لقر�ر�ت 
تتحقق �لت�سوية �ل�ساملة و�لعادلة لهذه �لق�سية )ق�سية فل�سطني(، ونت�ساءل بعد ذلك هل 
�لإجر�ء  م�ستوى  �إىل  �لإد�نة  م�ستوى  من  �لإجماع  دفع هذ�  �سوى  �ملتحدة  �لأمم  �أمام  بقي 
�مللمو�س للو�سول �إىل تلك �لت�سوية. �إن هذه �ملنظمة مل يعد �أمامها من خيار �سوى ��ستجاع 

م�سد�قيتها و�لتاأكيد عليها باإعطاء قر�ر�تها �سفة �جلدية ول جدية دون تنفيذ. ثم قال:

�إن ما حدث يف �أفغان�ستان لهو موؤ�رش خطري ملا ميكن �أن يحدث يف �لعامل، و�لعامل �لثالث 
ب�سفة خا�سة، �إذ� ��ستمر هذ� �لتوجه دون وقفة حا�سمة من �ملجتمع �لدويل. 

له  تعر�ست  ملا  مماثل  مبا�رش  �حتالل  �إز�ء  �لثالث  �لعامل  دول  �سعوب  عن  يد�فع  فمن 
�أفغان�ستان.  �ل�سقيقة 

لقد دخل �لتو�جد �ل�سوفيتي يف �أفغان�ستان عامه �ل�ساد�س وما ز�ل �ملجاهدون �لأفغان 
يخو�سون حرباًَ �سارية دفاعاً عن دينهم وبالدهم وحقوقهم. 

ولقد بذلت منظمة �ملوؤمتر �لإ�سالمي جهود�ً مكثفة لإز�لة مظاهر �لقهر و�لحتالل �لتي 
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تعر�س لها �ل�سعب �لأفغاين ليتمكن من حترير �إر�دته وتاأمني حقه يف �حلرية و�ل�ستقالل، كما 
بذلت منظمة �لأمم �ملتحدة جهود�ً م�سكورة لإيجاد حل لهذه �لق�سية.

�إن �ململكة �لعربية �ل�سعودية �إذ توؤيد تلك �مل�ساعي، فاإنها تلفت �لنظر �إىل �أن �أية جهود 
ومطالبهم،  �لأفغان  �ملجاهدين  حقوق  �لعتبار  بعني  تاأخذ  و�أن  لبد  �لإطار  هذ�  يف  تبذل 
وهي �إذ حتيي �أولئك �ملجاهدين، فاإنها توؤيد تاأييد�ً كاماًل مطالب �ل�سعب �لأفغاين باجلالء عن 

�أر��سيه و�إقامة حكم يرت�سيه لنف�سه يحافظ به على حياده ويحفظ عقيدته( �هـ ))(

فباهلل عليكم – �أهل �لإن�ساف – هل يقال ملن هذ� موقفهم �إنهم ي�سجنون �ملجاهدين، 
ولأنهم جماهدون يقولون: ربنا �هلل !!؟ 

�إذ�ً بقي �أن نت�ساءل : ملاذ� �سجنت دولة �لتوحيد – حماها �هلل – بع�س �لدعاة و�لقادمني 
من �جلهاد �لأفغاين؟  

للجهاد و�لدفاع  �أفغان�ستان  �أر�س  �إىل  ملا جاء  �ملوحد  �ل�سباب  من  �أن كثري�ً  �ل�سبب هو 
عن �أر�س �مل�سلمني تلقفتهم �أيٍد تكفريية مف�سدة ت�سعى �إىل �إف�ساد �أفكارهم و�لتلبي�س عليهم 
جتاه علمائهم وولتهم، فتحاول �إقناعهم بف�ساد علمائهم وكفر حكامهم، و�لبع�س يحاول 
�إقناعهم حتى بكفر علمائهم، ولي�س هذ� تقوًل و�فت�ء بل هو ما دلت عليه �لوقائع و�أقر 
به �لقائمون بالتفجري�ت يف بالد �لتوحيد بدء�ً بتفجري �لعليا عام 7)4)هـ مرور�ً بتفجري 

�رشق �لريا�س ثم جممع �ملحيا.

�أفغان�ستان  �أر�س  �إىل  ذهابهم  بعد  �جلهاد  �مل�ساركني يف  �ل�سباب  بع�س  �إذ� عرفت حال 
عرفت �سبب �سجن بالد �لتوحيد لهم. وكما قيل: �إذ� عرف �ل�سبب بطل �لعجب. 

))(    جملة �لفي�سل �لعدد )0٦)( ربيع �لآخر 40٦)هـ  �س20.
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وبهذ� تعرف �أن �تهام بالد �حلرمني باأنها ت�سجن �ملجاهدين و�لدعاة وهي يف �لو�قع �إمنا 
ت�سجن �أ�سحاب �لأفكار �لفا�سدة �ل�ساذة عرفت �أن هذ� �لإطالق من جن�س �إطالق �للفظ 
�إذ�  لذ�  ؛  �لبدع يف كل زمان وحني  �أهل  بالباطل، كما هو �سنيع  لب�س �حلق  ليتم  �ملجمل 
�سمع هذه �ملقولة من ل در�ية له ��ستقر يف نف�سه �أن بالد �حلرمني عدوة لالإ�سالم و�مل�سلمني  

قاتل �هلل �لظاملني. 

�إل قائمة  �مل�ساجد  يف  )و�لدرو�س   :   �لعثيمني  �سالح  بن  حممد  �سيخنا   قال 
�أ�سباب من  هو  ما  �أو  �ل�رش  مينع  �أن  لبد  فهنا  فتنة،  منه  خ�سي  �أو  خمالفة،  منه  ح�سل   من 

�ل�رش( �هـ ))(

لل�سيخ عبد �لعزيز �بن باز يف جمموع  ))(    �رشيط �أهد�ف �حلمالت �لإعالمية �سد حكام وعلماء بالد �حلرمني.  و�نظر كالماً مفيد�ً 
فتاو�ه )403/8(.
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الشبهة السادسة
التكفير لهذه الدولة باستحالل الربا فإن تحريم الربا معلوم من الدين 

بالضرورة فمن استحله فقد كفر 
وجو�ب هذه �ل�سبهة �أن يقال: 

ل�سك �أن �لربا حر�م ومن كبائر �لذنوب، و�سبب عظيم من �أ�سباب تدهور �لقت�ساد 
وذهاب �لربكة وت�سلط �لأعد�ء من �لد�خل و�خلارج قال تعاىل : نب ٱ  ٻ   
ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ ٹ  ٹ   ٿ  ٿٹ   ٿ      ٿ      ٺ  
ڇڇ  چ   چ   چ    چ   ڃڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ      
ڑ  ڑ   ژ      ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ     ڇ  
   ک         ک مب  ]�لبقرة: 275 – 27٦[، ول يكون كفر�ً خمرجاً من �مللة مبجرد �لتعامل به، وهذ� مما 
ل يخالف فيه حتى هوؤلء �لتكفرييني �إل �أنهم جعلوه كفر�ً �إذ� �أذن و�رشح له وحمي – كما 
�سياأتي -، وهذ� تكفري مبا مل يكفر �هلل به ول ر�سوله ☺ ، و�لتكفري – كما تقدم – حق هلل، 

فاأين من كالم �هلل ور�سوله ☺  �أن هذ� كفر؟ 

و�حلما�سة و�لندفاع و�لعويل و�لتهويل لي�ست مربر�ً �رشعياً للتكفري مبا لي�س مكفر�ً ؛ لذ� 
ملا ��ستعظم �لفاروق �أبو حف�س عمر بن �خلطاب  فعل حاطب وكفره به مل يو�فقه 
على ذلك �لنبي �لكرمي حممد ☺ – كما تقدم يف حديث حاطب -، و�إنه لو فتح �لباب 
للحما�سة و�لعاطفة لكفرت خلقاً كثري�ً ممن مل يكفرهم �هلل ول ر�سوله ☺، ولعله لو ذكر 
ملتحم�س عاطفي �أن رجاًل ينفق على �ملباحات و�حلر�م من �خلمور و�لزنا �ملاليني، ولو طلبت 
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منه �سدقة ريال و�حد ملا ت�سدق به، لعل مثل هذ� لو ذكر له لكفره بحجة �أن هذ� �لرجل 
معاند م�ستكرب وهكذ�...  

�لعلم  �أهل  م�سنفات  دونكم  وهذه  دليل،  �إىل  مفتقر  كفر  �ملحرم  حماية  باأن  و�لقول 
�إل  كفر�ً  لي�ست  �ملحرمات  �أن  على  �لأدلة  دلت  بل  هذ� كفر؟!  مثل  �أن  على  �لدليل  فاأين 
�إذ� كانت على وجه كفري كالإباء و�ل�ستكبار و�لإعر��س و�جلحود، وهذه �ألفاظ �رشعية 
لأجل  فاملكفر  مدخاًل،  فيها  للحما�سات  يجعلو�  ومل  �لعلم،  �أهل  �ل�رشيعة وو�سحها  بينتها 
�ل�ستكبار �أو �لإعر��س �آثم �إل �إذ� كان عارفاً مبدلول هذه �لألفاظ �رشعاً على طريقة �أهل 
�إل  �لعلم �لر��سخني، و�إل �سار متكلماً يف �لعلم بجهل، و�ملتكلم يف �لعلم بجهل ل ي�رش 

نف�سه. 

وما �أكرث �خلائ�سني يف هذه �مل�سائل بجهل، ومن �أمثلة ذلك عبثهم مبدلول لفظ )�للتز�م( 
حر�ساً  جعل  قد  �لزنا  كثري  للخمر  �رش�ب  رجل  عن  �أحدهم  �ساألت  ولو  بيانه.  تقدم  كما 
فما  �حلر�م؟!  حمى  �أنه  لأجل  يكفر  هذ�  مثل  فهل  �حل�سبة،  رجال  جاءه  �إذ�  عنه  يد�فعون 
�أن �أهل �ل�سنة ل  �أمل يقر�أو� يف كتب �لعتقاد �ل�سلفية لالأئمة �ل�سلف �ملا�سني  هم قائلون؟ 
يكفرون �أحد�ً من �أهل �لقبلة بذنب ما مل ي�ستحله، رد�ً منهم على �خلو�رج و�ملتاأثرين بهم؟  

فليتق �هلل هوؤلء من �سنيعهم و�عتقادهم، وليعلمو� �أن �خلطاأ يف �لعفو خري من �خلطاأ يف 
�لعقوبة، ولعلي �أ�سري �إ�سارة خفية يفهمها �أولو �لألباب دون غريهم يف مو�سوع �لربا، وهي 

علة �أ�سناف �لربا �ل�ستة يف حديث عبادة وغريه. 

�سئل �سماحة �ل�سيخ عبد�لعزيز بن باز  : هل وجود بع�س �ملعا�سي من �لكبائر 
يف هذه �لبالد كالبنوك �لربوية يجوز �خلروج على ولة �لأمر وعدم طاعتهم؟
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فاأجاب : )وجود �ملعا�سي ل يجوز �خلروج، وجود �ملعا�سي من �لو�يل ومن �لرعية ل 
يجوز �خلروج على ولة �لأمور، ولكن يجب �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر، وعلى 
�ملنكر  �إز�لة  يف  يجتهدو�  و�أن  �هلل  يتقو�  و�أن  �ملنكر،  �إز�لة  يف  يجتهدو�  �أن  �لأمور  ولة 
و�ل�ستقامة  �هلل  تقوى  �لرعية  �أفر�د  وعلى  �ملنا�سحة  �لعلماء  وعلى  �ل�رشعية،  بالطرق 
قال كما  باملعروف  بالأمر  و�لتو��سي  �ملنكر،  بتك  و�لتو��سي  �ملنكر  من   و�حلذر 
ڳ   ڳ   گڳ   گ   گ    گ   ک   نب   : وجل  عز 
ڳ  ڱ  ڱمب ]�لتوبة: )7[ ، �أما �سق �لع�سا �أو �خلروج على ولة �لأمور ب�سبب 

�ملع�سية �لربا وغريه، فهذ� من دين �خلو�رج من �أعمال �خلو�رج..�.هـ ))(

يدعو  من  – هناك  �هلل  – وفقكم  �ل�سيخ  ف�سيلة  �لفوز�ن:  �سالح  �ل�سيخ  ف�سيلة  �سئل 
�لبالد، و�سبب ذلك لوجود  �أمر هذه  �لبيعة لويل  �إىل خلع  �ل�سباب وبخا�سة يف �لنتنت 

�لبنوك �لربوية وكرثة �ملنكر�ت �لظاهرة يف هذه �لبالد. فما توجيهكم حفظكم �هلل.

�إىل  �ل�سالل، ويدعو  �إىل  يدعو  يقبل، وهذ�  باطل ول  �أن هذ� كالم  )توجيهنا  فاأجاب: 
لأنه  �إليه  �للتفات  رف�س كالمه وعدم  عليه، ويجب  �لإنكار  �لكلمة، وهذ� يجب  تفريق 

يدعو �إىل باطل يدعو �إىل منكر ويدعو �إىل �رش وفتنة(. �هـ )2(

))(   �رشيط �أهد�ف �حلمالت �لإعالمية �سد حكام وعلماء بالد �حلرمني. 
)2(   �ملرجع �ل�سابق.
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الشبهة السابعة
أنه ال عهد وال أمان لهؤالء الكفار 

وذلك لأمرين:

�لأول: �أن هوؤلء �حلكام كفار ول يعتد باأمانهم.

�لثاين: �أن �لكفار قتلو� �مل�سلمني يف عدة �أماكن فيكونون بهذ� نق�سو� �لعهد.

وجو�ب �لأمر �لأول من �أوجه:

�لوجه �لأول : �أنه تقدم عدم �سحة �لتكفري حلكام هذه �لبالد، و�أن غاية ما كفروهم به 
– لو ثبت - هي �أمور خمتلف يف �لتكفري بها، و�مل�سائل �ملختلف فيها ل يكفر بها �لأعيان - 
كما تقدم -، فعليه يكون �لتز�م �أمانهم و�جباً، وقد �أخرج �لبخاري عن علي:)ذمة �مل�سلمني 
و�حدة ي�سعى بها �أدناهم فمن �أخفر م�سلماً فعليه لعنة �هلل و�ملالئكة و�لنا�س �أجمعني ل يقبل 

منه �رشف ول عدل( ))(.

�لوجه �لثاين : لو قدر �أن �لأمر كفر يف ذ�ته بال خالف، فاإن تنزيله على �ملعني حمتاج �إىل 
�حللولية  من  للجهمية  �أقول  كنت  )ولهذ�  تيمية:  �بن  قال  �ملو�نع،  و�نتفاء  �ل�رشوط  تو�فر 
�أنا لو و�فقتكم كنت كافر�ً  و�لنفاة �لذين نفو� �أن �هلل تعاىل فوق �لعر�س ملا وقعت حمنتهم: 
لأين �أعلم �أن قولكم كفر، و�أنتم عندي ل تكفرون لأنكم جهال، وكان هذ� خطاباً لعلمائهم 

وق�ساتهم و�سيوخهم و�أمر�ئهم(. �هـ )2( 

))(   �سحيح �لبخاري )737)(، �سحيح م�سلم )2433(.
)2(   �لرد على �لبكري �س 2٦0.
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وقال: )هذ� مع �أين د�ئماً ومن جال�سني يعلم ذلك مني: �إين من �أعظم �لنا�س نهياً عن �أن 
ين�سب معني �إىل تكفري وتف�سيق ومع�سية ؛ �إل �إذ� علم �أنه قد قامت عليه �حلجة �لر�سالية �لتي 
�أخرى، و�إين �أقرر �أن �هلل قد غفر لهذه  �أخرى وعا�سياً  تارة وفا�سقاً  من خالفها كان كافر�ً 

�لأمة خطاأها: وذلك يعم �خلطاأ يف �مل�سائل �خلربية �لقولية و�مل�سائل �لعملية(. �هـ ))( 

على  �لذي  �ل�سنم  عبد  من  نكفر  ل  كنا  )و�إذ�   : عبد�لوهاب  بن  حممد  �ل�سيخ  وقال 
وعدم  جهلهم،  لأجل  ؛  و�أمثالهما  �لبدوي  �أحمد  قرب  على  �لذي  و�ل�سنم  عبد�لقادر، 
ويقاتل يكفر  مل  �أو  �إلينا،  يهاجر  مل  �إذ�  باهلل؟!  ي�رشك  مل  من  نكفر  فكيف  ينبههم،   من 

نب  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋمب ]�لنور: ٦)[ ( �هـ)2(
�لوجه �لثالث: �أن �لكافر �إذ� دخل بالد �مل�سلمني �سيعطيه �لأمان �آخرون غري ويل �لأمر 

كالعاملني يف �جلو�ز�ت وغريهم، و�أمان هوؤلء �سحيح بالإجماع.

�لوجه �لر�بع: �أن �سبهة �لأمان وهو ظنهم �لأمان كالأمان �حلقيقي قال �بن تيمية: )ومعلوم 
�أن �سبهة �لأمان كحقيقته يف حقن �لدم( �.هـ )3( 

وقال: )هذ� �لكالم �لذي كلموه به �سار م�ستاأمناً، و�أدنى �أحو�له �أن يكون له �سبهة �أمان، 
ومثل ذلك ل يجوز قتله مبجرد �لكفر، فاإن �لأمان يع�سم دم �حلربي وي�سري م�ستاأمناً باأقل من 

هذ� كما هو معروف يف مو��سعه( �.هـ )4( 

وقال �ل�سافعي يف �لأم يف باب �لأمان: )و�إذ� �أمن من دون �لبالغني و�ملعتوه قاتلو� �أم مل 
يقاتلو� مل جنز �أمانهم، وكذلك �إن �أمن ذمي قاتل �أم مل يقاتل مل جنز �أمانه، و�إن �أمن و�حد من 

))(   جمموع �لفتاوى )229/3(.
)2(   �لدرر �ل�سنية ))/04)(.

)3(   �ل�سارم �مل�سلول )522/2(.

)4(   �ل�سارم �مل�سلول )82/2)(.
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هوؤلء فخرجو� �إلينا فعلينا ردهم �إىل ماأمنهم ول نعر�س لهم يف مال ول نف�س من قبل �أنهم 
لي�سو� يفرقون بني من يف ع�سكرنا ممن يجوز �أمانه ول يجوز وننبذ �إليهم فنقاتلهم( �.هـ   

�ساء  فاإن  �أحد�ً  فاأمن  �مل�سلمني  مع  �لذمي  غز�  �إن   (  : �لذمة  �أهل  يف  �لأوز�عي  قال  بل 
�ل�ستهانة يف  �ملبطلني  هوؤلء  بفعال  هذ�  قارن  ماأمنه(.))(  �إىل  فلريده  و�إل  �أم�ساه   �لإمام 

بالذمم و�لأمان!! 

و�مل�سلمني  �لإ�سالم  على  يجر  قتلهم  فاإن  لهم  �أمان  ل  �أنه  قدر  لو  �أنه   : �خلام�س  �لوجه 
بل  �لكفر،  بالد  يف  �ملتغربني  �مل�سلمني  و�إيذ�ء  �هلل،  �إىل  �لدعوة  منع  من  �جل�سيمة  �لأ�رش�ر 
من  �ل�سعفاء، وما خرب حرب دولتني  �مل�سلمني  �لأقوياء على  �لكفار  لت�سلط  �سبباً  ويكون 

دول �لإ�سالم )�أفغان�ستان و�لعر�ق( على �إثر وجر�ء تفجري �لربجني يف نيويورك عنا ببعيد.

))(  نقله �حلافظ )7/77٦(.
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بعض المسائل الشرعية المتعلقة باألمان ليدرى قدر تشديد الشرع فيه:
�مل�ساألة �لأوىل : �أمان �ملر�أة

قال  �ملر�أة،  يف  خالف  ذكر  فقد  �لبالغ،  �لعاقل  �لرجل  �أمان  على  �إجماعهم  بعد 
�حلافظ : قال �بن �ملنذر   : )�أجمع �أهل �لعلم على جو�ز �أمان �ملر�أة، 
عن  ذلك  �أحفظ  – ل  مالك  �ساحب  �ملاج�سون  �بن  – يعني  عبد�مللك  ذكره  �سيئاً  �إل 
 غريه قال: �إن �أمر �لأمان �إىل �لإمام، وتاأول ما ورد مما يخالف ذلك على ق�سايا خا�سة،
�إغفال  على  دللة  �أدناهم(  بذمتهم  :)ي�سعى   ☺ �لنبي  قول  )ويف  �ملنذر:  �بن  قال 

�نتهى. �لقائل(  هذ� 

 وجاء عن �سحنون   مثل قول �بن �ملاج�سون فقال : ) هو �إىل �لإمام، �إن �أجازه جاز
و�إن رده رد (. �هـ ))(

وبّوب �لبخاري  : باب �أمان �لن�ساء وجو�رهّن، ثم روى حديث �أم هانئ: )قد 
�أجرنا من �أجرت يا �أم هانئ (. 

 وقال �بن عبد�لرب  : ) وكان �بن �ملاج�سون و�سحنون يقولن: �أمان �ملر�أة موقوف
غريهما به  قال  �أحد�  �أعلم  ل  �ساذ  قول  فهو  جاز،  له  �أجازه  فاإن  له،  �لإمام  �إجازة   على 

من �أئمة �لفتوى (. �هـ )2(

وقال �بن قد�مة  : ) وباملر�أة، فاإن �أمانها ي�سح يف قولهم جميعاً. قالت عائ�سة: 
�إن كانت �ملر�أة لتجري على �مل�سلمني فيجوز.

))(   �لفتح )775/7(.
)2(   �ل�ستذكار )4)/88( و�نظر �ل�ستذكار )٦/40)(. 
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�أحمائي، و�أغلقت عليهم، و�إن �بن  �أجرت  �إين  يا ر�سول �هلل  �أنها قالت:  �أم هانئ  وعن 
�إمنا يجري  �أم هانئ،  يا  �أجرت  �أجرنا من  : )قد   ☺ لها ر�سول �هلل  قتلهم. فقال  �أر�د  �أمي 
على �مل�سلمني �أدناهم( رو�هما �سعيد. و�أجارت زينب بنت ر�سول �هلل  ☺  �أبا �لعا�س بن 

�لربيع فاأم�ساه ر�سول �هلل ☺ ( �.هـ ))( 

�أدناهم( وحلديث بها  ي�سعى  و�حدة  �مل�سلمني  لعموم حديث:)ذمة  �ل�سو�ب  هو   وهذ� 
�أم هانئ.

�مل�ساألة �لثانية / �أمان �لعبد

قال �بن عبد�لرب  : )و�ختلف �لعلماء �أي�ساً يف �أمان �لعبد: فقال مالك و�ل�سافعي 
بن  ود�ود  ثور،  و�أبو  و�إ�سحاق،  و�أحمد،  و�لليث،  و�لأوز�عي،  و�لثوري،  و�أ�سحابهما، 

علي: �أمانه جائز قاتل �أو مل يقاتل. وهو قول حممد بن �حل�سن. 

 وقال �أبو حنيفة  : �أمانه غري جائز �إل �أن يقاتل، وهو قول �أبي يو�سف، وروي عن
عمر معناه(.�هـ )2(  

وقال  : ) �أما �أمان �لعبد فكان �أبو حنيفة ل يجيزه �إل �أن يقاتل.

و�ختلف على �أبي يو�سف يف ذلك. وقال حممد بن �حل�سن: يجوز �أمانه و�إن مل يقاتل. وهو 
قول مالك، و�لثوري، و�لأوز�عي، و�لليث، و�ل�سافعي. 

وعن عمر من طرق �أنه �أجاز �أمان �لعبد، ول خالف يف ذلك بني �ل�سلف �إل ما خرج 
خمرج �ل�سذوذ ( �.هـ )3( 

))(   �ملغني )3)/7٦(.
)2(   �لتمهيد ))88/2)(.

)3(   �ل�ستذكار )4)/88(.
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وقال �حلافظ  : )و�أما �لعبد فاأجاز �جلمهور �أمانه قاتل �أو مل يقاتل.

وقال �أبو حنيفة  : �إن قاتل جاز �أمانه و�إل فال.
وقال �سحنون  : �إذ� �أذن له �سيده يف �لقتال �سح �أمانه و�إل فال( �.هـ ))(

و�ل�سو�ب �سحة �أمانه لعموم حديث )ي�سعى بها �أدناهم(.

�مل�ساألة �لثالثة/ �ل�سبي �ملميز

قال �بن قد�مة  : ) فاأما �ل�سبي �ملميز فقال �بن حامد: فيه رو�يتان: �إحد�هما ل 
�أبي حنيفة و�ل�سافعي؛ لأنه غري مكلف، ول يلزمه بقوله حكم فال  �أمانه. وهو قول  ي�سح 

يلزم غريه كاملجنون. و�لرو�ية �لثانية: ي�سح �أمانه. وهو قول مالك. 

 وقال �أبو بكر  : ي�سح �أمانه رو�ية و�حدة. وحمل رو�ية �ملنع على غري �ملميز،
�ملجنون، وفارق  كالبالغ  �أمانه،  ف�سح  مميز  م�سلم  ولأنه  �حلديث،  بعموم   و�حتج 

فاإنه ل قول له �أ�ساًل( �.هـ )2(

قال �حلافظ  : )و�أما �ل�سبي فقال �بن �ملنذر: �أجمع �أهل �لعلم �أن �أمان �ل�سبي 
 غري جائز. قلت : وكالم غريه ي�سعر بالتفرقة بني �ملر�هق وغريه، وكالم �ملميز �لذي يعقل.

و�خلالف عن �ملالكية و�حلنابلة( �.هـ )3( 

�ل�رشيعة فاإن  �أدناهم(  بها  )ي�سعى  حديث  لعموم  �ملميز  �أمان  �سحة   و�ل�سو�ب 
تو�سع باب �لأمان.

))(   فتح �لباري )7/77٦(. 
)2(   �ملغني )3)/77(.

)3(   �لفتح )7/77٦(.  
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�مل�ساألة �لر�بعة/ �لأ�سري

قال �بن قد�مة  : )وي�سح �أمان �لأ�سري  �إذ� عقده غري مكره لدخوله يف عموم 
�خلرب ولأنه م�سلم مكلف خمتار فاأ�سبه غري �لأ�سري. 

وكذلك �أمان �لأجري و�لتاجر يف د�ر �حلرب، وبهذ� قال �ل�سافعي. 

على  و�لقيا�س  �حلديث  عموم  ولنا  منهم.  �أحد  �أمان  ي�سح  ل   : �لثوري   وقال 
غريهم ( �.هـ ))( 

من  ��ستثنى  �أنه  �لثوري  عن  �ملنذر  �بن  )وحكى   :  )77٦/7(    �حلافظ  وقال 
�لرجال �لأحر�ر �لأ�سري يف �أر�س �حلرب فقال: ل ينفذ �أمانه، وكذلك �لأجري( �.هـ )2( 

و�ل�سو�ب �سحة �أمانه لعموم حديث علي ولأن �ل�رشع يو�سع  �لأمان. 

�مل�ساألة �خلام�سة / �ملجنون

قال �بن قد�مة: )ول ي�سح �أمان جمنون ول طفل لأنه كالمه غري معترب، ول يثبت به حكم. 

ول ي�سح �أمان ز�ئل �لعقل بنوم �أو �سكر �أو �إغماء لذلك، ولأنه ل يعرف �مل�سلحة من 
غريها فاأ�سبه �ملجنون. 

ول ي�سح من مكره لأنه قول �أكره عليه بغري حق، فلم ي�سح كالإقر�ر( �.هـ )3( 
قال �حلافظ  : )و�أما �ملجنون فال ي�سح �أمانه بال خالف كالكافر( �.هـ )4(

))(   �ملغني )3)/77(.

)2(   �لفتح )7/77٦(.

)3(   �ملغني )3)/77(.
)4(   �لفتح )7/77٦(. 
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�مل�ساألة �ل�ساد�سة/ �لكافر

قال:  ☺ �لنبي  لأن  �أمان كافر و�إن كان ذمياً  ي�سح  : )ول    �بن قد�مة   قال 
)ذمة �مل�سلمني و�حدة ي�سعى بها �أدناهم( فجعل �لذمة للم�سلمني،فال حت�سل لغريهم ولأنه 
نفى  �أنه  حجر  �بن  �حلافظ  عن  وتقدم   )(( �.هـ  �حلربي(  فاأ�سبه  و�أهله،  �لإ�سالم  على  متهم 

�خلالف يف �مل�ساألة.

�مل�ساألة �ل�سابعة/ باأي �سيء يكون �لأمان

باأي  �أمن حربياً  �أن من  �لعلماء يف  : )ول خالف علمته بني    �بن عبد�لرب  قال 
 كالم لهم به �لأمان، فقد مت له �لأمان. و�أكرثهم يجعلون �لإ�سارة �لأمان �إذ� كانت مفهومة

مبنزلة �لكالم( �.هـ )2(

نق�سو�  بهذ�  فيكونون  �أماكن  عدة  �مل�سلمني يف  قتلو�  �لكفار  )�أن  �لثاين  �لأمر  وجو�ب 
�لعهد( من �أوجه :

�أوًل: تقدم يف هذ� �لكتاب بيان بالدليل �ل�رشعي ل �لعاطفي �حلما�سي �أن كل دولة لها 
حاكم هي م�ستقلة بحكمها.

من  كثري  على  ي�سرب  �ل�سعف  ففي حال  و�ل�سعف،  �لقوة  بني حال  فرقاً  هناك  �أن  ثانياً: 
�ل�سيم دون حال �لقوة كما تقدم �لكالم عن �سلح �حلديبية.

�رشق يف  بامل�سلمني  �إ�رش�ر�ً  مطلقاً  و�لكفار  �مل�سلمني  بني  �لعهد  نق�س  يف  �أن   ثالثاً: 
�لأر�س وغربها.

))(   �ملغني )3)/77(. 
)2(   �ل�ستذكار )4)/87(.
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�لأمر  �لنا�س، و�إل �سار  �لأمر ل عامة  �لعهد وبقاءه ويل  نق�س  �لذي يحدد  �أن   : ر�بعاً 
فو�سى، و�لفو�سى حمرمة وما ل يتم ترك �ملحرم �إل به فهو و�جب. 
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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 �هلل ☺ قال: )�حلرب خدعة( متفق عليه

�جلو�ب من وجهني :

�لأول: فرق كبري يف �ل�رشع بني نق�س �لعهد )�خليانة( و�خلدعة، فالأول حمرم بالإجماع. 

�إبد�ء  و�إمنا  للعهد،  نق�س  فيها  لي�س  �خلدعة  فاإن  بالإجماع  �حلرب  يف  جائز  �لثاين:  �أما 
�ل�رشيعة  فرقت  ما  بني  �سوى  فقد  بينهما  �سوى  للمحاربني، ومن  �أمر وفعل خالفه خمادعة 
بينها فقيا�سه فا�سد لكونه خطاأ من حيث �لأ�سل وملخالفته �ل�رشع من جهة �أخرى، فالآيات 

ٴۇ   ۈۈ   ۆ   نب  تعاىل:  قال  بالعهد  �لإيفاء  يف  متو�ترة  �لنبوية  و�لأحاديث  �لقر�آنية 
ۋ  ۋ ۅمب  ]�لإ�رش�ء: 34[ ، وقال نب ۆ  ۈۈ مب بل وجاء �لنهي عن �لغدر 
يف �حلرب باأدلة خا�سة منها ما خرج م�سلم عن بريدة �أن ر�سول �هلل ☺ :)�غزو� با�سم 
�هلل، قاتلو� من كفر باهلل �غزو� ول تغلو� ول تغدرو� (، ومن �أبلغ ما نحن ب�سدده �حلديث 
�لذي خرج م�سلم عن حذيفة قال: ما منعني �أن �أ�سهد بدر�ً �إل �أين خرجت �أنا و�أبي ح�سيل 

قال: فاأخذنا كفار قري�س قالو�: �إنكم تريدون حممد�ً؟ فقلنا: ما نريده، ما نريد �إل �ملدينة.

فاأخذو� منا عهد �هلل وميثاقه لنن�رشفن �إىل �ملدينة ول نقاتل معه.

�هلل  ون�ستعني  بعهدهم  لهم  نفي  فقال:)�ن�رشفا،  �خلرب.  فاأخربناه   ☺ �هلل  ر�سول  فاأتينا 
عليهم( ويف لفظ )تفيا لهم بعهدهم(.  
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�أر�أيتم كيف �لإيفاء بالعهد عند ر�سول �هلل ☺ و�أ�سحابه، قارن و�قع هوؤلء �ملبطلني 
بهذه �لن�سو�س !!

�لثاين: �أن هذه �لفعال لو جازت جدًل – وهذ� من �ملحال �رشعاً - حلرم فعله ملا يتتب 
عليه من �ملفا�سد �لعظيمة كما تقدم بيانه، ودين �هلل قائم على جلب �مل�سالح ودرء �ملفا�سد.
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الشبهة التاسعة
يجوز في الشرع قتل الكفار وتدمير 

دورهم ولو قتل في ذلك بعض المسلمين 

كما جوز �لعلماء �لتت�س باإجماع، قال �لقرطبي  : )قد يجوز قتل �لت�س وذلك 
�إذ� كانت �مل�سلحة �رشوريَّة كلية ول يتاأتى لعاقل �أن يقول ل يقتل �لت�س يف هذه �ل�سورة 

بوجه، لأنه يلزم منه ذهاب �لت�س و�لإ�سالم و�مل�سلمني(. �هـ ))( 

قال �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية  : )ولهذ� �تفق �لفقهاء على �أنه متى مل ميكن دفع 
�ل�رشر عن �مل�سلمني �إل مبا يف�سي �إىل قتل �أولئك �ملتت�س بهم جاز ذلك(. �هـ )2( 

�جلو�ب من وجهني:

�لأول : �أن قتل �مل�سلمني �لذين تت�س بهم جائز بالتفاق �لذي نقله �بن تيمية، �أما تدمري 
دور �لكفار وقتل �أنف�سهم فهو حمرم �إذ� كانو� يف بالدنا معاهدين �أو بدخولنا بالدهم، وقد 
�أخذو� �لعهود و�ملو�ثيق على من دخل عليهم بالتز�م �لأمن وذلك بتختيم جو�ز �لدخول - 

كما تقدم بيانه – فعلى هذ� ل ي�سح قيا�س ما حرم �هلل مبا �أجاز.

�لثاين: �أن حالة �لتت�س ��سطر�رية، وذلك باأن تت�س �لكفار مب�سلمني لقتل م�سلمني �أكرث 
�أكرب ؛ لذ� جازت من درء �ملف�سدة �لكربى مبا هو �أخف، وو�قع هوؤلء  �إف�ساد مف�سدة  �أو 
�ملفجرين �لعك�س متاماً، فاإنهم يف غري حالة �ل�سطر�ر، و�أي�ساً يف�سدون �أكرث مما ي�سلحون 

�إن كانو� ي�سلحون �سيئاً.
))(   �جلامع لأحكام �لقر�آن )٦)/287(.

)2(   جمموع �لفتاوى )52/20(.
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الشبهة العارشة
الله  البخاري ومسلم عن ابن عباس عن ابن عمر أن رسول  ثبت في 
منكر فبقاؤهم  العرب(  جزيرة  من  المشركين  )أخرجوا   : قال   ☺ 

يجب إزالته 

و�جلو�ب من �أوجه :

�لوجه �لأول: �أن غاية ما يفيد �حلديث وجوب �إخر�جهم ل قتلهم، و�ملنكر ل يز�ل مبنكر 
�أكرب منه وهو قتل �ملعاهد، فقد �أخرج �لبخاري عن عبد�هلل بن عمرو بن �لعا�س قال: قال 

ر�سول �هلل ☺ :)من قتل معاهد�ً مل يرح ر�ئحة �جلنة( ))(.

�لوجه �لثاين: �أن قتلهم يجر على �مل�سلمني مفا�سد عظمى على م�ستوى �لأفر�د و�جلماعات 
و�لدول، وما ترتب عليه مف�سدة �أكرب حرم فعله كما تقدم بيانه.

�مل�رشكني  �لتي يحرم على  �لعرب  �لعلماء �ختلفو� يف حدود جزيرة  �أن  �لثالث:  �لوجه 
دخولها على �أقو�ل: 

قال �بن عبد�لرب  : )�أما قوله: ]�أر�س �لعرب وجزيرة �لعرب[ يف هذ� �حلديث، 
فذكر �بن وهب عن مالك قال : )�أر�س �لعرب مكة و�ملدينة و�ليمن(.

وذكر �أبو عبيد �لقا�سم بن �سالم عن �لأ�سمعي  قال:

)جزيرة �لعرب من �أق�سى عدن �إىل �أبني �إىل ريف �لعر�ق يف �لطول، و�أما يف �لعر�س فمن 
جدة وما و�لها من �سائر �لبحر �إىل �إطر�ر �ل�سام(. 

))(   �سحيح �لبخاري )2930(.
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 وقال �أبو عبيدة  : )جزيرة �لعرب ما بني حفر �أبي مو�سى �إىل �أق�سى �ليمن يف 
:  – �لطول، و�أما يف �لعر�س فمن بري يربين �إىل منقطع �ل�سماوة( – ثم قال 

قال مالك بن �أن�س  : )جزيرة �لعرب �ملدينة ومكة و�ليمامة و�ليمن(. 

قال: وقال �ملغرية بن عبد�لرحمن : )جزيرة �لعرب �ملدينة ومكة و�ليمن وقرياتها(. 

عبيد  بن  يزيد  وجزة  �أبي  عن  حدثه  �أنه  �لأن�ساري  حممد  بن  معاذ  عن  �لو�قدي  وذكر 
�ل�سعدي �أنه �سمعه يقول: 

)�لقرى �لعربية: �لفرع، وينبع، و�ملروة، وو�دي �لقرى، و�جلار، وخيرب(. قال �لو�قدي: 
وكان �أبو وجزة �ل�سعدي عاملاً بذلك. 

قال �أبو وجزة  : )و�إمنا �سميت قرى عربية لأنها من بالد �لعرب(. 

وقال �أحمد بن �ملعذل  : حدثني ب�رش بن عمر   قال: قلت ملالك: )�إننا 
بيننا وبينكم نهر، فقال:  �لب�رشة(؛ لأنه ل يحول  �أن تكون من جزيرة �لعرب يريد  لرنجو 

)ذلك �أن كان قومك تبوؤو� �لد�ر و�لإميان(. 

حجز  لأنه  حجاز�ً  �حلجاز  �سمي  �إمنا  �لعلم:  �أهل  بع�س  )قال   :   عمر  �أبو  قال 
�أقطارها من  بها  و�لأنهار  �لبحر  لإحاطة  جزيرة  �لعرب  لبالد  قيل  و�إمنا  وجند،  تهامة   بني 

و�إطر�رها ف�سارو� فيها مثل جزيرة من جز�ئر �لبحر( �.هـ ))( 

مالك  قال  وبهذ�  �حلجاز.  �سكنى  منهم  لأحد  يجوز  )ول   :   قد�مة  �بن  قال 
و�ل�سافعي �إل �أن مالكاً قال: �أرى �أن يجلو� من �أر�س �لعرب كلها؛ لأن ر�سول �هلل ☺ 

قال:)ل يجتمع دينان يف جزيرة �لعرب(، – ثم قال – :
))(   �لتمهيد ))/72)(.
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)وجزيرة �لعرب ما بني �لو�دي �إىل �أق�سى �ليمن(. قاله �سعيد بن عبد�لعزيز.

وقال �لأ�سمعي و�أبو عبيد  : )هي من ريف �لعر�ق �إىل عدن طوًل، ومن تهامة 
وما ور�ءها �إىل �أطر�ف �ل�سام عر�ساً(.

وقال �أبو عبيدة : )هي من حفر �أبي مو�سى �إىل �ليمن طوًل، ومن رمل يربين �إىل 
منقطع �ل�سماوة عر�ساً(.

: )�إمنا قيل لها جزيرة لأن بحر �حلب�س وبحر فار�س و�لفر�ت قد    قال �خلليل
�أحاطت بها، ون�سبت �إىل �لعرب لأنها �أر�سها وم�سكنها ومعدنها(.

وقال �أحمد : )جزيرة �لعرب �ملدينة وما و�لها(؛ يعني �أن �ملمنوع من �سكنى 
�لكفار به �ملدينة وما و�لها، وهو مكة، و�ليمامة، وخيرب، و�لينبع، وفدك، وخماليفها وما 

و�لها. وهذ� قول �ل�سافعي لأنهم مل يجلو� من تيماء ول من �ليمن. 

�أن   ☺ �لنبي  به  تكلم  ما  �آخر  )�إن  قال:  �أنه  �جلر�ح  بن  عبيدة  �أبي  عن  روي  وقد 
☺ �ساحلهم  �أهل جنر�ن منه فالأن �لنبي  قال:)�أخرجو� �ليهود من �حلجاز(، فاأما �إخر�ج 

على ترك �لربا، فنق�سو� عهده.

فكاأن جزيرة �لعرب يف تلك �لأحاديث �أريد بها �حلجاز، و�إمنا �سمي حجاز�ً لأنه حجز 
�أطر�ف �حلجاز، كتيماء وفيد ونحوهما لأن عمر مل  �أي�ساً من  بني تهامة وجند. ول مينعون 

مينعهم( �.هـ ))( 

�لعرب وهي مكة و�ملدينة و�ليمامة  )و�أما جزيرة  تف�سريه:   يف  �لقرطبي  وقال 
و�ليمن وخماليفها. 

))(   �ملغني )3)/242(.
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فقال مالك  : )يخرج من هذه �ملو��سع كل من كان غري �لإ�سالم، ول مينعون 
من �لتدد بها م�سافرين(. وكذلك قال �ل�سافعي  غري �أنه ��ستثنى من ذلك �ليمن. 

وي�رشب لهم �أجل ثالثة �أيام كما �رشبه لهم عمر   حني �أجالهم. ول يدفنون 
فيها ويلجئون �إىل �حلل( �.هـ ))( 

قال �حلافظ  : )لكن �لذي مينع �مل�رشكون من �سكناه منها �حلجاز خا�سة وهو 
مكة، و�ملدينة، و�ليمامة، وما و�لها، ل فيما �سوى ذلك مما يطلق عليه ��سم جزيرة �لعرب 
لتفاق �جلميع على �أن �ليمن ل مينعون منها مع �أنها من جملة جزيرة �لعرب، هذ� مذهب 
�جلمهور، وعن �حلنفية يجوز مطلقاً �إل �مل�سجد، وعن مالك يجوز دخولهم �حلرم للتجارة.

�مل�سلمني  مل�سلحة  �لإمام  باإذن  �إل  �أ�ساًل  �حلرم  يدخلون  ل   :   �ل�سافعي  وقال 
خا�سة(. �هـ )2( 

�ليمامة  بني  ما  هو   : قيل  باحلجاز  �لإقامة  )ومينعون   :   مفلح  �بن  قال 
وقيل:  كاملدينة،  وجند  تهامة  بني  حجز  لأنه  به؛  و�سمي  وجند،  �ليمن  وبني  و�لعرو�س، 
حجر�ً، ��سمها  وكان  �لعرو�س،  و�سمي  و�ليمامة  حجازي،  ون�سفها  تهامي   ن�سفها 

ف�سميت �ليمامة با�سم �مر�أة.

وقال �بن �لأثري  : )�ليمامة: �ل�سقع �ملعروف �رشقي �حلجاز(. وهذ� يقت�سي �أن 
ل يكون من �حلجاز، وفيه تكلف، وخيرب �رشقي �ملدينة ملا روى �أبو عبيدة بن �جلر�ح �أن �آخر 

ما تكلم به �لنبي ☺ قال:)�أخرجو� �ليهود من �حلجاز( رو�ه �أحمد. 

من  و�لن�سارى  �ليهود  يقول:)لأخرجن   ☺ �لنبي  �سمعت   :   عمر  وقال 
جزيرة �لعرب فال �أترك فيها �إل م�سلماً( رو�ه �لتمذي. وقال: ح�سن �سحيح. 

.)(04/8(   )((
)2(   فتح �لباري )7/٦)٦(.
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و�ملر�د �حلجاز بدليل �أنه لي�س �أحد من �خللفاء �أخرج �أحد�ً من �ليمن وتيماء قال �أحمد: 
جزيرة �لعرب �ملدينة وما و�لها، وكذ� �لينبع وفدك، وخماليفها معروف باليمن، ت�سمى بها 

�لقرى �ملجتمعة كالر�ستاق يف غريها. 

وقال �ل�سيخ تقي �لدين  : )تبوك ونحوها وما دون �ملنحنى وهو عقبة �ل�سو�ن 
من �ل�سام كمعان، ولهم دخوله، و�لأ�سح باإذن �إمام لتجارة. 

فاإن دخلو� لتجارة مل يقيمو� يف مو�سع و�حد �أكرث من �أربعة �أيام، قاله �لقا�سي لأن �لز�ئد 
على �لأربعة حد يتم به �مل�سافر ف�سار كاملقيم، و�ملذهب �أنهم ل يقيمون فوق ثالثة �أيام لأن 

عمر �أذن ملن دخل تاجر�ً �إقامة ثالثة �أيام فدل على �ملنع يف �لز�ئد( �.هـ ))( 

قال �بن �لقيم  : )ثم �ختلف �لفقهاء بعد ذلك فقال مالك :

☺ قال:)ل يجتمع دينان يف  �أرى �أن يجلو� من �أر�س �لعرب كلها؛ لأن ر�سول �هلل 
جزيرة �لعرب(، ويف �سحيح م�سلم من حديث عمر  �أنه �سمع ر�سول �هلل ☺ 
م�سلماً(، �إل  فيها  �أدع  ل  حتى  �لعرب،  جزيرة  من  و�لن�سارى  �ليهود   يقول:)لأخرجن 

وقال �ل�سافعي : مينعون من �حلجاز، وهو مكة و�ملدينة و�ليمامة وخماليفها وهي قر�ها.

�أما غري �حلرم منه فيمنع �لكتابي وغريه من �ل�ستيطان و�لإقامة به، وله �لدخول  باإذن 
دخل  )ومن(  و�إن  �مل�سلمون،  �إليه  يحتاج  متاع  حمل  �أو  ر�سالة  كاأد�ء  مل�سلحة  �لإمام 
لتجارة لي�س فيها كثري حاجة مل ياأذن له �إل ب�رشط �أن ياأخذ من جتارته �سيئاً، ول ميكن من 

�لإقامة �أكرث من ثالث. 

وقد �أدخل بع�س �أ�سحاب �ل�سافعي �ليمن يف جزيرة �لعرب، ومنعهم من �لإقامة فيها، 
وهذ� وهم، فاإن �لنبي ☺ بعث معاذ�ً قبل موته �إىل �ليمن و�أمره �أن ياأخذ من كل حامل دينار�ً، 

))(   �ملبدع )3/)38(.
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و�أقرهم فيها و�أقرهم �أبو بكر  بعده و�أقرهم عمر وعثمان وعلي  ، ومل 
يجلوهم من �ليمن مع �أمر ر�سول �هلل ☺ باإخر�ج �ليهود و�لن�سارى من جزيرة �لعرب، 

فلم يعرف عن �إمام �أنه �أجالهم من �ليمن.

و�إمنا قال �ل�سافعي و�أحمد: يخرجون من مكة و�ملدينة و�ليمامة وخيرب وينبع وخماليفها، 
�لعرب وهي  �ليمن من جزيرة  �أي�ساً، وكيف يكون  تيماء  �ليمن، ومل يجلو� من  ومل يذكر� 

ور�ء �لبحر، فالبحر بينها وبني �جلزيرة؟ فهذ� �لقول غلط حم�س. 

حكم دخول �أهل �لذمة �حلرم: و�أما �حلرم فاإن كان حرم مكة فاإنهم مينعون من دخوله 
بالكلية، فلو قدم ر�سول مل يجز �أن ياأذن له �لإمام يف دخوله ويخرج �لو�يل �أو من يثق به �إليه، 
ول يخت�س �ملنع بخطة مكة بل �حلرم كله. و�أما حرم �ملدينة فال مينع من دخولهم لر�سالة �أو 

جتارة �أو حمل متاع. 

ف�سل: فهذ� تف�سيل مذهب �أحمد    فعنده: يجوز لهم  دخول �حلجاز للتجارة 
لأن �لن�سارى كانو� يتجرون �إىل �ملدينة يف زمن عمر  كما تقدم.

وحكى �أبو عبد�هلل بن حمد�ن عنه رو�ية: �أن حرم �ملدينة كحرم مكة يف �متناع دخوله. 

  و�لظاهر �أنها غلط على �أحمد، فاإنه مل يخف عليه دخولهم بالتجارة يف زمن عمر
وبعده ومتكينهم من ذلك. 

ول ياأذن لهم يف �لإقامة �أكرث من ثالثة �أيام، وقال �لقا�سي: �أربعة، وهي حد ما يتم �مل�سافر 
لل�سالة– ثم قال – :

ف�سل: و�أما تف�سيل مذهب مالك فاإنهم يقرون عنده يف جميع �لبالد �إل جزيرة 
فيها.  �ليمن  �لعرب: وهي مكة و�ملدينة وما و�لهما. وروى عي�سى بن دينار عنه دخول 
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وروى �بن حبيب �أنها من �أق�سى عدن وما و�لها من �أر�س �ليمن كلها �إىل ريف �لعر�ق يف 
�لطول، و�أما يف �لعر�س فمن جدة وما و�لها من �ساحل �لبحر �إىل �أطر�ف �ل�سام، م�رش يف 
�ملغرب و�مل�رشق، وما بني �ملدينة �إىل منقطع �ل�سماوة، ول مينعون من �لجتياز بها م�سافرين، 

ولكن ل يقيمون. 

نف�سها،  �لكعبة  حتى  كله  �حلرم  دخول  لهم  فعنده:    حنيفة  �أبو  و�أما  ف�سل: 
ولكن ل ي�ستوطنون به. و�أما �حلجاز فلهم �لدخول �إليه و�لت�رشف فيه و�لإقامة بقدر ق�ساء 
حو�ئجهم، وكاأن �أبا حنيفة   قا�س دخولهم مكة على دخولهم م�سجد ر�سول �هلل 
☺ ، ول ي�سح هذ� �لقيا�س، فاإن حلرم مكة �أحكاماً يخالف بها �ملدينة، على �أنها لي�ست 

عنده حرماً( �.هـ ))( 

�ليهود  باإخر�ج   ☺ �لنبي  مر�د  �أن  على  دليل  هذ�  ويف   (  :   �لنووي  قال 
و�لن�سارى من جزيرة �لعرب �إخر�جهم من بع�سها وهو �حلجاز خا�سة لأن تيماء من جزيرة 

�لعرب لكنها لي�ست من �حلجاز ( �.هـ )2( 

☺ وخلفاءه مل  �لعرب هي �حلجاز وحدها؛ لأن ر�سول �هلل  �أن جزيرة  و�لذي يظهر 
 مل يخرج �إل يهود خيرب �إىل تيماء، فقد �أخرج  يخرجوهم من �ليمن، ولأن عمر 
يهود  �حلجاز، وذكر  �أر�س  من  و�لن�سارى  �ليهود  �أجلى  �أنه    �لبخاري عن عمر 

خيرب �إىل �أن قال: �أجالهم عمر   �إىل تيماء و�أريحاء. 

 فاإن قيل : �أمل يخرج �لإمام �أحمد عن �أبي عبيدة بن �جلر�ح  �أن ر�سول �هلل ☺
قال: )�أخرجو� يهود �أهل �حلجاز و�أهل جنر�ن من جزيرة �لعرب(؟ 

))(   �أحكام �أهل �لذمة ))/392(.
)2(   �رشح م�سلم )0)/2)3-2)2(.
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�إخر�جهم لأمر خارجي ل لكونهم كفار  �أن  فيقال: لعله عند من ي�سححه يحمل على 
بدللة �أنه مل يخرج غريهم من �لكفار يف بقية جزيرة �لعرب كاليمن مثاًل. 

هذ� ما رجحه �أبو عبيد   يف كتاب �لأمو�ل فقال: )و�إمنا نرى عمر ��ستجاز �إخر�ج 
�أهل جنر�ن – وهم �أهل �سلح – حلديث يروى عن �لنبي ☺ فيهم خا�سة. يحدثونه عن 
�إبر�هيم بن ميمون موىل �آل �سمرة عن �بن �سمرة عن �أبي عبيدة عن �لنبي ☺  �أنه كان �آخر 

ما تكلم به �أن قال:)�أخرجو� �ليهود من �حلجاز، و�أخرجو� �أهل جنر�ن من جزيرة �لعرب(.

قال �أبو عبيد  : )و�إمنا نر�ه قال ذلك ☺ لنكث كان منهم، �أو لأمر �أحدثوه 
بعد �ل�سلح، وذلك بني يف كتاب كتبه عمر �إليهم قبل �إجالئه �إياهم منها(. �هـ ))(

فاإذ� كانت �مل�ساألة �جتهادية فال يجوز لأحد �أن يلزم غريه بقوله بالإجماع كما حكاه 
�بن تيمية  فقال: )و�إما �إلز�م �ل�سلطان يف م�سائل �لنز�ع �لتز�م قوٍل بال حجة من 
باتفاق �مل�سلمني ول يفيد حكم حاكم ب�سحة قول دون  �لكتاب و�ل�سنة، فهذ� ل يجوز 
�لولية  قبل  فيكون كالمه  �إليها  �لرجوع  معه حجة يجب  �إذ� كان  �إل  مثل ذلك  قول يف 

وبعدها �سو�ء، وهذ� مبنزلة �لكتب �لتي ي�سنفها يف �لعلم. 

نعم �لولية متكنه من قول حق ون�رش علٍم قد كان يعجز عنه بدونها، وباب �لقدرة و�لعجز 
غري باب �ل�ستحقاق وعدمه.

نعم للحاكم �إثبات ما قال زيد وعمرو ثم بعد ذلك �إن كان ذلك �لقول خمت�ساً به كان مما 
يحكم فيه �حلكام ، و�إن كان من �لأقو�ل �لعامة كان من باب مذ�هب �لنا�س(. �هـ )2(

))(   كتاب " �لأمو�ل " �س00).
)2(   جمموع �لفتاوى )240/3(.
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�أن  �أو غري د�ئمة بدللة  �ملر�د باحلديث  �ل�ستيطان ل �لإقامة حلاجة  �أن  �لر�بع:  �لوجه 
كفار�ً كانو� موجودين يف �ملدينة، فمن هو �أبو لوؤلوؤة �ملجو�سي �لقاتل لعمر؟ وتقدم ما يدل 

على هذ� من كالم �أهل �لعلم. 
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الشبهة احلادية عرشة
أن بعض حكام المسلمين يحمي صروح الشرك

من أضرحة وأوثان تعبد من دون الله 

وهذ� فعل �سنيع و�إثم وجرم كبري �سبب لذهاب �لدنيا و�لدين وتغلب �لكفرة �لكافرين 
على �مل�سلمني، لكن �لتاأثيم �ل�سديد �سيء غري �لتكفري، ومن كفر مبثل هذ�.

 فالرد عليه من وجهني:

�أوًل: �أن هناك فرقاًَ بني تكفري �لنوع و�لعني فال يلزم من تكفري �لفعل تكفري �لفاعل، 
وهذ� ما عليه حمققون مربزون كالإمام �أبي �لعبا�س �بن تيمية  �إذ قال: )فاإنا بعد 
معرفة ما جاء �لر�سول نعلم بال�رشورة �أنه مل ي�رشع لأمته �أن تدعو �أحد�ً من �لأمو�ت، ل 
�لأنبياء، ول �ل�ساحلني، ول غريهم ل بلفظ �ل�ستغاثة  ول بغريها، ول بلفظ �ل�ستعاذة 
ول بغريها، كما �أنه مل ي�رشع لأمته �ل�سجود مليت ول لغري ميت ونحو ذلك، بل �إنه نهى 
لغلبة �جلهل وقلة  عن كل هذه �لأمور و�أن ذلك من �ل�رشك �لذي حرمه �هلل تعاىل لكن 
�لعلم باآثار �لر�سالة يف كثري من �ملتاأخرين مل يكن تكفريهم بذلك حتى يتبني لهم ما جاء 

☺  مما يخالفه(. �هـ ))(  به �لر�سول 

ثانياً: �أن من حمى �لكفر لذ�ته فهو كافر؛ لأن لزمه ر�ساه و�إقر�ره له، �أما �إذ� حماه لد�فع 
�آخر فهذ� مع كونه �إثماً وجرماً كبري�ً لكنه لي�س كفر�ً �إذ لي�س لزمه �لر�سا.

))(   �لرد على �لبكري �س377.
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يف  �رشعاً   �لكنائ�س  تبقى  ذ�ته،كما  لغري  �لكفر  بحماية  �لتكفري  على  يدل  دليل  ل  ثم 
وهم  �لر��سدين  �خللفاء  فعل  هذ�  على  يدل  كما   )(( �سلحاً  �مل�سلمون  فتحها  �لتي  �لأر�س 
�لر��سدون  ملا فعله �خللفاء  يعتدي عليها ولو كان هذ� حمرماً  �أن  بذلك ل ي�سمحون لأحد 

ف�ساًل عن �أن يكون كفر�ً.

فيتجلى لنا بهذ� �أنه ليلزم من حماية �ل�رشك كفر �حلاكم بل لبد من �لنظر �إىل �لدو�فع 
فاإذ� وجدت  �حلاكم،  كفر  �لأكرب  �ل�رشك  فيها  يز�ول  �لتي  �لكني�سة  من حماية  يلزم  مل  لذ� 
كني�سة يف �أر�س م�سلمني فحماها �ل�سلطان لدو�فع غري �لر�سا، فاإن فعله ل يو�سف بالكفر 

ف�ساًل عن �أن يكفر لأنه مل يحمها لذ�تها و�إمنا لأمر �آخر.  

مت �ملق�سود و�حلمد هلل
)2 / 5 / 425)هـ

ور�جعته �ملر�جعة �لأخرية 
مع بع�س �لزياد�ت و�لإ�سافات

 427/3/3)هـ

))(   �أحكام �أهل �لذمة لالإمام �بن �لقيم)202/3)(
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